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Summary
Staphylococcus aureus endocarditis is a peculiar disease with a mortality of up to 30%.  It can present 
itself in a variety of different forms, with initial neurologic symptoms in about 1 of 6 patients. Ultimately, 
one out of 3 patients with an infective endocarditis will develop a neurologic complication during the 
course of the disease. We describe two patients and give an overview of the possible neurological 
complications that clinicians should be aware of in patients with infective endocarditis. Treatment and 
indications for surgery are discussed. Neurologic complications are an important indicator of mortality 
risk and early treatment is important. We believe that awareness of the possibility of neurologic 
complications and consulting a neurologist in the early stage are essential in managing patients with 
suspected infective endocarditis. 

Samenvatting
Staphylococcus aureus endocarditis is een ziekte met een mortaliteit die kan oplopen tot 30%. De ziekte 
kan zich op verschillende manieren presenteren, met neurologische klachten als presenterend symptoom 
bij ongeveer 1 op 6 patiënten. Uiteindelijk ontwikkelt 1 op de 3 patiënten een neurologische complicatie 
gedurende het beloop van de ziekte. In dit artikel wordt het ziektebeloop van twee patiënten beschreven 
en wordt een overzicht geboden van de mogelijke neurologische complicaties bij een infectieuze 
endocarditis. Behandeling en indicaties voor chirurgisch ingrijpen worden besproken. Neurologische 
complicaties zijn een belangrijke voorspeller van het mortaliteitsrisico en snelle behandeling is belangrijk. 
Kennis over de mogelijke neurologische complicaties, evenals het betrekken van een neuroloog vroeg in 
het diagnostisch proces zijn essentieel in het behandelen van patiënten met een vermoeden op infectieuze 
endocarditis. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2015;116(4):180-186)
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Inleiding
Een endocarditis betreft een ontsteking van het endo-
card en/of de hartklep veroorzaakt door een micro-
organisme. Staphylococcus aureus is verantwoordelijk 
voor ongeveer de helft van de gevallen en daarmee de 
meest frequente verwekker.1 Bij ongeveer 30% van de  

 
patiënten met een infectieuze endocarditis treden neu-
rologische complicaties op, bij Staphylococcus aureus als 
verwekker is dit zelfs 50%.2 Bij 1 op de 6 is de neu-
rologische klacht een eerste uiting van de ziekte.3 Het 
vroegtijdig overwegen en diagnosticeren van infectieuze 
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endocarditis bij neurologische klachten kan het inzet-
ten van een adequate behandeling bespoedigen. In dit 
artikel wordt ingegaan op de neurologische complica-
ties van infectieuze endocarditis, het belang van gerichte 
diagnostiek en de behandelopties.

Casus
Patiënt A, een 75-jarige vrouw, had sedert één week 
gewrichtsklachten, rugpijn en algehele malaise. Haar 
huisarts was reeds gestart met een kuur doxycycline on-
der verdenking van een pneumonie. Vanwege aanhou-
dende koorts en desoriëntatie in tijd werd de patiënte 
ingestuurd naar de spoedeisende hulp ter beoordeling 
door de internist. Wegens zwakte in de ledematen werd 
de neurologie geconsulteerd. Bij lichamelijk onderzoek 
zagen we een zieke vrouw met koorts (38,8˚C) zon-
der meningeale prikkeling. Ze had een bloeddruk van 
143/87 mmHg en een polsfrequentie van 95 slagen 
per minuut. Er was zwakte van zowel armen als benen, 
proximaal een MRC graad 3 en distaal een MRC graad 
4, zonder sensibele stoornissen. Er was een areflexie van 
de benen. De voetzoolreflex was beiderzijds indifferent. 

