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CHAPTER 10 
Samenvatting 





Samenvatting 

Dit proefschrift gaat over de optimale behandelingsduur van lage luchtweginfecties, en over 
het beloop van de klachten bij patiënten met een community-acquired pneumonia (CAP), een 
thuis opgelopen longontsteking. 

De traditionele behandelingsduur voor de meeste luchtweginfecties stoelt niet op 
overtuigende wetenschappelijke bewijzen, met uitzondering van de 1 O-daagse kuur met 
penicilline bij tonsillopharyngitis (keelontsteking). Een recente meta-analyse bij kinderen met 
acute otitis media (middenoorontsteking) heeft aangetoond dat een behandelingsduur van 
minder dan 7 dagen even effectief is als een behandelingsduur van 7 dagen of langer . Ook is 
een korte therapie (4-5 dagen) met cephalosporinen minstens zo effectief als een 1 O-daagse 
penicillinekuur bij tonsillopharyngitis veroorzaakt door groep A hemolytische streptokokken 
2. Er zijn geen vergelijkbare data over de optimale behandelingsduur bij acute exacerbaties 
van chronisch obtructief longlijden (COPD) of een community-acquired pneumonia (CAP). 
De richtlijnen over deze aandoeningen zijn dan ook onduidelijk over dit onderwerp. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een systematisch overzicht van literatuurstudies die 
een korte antibiotische behandelingsduur hebben onderzocht bij acute exacerbaties van COPD 
en chronische bronchitis. Er werden 21 studies gevonden, waarin totaal 10698 patiënten 
werden geïncludeerd. Acute exacerbaties werden gekarakteriseerd door tenminste twee van de 
volgende criteria: toegenomen hoest en/of dyspnoe, toegenomen sputumvolume en 
toegenomen purulentie van het sputum. 
In de kans op klinisch falen tijdens de vroege follow-up werd geen verschil gevonden tussen 
de korte en de conventionele behandelingsduur (<25 dagen) (samengestelde odds ratio (OR) 
1.01 [95% Cl 0.92 - 1.11]). Ook werd geen verschil gevonden in de kans op klinisch falen 
tijdens de late follow-up (OR, 1.0 [95% Cl 0.91 - 1.10]), of bacteriologisch falen (OR, 0.96 
[95% Cl 0.80 - 1.15]). Evenmin werd er een verschil gevonden in de samengestelde ORs in 
de kans op klinisch falen wanneer de studies werden gegroepeerd naar antibiotische klasse in 
de korte arm. We concludeerden dat bij patiënten met een acute exacerbatie van COPD die 
gekarakteriseerd wordt door de bovenstaande criteria een korte behandelingsduur even 
effectief is als de conventionele behandelingsduur, ongeacht de klasse van het gebruikte 
antibioticum. 

In studies naar de behandeling van CAP wordt vaak gekeken naar uitkomsten als sterfte en 
opnameduur. In hoofdstuk 3 twijfelen wij aan het vermogen van dergelijke klinische 
uitkomstmaten om kleine maar significante verschillen tussen behandelingsstrategieën te 
detecteren. We hebben daarom een korte, ziekte-specifieke vragenlijst ontwikkeld die het 
mogelijk maakt om de verbetering van ziekte-gerelateerde symptomen en het algemene 
welbevinden van de patiënt te meten gedurende de behandeling van CAP. De 
psychometrische eigenschappen en de validiteit van deze CAP-score waren voldoende tot 
goed. De score bleek erg gevoelig in het vastleggen van het klinische beloop van de 
pneumonie. We concludeerden daarom dat dit instrument beschouwd kan worden als een 
wetenschappelijk gedegen, en klinisch relevante uitkomstmaat voor het evalueren van 
behandelingsstrategieën van CAP. 

In hoofdstuk 4 wordt de effectiviteit vergeleken van het staken van de behandeling met 
amoxicilline na drie of na acht dagen, bij 119 patiënten met milde tot matig-ernstige CAP die 
voldoende waren opgeknapt na drie dagen behandeling. De patiënten waren allen opgenomen 
in een Nederlands ziekenhuis. In deze dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie hebben we 
een significant verschil in klinisch succespercentage uit kunnen sluiten tussen beide 
behandelingsgroepen. Dit bleek na 10 dagen in de per-protocol analyse en tijdens de late 
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follow-up in zowel de per-protocol als in de intention-to-treat analyse. Beide groepen lieten 
een vergelijkbare verbetering zien van symptomen en radiologische uitkomsten, en hadden 
een vergelijkbare mediane opnameduur. We concludeerden dat het staken van amoxicilline na 
drie dagen behandeling niet inferieur is aan behandeling gedurende acht dagen bij patiënten 
die opgenomen zijn met een milde tot matig-ernstige CAP en die voldoende opgeknapt zijn na 
drie dagen antibiotische behandeling. 

