
Reductie lijninfecties op NICU door 
kwaliteitsverbeteringsproject “ Clean Line”

Inleiding
Diepe lijnen(navelarterie-(NAL), navelvenelijn(NVL) en cen-
traal veneuze lijn(CVL)) worden veelvuldig gebruikt  tijdens 
de opname van (prematuur geboren) kinderen op de NICU. 
Een belangrijke complicatie hiervan is het optreden van een 
lijninfectie, de meest voorkomende nosocomiale infectie 
op de NICU.
Het verminderen van het aantal lijninfecties verbetert de 
prognose van prematuren op korte en lange termijn. 1,2

Hoe jonger en hoe kleiner deste hoger is het risico op een 
lijninfectie.4

Meerdere studies tonen aan dat kwaliteitsverbeteringsini-
tiatieven, zoals implementatie van een lijnsepsis-interven-
tiebundel, kunnen leiden tot een aanzienlijke reductie in 
het aantal lijninfecties.3,4,5

Vraagstelling
Kan het aantal lijninfecties per 1000 lijndagen gereduceerd 
worden door introductie van een lijnsepsis-interventie-
bundel?

Methoden
In 2010 werd de werkgroep “Clean Line” geformeerd 
bestaande uit een neonatoloog, een nurse-practitioner, een 
verpleegkundige en een unithoofd. 
Deze werkgroep paste de lijnsepsis-interventiebundel van 
VMS aan voor de NICU-populatie.

Vijf interventies werden gedefinieerd; 
1. inbrengen centraal veneuze lijn 
2. handenhygiene 
3. onderhoud/verzorgen van de lijnen 
4. dagelijks beoordelen juistheid indictie 
5. dagelijks beoordelen insertieplek op 
 ontstekingverschijnselen.

Elke interventie bevat: evidence based beoordelen en (zo-
nodig) wijzigen protocollen/richtlijnen, video-demonstratie 
best practice, multidisciplinaire klinische lessen, controle 
compliance door gebruik korte checklist.

In 2011 start het project met de introductie en implemen-
tatie van interventie 1 en 2 in de eerste drie kwartalen. Per 
kwartaal werden het aantal lijninfecties(gedefinieerd als 
middels positieve bloedkweek bewezen infecties met kli-
nische verschijnselen zonder ander focus dan de lijn) en 
het aantal lijndagen(NVL, NAL,CVL) bijgehouden per ge-
wichtscategorie.

Voor de nulmeting werden gegevens bij kinderen < 2500 
gram gebruikt uit 2007.

Resultaten
In 2007 waren er bij patiënten < 2500 gram 20,1 lijninfecties 
per 1000 lijndagen. In de eerste 3 kwartalen van 2011 waren 
dat er 6,6 per 1000 lijndagen(<2500 gram). 
Dit betekende een significante afname van 13%
( 95% betrouwbaarheidsinterval 2,5 – 24,5%). (tabel 1)
De afname is zichtbaar in alle gewichtscategorien < 2500 gram.
( staafdiagram ) De patiënten < 1000 gram blijven het meest 
kwetsbaar voor het krijgen van lijninfecties.
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Conclusie

Met behulp van een kwaliteitsverbeteringpro-
ject met bundeltechniek is het mogelijk het 
aantal lijninfecties per 1000 lijndagen op de 
NICU te reduceren. 
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Aantal 2007 2011 

Patienten 75 139 

Lijnen 124 226 

Lijndagen 795 1059 

Lijninfecties(LI) 16 7 

LI/1000 dgn 20,1 6,6 

Tabel 1