Er was geen cardiale souffle. Bloedonderzoek toonde een 
verhoogd CRP (341 mg/l; referentiewaarde <10 mg/l 
en een leukopenie (2,7 x 109/l; referentiewaarde 4,0-
10,0 x 109/l). Een CT-cerebrum, X-thorax en het uri-
nesediment waren normaal. Liquoronderzoek, verricht 
vanwege de verdenking op meningitis, toonde een plei-
ocytose (leukocyten 191/µl, 50% mononucleair) met 
een normaal glucose en licht verhoogd eiwit (1,34 g/l; 
referentiewaarde 0,25-0,80 g/l). Het grampreparaat 
was negatief. De internist was – in afwachting van  
neurologische beoordeling, en op basis van het lokale 
sepsisprotocol – reeds gestart met gentamicine en 
amoxicilline/clavulaanzuur. Vanwege de aangetoonde 
meningitis werd de antimicrobiële therapie vlot om-
gezet naar ceftriaxon en amoxicilline. Het krachtsver-
lies werd initieel geduid als algehele zwakte bij ziekte 
en malaise. Zowel de liquor- als bloedkweek toonde 
een dag na opname een Staphylococcus aureus, waarop 
de antibiotica werden vervangen door flucloxacilline. 
Het septisch beeld in combinatie met de Staphylococcus 
aureus als verwekker was verdacht voor een endocardi-
tis. Er werd een transthoracale echocardiografie (TTE) 

Figuur 1A en 1B. MRI-wervelkolom (STIR) van patiënt A.

Op niveau C7-Th3 en L3-S1 is een verhoogde signaalintensiteit te zien van de corpora passend bij een spondylodiscitis. Prevertebraal 

en epiduraal breidt de ontsteking zich verder uit en is er sprake van abcesvorming. 

1  Epiduraal abces
2  Spondylodiscitis Th2 (tevens C7-Th3)
3  Prevertebraal abces
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2  Epiduraal abces
3  Spondylodiscitis L5 (tevens L3-S1)
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verricht die geen afwijkingen liet zien. Vanwege de 
hoge klinische verdenking werd een transoesofageale 
echocardiografie (TEE) verricht. Deze toonde kleine 
vegetaties, zowel op de aorta- als mitralisklep en een 
graad I mitralisinsufficiëntie. Vanwege het persisterende 
krachtsverlies werd een MRI-wervelkolom verricht die 
een epiduraal abces toonde, zowel cervico-thoracaal als  
lumbaal, met tekenen van spondylodiscitis (zie Figuur 
1, pagina 181). Aangezien er sprake was van een kleine 
klepvegetatie (<10 mm) zonder hartfalen werd na mul-
tidisciplinair overleg afgezien van chirurgische behande-
ling. Er werd gekozen voor een langdurige intraveneuze 
behandeling met flucloxacilline. Vanwege progressieve 
klachten en doorstijgende infectieparameters is er later 
omgeschakeld naar vancomycine en rifampicine. Hier-
op herstelde de patiënte geleidelijk. Bij ontslag naar 
een revalidatiekliniek had zij nog een lichte proximale 
parese (MRC graad 4+) van armen en benen. Helaas 
werd de patiënte twee maanden later heropgenomen 
met een recidief Staphylococcus aureus endocarditis met 
opnieuw rugpijn en zwakte berustend op een thoracale 
spondylodiscitis en een psoasabces. 

Patiënt B, een 55-jarige man, werd op de SEH door de 
neuroloog in consult gezien voor de internist, vanwege 
sinds drie dagen bestaande algehele malaise met thans 
een gedaald bewustzijn. De patiënt betrof een zieke, 
klamme en geagiteerde man met een tensie van 138/90 
mmHg, een pols van 113 slagen per minuut en koorts 
(38,8˚C). Hij had zijn ogen open, lokaliseerde pijnprik-
kels en sprak een enkel verstaanbaar woord. De patiënt 
was niet meningeaal geprikkeld. Bij auscultatie van hart 
en longen werden geen afwijkingen gehoord. Vanwege 
de verdenking op een sepsis werden direct amoxicilline/ 
clavulaanzuur en gentamicine gestart. Laboratorium- 
onderzoek toonde een verhoogd CRP (295 mg/l) zon-
der leukocytose. X-thorax en urinesediment toonden 
geen infectiefocus. CT-cerebrum liet links frontopa-
riëtaal een subcorticale hypodensiteit zien passend bij 
semirecente ischemie. Liquor toonde 462 leukocyten 
per µl (95% polynucleair) met een normaal eiwit en 
glucose. Het grampreparaat was negatief. Vanwege de 
aangetoonde meningitis werd gestart met ceftriaxon 
en amoxicilline. Deze werden een dag later vervangen 
door flucloxacilline toen bloed- en liquorkweken een 

