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Klinisch beloop van covid-19 in Nederland
Een overzicht van 2607 ziekenhuispatiënten uit de eerste golf

COVID-PREDICT-werkgroep*

*De leden van de COVID-PREDICT-werkgroep worden vermeld aan het eind van dit artikel.

Samenvatting
Doel

Het beloop bij ziekenhuispatiënten met bewezen covid-19 in Nederland in kaart brengen.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Gegevens van 2579 patiënten met covid-19 die opgenomen waren in 10 Nederlandse centra in de periode februari-juli 2020

worden beschreven. De klinische gegevens zijn gebaseerd op het WHO-COVID-‘case record form’, aangevuld met

patiëntkenmerken waarvan recentelijk een verband met de ernst van de ziekte is beschreven. De primaire statistische analyse

bestond uit overlevingsanalyses met Kaplan-Meier-curves voor overlijden binnen 3 weken na opname, berekend voor premorbide

factoren en klinische, radiologische en laboratoriumgegevens bij opname in het ziekenhuis.

Resultaten

De totale sterfte in het ziekenhuis na 3 weken bedroeg 22,2% (95%-BI: 20,7-23,9). De ziekenhuissterfte binnen 21 dagen was

statistisch significant hoger voor patiënten ouder dan 70 jaar (35,0%; 95%-BI: 32,4-37,8) en voor patiënten die gedurende de 21

dagen ook op de IC opgenomen waren geweest (36,5%; 95%-BI: 32,1-41,3). Los daarvan zien we in deze Nederlandse populatie ook

een toegenomen risico op overlijden bij patiënten met comorbiditeit – bijvoorbeeld een chronische neurologische, nefrologische of

cardiale aandoening of hypertensie – en bij patiënten met meer thuismedicatie en of met een verhoogde ureum- en

creatininewaarde.

Conclusie

Sterfte binnen 21 na ziekenhuisopname ten gevolge van covid-19 in Nederland lijkt verband te houden met demografische

variabelen (bijvoorbeeld leeftijd) en comorbiditeit (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten), maar ook ziektekenmerken bij opname.

Nederland telt sinds het begin van de covid-19-uitbraak op 27 februari 2020 meer dan 13.852 ziekenhuisopnames, waarvan circa

3830 opnames op de Intensive Care (IC, peildatum 18 oktober 2020). Inzicht in het beloop van patiënten met covid-19 is van

belang om de kwaliteit en organisatie van zorg voor nieuwe patiënten met covid-19 te verbeteren. Buitenlandse cohorten en

internationale studies zijn hiervoor onvoldoende informatief,1-6 omdat Nederland een specifieke samenstelling van de bevolking,

zorgorganisatie en zorgcultuur kent.

De beschrijving van de eerste 100 patiënten in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis geeft een inzicht in de Nederlandse situatie.7

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over het beloop bij patiënten in de eerste covid-19-golf in Nederland is het echter

essentieel om een groter aantal patiënten systematisch in kaart te brengen. Daarbij is het vooral belangrijk onderscheid te maken

tussen een relatief mild beloop en een ernstig beloop, omdat dit kan helpen bij het nemen van beslissingen over de behandeling van

individuele patiënten. Daarnaast kan deze informatie beleidsmakers ondersteunen.

In dit artikel presenteren wij gegevens van de eerste 2607 Nederlandse covid-19-patiënten die geïncludeerd zijn in de COVID-

PREDICT-studie. In de analyse onderzoeken wij welke patiëntkenmerken bij ziekenhuisopname verband houden met overlijden.

Methode

Na goedkeuring van de medisch-ethische commissies werden retrospectief patiëntgegevens verzameld in meerdere Nederlandse

perifere en academische ziekenhuizen (actueel overzicht op www.covidpredict.nl). De inclusiecriteria zijn (a) een leeftijd van 18 jaar

of ouder en (b) een positieve SARS-CoV-2-PCR-test en/of een CO-RADS-score ≥ 4 op een CT-scan van de thorax. Van deze
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patiënten werden gegevens verzameld op basis van het WHO-COVID-‘case record form’ (CRF, versie februari 2020), aangevuld

met patiëntkenmerken waarvan recentelijk een verband met de ernst van de ziekte is beschreven.3,4,6 Voor dit artikel hebben wij de

mortaliteitscijfers tot 21 dagen na opname in het ziekenhuis gebruikt. Voor de analyses gebruikten wij de gegevens die tot en met

31 juli 2020 waren verzameld.

