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Nederlandse samenvatting 

 
Deze samenvatting geeft een overzicht van de verschillende hoofdstukken (1 
t/m 8) van dit proefschrift. De hoofdstukken worden hieronder afzonderlijk, 
maar ook in onderlinge samenhang besproken.  
 
 
Inleiding (Hfst. 1) 
 
De ontdekking van antibiotica, zoals bijvoorbeeld penicilline, in de jaren dertig 
van de vorige eeuw veranderde de gezondheidszorg fundamenteel. Met dit 
‘wondermiddel’ konden veel infectieziekten worden behandeld waardoor de 
sterfte door infecties (luchtweginfecties, urineweginfecties etc.) enorm daalde. 
Sinds die tijd worden antibiotica uitvoerig gebruikt. Helaas blijken bacteriën 
tegenwoordig steeds vaker ongevoelig voor antibiotica. Dit verschijnsel wordt 
antibioticaresistentie genoemd. Deze wereldwijd toenemende resistentie tegen 
de gangbare antibiotica vormt een grote bedreiging voor de menselijke 
gezondheid, zoals onlangs ook gesteld door de  Wereldgezondheidsorganisatie 
[1]. Ook in Nederland neemt de antibioticaresistentie toe [2], hoewel relatief 
nog beperkt in vergelijking met andere landen. 
 
Om antibioticaresistentie te beperken is goed gebruik van antibiotica cruciaal. 
Onjuist gebruik kan resistentie in de hand werken, kan schadelijk zijn voor 
patiënten en kan onnodige kosten met zich mee brengen [3]. In dit licht is het 
opzienbarend en ernstig dat cijfers uitwijzen dat 50% van het antibioticagebruik 
in ziekenhuizen onjuist is [4]. Verbetering van antibioticagebruik is 
noodzakelijk, echter de vraag is: hoe bewerkstelligen we dit?  
Het doel van de studies beschreven in dit proefschrift is om deze vraag, 
toegespitst op patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie, te 
beantwoorden. Urineweginfecties zijn naast luchtweginfecties de meest 
voorkomende infecties in het ziekenhuis. De behandeling van deze infecties is 
daarom verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het totale 
antibioticagebruik. Overigens kunnen veruit de meeste urineweginfecties in het 
ziekenhuis ‘gecompliceerd’ worden genoemd. Dit betekent dat deze gepaard 
gaan met koorts en tekenen van een opstijgende urineweginfectie of dat deze 
optreden bij mannen of bij patiënten met een verminderde afweer of met 
urinekatheters. Dit in tegenstelling tot ‘ongecompliceerde’ urineweginfecties die 
voornamelijk optreden bij gezonde, jonge vrouwen. 
 
Om antibioticagebruik te kunnen verbeteren, moet er consensus zijn over wat 
goed antibioticagebruik is en hoe dit valide gemeten kan worden. Hiervoor 
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worden richtlijnen en kwaliteitsindicatoren gebruikt. Richtlijnen zijn een 
weergave van de huidige stand van wetenschap en state of the art ten aanzien 
van een specifiek klinisch probleem en geven aanbevelingen voor het handelen. 
Kwaliteitsindicatoren zijn meetbaar gemaakte kernaanbevelingen uit een 
richtlijn die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van zorg en veranderingen 
daarin te evalueren. In dit proefschrift staat eerst de evaluatie van richtlijnen 
(hfst 2 t/m 4) en kwaliteitsindicatoren (hfst 5) voor gecompliceerde 
urineweginfecties centraal. Vervolgens zijn twee verbeterstrategieën voor 
patiënten met gecompliceerde urineweginfecties met elkaar vergeleken (hfst 6 
en 7).  
 