Figuur 2A en 2B. Cerebrale beeldvorming bij patiënt B. 

A: CT van dag van opname waarop naast een hypodensiteit links pariëtaal ook een vage hypodensiteit rechts frontaal te zien is. 

B: MRI (T2 FLAIR) vier maanden na opname toont de vasculaire restafwijkingen.

1  Hypodens signaal, verdacht voor ischemie 1  Vasculaire restafwijkingen na doorgemaakte ischemie
2  Aspecifieke wittestofafwijkingen
3  Vasculaire restafwijkingen na doorgemaakte ischemie
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Staphylococcus aureus toonden. Inmiddels was het be-
wustzijn nagenoeg genormaliseerd. Nu vielen zwakte 
en hypesthesie van de linker arm op. Een nieuwe CT-
cerebrum liet een tweede hypodensiteit rechts frontaal 
zien (zie Figuur 2). De combinatie van het septisch 
beeld, meerdere herseninfarcten en de positieve kweken 
met Staphylococcus aureus was sterk verdacht voor 
strooihaarden vanuit een endovasculaire bron, met als 
meest waarschijnlijk focus een endocarditis. De cardio-
loog werd geconsulteerd. TEE toonde vegetaties op de 
mitralis- en aortaklep met daarbij een graad III-IV aor-
taklepinsufficiëntie. Vanwege diffuse pijnklachten, per-
sisterende positieve bloedkweken en klinische achter-
uitgang werd bovendien een PET-CT verricht. Hierop 
werden abcessen in milt, lever, nieren en spieren gezien. 
De ongecontroleerde infectie, aortaklepinsufficiëntie en 
de embolieën waren reden de thoraxchirurg te consul-
teren. Deze oordeelde dat de conditie van patiënt geen 
klepvervanging toeliet. De patiënt werd tien dagen na 
opname respiratoir insufficiënt. Na langdurige anti- 
biotische behandeling op de IC kon hij twee maanden 
na opname een aorta- en mitraalklepvervanging onder-
gaan. Vier maanden later woonde hij weer zelfstandig, 
met een lichte restparese (MRC graad 4) links. Er werd 
geen risicofactor voor een infectieuze endocarditis ge-
vonden, zoals een congenitale hartafwijking, klepaf- 
wijkingen of intraveneus drugsgebruik.

Beschouwing
De incidentie van een infectieuze endocarditis wordt 
geschat op 3-10 per 100.000.2 Deze is hoger bij perso-
nen met klepafwijkingen of klepprotheses en bij intra- 
veneuze drugsgebruikers. Naast hoge koorts en ver-
hoogde ontstekingsparameters zijn de verschijnselen 
variabel en aspecifiek. Soms zijn een hartgeruis, een 
solitaire splinterbloeding of een positieve bloedkweek 
met een typisch micro-organisme de enige aanwijzing.2,3 
Een recent cohortonderzoek onder 1.345 patiënten met 
endocarditis toont aan dat de mortaliteit oploopt tot 
30%.1 Neurologische complicaties – met name hersen-
infarcten en bloedingen – zijn samen met Staphylococcus 
aureus als verwekker, de belangrijkste factoren die de 
kans op overlijden verhogen.1 Het is belangrijk dat bij 
een onduidelijk ontstekingsfocus een infectieuze endo-
carditis in de differentiaaldiagnose wordt opgenomen.

