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Nederlandsee samenvatting 
Ditt proefschrift behandelt enkele aspecten die van belang zijn voor de 
behandelingg van patiënten met een longontsteking (pneumonie) die buiten 
hett ziekenhuis is ontstaan. 

Eenn overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van de 
behandelingg van de longontsteking wordt beschreven in hoofdstuk 1. 

Eenn belangrijk onderwerp in de benadering van een patiënt met een 
longontstekingg is de beslissing tot opname in het ziekenhuis. Fine et al. 
hebbenn in 1997 een specifiek scoremodel, de "Pneumonia Severity Index" 
(PSI),, ontwikkeld om de ernst van een longontsteking te kunnen inschatten. 
Dee PSI is ontwikkeld om patiënten met een longontsteking te herkennen 
diee een laag risico hebben hieraan te overlijden. Deze groep patiënten zou 
opp grond van deze score in aanmerking komen voor thuisbehandeling. In 
hoofdstukk 2 laten we zien dat de PSI de patiënten juist inschaalt in 5 
verschillendee risicoklassen, die de ernst van een longontsteking aangeven. 
Dee PSI kan daarom ook gebruikt worden als een classificatiesysteem om de 
ernstt van de longontsteking in te schatten, naar analogie van twee andere 
algemenee scoringssystemen die de ernst van een ziekte kunnen inschatten 
tee weten de Simplified Acute Physiologic Score (SAPS) and Acute Physiologic 
Andd Chronic Health Evaluation II score (APACHE II) . Het voordeel van 
hett gebruik van zo'n classificatiesysteem voor longontstekingen is dat een 
studiepopulatiee transparanter wordt en dat verschillende studieuitkomsten 
opp een overzichtelijkere manier met elkaar vergeleken kunnen worden. 
VerderVerder tonen we in dit hoofdstuk aan dat de beslissing om een patiënt met 
eenn longontsteking al dan niet op te nemen niet alleen gebaseerd kan zijn op 
dee PSI score. Verschillende omstandigheden, zoals een acute verslechtering 
vann een patiënt met chronisch obstructief longlijden, de erg zieke indruk bij 
presentatie,, onvoldoende effect van antibiotische voorbehandeling door de 
huisarts,, en sociale omstandigheden, kunnen ertoe leiden dat patiënten met 
eenn laag risico op mortaliteit toch in het ziekenhuis worden opgenomen. 

Inn tegenstelling tot de PSI is de British Thoracic Society rule (BTSr) 
ontwikkeldd om ernstig zieke patiënten met een longontsteking te herkennen 
diee een hoog risico hebben om te overlijden. In hoofdstuk 3 hebben we de 
BTSrr verder ontwikkeld om naast patiënten met een ernstige longontsteking 
ookk patiënten met een laag risico op mortaliteit te kunnen herkennen. Het 
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verbandd tussen sterfte binnen 30 dagen na opname en elke potentiële 
voorspellendee variabele voor sterfte is bestudeerd op basis van gegevens die 
verkregenn zijn uit drie grote prospectieve onderzoeken uit Engeland, Nieuw-
Zeelandd en Nederland. Uit deze gegevens is een eenvoudig instrument voor 
dee voorspelling van mortaliteit ontwikkeld die gebaseerd is op de volgende 5 
klinischevariabelen:verwardheid,, ureum >7mmol/l, ademhalingsfrequentie 
>/== 30/minuut, diastolische bloeddruk </= óommHg en leeftijd >/= 65 
jaarr (CURB-65 score). Bij aanwezigheid van een variabele wordt een punt 
aann deze variabele toegekend. Patiënten met een CURB-65 score van o 
off  1 zijn gedefinieerd als "laag risico patiënten". Deze categorie patiënten 
komenn in aanmerking voor thuisbehandeling. Bij patiënten met een score 
vann 2 kan een korte ziekenhuisopname aanbevolen worden. Bij patiënten 
mett een score van drie of hoger dient rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheidd van een ernstige longontsteking, waarbij ziekenhuisopname 
niett uitgesteld kan worden. Voor huisartsen zal de bepaling van het ureum 
vaakk niet mogelijk zijn. Huisartsen kunnen gebruik maken van een CRB65 
score,, bestaande uit de overige vier variabelen, waarbij patiënten met een 
scoree van 1 of hoger in aanmerking komen voor ziekenhuisopname. 

