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ChapterChapter 7 

Discussie e 

Eenn longontsteking (pneumonie) die buiten het ziekenhuis wordt verkregen 
(CAP)) blijf t een veelvoorkomende en ernstige aandoening. Ondanks de 
modernee gezondheidszorg, staat de longontsteking nog steeds op de zesde 
plaatss van doodsoorzaken en is het de belangrijkste doodsoorzaak tengevolge 
vann een infectieziekte in de Verenigde Staten.1'2 Om de behandeling van een 
patiëntt met een longontsteking te verbeteren en daarmee het sterftecijfer 
omlaagg te krijgen hebben verschillende organisaties de afgelopen jaren vele 
richtlijnenn vervaardigd.3"9 

Alss een arts te maken krijgt met een patiënt met een longontsteking, 
moett deze de belangrijke beslissing nemen de patiënt al dan niet in het 
ziekenhuiss te laten behandelen. Deze beslissing wordt genomen op grond 
vann het klinisch oordeel over deze patiënt. Veel patiënten met een laag 
mortaliteitsrisico,, die in principe thuis behandeld kunnen worden, blijken 
echterr toch opgenomen te worden in het ziekenhuis. De oorzaak hiervan ligt in 
dee neiging van artsen de kans op complicaties bij de patiënt te overschatten. 
Err bestond dus een behoefte aan een instrument op basis waarvan de arts 
eenn objectief oordeel kan vellen over de kans op sterfte. Daartoe zijn twee 
methodess ontwikkeld, die aan deze behoefte voldoen. De eerste methode, de 
Pneumoniaa Severity Index (PSI), is in 1997 door Fine et al. beschreven.11 De 
PSII  is ontwikkeld om patiënten met een longontsteking te herkennen die een 
laagg risico hebben om te overlijden. Deze patiëntencategorie zou namelijk in 
aanmerkingg kunnen komen voor thuisbehandeling. De PSI deelt patiënten 
inn 5 risicoklassen (oplopend in klasse van laag naar hoog risico) volgens 
eenn twee stappen model, gebaseerd op 20 variabelen zoals leeftijd, geslacht, 
comorbiditeit,, vitale parameters zoals bloeddruk en hartfrequentie, en een 
aantall  laboratorium en radiologische afwijkingen. Het grote nadeel van de 
PSII  is dat deze methode gebruik maakt van zeer veel variabelen, waardoor het 
modell  minder makkelijk toepasbaar blijkt te zijn in de dagelijkse klinische 
praktijkk (met name voor huisartsen). Tevens is gebleken dat leeftijd een zeer 
grotee invloed heeft op de uitkomst van dit scoremodel. In ons onderzoek 
hebbenn wij namelijk onder meer aangetoond dat jonge mensen met een 
ernstigee pneumonie in een lage risicoklasse worden ingedeeld. Daarnaast 
hebbenn we ontdekt dat bepaalde omstandigheden, zoals de aanwezigheid 
vann co-morbiditeit naast de longontsteking, het klinisch oordeel over 
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dee patiënt en sociale indicaties, een belangrijke rol kunnen spelen in de 
beslissingg om patiënten met een laagg sterfterisico (PSI klasse I en II) toch te 
latenn opnemen. Ook in andere studies zijn omstandigheden beschreven om 
patiëntenn uit lage risicoklassen op te laten nemen.12* 14 Een alternatief voor 
dee PSI is de in onze studie beschreven CURB-65 score. Met dit eenvoudige 
instrument,, bestaande uit 5 klinische variabelen (verwardheid, ureum 
>> 7mmol/l, ademhalingsfrequentie >/= 30/minuut, diastolische bloeddruk 
</== 6ommHg en leeftijd >/= 65 jaar) kunnen patiënten die zich presenteren 
mett een longontsteking ook geclassificeerd worden in verschillende 
risicogroepen.. Een voordeel ten opzichte van de PSI is dat de 5 klinische 
variabelenn makkelijk te meten zijn als de patiënt zich presenteert. Als het niet 
mogelijkk is om het ureum te laten bepalen, kan de huisarts gebruik maken 
vann de CRB65 score om te beslissen tot ziekenhuisopname of niet. Uiteraard 
magg het toepassen van een beslisregel nooit leiden tot het achterwege laten 
vann het klinisch oordeel over een patiënt op het moment van presentatie. Het 
kann echter wel als een additief hulpmiddel gebruikt worden om de beslissing 
tott thuisbehandeling van een patiënt met een pneumonie te ondersteunen. 
Wijj  zijn van mening dat het toepassen van de CURB-65 of PSI score zal 
leidenn tot een reductie in het aantal onnodige ziekenhuisopnames, hetgeen 
kann resulteren in een reductie van de gezondheidszorgkosten. Het toepassen 
vann deze scoremodellen kan ook invloed hebben op de behandelingsmogel 
ijkheden.. Als namelijk besloten wordt om een patiënt met een lage risico 
inschattingg om bepaalde redenen toch op te laten nemen in het ziekenhuis, 
kann besloten worden deze patiënten op grond van hun risicoscore te 
behandelenn met orale in plaats van intraveneuze antibiotica. 