Achtergrond en diagnostiek
Hoewel alle soorten bacteriën/schimmels aan endo-
carditis ten grondslag kunnen liggen, betreft het vaak 
streptokokken of stafylokokken.3 Middels de gemodi-
ficeerde Duke-criteria (zie Tabel 1) kan met een goede 
sensitiviteit (>80%) en specificiteit (>95%) bepaald 
worden of er sprake is van een definitieve dan wel moge- 
lijke infectieuze endocarditis.4 Een snelle diagnose is 
van belang, omdat vroege behandeling essentieel is voor 

Tabel 1. Gemodificeerde Duke-criteriaa (4)

Criteriumniveau Beschrijving

Major Twee positieve bloedkweken passend bij infectieuze endocarditisb

Aanwijzingen voor endocardiale betrokkenheid

Positief echocardiogram (vegetatie, abcesvorming, dehiscentie klep, nieuwe valvulaire regurgitatie)

Minor Predisponerende factorenc

Koorts

Vasculaire verschijnselend

Immunologische verschijnselene

Microbiologische of serologische tekenen van infectie

a Klinisch definitief: twee major criteria  òf één major criterium en drie minor criteria òf vijf minor criteria. Klinisch ‘possible’:

  één major criterium en één minor criterium òf drie minor criteria. 
b V. Streptococci, Streptococcus bovis, HACEK group, Staphylococcus aureus en enterococci. Bij aanwezigheid van

  C. brunetii volstaat één positieve bloedkweek of verhoogde serumtiter. 
c Endocarditis in voorgeschiedenis, intraveneus drugsgebruik, kleplijden, reumatisch hartlijden, kunstklep, congenitale

  hartafwijkingen.
d Arteriële emboli, intracraniële of conjunctivale bloedingen. 
e Glomerulonefritis, Osler’s nodus, Roth’s spots, aanwezigheid reumafactor.
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het verlagen van de mortaliteit. In de regel zal eerst TTE 
verricht worden. Bij een negatief onderzoek en een hoge 
verdenking wordt  - gezien de hogere sensitiviteit en 
specificiteit - (herhaalde) TEE aangeraden. Een afwij-
kende echo toont klepvegetaties die zijn samengesteld 
uit bacteriën, fibrine en trombocyten. De mitralisklep 
is vaker aangedaan dan de aortaklep.3

Neurologische complicaties van
endocarditis
Neurologische complicaties, zoals embolische en hemor- 
ragische infarcten, intracerebrale hematomen, menin-
gitis en abcessen, zijn de meest voorkomende en ern-
stigste complicaties van infectieuze endocarditis.5 Een 
recente studie toont aan dat Staphylococcus aureus een 
significant hoger risico geeft op neurologische compli-
caties dan andere micro-organismen.1 Andere belang-
rijke risicofactoren zijn de uitgebreidheid en mobiliteit 
van de vegetatie, betrokkenheid van de mitralisklep en 
het gebruik van anticoagulantia.2 Uiteindelijk ontwik-
kelt 25-35% van de endocarditispatiënten een neuro-
logische complicatie. Wanneer een septische patiënt 
neurologische symptomen als een encefalopathie, 
insulten of focale uitvalsverschijnselen heeft, recht-
vaardigt dit verder onderzoek naar een endocarditis. 

Herseninfarcten en intracerebrale hematomen
De meest voorkomende complicatie, een embolisch 
herseninfarct, komt bij ongeveer 15-20% van de endo-
carditispatiënten voor. Meestal is er sprake van meerde-
re infarcten, soms ook in verschillende stroomgebieden. 
Intracerebrale hematomen treden bij ongeveer 5% op. 
Infarcten en bloedingen komen vaker voor bij Staphy-
lococcus aureus endocarditis en zorgen voor een sterk 
verhoogde mortaliteit.1 Opvallend is dat driekwart van 
deze beroertes optreedt voordat de diagnose endocarditis 
wordt gesteld. Ongeveer 50% van de patiënten heeft op 
MRI-cerebrum tekenen van ‘stille’ ischemie.6 Bij onge-
veer 60% zijn microbloedingen aantoonbaar, waarschijn-
lijk ten gevolge van plaatselijke vaatschade door septi-
sche embolieën. De aanwezigheid van ‘stille’ ischemie en 
microbloedingen is van belang bij eventuele chirur- 
gische interventies.7

