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Samenvatting 
 
Dit proefschrift behandelt drie verschillende aspecten van de behandeling van exacerbatie 
(een toename van klachten) van COPD (chronisch obstructieve longaandoeningen). Deze 
aspecten zijn de korte termijn effecten van behandeling van COPD exacerbaties, de duur 
van antibiotische behandeling bij een exacerbatie en de lange termijn effecten van 
antibiotica op het optreden van een volgende exacerbatie. De hoofdstukken 2 en 3 geven 
de resultaten weer van studies naar de behandeling van exacerbatie van COPD in de eerste 
lijn in Nederland. In hoofdstuk 2 wordt onderzocht waaruit de behandeling van 
exacerbatie COPD in de dagelijkse huisartsenpraktijk bestaat. In hoofdstuk 3 wordt een 
gestandaardiseerde behandeling met een kuur orale corticosteroïden (Prednisolon) 
vergeleken met de gebruikelijke behandeling. Antibiotica worden alleen voorgeschreven 
wanneer dit volgens de Nederlandse richtlijnen voor behandeling van COPD nodig is. 
Hoofdstuk 4 en 5 gaan over verkorting van de duur van de antibiotische behandeling bij 
exacerbatie COPD. In hoofdstuk 6 en 7 wordt gekeken naar de lange termijn effecten van 
antibiotica wanneer ze worden toegevoegd aan een behandeling met een kuur (orale) 
corticosteroïden. De gegevens voor deze studies zijn afkomstig van twee grote 
Nederlandse gegevensbestanden; de eerste is gebaseerd op registraties van apotheken en 
de tweede op registraties van huisartsen.  
 
In hoofdstuk 2 wordt onderzocht hoe huisartsen exacerbatie COPD in de dagelijkse 
praktijk behandelen en of dit in overeenstemming is met de Nederlandse richtlijnen.1 

Medische dossiers van patiënten van vier 1e lijns gezondheidscentra in Nederland werden 
retrospectief geanalyseerd. Van 35.589 patiënten waren er 458 geregistreerd met de 
diagnoe COPD (1,3%). Gedurende twee jaar follow-up had 47% van deze patiënten geen 
exacerbatie, 35% had een of twee exacerbaties en 18% had drie exacerbaties of meer. Bij 
536 exacerbaties schreven huisartsen in 30% een kuur corticosteroïden voor, in 29% een 
kuur antibiotica, in 23% corticosteroïden plus antibiotica en in 18% werd de 
onderhoudsmedicatie aangepast. Prescripties voor patiënten met een of twee exacerbaties 
gedurende de follow-up verschilden significant met die van hen die drie of meer 
exacerbaties hadden. Bij de laatste werd vaker een kuur corticosteroïden voorgeschreven, 
alleen of samen met antibiotica. Onze conclusie luidde dat behandeling vaak niet in 
overeenstemming met de richtlijnen was en dat vooral antibiotica vaker werden 
voorgeschreven dan geadviseerd. 
 