Inn hoofdstuk 4 hebben we de uitkomst van twee behandelingsmethoden 
onderzochtt bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een 
longontsteking.. Een op de ziekteverwekker (pathogeen) gerichte therapie 
(PGT),, bestaande uit antibiotische therapie gericht op de resultaten van 
microbiologischh onderzoek of, wanneer deze niet beschikbaar zijn, gericht 
opp de meest waarschijnlijke verwekker op grond van de klachten en overige 
klinischee informatie van de patiënt, is vergeleken met een empirische 
breedspectrumm antibiotische therapie (EAT) volgens de richtlijnen van de 
Amerikaansee Longartsen Vereniging (American Thoracic Society = ATS) 
uitt 1993. We beschrijven dat de PGT even effectief is al de EAT voor in 
hett ziekenhuis opgenomen patiënten met een longontsteking. Echter na 
analysee van de subgroep patiënten die opgenomen waren op de Intensive 
Caree Unit, blijkt behandeling volgens de EAT strategie gepaard te gaan met 
eenn hoger sterftecijfer, vergeleken met een PGT benadering (91% [10/11] 
versuss 45% [5/11], respectievelijk; p=o.02). Bovendien zijn er significant 
meerr bijwerkingen aanwezig in de EAT-populatie vergeleken met de PGT-
patiëntenn (60% [77/128] versus 17% [23/134], respectievelijk; p<o.ooi). 
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Hett verkrijgen van een microbiologische diagnose is een belangrijk 
doell  in de behandeling van een patiënt met longontsteking. De waarde van 
verschillendee microbiologische onderzoeken om een ziekteverwekker aan 
tee tonen bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een longontsteking 
iss geëvalueerd in hoofdstuk 5. Sputum onderzoek, bestaande uit analyse 
vann het Gram preparaat, sputumkweek en bepaling van het pneumococcen 
antigeenn blijkt de meest waardevolle test te zijn om een aetiologische diagnose 
(77/1577 = 49%) te kunnen aantonen, gevolgd door de urine pneumococcen 
antigeenn sneltest (52/262 = 20%). Fiberoptisch bronchoscopisch onderzoek 
kann een rol spelen bij patiënten die therapiefalen tonen op de ingestelde 
antibiotischee behandeling, bij 14 van de 27 patiënten (52%) met therapiefalen 
bijj  wie bronchoscopisch onderzoek werd uitgevoerd is een pathogeen 
geïdentificeerd. . 

Theoretischh zou het omzetten van intraveneuze (IV) naar orale (PO) 
antibiotischee behandeling moeten leiden tot kostenbesparing door afname 
vann de opnameduur in het ziekenhuis en behandelingskosten. De resultaten 
diee beschreven zijn in hoofdstuk 6 laten zien dat criteria om IV naar PO 
therapiee om te zetten, bestaande uit een koortsvrije periode van 72 uur en een 
afnamee van luchtwegklachten, veilig kunnen worden toegepast bij patiënten 
mett een longontsteking. Genezing na de omzetting naar orale therapie is 
waargenomenn bij 97% (174/180) van de patiënten. In het algemeen heeft de 
omzettingg naar orale antibiotica op dag 5 van de opname plaatsgevonden. 
Patiëntenn uit de hoogste PSI risicoklasse (V) hebben een significant langere 
periodee in het ziekenhuis doorgebracht dan patiënten uit risicoklassen I-IV 
(p<o.ooi). . 
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