Mycotisch aneurysma
Twee-10% van de patiënten ontwikkelen gedurende de 
follow-up een mycotisch cerebraal aneurysma, meestal 
binnen één maand na systemische embolisatie. Ze zijn 
waarschijnlijk het gevolg van septische embolieën die 
via de vasa vasorum de intima bereiken en daar leiden 
tot schade aan de vaatwand. Er bestaat enige contro-

verse over de behandeling. Na een ruptuur is operatie 
of endovasculaire behandeling noodzakelijk om een 
nieuwe bloeding te voorkomen, bij een ongeruptureerd 
aneurysma is dit minder duidelijk.5   

Meningitis
Bij 5% van de mensen met een endocarditis is er sprake 
van meningeale prikkeling. Dit kan het gevolg zijn van 
irritatie door septische embolieën of bloed. De menin-
geale prikkeling komt met name vroeg in het ziekte-
beloop voor, soms als initiële presentatie. Liquor kan 
een pleiocytose tonen door septische embolieën, maar 
niet zelden blijft de kweek negatief (10-30%). Het is 
daarnaast belangrijk om bij patiënten die zich presen-
teren met een bacteriële meningitis te denken aan een 
endocarditis. In een groot prospectief cohortonderzoek 
werd bij 2% van de 1.025 patiënten met een bacteriële 
meningitis uiteindelijk ook een endocarditis gediag-
nosticeerd.8 Multipele septische embolieën kunnen een  
meningo-encefalitis of diffuse encefalopathie veroor-
zaken.

Spondylodiscitis en epidurale abcesvorming
Een zeldzame complicatie is epidurale abcesvorming. 
Bij patiënten met een epiduraal abces is er echter vaak 
een onderliggende endocarditis. Dit is bijna altijd het 
gevolg van uitbreiding van een spondylodiscitis, meestal 
lumbaal. Hoewel de helft van alle endocarditispatiënten 
klaagt over lage rugpijn, wordt er maar bij 3% daad-
werkelijk een spondylodiscitis gevonden.9 Het routine- 
matig verrichten van een MRI-wervelkolom lijkt daar-
om niet zinvol. Bij patiënten met sepsis en gegenerali-
seerde zwakte of radiculaire pijn moet echter gedacht 
worden aan een endocarditis met hierbij een epiduraal 
abces met mogelijk infectie van de radices. Antimicro-
biële therapie is de hoeksteen van de behandeling, 
alhoewel sommige auteurs pleiten voor een vroege neuro- 
chirurgische drainage.9

Behandeling
Gerichte antimicrobiële therapie is de belangrijkste be-
handeling bij een endocarditis en kan neurologische 
complicaties voorkomen. Er is geen indicatie om plaat-
jesaggregatieremmers of orale anticoagulantia te starten 
bij een patiënt met infectieuze endocarditis.2 Orale anti- 
coagulantia verhogen het risico op een intracerebrale 
bloeding of hemorragische transformatie van een hersen- 
infarct, met name bij patiënten met een Staphylococ-
cus aureus endocarditis.10 Het valt te overwegen om bij 
patiënten die reeds anticoagulantia gebruiken ten tij-
de van de diagnose, de anticoagulantia te stoppen of 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Overweeg bij een septische patiënt met neurologische verschijnselen een endocarditis.  

2. Neurologische verschijnselen zijn bij 15% van de patiënten met een endocarditis het presenterende symp-

toom. De mortaliteit is hoger wanneer er neurologische complicaties optreden.  

