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Meningokokkenziekte is een collectieve benaming voor alle systemische infecties die 

veroorzaakt worden door de bacterie Neisseria meningitides, oftewel de meningokok. Zonder 

snelle, adequate medische en verpleegkundige interventie kan een fulminant verloop met 

multi-orgaanfalen ontstaan. Snelle herkenning is dus van groot belang en bepaalt in 

belangrijke mate de prognose. 

Meningokokkenziekte (MZ) kan leiden tot verschillende complicaties, variërend van een 

milde meningokokken sepsis (MS) tot fulminante meningokokken septische shock (MSS). 

Diverse behandelmethoden, zoals plasmaferese en afweerversterkende middelen, zijn in een 

experimenteel stadium, maar van geen van deze methoden is het effect nog bewezen. 

Evenmin bestaat er al een afdoend vaccin. 

Dit artikel beschrijft de MSS bij kinderen, waarbij aan bod zullen komen de oorzaken, 

epidemiologie, symptomen en prognose, de verpleegkundige observatie van de diverse 

orgaansystemen, de interpretatie daarvan en de hieruit voortvloeiende doelen en acties. 

Vervolgens worden het isolatie- en het antibioticabeleid en de psychosociale begeleiding van 

kind en ouders besproken.  

Casus 

 

Om 21.00 uur wordt vanuit de ehbo van een regionaal ziekenhuis een patiëntje met 

verdenking MSS ter overname aangeboden aan de intensive care (ic) voor kinderen van het 

*EKZ/AMC. Het gaat om de tweejarige Bert Sas, die binnen enkele uren sufheid, hoge koorts 

en puntvormige huidbloedingen op de romp ontwikkelde. De bij Bert gemeten waarden zijn 

als volgt: 

Hartactie: 210/min 
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Bloeddruk: 110/60 mmHg 

Ademhaling: 60/min 

Perifere pusaties: sterkcapillaire refill: < 1 sec 

Rectale temperatuur: 39.5 graden C 

O2 saturatie (bij 100% 02): 94% 

 

Bert krijgt een perifeer infuus met glucose 5%. Het advies van de ic-arts aan de behandelend 

kinderarts luidt: 

Infusie van 20 cc/kg plasmavervangende middelen in korte tijd. Zo nodig herhalen en start 

cardiostimulantia indien hartactie niet daalt en/of circulatie verslechtert. 

Een ic-team vertrekt om 21.15 uur met eigen materiaal (brancard met beademing, monitoring, 

infuuspompen, medicatie) per ambulance naar het insturende ziekenhuis om daar de patiënt 

verder te stabiliseren voor transport naar de ic voor kinderen. Om 21.35 uur arriveren zij in 

het regionale ziekenhuis. 

Definities 

 

Onderstaande complicaties kunnen zich voordoen bij besmetting met de Neisseria 

meningitides: 

• Meningokokken sepsis (MS): dit blijkt uit bloedkweek met Neisseria meningitides en de 

aanwezigheid van systemische respons tegen de meningokok. 

• Meningokokken meningitis (MM): blijkt uit nekstijfheid in combinatie met een kweek voor 

Neisseria meningitides in de liquor (bestaat zowel met als zonder MS of MSS). 

• Meningokokken septische shock (MSS): blijkt uit aanwezigheid van purpura en/of 

petechiën, hypotensie en/of tenminste twee tekenen van slechte eindorgaanperfusie en een 

positieve kweek voor Neisseria meningitides in het *bloed, liquor en/of huidbioptie* of een 

positieve antigeentest. Tekenen van slechte perfusie zijn: 

• onbegrepen metabole acidose; 

• arteriële hypoxie; 

• verwardheid; 

• oligurie; 

• verhoogde delta-temperatuur (= centrale temperatuur - temperatuur hand). 

Opportunistisch organisme 

 

De meningokok wordt bij 10-25% van alle kinderen als commensaal in het neuskeelgebied 

gevonden. MS ontstaat als de bacterie in de bloedbaan terecht komt. Het is onduidelijk welke 

factoren hiertoe bijdragen en waarom bij sommige kinderen binnen enkele uren de MS in zo'n 

heftige en soms fatale MSS kan ontaarden. Het is wel bekend dat de verschijnselen worden 

veroorzaakt door de reactie van het lichaam op een endotoxine; een bestandsdeel van de 

celwand van de meningokok. 