 
Richtlijnen voor gecompliceerde urineweginfecties (Hfst. 2 t/m 4) 
 
Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw worden richtlijnen 
ontwikkeld als hulpmiddel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit gebeurt, 
zowel in binnen- als buitenland, steeds meer volgens vaste methodieken en 
procedures, waarbij evidence-based richtlijnontwikkeling de norm is geworden. 
In Nederland coördineert de Stichting Werkgroep Antiobioticabeleid (SWAB) 
de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen voor de behandeling van 
verschillende infectieziekten, zoals de richtlijn voor de antibiotische 
behandeling van gecompliceerde urineweginfecties [5].  
 
In antibioticarichtlijnen worden aanbevelingen gedaan over met welk 
antibioticum een patiënt initieel het best kan worden behandeld, dat wil zeggen 
als (nog) niet bekend is welke specifieke bacterie de infectie bij deze patiënt 
veroorzaakt. De ‘blinde’ behandeling van een infectie wordt empirische therapie 
genoemd. 
Welk antibioticum het meest geschikt is als empirische therapie voor 
bijvoorbeeld urineweginfecties, wordt bepaald door de vraag welke bacterie met 
welk gevoeligheidspatroon te verwachten valt. Hiertoe is informatie nodig over 
welke bacteriën de meeste urineweginfecties veroorzaken, alsmede voor welke 
antibiotica zij gevoelig en/of resistent zijn. Echter, dit zijn dynamische 
gegevens, die variëren in de tijd en daarom continu verzameld moeten worden. 
 
In hoofdstuk 2 is de juistheid van de aanbevolen empirische therapie uit de 
Nederlandse richtlijn voor patiënten met gecompliceerde urineweginfecties 
onderzocht. Eén tot twee jaar na publicatie van deze richtlijn is bij 984 patiënten 
gecontroleerd of de in de richtlijn aanbevolen empirische therapie juist was 
gezien de bacterie die de infectie veroorzaakte. Dit is onderzocht door achteraf 
te evalueren of de bacterie die in de bloed- of urinekweek was gegroeid, 
gevoelig was voor en dus gedood kon worden door het aanbevolen 
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antibioticum. De onderzochte Nederlandse richtlijn voorzag in vijf opties 
waaruit gekozen kon worden als empirische therapie. Uit de analyse bleek dat 
slechts één van de opties voldeed (dat wil zeggen: in meer dan 90% de 
veroorzakende bacterie kon doden) als empirische therapie voor deze patiënten. 
De resultaten van deze studie werden onder andere gebruikt bij de herziening 
van de richtlijn in 2011. 
Vervolgens is de vergelijking gemaakt tussen patiënten die empirische therapie 
zoals aanbevolen in de richtlijn hadden ontvangen, met patiënten die niet 
volgens de richtlijn waren behandeld. Patiënten die volgens de richtlijn waren 
behandeld, bleken minder onnodige (breedspectrum) antibiotica te ontvangen 
dan patiënten die niet volgens de richtlijn waren behandeld, terwijl de 
veroorzakende bacterie met behandeling volgens de richtlijn niet minder goed 
en soms zelfs beter gedood werd. Dit is een zeer belangrijke bevinding, omdat 
het terugdringen van het gebruik van breedspectrum antibiotica een belangrijke 
strategie is om antibiotica resistentie te beperken.  
 
