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Introductie

Preoperatieve antibiotische profylaxe is aanbevolen voor preventie van postoperatieve wondinfecties. Een extra 
intraoperatieve herdosering is geadviseerd bij lange operaties. Deze aanbeveling verschilt per richtlijn. Er is 
geen consensus tussen de richtlijnen van de WHO, CDC en NICE door beperkte beschikbaarheid van klinisch 
bewijs. Daarnaast is er veel praktijkvariatie in zowel gerapporteerde compliantie als gebruikte protocollen.

Methode

Wij verrichtte een systematische review om de effectiviteit van een intra-operatieve 2e dosis antibiotische 
profylaxe na de gebruikelijke preoperatieve dosis in vergelijking met enkel een preoperatieve profylactische 
dosis te bepalen. Een search in MEDLINE, Embase, CINAHL en CENTRAL werd verricht op 25 juni 2021. 
Meta-analyses werden gestratificeerd per studietype. Een random-effects model werd gebruikt om een gepoolde 
effectmaat (odds ratio inclusief 95%-betrouwbaarheidsinterval) te schatten. Een aanvullende beoordeling 
volgens de GRADE-methodiek werd verricht

Resultaten

Wij includeerden twee gerandomiseerde trials en negen observationele studies met totaal 9897 patiënten. Er was 
enige klinische heterogeniteit in gebruikte antibioticum en protocol van herdosering. Sommige protocollen 
waren gebaseerd op de halfwaardetijd van het antibioticum, anderen op basis van duur van de operatie. 
Gepoolde odds ratios waren 0.47 (95%BI: 0.19 - 1.16. I2: 36%) voor de gerandomiseerde trials en 0.60 (95%BI: 
0.42 - 0.86. I2: 61%) voor observationele studies. Het beschikbare bewijs werd van lage kwaliteit beschouwd.



Conclusie

Een aanvullende intraoperatieve 2e dosis antibiotische profylaxe in combinatie met de gebruikelijke 
preoperatieve profylaxe lijkt effectief om postoperatieve wondinfecties te voorkomen. Er is een grote 
verscheidenheid in gebruikte antibiotica en protocol van herdoseren, en het bewijs is van lage kwaliteit wat 
uitnodigt tot meer onderzoek hierin.
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