Hoofdstuk 3. Gebaseerd op de conclusies uit hoofdstuk 2 werd een gerandomiseerd 
onderzoek uitgevoerd, waarbij werd onderzocht of de resultaten van de behandeling voor 
de patiënt met exacerbatie COPD of chronische bronchitis konden worden verbeterd 
door de behandeling te optimaliseren. 1e lijns gezondheidscentra en huisartspraktijken 
werden toegewezen aan óf de controle óf de interventie studiegroep. Het doel was om de 
gebruikelijke behandeling te vergelijken met een gestandaardiseerde behandeling, 
bestaande uit een kuur orale corticosteroïden, waarbij antibiotica werden voorgeschreven
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conform de Nederlandse richtlijnen voor COPD. Voor de start van de studie werd een 
onderzoeksbijeenkomst georganiseerd door het studieteam samen met de huisartsen van 
de interventie groep en de longartsen van de ziekenhuizen die bij het onderzoek waren 
betrokken, om het studieprotocol te bespreken en te verfijnen. In de analyse zaten 89 
patiënten, 53 in de interventie- en 53 in de controle studiearm. Corticosteroïdkuren 
werden voorgeschreven in 90% (48/53) van de exacerbaties in de interventiegroep en in 
75% (27/36) in de controlegroep en antibiotica in respectievelijk 19% (10/53) en 44% 
(16/36). De gezondheidstoestand van de patenten werd geëvalueerd met behulp van de 
CCQ vragenlijst (Clinical COPD Questionnaire).2 Deze gevalideerde 10-item vragenlijst is 
in drie domeinen verdeeld: symptomen, functioneren en mentaal. Er wordt gescoord op 
een 7-punts Likert schaal, waar “0” betekent “geen klachten of beperkingen” en “6” 
“extreme veel klachten of volledige beperking.” De eindscore is het gemiddelde van alle 
items. Na drie weken kwam de CCQ score in beide studiegroepen niet terug op het 
baselineniveau. Het aantal patiënten in beide studiegroepen dat was hersteld, verbeterd, of 
verslechterd verschilde niet. De CCQ score ten opzichte van de baselinescore was 
verbeterd in 46/53 (87%) van de patiënten in de interventiegroep vergeleken met 32/36 
(89%) van de patiënten in de controlegroep. In 7/53 (13%) respectievelijk 4/36 (11%) 
patiënten verbeterde de totale CCQ score niet. Na drie maanden had 23% van de 
patiënten in de interventiegroep vergeleken met 25% uit de controlegroep een nieuwe 
exacerbatie doorgemaakt. Wij concludeerden dat het studieprotocol effectief was 
geïmplementeerd, maar dat in de 1e lijn de gestandaardiseerde behandeling met een kuur 
corticosteroïden de korte termijn resultaten niet verbeterde. Het aantal antibiotica 
voorschriften was wel significant verminderd, zonder nadelige uitkomsten voor de 
patiënten op korte termijn. 
 
Hoofdstuk 4 behandelt de kortdurende antibiotische behandeling van exacerbatie COPD 
of chronische bronchitis en laat een meta-analyse zien van dubbelblinde studies. 21 studies 
met in totaal 10.698 patiënten werden geselecteerd. Antibiotische behandeling van 
maximaal vijf dagen werd vergeleken met een behandeling van langer dan vijf dagen. In de 
vroege follow-up (tot 25 dagen) werd geen verschil gevonden in de kans op klinisch 
herstel tussen de korte en conventionele behandeling [samengestelde odds ratio (OR) 0,99; 
95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,90 – 1,08]. Ook tijdens de late follow-up (17-45 
dagen) en in het bacteriologische herstel werd geen verschil gevonden tussen beide 
behandelgroepen (samengestelde OR 1,0 [95% BI 0,91 – 1,10] en 1,05 [95% BI 0,87 – 
1,26] respectievelijk). Evenmin werd er verschil gezien in de vroege follow-up in studies 
met hetzelfde antibioticum in beide studiearmen, noch wanneer de studies werden 
gegroepeerd naar antibiotische klasse in de korte arm. Wij concludeerden dat een korte 
antibiotische kuur even effectief is als de traditionele langere kuur bij patiënten met milde 
tot matig ernstige exacerbatie van chronische bronchitis en COPD.  
 