In hoofdstuk 5 hebben wij de kosten geëvalueerd die gemaakt werden bij de behandeling en 
de daarop volgende follow-up van patiënten die opgenomen waren met een milde tot matig-
ernstige CAP. Vergeleken werden de kosten van 3-daagse versus 8-daagse behandeling.. De 
economische evaluatie was gebaseerd op gegevens over zorggebruik die werden verzameld 
binnen onze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial. In een kosten-
minimalisatie analyse zijn direct medische en niet-medische kosten vanuit het 
maatschappelijk perspectief geschat op basis van zorggebruik gedurende 28 dagen na start 
van de antibiotische therapie. De lagere kosten in de korte therapie tijdens de 
ziekenhuisopname (€ 209 ten gunste van de 3-daagse groep) werden gedeeltelijk teniet 
gedaan door de hogere kosten die gemaakt zijn in de eerste lijn (€ 66 ten gunste van de 8-
daagse groep). We concludeerden dat de korte behandelingsduur niet leidt tot een substitutie 
van zorggebruik naar de eerste lijn. Aangezien de klinische uitkomst van de 3-daagse 
antibiotische behandeling niet inferieur is aan de gebruikelijke 8-daagse therapie, kunnen we 
stellen dat deze therapie doelmatig is. Dit wordt ondersteund door de resultaten van de 
economische evaluatie. 

Pneumonie-gerelateerde symptomen blijven weken bestaan, ook na succesvolle behandeling. 
Zelfs na 90 dagen komen pneumonie-gerelateerde symptomen frequent voor. Geen van de 
voorgaande studies hebben de symptoomresolutie gemeten aan de hand van goed 
gevalideerde uitkomstmaten, en de toestand van voor de longontsteking, de pre-pneumonie 
status, werd veelal niet meegenomen in de evaluatie. In hoofdstuk 6 onderzoeken wij patiënt
en ziektekarakteristieken als potentiële voorspellers van verbetering van symptomen op dag 3 
en dag 28 na het krijgen van de pneumonie, bij 165 patiënten met een milde tot matig-ernstige 
CAP. Hiervoor gebruikten wij een door ons ontwikkelde en gevalideerde symptoomscore, de 
CAP-score. We vonden dat leeftijd de enige significante determinant was van de pre-
pneumonie CAP-score. Het hebben van een lage pre-pneumonia CAP-score (het hebben van 
meer symptomen) was een significante voorspeller van de ernst van de symptomen bij 
opname. Lage pre-pneumonie scores en lage scores bij opname waren significante 
voorspellers van de relatieve verbetering binnen drie dagen. De variabelen die wij gebruikten 
konden de relatieve verbetering binnen 28 dagen niet voorspellen, hoewel niet-rokers een 
groter percentage van de pre-pneumonie status terugwonnen dan rokers. We concludeerden 
dat oudere patiënten meer pre-pneumonie symptomen hebben, terwijl lage pre-pneumonie 
scores en lage scores bij opname (het hebben van meer symptomen) de snelheid van 
verbeteren positief beïnvloeden. Oudere patiënten en/of patiënten met meer symptomen 
hebben dus niet meer tijd nodig om hun oude gezondheidsniveau te herwinnen. 

In hoofdstuk 7 rapporteren we de verdere follow-up van de patiënten die we geïncludeerd 
hebben in de bovengenoemde trial. We hebben ditmaal de lange-termijn effecten onderzocht 
bij patiënten met milde tot matig-ernstige CAP. We vonden dat respiratoire symptomen 
binnen 14 dagen verdwijnen, terwijl de symptomen op het gebied van het algemene 
welbevinden langzamer verdwijnen. Patiënten met comorbiditeit hadden significant meer 
symptomen op pre-pneumonie niveau en gedurende follow-up dan patiënten zonder 
comorbiditeit, maar het percentage patiënten dat 80% of meer bereikte van de pre-pneumonie 
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status was niet afhankelijk van comorbiditeit, leeftijd, of verwekker van de pneumonie. 
Kwaliteit van leven kan gemeten worden met SF-36 scores. SF-36 scores na 18 maanden 
waren significant verlaagd in 4 van de 8 dimensies bij patiënten met comorbiditeit, maar er 
was geen verschil in kwaliteit van leven tussen de referentiepopulatie en de patiënten zonder 
comorbiditeit. We concludeerden dat, indien rekening gehouden werd met de pre-pneumonie 
status, patiënten na 6 maanden volledig hersteld blijken te zijn van de pneumonie. De 
aanwezigheid van symptomen na 28 dagen en beperkingen in kwaliteit van leven zijn eerder 
te verklaren door leeftijd en comorbiditeit dan door een persisterend effect van de pneumonie. 