De manier waarop in hoofdstuk 2 de juistheid van de aanbevolen empirische 
therapie werd geëvalueerd, is echter complex en zeer tijdrovend. In hoofdstuk 3 
is een alternatieve methode onderzocht om de evaluatie mogelijk efficiënter te 
kunnen doen. Deze methode gebruikt gegevens (data) uit verschillende, het 
liefst bestaande, bronnen, zoals (inter)nationale resistentie rapporten en 
routineus bijgehouden antibioticagebruik en koppelt deze in een wiskundige 
matrix aan elkaar. Gebruik makend van deze methodologie werd opnieuw de 
juistheid van de aanbevolen empirische therapie in de Nederlandse richtlijn voor 
patiënten met gecompliceerde urineweginfecties geëvalueerd. De resultaten 
verkregen met deze methode waren binnen een marge van 5% dezelfde als 
gevonden met de arbeidsintensieve methode zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
Het voordeel van de methode gepresenteerd in hoofdstuk 3 is dat, in 
tegenstelling tot de methode gebruikt in hoofdstuk 2, individuele patiënten en 
hun kweekuitslagen niet gevolgd hoeven worden en dat veranderingen in 
bijvoorbeeld resistentiedata eenvoudig in de matrix kunnen worden verwerkt. 
Dit faciliteert het actueel houden van richtlijnen. De nieuwe methode kent ook 
een aantal nadelen, waarvan de belangrijkste is dat, door gebruik te maken van 
reeds bestaande datasets, de patiëntselectie niet zo nauwkeurig kan worden 
gedaan. Hierdoor kan het moeilijk zijn om uitspraken te doen over specifieke 
infecties bij specifieke patiëntpopulaties. Geconcludeerd wordt dat de 
alternatieve methode de conventionele methode (nog) niet kan vervangen, maar 
dat deze  zeker waardevol kan zijn, met name om de effecten van veranderingen 
in bacteriële resistentie duidelijk te maken.     
 
De noodzaak van een kritische inhoudelijke evaluatie geldt niet alleen voor 
aanbevelingen uit richtlijnen voor empirische therapie, maar bijvoorbeeld ook 
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voor aanbevelingen uit richtlijnen voor diagnostiek. De doelstelling van de 
studie beschreven in hoofdstuk 4 is om vast te stellen of het zinvol is om naast 
een urinekweek ook een bloedkweek af te nemen bij patiënten met een 
gecompliceerde urineweginfectie. Een bloedkweek wordt als ‘zinvol’ 
beoordeeld als deze een andere bacterie toont dan de bijbehorende urinekweek, 
of als uit de urine geen bacterie wordt gekweekt en uit het bloed wel. De 
onderzoeksvraag is ontstaan, omdat verschillende (inter)nationale richtlijnen 
niet dezelfde adviezen hierover geven. In sommige richtlijnen wordt 
geadviseerd bij elke patiënt een bloedkweek af te nemen, terwijl dit volgens 
andere richtlijnen slechts geïndiceerd is bij specifieke subgroepen van patiënten. 
Soms wordt het zelfs bij geen enkele patiënt zinvol geacht.  
In de studie zijn de urine- en bloedkweekuitslagen van 800 patiënten met een 
gecompliceerde urineweginfectie onderzocht. Gevonden is dat bij 7% van de 
patiënten de bloedkweek zinvol was. Patiënten die al antibiotica ontvingen op 
het moment dat zij zich in het ziekenhuis meldden (bijvoorbeeld door de 
huisarts gestart) hadden ongeveer twee keer zoveel kans (10.1%) dat hun 
bloedkweek zinvol was dan patiënten die nog geen antibiotica ontvingen (5.4%, 
risico verschil 4.7%; 95% CI, 0.91-9.1%). De aanbeveling luidt dat bij patiënten 
die reeds antibiotica ontvangen op het moment dat zij zich in het ziekenhuis 
melden, het afnemen van een bloedkweek geïndiceerd is.  
  
 
Goed antibioticagebruik en kwaliteitsindicatoren (Hfst. 5) 
 
Uit studies bij patiënten met lage luchtweginfecties en sepsis blijkt dat goed 
antibioticagebruik, zoals beschreven in evidence-based richtlijnen, is 
gerelateerd aan betere patiëntuitkomsten, het beperken van het ontstaan van 
resistentie en minder kosten. Bij patiënten met een gecompliceerde 
urineweginfectie zijn nauwelijks studies gedaan naar de voordelen van goed 
antibioticagebruik. Daarom is in hoofdstuk 5 onderzocht of er een relatie 
bestaat tussen goed antibioticagebruik bij deze patiënten en het aantal dagen dat 
zij in het ziekenhuis liggen (opnameduur). Opnameduur is een belangrijke 
uitkomstmaat, omdat het de herstelduur van patiënten en hun risico op 
complicaties tijdens opname weergeeft. Daarnaast is het een relevante 
kostenparameter.     
 