In hoofdstuk 5 wordt de behandeling met amoxicilline-clavulaanzuur gedurende drie 
dagen vergeleken met een behandelingsduur van 10 dagen bij patiënten die in het 
ziekenhuis zijn opgenomen met een COPD exacerbatie die wordt gekenmerkt door een 
toename van kortademigheid en een toename van volume en purulentie van het sputum 
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(type 1 exacerbatie). Patiënten die binnen 72 uur verbeterden werden gerandomiseerd naar 
een behandeling met amoxicilline-clavulaanzuur (625 mg) of placebo, vier maal daags 
gedurende zeven dagen. 56 patiënten werden in de studie geïncludeerd. Na drie weken én 
na drie maanden was het aantal patiënten dat was hersteld in beide behandelgroepen 
vergelijkbaar, hoewel dit door het lage aantal geïncludeerd patiënten niet statistisch 
bevestigd kon worden. Microbiologisch herstel, herstel van symptomen, het gebruik van 
corticosteroïden, de duur van zuurstof therapie en de duur van de ziekenhuisopname 
waren vergelijkbaar in beide behandelgroepen. De conclusie luidde dat een 3-daagse 
behandeling met amoxicilline-clavulaanzuur een veilig en effectief alternatief lijkt voor de 
standaard 10-daagse behandeling van patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met 
exacerbatie COPD, en die na drie dagen initiële therapie herstel laten zien. 
 
In hoofdstuk 6 evalueerden we het risico op een volgende exacerbatie na behandeling van 
een exacerbatie met orale corticosteroïden zonder en met antibiotica, in een historische op 
de populatie gebaseerd cohort van patiënten van 50 jaar en ouder, die medicatie gebruiken 
voor obstructieve longaandoeningen. De Pharmo dataset bevat gegevens van uitgifte van 
medicijnen van meer dan twee miljoen personen in Nederland.3 18.928 patiënten hadden 
tenminste één exacerbatie, gedefinieerd als een recept voor orale corticosteroïden, met of 
zonder antibiotica. Ten tijde van de eerste exacerbatie waren beide behandelgroepen 
vergelijkbaar wat betreft mogelijke vertekenende factoren. Er was een significant verschil 
in (mediane) tijd tot de tweede exacerbatie van 321 dagen in de alleen orale 
corticosteroïden groep tegenover 418 dagen in de orale corticosteroïden en antibiotica 
groep; tussen de tweede en derde exacerbatie was dit 127 respectievelijk 240 dagen. Uit 
een analyse waarin alle exacerbaties werden betrokken bleek dat het beschermende effect 
van orale corticosteroïden en antibiotica het sterkst was in de eerste drie maanden na 
behandeling (hazard ratio 0,62). Gebruik van antibiotica tussen de exacerbaties, ongeacht 
de indicatie, was eveneens geassocieerd met een lager risico op een volgende exacerbatie. 
Bovendien was de sterfte in de orale corticosteroïden en antibiotica groep gedurende de 
follow-up significant lager (hazard ratio 0,82). 
 
In hoofdstuk 7 worden de observaties van de studie beschreven in hoofdstuk 6 uitgebreid 
naar een goed gedefinieerde populatie van COPD patiënten, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van gegevens van De Tweede Nationale Studie, uitgevoerd door het Nederlands 
Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) in 2001,4 aangevuld met 
gegevens van Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).5 In aanmerking 
kwamen patiënten van 50 jaar en ouder met een geregistreerde diagnose “COPD” 
(volgens de Internationale Classificatie van 1e lijns zorg code R95),6 die respiratoire 
onderhoudsmedicatie gebruiken en die ten minste één exacerbatie doormaakten, gedefi-
nieerd als een prescriptie orale corticosteroïden met of zonder antibiotica. De (mediane) 
follow-up duur was 1353 dagen. 842 patiënten hadden een of meer exacerbaties. De 
Kaplan-Meier analyse liet zien dat er geen verschil was tussen de tijd tot de tweede 
exacerbatie voor de groep patiënten behandeld met alleen corticosteroïden en de groep die 
daarnaast ook antibiotica had gekregen. De (mediane) tijd tot de derde exacerbatie was wel 
significant verschillend, 189 dagen versus 258 dagen. Uit de analyse waarin alle 
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exacerbaties werden meegenomen (Cox proportional hazard analyse) bleek dat het 
beschermende effect van antibiotica gedurende de eerste drie maanden na behandeling het 
grootst was (HR 0,72). Gebruik van antibiotica zonder dat corticosteroïden werden 
voorgeschreven verminderde de kans op een volgende exacerbatie bijna met de helft (HR 
0,62). We concludeerden dat het toevoegen van antibiotica aan een kuur orale 
corticosteroïden geassocieerd was met een kleinere kans op een volgende exacerbatie, met 
name bij patiënten die meerdere exacerbaties hebben. Bovendien werd gedurende de 
follow-up een lagere “all-cause” mortaliteit gevonden bij patiënten die met orale 
corticosteroïden en antibiotica waren behandeld. 
 
