
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

INFECTIES VAN DE HUID EN DE WEKE WEEFSELS 
 

 Acne rosacea 
 

 Acne vulgaris 
o Voorafgaandelijke opmerkingen. 
o Comedonale (niet inflammatoire) acne. 
o Milde of matige papulopustulaire acne. 
o Ernstige papulopustulaire acne, milde of matige nodulaire acne. 
o Ernstige acne, acne conglobata. 

 

 Actinomycetoma 
 

 Antrax, cutane 
 

 Bijtwonde, geïnfecteerde 
o Hondenbeet. 
o Kattenbeet. 
o Mensenbeet. 
o Primatenbeet. 
o Rattenbeet. 
o Slangenbeet. 
o Spinnenbeet. 
o Varkensbeet. 
o Vleermuizenbeet. 

 

 Brandwonde, geïnfecteerde 
o Voorafgaandelijke opmerkingen. 
o Geïnfecteerde brandwonde. 

 

 Cellulitis 
o Voorafgaandelijke opmerkingen. 
o Bulleuze hemorrhagische letsels zonder voorafgaandelijke blootstelling aan zout of brak water, ingestie 

van rauwe vis of zeevruchten. 
o Bulleuze hemorrhagische letsels na voorafgaandelijke blootstelling aan zout of brak water, ingestie van 

rauwe vis of zeevruchten. 
o Infectie in afwezigheid van een catheter bij patiënten zonder onderliggende pathologieën. 
o Infectie in afwezigheid van een catheter bij patiënten met onderliggende pathologieën. 

 

 Decubituswonde, veneus of arterieel ulcus 
o Infectie zonder sepsis. 
o Infectie met sepsis. 

 

 Ecthyma, gangreneus 
 

 Erysipelas 
 

 Erythrasma 
 

 Folliculitis, whirlpool- 
 

 Furonkel, acute infectie zonder cellulitis of sepsis 
 

 Furunculose, karbonkel met cellulitis en/of sepsis 
 

 Gasgangreen 
 

 Hidradenitis suppurativa 
 

 Impetigo, ecthyma 
o Niet bulleuze infectie. 
o Bulleuze infectie. 

 

https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/acne_rosacea.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/acne_vulgaris_voorafgaandelijke_opmerkingen.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/acne_vulgaris_niet_inflammatoire_acne.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/acne_vulgaris_milde_matige_papulopustulaire_acne.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/acne_vulgaris_ernstige_papulopustulaire_acne_milde_of_matige_nodulaire_acne.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/acne_vulgaris_ernstige_nodulaire_acne_acne_conglobata.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/actinomycetoma.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/antrax_cutane.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_hond.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_kat.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_mens.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_primaat.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_rat.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_slang.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_spin.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_varken.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/bijtwonde_geinfecteerde_vleermuis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/brandwonde_geinfecteerde_voorafgaandelijke_opmerkingen.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/brandwonde_geinfecteerde.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_voorafgaandelijke_opmerkingen.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_hemorrhagische_bulleuze_letsels_geen_blootstelling_.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_hemorrhagische_bulleuze_letsels_geen_blootstelling_.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_hemorrhagische_bulleuze_letsels_na_blootstelling_.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_hemorrhagische_bulleuze_letsels_na_blootstelling_.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_niet_geassocieerd_met_de_aanwezigheid_van_een_catheter_geen_onderliggende_pathologie.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/cellulitis_niet_geassocieerd_met_de_aanwezigheid_van_een_catheter_onderliggende_pathologie.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/decubituswonde_geinfecteerde_geen_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/decubituswonde_geinfecteerde_met_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/ecthyma_gangreneus.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/erysipelas.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/erythrasma.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/whirlpool_folliculitis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/furonkel_furunculose_acute_zonder_cellulitis_of_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/furonkel_furunculose_acute_met_cellulitis_of_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/gasgangreen.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/hidradenitis_suppurativa.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/impetigo_ecthyma_niet_bulleus.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/impetigo_ecthyma_bulleus.pdf
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 Mastitis, borstbaces 
o Puerperale infectie. 
o Niet puerperale infectie in afwezigheid van een borstimplantaat. 
o Infectie in aanwezigheid van een borstimplantaat, vroegtijdig. 
o Infectie in aanwezigheid van een borstimplantaat, laattijdig. 

 

 Necroserende infecties van de weke weefsels 
o Community acquired infectie in afwezigheid van recente blootstelling aan antibiotica. 
o Community acquired infectie na recente blootstelling aan antibiotica, hospital acquired of posttraumatische 

infectie. 
 

 Panaritium (fijt) 
o Distale pulp 
o Nagel (paronychia) 

 

 Pyomyositis, tropische 
 

 Staphylococcal scalded skin syndroom 
 

 Tropisch ulcus 
 

 Wondinfectie 
o Geïnfecteerde traumatische wonde (niet blootgesteld aan water vis of zeevruchten) bij patiënten zonder 

sepsis. 
o Geïnfecteerde traumatische wonde (niet blootgesteld aan water vis of zeevruchten) bij patiënten met 

sepsis. 
o Geïnfecteerde traumatische wonde blootgesteld aan zoet water. 
o Geïnfecteerde traumatische wonde blootgesteld aan zout of brak water. 
o Geïnfecteerde traumatische wonde blootgesteld aan rauwe vis of zeevruchten. 
o Geïnfecteerde traumatische wonde bij slagers. 
o Infectie bij het medisch gebruik van bloedzuigers. 
o Geïnfecteerde postoperatieve wonde. 

https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/mastitis_borstabces_puerperaal.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/mastitis_borstabces_niet_puerperaal.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/mastitis_borstabces_op_borstimplantaat_vroegtijdig.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/mastitis_borstabces_op_borstimplantaat_laattijdig.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/necroserende_infectie_van_de_weke_weefsels_community_acquired.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/necroserende_infectie_van_de_weke_weefsels_hospital_acquired.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/necroserende_infectie_van_de_weke_weefsels_hospital_acquired.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/fijt.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/paronychia_traumatische.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/pyomyositis_tropische.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/staphylococcal_scalded_skin_syndroom.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/tropisch_ulcus.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_niet_blootgesteld_aan_._geen_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_niet_blootgesteld_aan_._geen_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_niet_blootgesteld_aan_._met_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_niet_blootgesteld_aan_._met_sepsis.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_blootgesteld_aan_zoet_water.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_blootgesteld_aan_zout_water_.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_blootgesteld_aan_vis_of_zeevruchten.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_traumatische_wonde_bij_slagers.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_bij_medisch_gebruik_van_bloedzuigers.pdf
https://5199.f2w.fedict.be/sites/default/files/documents/wondinfectie_postoperatief.pdf