Tussenn richtlijnen van diverse organisaties, aangaande de behandeling 
voorr patiënten met een longontsteking die in het ziekenhuis opgenomen 
worden,, bestaat geen duidelijke consensus. Er bestaat met name een 
verschill  in strategie tussen de richtlijn van de Infectieziekten Vereniging 
vann Amerika, die een behandeling gericht tegen de ziekteverwekker 
(pathogeen)) voorstaat5, en de Amerikaanse Longartsen Vereniging (ATS), 
diee in zijn richtlijn een empirische strategie met breed-spectrum antibiotica 
voorschrijft.3'44 De waarde van het uitvoeren van microbiologisch onderzoek 
bijj  patiënten met een niet ernstige longontsteking die in het ziekenhuis 
wordenn opgenomen wordt bediscussieerd in de richtlijnen van de ATS.3'4 Het 
belangrijkstee argument tegen het uitvoeren van microbiologisch onderzoek 
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iss het gebrek aan sensitiviteit en specificiteit van de huidige microbiologische 
onderzoeken.3'4,15~199 Echter, in een periode waarin resistentie van bacteriën 
tegenn antibiotica een steeds belangrijker probleem wordt, is zorgvuldig 
gebruikk van antibiotica aan te raden.20'21 In dit opzicht zou het uitvoeren 
vann microbiologisch onderzoek gebruikt kunnen worden om op deze manier 
dee optimale therapie te kiezen. Antibiotica kan dan worden aangepast en 
versmaldd op grond van de microbiologische kweekresultaten. Bovendien 
kunnenn door het uitvoeren van microbiologisch onderzoek epidemiologisch 
belangrijkee microorganismen (zoals bijvoorbeeld Legionella pneumophila, 
antibiotica-resistentee Streptococcus pneumoniae and methicilline-
resistentee Staphylococcus aureus) worden opgespoord. Tevens kan kennis 
overr de identiteit van de ziekteverwekker een voordeel zijn, wanneer de 
patiëntt niet op de ingestelde antibiotica reageert. In onze studie hebben 
wijj  een pathogeen gerichte behandeling vergeleken met een empirische 
breedspectrumm behandeling volgens de ATS richtlijnen van 1993. Eveneens 
hebbenn wij de waarde van het uitvoeren van uitgebreid microbiologisch 
onderzoekk onderzocht. Onze resultaten laten zien dat er geen significant 
verschill  in uitkomst is tussen beide behandelingsstrategieën, behalve het 
vóórkomenn van significant minder bijwerkingen bij de pathogeen gerichte 
benadering.. Wij hebben voorts in onze studie de waarde van het uitvoeren 
vann sputumonderzoek aangetoond, evenals de verhoogde microbiologische 
opbrengstt na het introduceren van de urine pneumococcen antigeen 
sneltestt als routine onderzoek bij opgenomen patiënten met CAP. Eveneens 
iss gebleken dat het uitvoeren van fiberoptisch bronchoscopisch onderzoek 
vann waarde kan zijn bij patiënten die niet reageren op de ingestelde 
antibiotischee therapie. Op grond van deze resultaten zijn wij van mening 
datt het gerechtvaardigd is om uitgebreid microbiologisch onderzoek uit te 
voerenn bij een patiënt met CAP en het antibioticabeleid aan te passen zodra 
eenn ziekteverwekker is geïdentificeerd. 