 

Algemeen commentaar 
 
Gevolgen voor de dagelijkse praktijk en verder onderzoek 
In de lange termijn follow-up hebben we aangetoond dat het toevoegen van antibiotica 
aan orale corticosteroïden geassocieerd was met een verlaagd risico op een volgende 
exacerbatie, vooral bij patiënten die vaker exacerbaties hebben; en verder met een verlaagd 
“all-cause” mortaliteitsrisico. Deze observaties zijn nieuw en kunnen grote impact hebben 
op de behandeling van exacerbaties van COPD patiënten. Het terugbrengen van de 
frequentie van exacerbatie is klinisch belangrijk, omdat exacerbaties een langdurig en 
aanhoudend effect op de gezondheidstoestand kunnen hebben, vooral bij patiënten met 
frequente exacerbaties. Bovendien worden exacerbaties geassocieerd met een lagere 
kwaliteit van leven, een verhoogde kans op ziekenhuisopname, hogere kosten en daarnaast 
meer sterfte. Daar staat tegenover dat –wanneer alle exacerbaties met antibiotica zouden 
worden behandeld- dit een grote impact heeft op het totale antibiotica gebruik in de 
bevolking, wat weer leidt tot toename van resistentie onder respiratoire ziekteverwekkers. 
Antimicrobiële resistentie moet altijd in overweging worden genomen wanneer antibiotica 
worden voorgeschreven. Het is nog te vroeg om voor alle patiënten met frequente 
exacerbaties antibiotica en een kuur corticosteroïden te adviseren. Een beperking van onze 
observationele studies, beschreven in hoofdstuk 6 en 7, is de kans op selectie “bias” 
(vertekening van de resultaten) als gevolg van de behandeling, veroorzaakt door 
onbekende, mogelijk belangrijke prognostische verschillen tussen patiënten.7 In deze 
studies was klinische informatie van patiënten niet beschikbaar, bij voorbeeld de ernst van 
de symptomen en de spirometrische gegevens. Onze resultaten moeten daarom worden 
bevestigd in een prospectief opgezette studie, waarbij profielen worden benoemd voor 
patiënten die het meeste profijt hebben van toegevoegde antibiotica. Deze profielen 
moeten niet alleen zijn gebaseerd op classificatie van ernst van de longfunctiebeperkingen 
volgens GOLD-criteria, maar moeten ook informatie bevatten over ziekte geschiedenis, 
huidige klinische symptomen, medicijngebruik, co-morbiditeit en nieuw ontwikkelde 
markers of indicatoren toepasbaar of zelfs al in gebruik in de 1e –lijns setting, zoals de 
BODE-index.8  
 



Samenvatting 
______________________________________________________________________ 