Hoofdstuk 8 beschrijft een systematisch literatuurstudie van gerandomiseerde gecontroleerde 
trials (RCT's) betreffende community-acquired pneumonie. Deze literatuurstudie is 
uitgevoerd om te onderzoeken welke criteria in deze studies gebruikt zijn om de effecten van 
de antibiotica te evalueren. Het blijkt dat de parameters die gebruikt werden om klinisch 
respons te evalueren enorm varieerden tussen de geselecteerde studies. De criteria die 
voorgesteld zijn door de Infectious Diseases Society of America (IDSA) guideline zijn niet 
systematisch gebruikt. Onze data laten op een overtuigende manier zien dat gerandomiseerde 
gecontroleerde studies (RCT's) verschillende parameters gebruiken om klinische effectiviteit 
te meten. Het gebrek aan gestandaardiseerde methoden maakt het erg lastig om studies met 
elkaar te vergelijken. Bovendien zijn de meeste parameters in deze studies gebaseerd op 
subjectieve interpretatie en ze zijn dus vatbaar voor tussenbeoordelaar verschillen. We stellen 
daarom voor dat gevalideerde symptoomscores, zoals de CAP-score J en de CAP-sym (18-
item symptoomscore die de pneumonie-gerelateerde symptomen meet over de afgelopen 24 
uur) gebruikt worden om klinische effectiviteit in RCT's te beoordelen. Daarnaast kunnen 
ook de mortaliteit na 30 dagen, overlijden aan de primaire aandoening, en het staken van 
studiemedicatie wegens bijwerkingen of verslechtering na initiële verbetering als 
uitkomstmaten meegenomen worden in zulke studies, omdat deze parameters minder gevoelig 
zijn voor subjectieve interpretatie. 
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Slotopmerkingen 

Elke antibiotische kuur gaat gepaard met het advies van de dokter of de apotheker om de 
gehele kuur af te maken. De redenen om een kuur af te maken zijn dat de patiënt zo 
beschermd wordt tegen een recidief van de ziekte, en ook zou er dan minder risico zijn op het 
ontstaan van antibioticaresistentie bij het veroorzakend micro-organisme. De veronderstelling 
dat de pathogeen met het afmaken van de kuur geëradiceerd wordt voordat resistentie optreedt 
is echter niet geheel juist: het optreden van resistentie in het desbetreffende organisme 
gedurende de behandeling is sowieso ongewoon. Resistentie van pathogenen vindt meestal 
zijn oorsprong in de commensale flora. Langere kuren doen daarom het risico toenemen op 
het optreden van resistentie . 
Wat is dus de ideale behandelingsduur van luchtweginfecties? Uit het voorgaande blijkt dat 5 
dagen antibiotische behandeling over het algemeen voldoende is bij de behandeling van acute 
otitis media bij kinderen, acute tonsillopharyngitis en acute exacerbaties COPD. Twee 
recente studies bij kinderen hebben aangetoond dat bij het behandelen van niet-ernstige 
pneumonie drie dagen amoxicilline even effectief is als vijf dagen 6;7. 
In onze gerandomiseerde studie kwamen we tot dezelfde conclusie voor opgenomen patiënten 
met een milde tot matig-ernstige CAP. Betekent dit nu dat we de richtlijnen kunnen 
veranderen? De sterkste aanbevelingen in richtlijnen zijn aanbevelingen die ondersteund 
worden door een systematische literatuurstudie, of door tenminste 2 onafhankelijke 
gerandomiseerde, dubbel-blinde studies van goede kwaliteit en voldoende patiëntenaantallen 
. Kortom, voordat wij een 3-daagse therapie voor opgenomen CA P-patiënten, die voldoende 

opgeknapt zijn, kunnen aanbevelen, is het zeer wenselijk dat een tweede studie met 
vergelijkbare resultaten komt. 

Het is al meerdere keren aangetoond dat de mate van antibioticaresistentie in de bevolking 
sterk gecorreleerd is met de totale antibioticaconsumptie in diezelfde bevolking 9'13. 
Oneigenlijk gebruik van antibiotica draagt bij aan het optreden en het verspreiden van 
resistente micro-organismen '4. Er zijn aanwijzingen dat deze toename van resistentie 
omkeerbaar is: een landelijke reductie van het gebruik van macrolide antibiotica in de eerste 
lijn heeft in Finland tot een significante daling geleidt in het voorkomen van erytromycine 
resistentie bij groep A streptokokken l5. Hoewel in Nederland de resistentie onder respiratoire 
pathogenen over het algemeen laag is 16, is het zaak om zeer strikt om te gaan met het 
antibiotica-gebruik om deze lage cijfers te handhaven. Het terugdringen van de gemiddelde 
behandelingsduur zou een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de totale antibiotische 
consumptie. 

Het veranderen van richtlijnen is één ding, maar het voorschrijfgedrag van artsen veranderen 
is nog een heel andere kwestie. Afhankelijk van de therapiesetting zijn er allerlei redenen aan 
te wijzen die er voor zorgen dat richtlijnen niet nageleefd worden lv. Het veranderen van 
gedrag is echter wel mogelijk, maar het vereist een veelomvattende benadering op 
verschillende niveaus: arts, team, ziekenhuis en de verdere omgeving. Toekomstige studies 
zouden deze uitdaging op zich moeten nemen, teneinde de gemiddelde behandelingsduur bij 
luchtweginfecties daadwerkelijk terug te dringen. 
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