Bijj  het starten van antibiotische therapie bij een patiënt met een 
longontstekingg kan worden overwogen de patiënt oraal of intraveneus (IV) 
tee behandelen. Zoals al eerder is beschreven zou orale antibiotische therapie 
overwogenn kunnen worden bij patiënten met een laag risico op mortaliteit, 
diee om bepaalde redenen in het ziekenhuis worden opgenomen. Sommige 
studies,, die orale antibiotica met IV therapie vergeleken hebben, hebben 
bemoedigendee resultaten laten zien voor bepaalde groepen patiënten die 
alleenn met orale antibiotica zijn behandeld.23'24 Bij patiënten met een 
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hogerr mortaliteitsrisico volgens de PSI of CURB-65 score zal volgens de 
huidigee inzichten intraveneuze therapie gestart dienen te worden. Een 
volledigee IV therapie blijkt niet meer nodig te zijn. Het tijdig omzetten van 
IVV naar orale antibiotische therapie kan resulteren in een kostenbesparing 
doorr kortere opnameduur in het ziekenhuis en lagere behandelingskosten 
enn in een afname van IV-gerelateerde bijwerkingen. De duur van de 
intraveneuzee behandeling en het moment van switch naar orale therapie is 
inn verschillende studies onderzocht.25* 29 Een groot nadeel van de diverse 
studiess is dat de ernst van de pneumonie niet wordt weergegeven, zodat geen 
goedd oordeel gegeven kan worden over de vraag of switchtherapie bij alle 
risicoklassenn toegepast kan worden. In onze studie hebben wij laten zien dat 
IVV therapie kan worden omgezet naar orale antibiotica bij alle risicoklassen 
alss sprake is van een koorts vrij e periode van 72 uur en een afname van 
dee luchtwegklachten. De goede resultaten van deze studie (therapiefalen bij 
3%% van de studiepopulatie) zijn voor een deel te verklaren uit opname van 
patiëntenn uit PSI klassen I en II . 

Dee beslissing tot ontslag uit het ziekenhuis wordt in het algemeen 
overgelatenn aan het klinisch oordeel van de behandelend arts. Het ontslag 
hangtt namelijk van vele factoren af, zoals de behandeling van (indien 
aanwezig)) co-morbiditeiten naast de behandeling van CAP, de thuissituatie 
(iss er voldoende thuishulp aanwezig?) en de klinische situatie van de patiënt. 
Tochh zou de opnameduur, die voor een belangrijk deel de hoogte van de 
opnamekostenn bepaalt, in een aantal omstandigheden bekort kunnen 
worden.. In onze studie is gebleken dat patiënten uit PSI risicoklasse I en 
III  gemiddeld drie tot vier dagen na omzetting naar orale therapie in het 
ziekenhuiss opgenomen bleven. De enige reden om deze patiënten langer in het 
ziekenhuiss te houden na de switch naar orale therapie is vaak de bezorgdheid 
datt de klachten weer terugkeren. Sommige auteurs suggereren echter om een 
patiëntt direct te ontslaan na omzetting naar orale antibiotica.30"32 Wij zijn 
eveneenss van mening dat op dit moment geen harde aanwijzingen bestaan 
omm patiënten nog enige dagen in het ziekenhuis te houden na omzetting 
naarr orale therapie. Dit zou betekenen dat patiënten met een laag risico op 
mortaliteitt in onze studie gemiddeld drie tot vier dagen eerder ontslagen 
haddenn kunnen worden. Een meer nauwkeurige evaluatie van ontslagcriteria 
zouu dus in het algemeen kunnnen leiden tot een afname van de opnameduur, 
hetgeenn vervolgens zal leiden tot een afname in gezondheidszorgkosten en 
eenn grotere tevredenheid bij de patiënt.33'34 
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