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In	  deze	  studie	  werd	  een	  secundaire	  analyse	  gemaakt	  van	  een	  prospectieve	  observationele	  
studie	  over	  kinderen	  met	  koorts	  zonder	  focus	  op	  de	  spoedgevallen	  van	  een	  tertiair	  centrum	  
in	  Bilbao,	  Spanje.	  De	  doelen	  van	  deze	  studie	  waren	  a)	  het	  inschatten	  van	  de	  prevalentie	  van	  
bacteriële	  meningitis	  in	  kinderen	  jonger	  dan	  90	  dagen	  met	  koorts	  zonder	  focus,	  b)	  het	  
identificeren	  van	  de	  oorzakelijke	  kiemen	  en	  c)	  evaluatie	  van	  het	  risico	  op	  een	  invasieve	  
bacteriële	  infectie.	  
	  	  
Over	  een	  periode	  van	  tien	  jaar	  werden	  2362	  kinderen	  (jonger	  dan	  90	  dagen)	  met	  koorts	  
zonder	  focus	  gezien.	  Bij	  639	  kinderen	  gebeurde	  een	  lumbaal	  punctie	  en	  bij	  11	  kinderen	  werd	  
een	  bacteriële	  meningitis	  gediagnosticeerd.	  9	  van	  de	  11	  waren	  jonger	  dan	  21	  dagen,	  en	  5	  
van	  de	  11	  werden	  geclassificeerd	  als	  ‘ziek	  uitziend’	  (op	  basis	  van	  de	  Pediatric	  Assessment	  
Triangle).	  	  Bij	  ‘niet	  ziek	  uitziende’	  kinderen	  ouder	  dan	  21	  dagen	  werd	  er	  geen	  enkele	  
bacteriële	  meningitis	  gezien,	  ongeacht	  hun	  infectieuze	  parameters	  op	  bloedname.	  
	  	  
De	  auteurs	  argumenteren	  dat	  het	  systematisch	  uitvoeren	  van	  een	  LP	  bij	  een	  ‘niet	  ziek	  
uitziend’	  kind	  (<90d)	  met	  koorts	  zonder	  focus	  niet	  noodzakelijk	  is	  (hoewel	  dit	  volgens	  de	  
Philadelphia	  criteria	  aangewezen	  is).	  Op	  basis	  van	  hun	  bevindingen	  raden	  ze	  een	  LP	  aan	  bij	  
kinderen	  jonger	  dan	  21	  dagen	  of	  bij	  ‘ziek	  uitziende’	  kinderen.	  Kunnen	  we	  deze	  conclusie	  
doortrekken	  naar	  een	  Vlaamse	  context?	  	  
	  
De	  studie	  werd	  uitgevoerd	  op	  een	  populatie	  die	  op	  demografisch	  vlak	  niet	  al	  te	  zeer	  
verschillend	  is.	  Vanuit	  microbiologische	  context	  zien	  we	  echter	  een	  opvallend	  hoog	  aantal	  (3	  
op	  11)	  Listeria	  meningitiden	  (wat	  een	  gevolg	  was	  van	  een	  epidemie	  in	  een	  regionale	  
materniteit)	  en	  een	  lage	  incidentie	  van	  bacteriële	  meningitis	  (0.46%).	  	  Op	  methodologisch	  
vlak	  merken	  we	  dat	  de	  ingestelde	  protocollen	  soms	  niet	  gevolgd	  werden;	  zo	  werd	  de	  
indicatie	  tot	  lumbaal	  punctie	  bij	  een	  ‘ziek	  uitziend	  kind’	  slechts	  in	  60%	  van	  de	  casussen	  
gevolgd	  (hoewel	  het	  protocol	  dit	  in	  100%	  van	  de	  gevallen	  vereist).	  Deze	  studie	  werd	  
uitgevoerd	  in	  een	  tertiair	  centrum	  (met	  een	  24u	  observatie-‐eenheid	  op	  spoed),	  het	  ‘zieke’	  
aspect	  van	  een	  kind	  werd	  bepaald	  door	  de	  PAT	  (een	  score	  die	  niet	  universeel	  gebruikt	  
wordt)	  en	  data	  van	  virale	  meningitiden	  werden	  niet	  geanalyseerd.	  	  
Deze	  studie	  sluit	  aan	  bij	  de	  Rochester	  Criteria	  waarbij	  een	  LP	  geen	  ‘verplichte’	  test	  is	  bij	  
kinderen	  met	  koorts.	  	  
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