 125 

Ons resultaat dat het aantal recepten voor antibiotica in de 1e lijn met 25% kon worden 
teruggebracht zonder dat dit van invloed was op de uitkomst voor de patiënt is in lijn met 
de studies die eerder in deze setting zijn gedaan en waarbij geen voordeel van antibiotica 
boven placebo aangetoond kon worden in de korte termijn evaluatie, met herstel en 
vroege exacerbatie als eerste eindpunten.9-11 De waarde van antibiotische behandeling van 
exacerbatie van COPD is vooral aangetoond in klinische settings, voornamelijk bij 
patiënten met ernstige symptomen (type 1 of 2 exacerbatie, dus 2 of 3 van de eerder 
genoemde symptomen) en gediagnosticeerd volgens GOLD-criteria.11,12 Deze populatie 
verschilt van die van de huisartspraktijk, waarvan bekend is dat van de COPD patiënten 
80% dit in een milde tot matig ernstige vorm heeft,13 terwijl bij sommige patiënten de 
diagnose is gebaseerd op andere criteria dan afwijkende spirometrie-waarden. In bepaalde 
patiënten uit de huisartspraktijk echter zal antibiotische behandeling dezelfde voordelen 
hebben op de korte termijn zoals aangetoond in klinische studies. Op grond van onze 
resultaten is de scheidslijn tussen patiënten die wel en die niet zullen profiteren van 
antibiotische behandeling moeilijk te trekken. Misschien moeten beslissingen over het al 
dan niet voorschrijven van antibiotica eveneens op de lange termijn effecten (re-
exacerbatie en mortaliteit) worden gebaseerd en niet alleen op korte termijn effecten 
(herstel). De klinische profielen van patiënten die wel en die niet zullen profiteren van het 
toevoegen van antibiotica aan de behandeling van exacerbatie van COPD moet in 
toekomstige studies worden onderzocht. Tot dan zal het wel of niet antibiotisch 
behandelen van patiënten met exacerbatie COPD zorgvuldig moeten worden afgewogen. 
 
Indien geïndiceerd, moeten antibiotica niet langer worden voorgeschreven dan strikt 
noodzakelijk. In de meeste richtlijnen wordt de duur van de antibiotische behandeling niet 
genoemd,14-16 of een traditionele periode van 7 tot 10 dagen wordt geadviseerd. Alleen de 
recent geüpdate GOLD richtlijnen vermelden een periode van 3 tot 7 dagen, hoewel 
gemarkeerd met het laagste bewijsniveau. Onze studies hebben laten zien dat voor 
patiënten met exacerbatie COPD een kuur van ten hoogste 5 dagen equivalent is aan een 
traditionele langere behandeling. Naar onze mening is er nu voldoende bewijs om 
kortdurende antibiotische behandeling op te nemen in de richtlijnen over behandeling van 
exacerbatie COPD in de eerste lijn.  
 
Nog twee zaken kunnen worden geleerd van de studie die in hoofdstuk 3 is beschreven. In 
de eerste plaats was het studieprotocol effectief geïmplementeerd. De verwachte toename 
in het voorschrijven van corticosteroïden en de afname van antibiotica voorschriften 
werden inderdaad geëffectueerd. Ergo, voorschrijfgedrag van huisartsen is vatbaar voor 
begeleide verandering. Dit is belangrijk, omdat het implementeren van richtlijnen 
doorgaans als een complex proces wordt beschouwd, waarbij vele barrières geslecht 
moeten worden. In de tweede plaats, gestandaardiseerde behandeling met een kuur orale 
corticosteroïden heeft niet geleid tot verbetering van resultaten op de korte termijn voor 
de patiënt in de eerste lijn. In de controlearm echter was al een hoog percentage 
prescripties corticosteroïden van 75%. De Cochrane review over corticosteroïden voor 
COPD exacerbaties, waarin voordelen van corticosteroïden ten opzichte van placebo 
werden aangetoond, was voornamelijk gebaseerd op klinische studies, terwijl hierin geen in 
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de bevolking uitgevoerde studies waren geïncludeerd. De onderzoeksvraag welke patiënt 
in de eerste lijn zal profiteren van behandeling met corticosteroïden blijft onbeantwoord. 
Orale corticosteroïden hebben misschien minder voordeel bij patiënten met een milde 
vorm van COPD dan bij hen met een ernstiger vorm van COPD; of mogelijk zijn andere 
patiënt karakteristieken nodig om te onderscheiden welke patiënten hier baat bij hebben. 
Toekomstig onderzoek in de eerste lijn, waar de meerderheid van de COPD patiënten 
wordt behandeld, zou placebo gecontroleerd moeten zijn, met het focus op het exploreren 
van relevante patiënt karakteristieken. 
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