3. Vegetatie van de mitralisklep en infectie met Staphylococcus aureus zijn de belangrijkste risicofactoren voor 

neurologische complicaties. 

4. Aanbevolen wordt om bij een negatieve transthoracale echografie en een hoge klinische verdenking een 

(herhaalde) transoesofagale echo te verrichten.

5. Er is geen indicatie om plaatjesaggregatieremmers of orale anticoagulantia te starten bij een patiënt met 

infectieuze endocarditis. Het valt te overwegen om bij patiënten die reeds anticoagulantia gebruiken ten 

tijde van de diagnose, de anticoagulantia te stoppen of te vervangen.

6. Rugpijn komt vaak voor bij endocarditispatiënten, maar betreft in minder dan 5% van de gevallen een spon-

dylodiscitis.

te vervangen.2,10 Het gebruik van plaatjesaggregatie- 
remmers is omstreden. Alhoewel sommige auteurs een 
verlaagd risico op symptomatische embolieën rappor- 
teren, wordt dit door andere studies ontkracht en bleek 
er juist een verhoogd risico op intracerebrale hemato-
men en hemorragische infarcten.11 Opvallend is dat 
statinegebruik voordat de diagnose endocarditis gesteld 
wordt, een significant verlaagd risico op symptoma- 
tische embolieën lijkt te geven. Dit geldt echter niet 
voor plaatjesaggregatieremmers.12

Cardiothoracale chirurgische behandeling van endocar-
ditis in de acute fase gaat gepaard met een sterk ver-
hoogd risico op ernstige complicaties en wordt om die 
reden slechts bij 50% van de patiënten verricht.2 Indi-
caties voor acute chirurgische behandeling zijn enerzijds 
het voorkomen van progressief hartfalen of systemische 
embolieën, en anderzijds het behandelen van een persis-
terende sepsis ondanks adequate antimicrobiële thera-
pie.2 Twee recente studies vergelijken acute chirurgische 
behandeling (<48 uur) met conservatieve antimicro-
biële behandeling bij patiënten met linkszijdige infec-
tieuze endocarditis en een hoog risico op systemische 
embolieën.13,14 Hoog-risicopatiënten zijn patiënten met 
vegetaties >10 mm en een eerder doorgemaakt embo-
lisch event in de huidige ziekteperiode, vegetaties >10 
mm met tekenen van hartfalen dan wel persisterende 
infectie, of patiënten met vegetaties >15 mm. De 
studies tonen een duidelijk betere uitkomst in de geope-
reerde groep patiënten wat betreft overlijden en emboli-
sche events.13,14 Een spoedige chirurgische interventie is 
aangewezen, aangezien na start van antibiotische thera-

pie de kans op systemische embolieën in de eerste twee 
weken het grootst is. 

Neurologische complicaties zijn geen contra-indicatie 
voor operatief ingrijpen. In het geval van een intracra-
niële bloeding, comateuze toestand van patiënt, of ern-
stige comorbiditeit wordt chirurgisch ingrijpen echter 
afgeraden.2 Na de initiële behandeling wordt het aan-
geraden patiënten gedurende één jaar nauwlettend te 
volgen, gezien de recidiefkans. Controle van het bloed-
beeld (bezinking, CRP, leukocyten) en het verrichten 
van lichamelijk onderzoek (onder andere auscultatie 
van het hart) spelen hierin een belangrijke rol. 

Conclusie
Bij een septische patiënt met neurologische verschijn-
selen dient een Staphylococcus aureus endocarditis te 
worden overwogen. Bij een endocarditis treden bij 30% 
neurologische complicaties op en bij 15% van de en-
docarditispatiënten zijn de symptomen bij presentatie 
neurologisch van aard. Adequate antimicrobiële thera-
pie is de hoeksteen van de behandeling, maar overweeg 
in een vroeg stadium cardiochirurgisch ingrijpen bij 
patiënten met hartfalen, persisterende sepsis, en een 
hoog risico op embolieën.
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