MS komt op alle leeftijden voor, maar 80 à 90% van de kinderen is ouder dan drie maanden 

en jonger dan tien jaar. Een tweede piek doet zich voor op de adolescentieleeftijd. De ziekte is 

in zekere mate gebonden aan seizoen en klimaat en komt vooral voor in de Noordeuropese 

landen tijdens de koude periode. 

Symptomen en prognose 
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De MSS wordt gekarakteriseerd door een acuut ontstaan van:  

• braken; 

• sufheid/verwardheid; 

• hoge koorts (meestal > 39.3 C.); 

• puntvormige huidbloedin-gen (petechiën). 

 

De mortaliteit bij MMS is aanzienlijk, de literatuur geeft percentages aan tussen de 30 en 

70%. De mortaliteit bij kinderen met MSS én MM (meningokokken meningitis) blijkt 

aanzienlijk lager te zijn dan bij kinderen met MSS alleen. Krantenkoppen als 'Kind overleden 

aan nekkramp' blijken vaak misleidend, immers de allerziekste kinderen gaan in shock zonder 

tekenen van nekkramp te hebben ontwikkeld (geen MM!). Het morbiditeitspercentage 

(ziektecijfer) is 10-15%, variërend van milde tot zeer ernstige gevolgen. 

Verpleegkundige observatie, interpretatie, doel en actie 

 

Wat kan een verpleegkundige observeren bij een patiënt met MSS? Hoe interpreteert u de 

verkregen informatie, welke doelen stelt u en welke acties voert u uit? Aan de hand van de 

hieronder beschreven pathofysiologische reacties van organen en orgaansystemen krijgt u 

hierop een praktisch antwoord. 

Centraal zenuwstelsel 

 

De ouders vertellen dat hun kind 's ochtends vrolijk aan het spelen was en tegen de middag 

hangerig werd en veel huilde. Naarmate de dag vorderde, werd Bert steeds suffer en wilde 

alleen maar slapen. Hij opende alleen nog zijn ogen op pijnprikkels.  

Na het toedienen van zuurstof en een tweede infusie in het ziekenhuis begint Bert te huilen en 

wordt zo wild, dat zijn moeder hem met moeite weet te kalmeren. Bert heeft géén tekenen van 

nekkramp of luierpijn. 

 

Observatie: Ouders weten als geen ander wat wel of geen afwijkend gedrag is van hun kind. 

Kinderen met een MSS kunnen gedragsveranderingen vertonen zoals: onrust, agressie, 

verwardheid en apathie. Pijn kan door de hulpverlener met diverse scoresystemen in kaart 

worden gebracht. Het komt voor dat kinderen tot op het moment van ernstige verslechtering 

(adem-/hartstilstand) nog wakker, alert en bij bewustzijn zijn ('talk and die'). 

De neurologische toestand van een kind is te objectiveren door middel van de (pediatric) 

Glascow Coma Scale. Met behulp van deze schaal kan de observator punten toekennen aan 

oog-, motorische en verbale respons. Pupilreflex en diameter, slikreflex, hoestreflex, 

zuigreflex, fontanelniveau (zuigelingen) en kracht van spierbewegingen zijn belangrijke 

verpleegkundige, neurologische observatiepunten. Hetzelfde geldt voor focale of 

gegeneraliseerde convulsies. 

 

Interpretatie: Afwijkend gedrag kan ontstaan door een slechtere doorbloeding en 

zuurstofvoorziening van de hersenen door shock, bloedingen, microembolieën, hersen- en 

longoedeem, elektrolytenstoornissen, convulsies en het al dan niet bestaan van een meningitis. 

Deze complicaties kunnen leiden tot een verhoogde intracraniële druk, met als gevolg een 

verlaging van de cerebrale doorbloeding. De hersenschade die hierdoor ontstaat kan zo 
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omvangrijk zijn dat het kind er uiteindelijk aan overlijdt. Als een ziek en onrustig kind rustig 

wordt, kan dat betekenen dat een neurologische verslechtering is opgetreden. 

Het ontstaan van onbegrepen zuurstofsaturatiedalingen, hoge bloeddruk en hartactiedaling 

kan wijzen op zogenaamde stille convulsies (alleen met EEG zichtbaar te maken). 

 

Eerste opvang: 
Doel: de patiënt is niet angstig, heeft geen pijn en vertoont geen verslechtering van bewustzijn 

of neurologische functies. 