Als primaire statistische analyse voerden wij overlevingsanalyses uit met Kaplan-Meier-curves voor overlijden binnen een periode

van 21 dagen na opname, berekend voor kenmerken van de patiënt voordat deze ziek werd (‘premorbide factoren’) en voor

klinische, radiologische en laboratoriumgegevens bij opname in het ziekenhuis. Hierbij werden patiënten die nog opgenomen waren

in het ziekenhuis maar het gekozen eindpunt (dag 21) nog niet bereikt hadden, gecensureerd vanaf de dag van de laatste follow-up

(n = 205). Verder namen we aan dat patiënten die binnen 3 weken na opname ontslagen en niet heropgenomen waren, 21 dagen na

de opnamedatum nog in leven waren.8 Daarom werd de tijd tot overlijden voor ontslagen patiënten in de Kaplan-Meier-analyse

gesteld op 22 dagen. Patiënten van wie de uitkomst onbekend was, werden gecensureerd op de laatste dag (n = 177). Patiënten van

wie geen follow-upgegevens of opnamedatum beschikbaar waren (n = 28), werden niet meegenomen in de Kaplan-Meier-analyses.

Voor de Kaplan-Meier-analyses werden binaire en categorische variabelen opgesplitst in 2 of meer categorieën; numerieke

variabelen werden opgesplitst in tertielen of – op basis van referentiewaarden – in afwijkend en niet-afwijkend. De

overlevingskansen werden vergeleken met de log-rank-toets en voor de verschillen in overlevingskansen werden Bonferroni-

gecorrigeerde p-waarden berekend. Tevens werd voor elke variabele bepaald of de Kaplan-Meier-curve van patiënten met

ontbrekende waarden – na Bonferroni-correctie – statistisch significant verschilde van de Kaplan-Meier-curve van patiënten

zonder ontbrekende waarden. In het supplement bij dit artikel staan de klinisch relevante premorbide factoren, klinische

parameters en laboratoriumwaarden bij opname (data-extractie op 1 augustus 2020).

Resultaten en beschouwing

Van in totaal 2579 patiënten met covid-19 die in de periode februari-juli 2020 waren opgenomen in 10 Nederlandse centra konden

wij de klinische gegevens gebruiken voor de analyse (zie het supplement bij dit artikel). De sterfte onder covid-19-patiënten binnen

21 dagen na opname in het ziekenhuis bedroeg 22,2% (95%-BI: 20,7-23,9). De ziekenhuissterfte binnen 21 dagen was statistisch

significant hoger voor patiënten ouder dan 70 jaar (35,0%; 95%-BI: 32,4-37,8) en voor patiënten die gedurende die 21 dagen ook op

de IC opgenomen waren geweest (36,5%; 95%-BI: 32,1- 41,3).

Los daarvan zagen we in deze Nederlandse populatie ook een toegenomen risico op overlijden binnen 21 dagen bij patiënten met

comorbiditeit – zoals een chronische neurologische, nefrologische of cardiale aandoening of hypertensie –, patiënten met meer

thuismedicatie en patiënten met bepaalde afwijkende bloedwaarden, zoals een verhoogde ureum- of creatinineconcentratie. Dit

resultaat is minder betrouwbaar voor de ureum- en creatinineconcentratie, omdat patiënten van wie deze waarden niet bekend

waren, een statistisch significant hoger risico op overlijden hadden. Een totaaloverzicht van de Kaplan-Meier curves is te vinden in

Dropbox via de volgende link: www.dropbox.com/sh/x34jj4ncwi1i0tf/AAA8Do-NHCzpVS0Cx0GJAiLka?dl=1.

Ter illustratie laten we de Kaplan-Meier-curves zien van patiënten ouder en jonger dan 70 (figuur a) en patiënten die al dan niet op

de IC waren opgenomen (figuur b).
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Kanttekeningen bij dit onderzoek

Een kanttekening bij onze Kaplan-Meier-modellen is dat het aantal overledenen klein is ten opzichte van het aantal patiënten dat in

leven is gebleven. Een tweede kanttekening is dat 142 patiënten werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, waaronder

mogelijk centra die ook aan het COVID-PREDICT-cohort bijdroegen; sommige patiënten kunnen daardoor twee maal zijn

geïncludeerd. Door pseudonimisatie van patiëntengegevens konden wij hier niet voor corrigeren.

De beschrijving van een patiëntencohort met klinische uitkomsten op een korte termijn (in ons geval een periode van 21 dagen)

kent belangrijke klinische beperkingen. Ontslag binnen 21 dagen uit het ziekenhuis wil niet zeggen dat de patiënt adequaat

hersteld is; sommige patiënten zullen na de ziekenhuisopname alsnog overleden zijn, mogelijk binnen 21 dagen na de opnamedatum.

Tevens zijn niet van elke patiënt alle variabelen bekend of ingevoerd in de database. Voorbeeld hiervan zijn de klinische

kwetsbaarheid (‘clinical frailty score’) en bepaalde stollings- en inflammatiewaarden. Een langere follow-upduur zal nodig zijn om de

factoren te identificeren die verband houden met een gunstig herstel.