Om goed antibioticagebruik te kunnen meten, is er gebruik gemaakt van 
kwaliteitsindicatoren. In een eerdere studie werd voor patiënten met een 
gecompliceerde urineweginfectie een set van 9 kwaliteitsindicatoren ontwikkeld 
[6], zie figuur 1.  
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Figuur 1. Kwaliteitsindicatoren voor gecompliceerde urineweginfecties [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is gedaan volgens een internationaal gedefinieerde methodologie om op 
gestructureerde, interactieve wijze tot valide kwaliteitsindicatoren te komen [7].  
In hoofdstuk 5 zijn er 4 van deze valide indicatoren gebruikt om goed 
antibioticagebruik te beschrijven en te relateren aan opnameduur. De 4 
indicatoren zijn: neem een urinekweek af voor start therapie; schrijf empirische 
therapie voor volgens de richtlijn; switch van intraveneuze naar orale antibiotica 
binnen 72 uur na start therapie en versmal antibiotische therapie op geleide van 
de kweekuitslag.  
 
Bij 1252 patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie is de relatie tussen 
het wel/niet voldoen aan deze indicatoren en opnameduur onderzocht. Dit leidt 
tot interessante bevindingen. Patiënten die empirische therapie kregen 
voorgeschreven volgens de richtlijn lagen korter in het ziekenhuis (7.3 dagen 
vs. 8.7 dagen; P=0.02). Dit geldt ook voor patiënten bij wie een tijdige switch 
van intraveneuze naar orale antibiotica had plaatsgevonden (4.8 dagen vs. 9.1 
dagen; P<0.001). Tot slot blijkt er sprake te zijn van een omgekeerde dosis-
respons relatie: hoe meer indicatoren bij een patiënt juist waren gescoord, hoe 
korter de opnameduur. De opnameduur van patiënten bij wie 68-100% van de 
indicatoren goed was gescoord, was gemiddeld 2 dagen korter dan van patiënten 
bij wie slechts 0-33% van de indicatoren goed was gescoord (7.2 dagen vs. 9.3 
dagen; overall P <0.05).  
 
 
 

Quality indicators 
 

1. Neem een urinekweek af voor start therapie 
2. Schrijf empirische therapie voor conform de nationale richtlijn 
3. Switch van intraveneuze naar orale therapie binnen 72 uur (als mogelijk) 
4. Versmal therapie op geleide van de kweekuitslag(en) 
5. Gebruik fluorochinolonen selectief  
6. Schrijf de duur van therapie voor conform de nationale richtlijn 
7. Behandel elke urineweginfectie (UWI) bij een man als gecompliceerde 

UWI 
8. Verwissel een transurethrale katheter na start therapie 
9. Pas de dosering van antibiotica aan aan de nierfunctie 
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Het verbeteren van antibioticagebruik bij gecompliceerde 
urineweginfecties (Hfst. 6 & 7) 
 
Ondanks het hiervoor beschreven belang van goed antibioticagebruik, wijst de 
medische literatuur uit dat antibioticagebruik in ziekenhuizen vaak niet in 
overeenstemming is met de richtlijn(en). De eerste doelstelling van de studie 
beschreven in hoofdstuk 6 is gericht op het meten van de kwaliteit van 
antibioticagebruik bij gecompliceerde urineweginfecties in Nederlandse 
ziekenhuizen. Hiertoe zijn op de afdelingen Interne Geneeskunde en Urologie 
van 19 ziekenhuizen 50 patiënten per afdeling onderzocht. Dit resulteert in een 
totale onderzoeksgroep van 1964 patiënten. De kwaliteit van het 
antibioticagebruik bij deze patiënten is gemeten met de set van 9 valide 
kwaliteitsindicatoren, zoals beschreven in hoofdstuk 5 (zie figuur 1). Door 
middel van retrospectief statusonderzoek is nagegaan in hoeverre de indicatoren 
juist waren gescoord en is er een gemiddelde indicatorscore per afdeling 
berekend.  
 