Actie: 

- Scoren van Glascow Coma Scale en pupilcontroles à 30 minuten;  

- afname van anamnese (m.n. gedrag)/ pijnscore; 

- bevorderen van cerebrale veneuze afvloed: hoofdsteun 30 graden omhoog en hoofd in 

midline-positie; 

- klaarmaken en/of toedienen van medicatie. 

De longen 

 

De ademhaling van Bert is snel (60/min) en oppervlakkig. Hij krijgt 100% zuurstof per kapje 

en behoudt het eerste half uur transcutane saturaties (SaO2) van 94%. Maar de ademhaling 

wordt moeilijker: Bert vertoont neusvleugelen en intrekkingen van de tussenribspieren. 

Besloten wordt om Bert te intuberen en te beademen. Dit verloopt ongecompliceerd. 

 

Observatie: ademhaling, O2-saturatie en bloedgassen. 

De ademhaling kan versneld (tachypnoe), oppervlakkig (hypopnoe), maar ook bemoeilijkt 

(dyspnoe) zijn. Dit kan zich uiten in: neusvleugelen, intrekkingen van borstkasspieren en/of 

sternum, steunen en het gebruik van de hulpademhalingsspieren. Bovendien kan een 

ademstilstand (apnoe langer dan twintig seconden) ontstaan. Verslechtering van de 

ademhaling heeft *dalende SaO2* en een stijgend kooldioxidegehalte (*Et* CO2 en PCO2) 

en verzuring (acidose) tot gevolg.  

 

Interpretatie: De meest waarschijnlijke oorzaak van tachypnoe is de verhoogde 

zuurstofconsumptie door koorts en door de compensatie van metabole verzuring 

(hyperventilatie). Dyspnoe ontstaat doorgaans door falen van de ademhaling en algehele 

uitputting. 

Cerebrale oorzaken en het ontstaan van longoedeem kunnen de ademhaling verder 

verslechteren. Aanwezigheid van SaO2 en bloedgas in de longen is een teken dat het kind 

uitgeput raakt. Op deze manier zal het lichaam namelijk uit alle macht proberen de 

tekortkomingen te compenseren. Sa02-daling en PC02-stijging en verzuring doen zich pas 

voor wanneer ademhaling en circulatie verregaand falen. Sa02-daling kan leiden tot 

zuurstofgebrek in het hart. Aanvankelijk uit zich dat in een tachycardie, maar al snel ook in 

een bradycardie en zonder ingrijpen heeft dat een hartstilstand tot gevolg. 

 

Eerste opvang: 
Doel: Er bestaat goede oxygenatie en C02-eliminatie. 

Actie:  

- Ademweg vrijmaken/houden; 

- geven van 100% zuurstof per kapje/neusbril/handbeademing; 

- aansluiten aan saturatiemeter en respiratoire monitoring; 

- voorbereiden van en assisteren bij intubatie en beademing; 
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- fixeren van de endotracheale tube.  

N.B. Het toedienen van opiaten kan het 'wegvallen' van de endogene catecholamines (b.v. de 

eigen adrenaline) veroorzaken. De toch al verslechterde circulatie kan hierdoor zo achteruit 

gaan dat de patiënt juist op dat moment een circulatiestilstand krijgt. 

Hart en bloedvaten 

 

Bert heeft een snelle, regulaire hartactie die aanvankelijk goed daalt na de toediening van 

plasmavervangende middelen. Zijn bloeddruk is normaal en de perifere pulsaties zijn sterk. 

De snelle capillaire refill en de warme extremiteiten wijzen op een wijd openstaand perifeer 

vaatbed. Bert wordt op de transportmonitor aangesloten en de ic-arts brengt nog een infuus en 

een arteriële lijn in. De hartactie wordt weer sneller, de bloeddruk vertoont een dalende trend 

en Bert krijgt nu continue toediening van cardiostimulantia. Hierdoor blijft ook gedurende het 

transport naar de ic de hartactie hoog en de bloeddrukwaarden stabiel. 

 

Observatie: hartactie, pulsaties, capillaire refill en bloeddruk. 

Ritmestoornissen, tachycardie, bradycardie en asystolie kunnen zich voordoen. De hartactie is 

te objectiveren door het voelen en tellen van pulsaties, het luisteren naar de harttonen of het 

observeren van de ECG-monitoring. 

De perifere pulsaties kunnen variëren van sterk tot afwezig en zijn te objectiveren door het 

toekennen van de cijfers 1 - 4 aan de intensiteit van de pulsgolf aan polsen en voeten.  

De capillaire refill kan normaal (>1 maar 3 seconden) of versneld ( 