Er bestaat op vrijwel alle indicatoren een zeer grote variatie tussen de scores 
van de 38 afdelingen. De mediane afdelingsscore per indicator varieert van 31% 
(indicator: behandel een urineweginfectie bij een man altijd als gecompliceerde 
urineweginfectie, range 0-77%) tot 77% (indicator: neem een urinekweek af, 
range 28-93%).  
 
De tweede doelstelling van de studie in dit hoofdstuk is om te onderzoeken of 
bepaalde patiënt-, afdeling- of ziekenhuiskenmerken geassocieerd zijn met goed 
antibioticagebruik. Uit studies bij patiënten met lage luchtweginfecties is 
bijvoorbeeld bekend dat bij ziekere patiënten vaker kweken worden afgenomen 
en dat patiënten die op de spoedeisende hulp worden behandeld vaker binnen de 
gestelde tijd antibiotica krijgen dan patiënten op de afdeling. Kennis van 
dergelijke determinanten van goed antibioticagebruik kan helpen om in een later 
stadium gerichte verbeterstrategieën te ontwikkelen. Uit onze studie komt naar 
voren dat met name patiëntkenmerken de kwaliteit van antibioticagebruik 
beïnvloeden. Zo worden bij patiënten met koorts vaker urinekweken afgenomen 
en heeft deze groep een grotere kans om behandeld te worden met een 
antibioticum dat in overeenstemming is qua middel en behandelduur met de 
aanbevelingen in de richtlijn. Wat betreft afdelings- en ziekenhuiskenmerken is 
er bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar een internist-infectioloog werkt, vaker 
volgens de richtlijn voorgeschreven. Echter, de relatie tussen een infectioloog 
en andere kwaliteitsindicatoren ontbreekt. Dit geldt ook voor veel andere 
afdelings- en ziekenhuiskenmerken: consistente relaties met goed 
antibioticagebruik worden vrijwel niet aangetoond. 
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Hoofdstuk 7 toont de resultaten van een multicenter cluster-gerandomiseerde 
studie waarin de effectiviteit van twee strategieën om het antibioticagebruik bij 
patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie te verbeteren, wordt 
vergeleken. Aan deze studie deden 19 ziekenhuizen (afdelingen Interne 
Geneeskunde en Urologie) mee, die gerandomiseerd zijn over de twee 
verbeterstrategieën. De eerste strategie is een ‘multi-faceted’ strategie, 
bestaande uit verschillende verbeterelementen zoals het herhaaldelijk geven van 
feedback, onderwijs (educatie), en reminders door het onderzoeksteam alsmede 
het aanbieden van ondersteuning bij mogelijke verbeteractiviteiten. Deze 
strategie is gebaseerd op een aanpak die eerder effectief bleek in het verbeteren 
van antibioticagebruik bij lage luchtweginfecties [8]. De feedback die de 
ziekenhuizen uit deze studiearm ontvingen, betrof de kwaliteit van 
antibioticagebruik in hun eigen ziekenhuis, afgezet tegen de gemiddelde 
kwaliteit in alle studieziekenhuizen.  
De tweede strategie is een ‘competitive feedback’ strategie. De ziekenhuizen uit 
deze studiearm ontvingen eenmalig een feedbackrapport met daarin naast 
gegevens over de kwaliteit van het antibioticagebruik in hun eigen ziekenhuis, 
ook de gegevens van de andere ziekenhuizen (bij naam genoemd) uit hun 
studiearm. Zij konden deze feedback vervolgens gebruiken om zelf 
verbeteractiviteiten op te zetten, maar ontvingen hierbij in tegenstelling tot 
ziekenhuizen uit de eerste strategie geen ondersteuning van het onderzoeksteam. 
Deze strategie is gebaseerd op de toenemende trend om in de gezondheidszorg 
prestatiedata openbaar te maken [9]. 
Het effect van beide strategieën is bepaald door met de valide set van 9 
kwaliteitsindicatoren voorafgaand en na uitvoering van de strategieën, de 
kwaliteit van antibioticagebruik op de afdelingen te meten. Hiertoe zijn zowel in 
de voor- als nameting 50 patiënten per afdeling geïncludeerd, resulterend in 
studiepopulaties van respectievelijk 1964 en 2027 patiënten. 
 
Uit onze studie blijkt dat voor beide strategieën de totale score op de gehele set 
van  kwaliteitsindicatoren een verbetering laat zien in de nameting ten opzichte 
van de voormeting. Er zijn echter geen significante verschillen tussen beide 
strategieën gevonden. Bij evaluatie van de afzonderlijke indicatoren zijn wel 
enkele kleine verschillen tussen beide strategieën geconstateerd. Zo verbetert 
het afnemen van een urinekweek in beide strategieën  maar het versmallen 
(aanpassen nadat kweekuitslagen bekend worden) van antibiotica en de 
behandeling van mannen verbetert alleen in de competitive feedback strategie. 
Alle verbeteringen zijn beperkt in omvang, variërend van 3.3% tot 7.4% 
verbetering. Nadere analyse toont aan dat er voor beide strategieën een relatie 
bestaat tussen de intensiviteit waarmee een afdeling deelneemt aan een strategie 
en de mate van verbetering. De multifaceted strategie biedt verschillende 
verbeterelementen aan, welke door de medewerkers in het ziekenhuis dienen te 
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worden uitgerold. Dit blijkt echter op vele afdelingen tot een suboptimaal 
resultaat te leiden. Wat betreft de competitive feedback strategie zijn er ook 
grote verschillen zichtbaar in de mate waarin ziekenhuismedewerkers na 
ontvangst van de feedback verbeteractie(s) ondernemen. 
 
 
Conclusie (Hfst. 8) 
 
In dit proefschrift is aangetoond dat goed antibioticagebruik (volgens de 
richtlijn) voor gecompliceerde urineweginfecties bij kan dragen aan het 
beperken van antibioticaresistentie en resulteert in een kortere opnameduur voor 
patiënten.  
Des te opvallender zijn de grote verschillen die er tussen Nederlandse 
ziekenhuizen bestaan in de kwaliteit van antibioticagebruik bij patiënten met 
gecompliceerde urineweginfecties. In dit proefschrift zijn twee strategieën om 
dit antibioticagebruik te verbeteren onderzocht. Zij zijn beide in beperkte mate 
effectief. Het blijkt heel moeilijk om met een strategie die door onderzoekers 
‘van buiten’ het ziekenhuis wordt geïnitieerd, medewerkers in het ziekenhuis 
aan te zetten tot verbeteracties.  
Het evalueren van verbeterinitiatieven zou in een stroomversnelling kunnen 
komen als de benodigde gegevens voor kwaliteitsindicatoren niet door middel 
van retrospectief (terugkijkend) statusonderzoek, maar automatisch ad hoc uit 
het elektronisch patiëntdossier zouden kunnen worden gehaald.  
Tot slot is de competitive feedback strategie, die in deze studie is ontwikkeld, 
minder tijdrovend en even effectief als de multifaceted strategie. Mogelijk 
wordt met competitive feedback een juiste balans gevonden tussen het creëren 
van een competitieve stimulus enerzijds en het bieden van voldoende 
vertrouwelijkheid anderzijds. Deze vorm van feedback dient in verder 
onderzoek vergeleken te worden met andere vormen van feedback.  
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