Voor het Kaplan-Meier-model voor de op de IC opgenomen patiënten geldt de zogenoemde ‘immortal time bias’. Dit wil zeggen dat

patiënten in de IC-groep per definitie nog in leven zijn wanneer zij op de IC worden opgenomen, waardoor de niet-IC-groep zowel

patiënten met een slechtere overleving als een betere overleving omvat. Desalniettemin laat deze analyse met

kortetermijnuitkomsten al een hoge ziekenhuismortaliteit zien (22%). Voor deze aanhoudende pandemie zijn predictiemodellen in

ontwikkeling voor individuele prognostiek, capaciteitsberekeningen en ziekenhuis- dan wel IC-triage. Deze modellen moeten

waarschijnlijk een combinatie bevatten van demografische variabelen (bijvoorbeeld leeftijd), comorbiditeit (bijvoorbeeld hart- en

Figuur
Verschillen in overleving van covid-19-patiënten in het
ziekenhuis

Kaplan-Meier-curves met als eindpunt ‘overlijden ( inclusief palliatief
traject)’. (a) Kaplan-Meier-curves van 2579 patiënten met covid-19 die
waren opgenomen in een Nederlands ziekenhuis, van de subgroep patiënten
van 70 jaar en ouder (n = 1140, blauwe lijn) en van de subgroep jonger dan
70 jaar (n = 1262, oranje lijn). (b) Kaplan-Meier-curves van patiënten die wel
(blauwe lijn; n = 414) of niet (rode lijn; n = 1988) op de IC hadden gelegen.
Voor deze analyses namen we aan dat patiënten die binnen 21 dagen
werden ontslagen en niet opnieuw werden opgenomen, op de 21e dag na de
opnamedag nog in leven waren.
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vaatziekten) en variabelen waarmee bij opname de ziekte-ernst geschat kan worden, zoals aanwijzingen voor multi-

orgaanbetrokkenheid.9

Oproep

De gegevens die wij hier presenteren zijn het resultaat van een samenwerking tussen Nederlandse ziekenhuizen waarbij

belangrijke informatie over de presentatie en het beloop van covid-19 in Nederlandse ziekenhuizen is verzameld. Omdat er

momenteel nog geen landelijke covid-19-database met klinische gegevens bestaat, nodigen wij ziekenhuizen die nog niet bij de

COVID-PREDICT-werkgroep aangesloten zijn, uit om alsnog deel te nemen.

Online artikel en reageren op ntvg.nl/D5085

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Neurologie, Amsterdam: secretariaat COVID-PREDICT-werkgroep.
Contact: info@covidpredict.nl

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de

belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

COVID-PREDICT is een initiatief van Amsterdam UMC en Maastricht UMC+ en is mogelijk gemaakt door de vrijwillige en tomeloze

inzet tijdens de pandemie van vele artsen en onderzoekers van alle deelnemende ziekenhuizen (zie www.covidpredict.nl voor de

actuele lijst).

De vertegenwoordigers van de deelnemende centra in de COVID-PREDICT-werkgroep zijn (in alfabetische volgorde): dr. Marcel

Ariës, neuroloog-intensivist, Maastricht UMC+; prof. dr. Joop P. van den Bergh, internist-endocrinoloog, VieCuri Medisch Centrum;
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Treant Zorggroep; dr. Paul Elbers, intensivist, Amsterdam UMC; drs. Lucas Fleuren, arts-onderzoeker IC, Amsterdam UMC; drs.

Niels Gritters van den Oever, intensivist, Treant Zorggroep; drs. Lianne de Haan, arts-onderzoeker, Flevoziekenhuis; prof. dr. Iwan

van der Horst, cardioloog-intensivist, Maastricht UMC+; drs. Shi Hu, promovendus, Universiteit van Amsterdam; Deborah Hubers,

BSc, Universiteit Twente; dr. Marcus Janssen, neuroloog-klinisch neurofysioloog, Maastricht UMC+; dr. Martijn de Kruif, longarts,

Zuyderland Ziekenhuis; dr. Pieter Kubben, neurochirurg, Maastricht UMC+; dr. Sander van Kuijk, klinisch epidemioloog, Maastricht

UMC+; dr. Peter Noordzij, intensivist, St Antonius Ziekenhuis; drs. Maarten Ottenhoff, promovendus, Maastricht UMC+; drs. Dan

Piña-Fuentes, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC; dr. Wouter V. Potters, klinisch technoloog, Amsterdam UMC; drs. Auke Reidinga,

intensivist, Martini Ziekenhuis; dr. Roos Renckens, internist, Noordwest Ziekenhuisgroep; drs. Sander Rigter, intensivist, St Antonius

Ziekenhuis; drs. Daisy Rusch, huisarts in opleiding, Martini Ziekenhuis/UMCG; dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest

Ziekenhuisgroep; drs. Michiel Schinkel, arts-onderzoeker infectieziekten, Amsterdam UMC; dr. Kim Sigaloff, internist-infectioloog,

Amsterdam UMC; dr. Patricia Stassen, internist, Maastricht UMC+; drs. Robert Stassen, arts-onderzoeker, Zuyderland Ziekenhuis;

dr. Rajat Thomas, universitair docent, Amsterdam UMC; prof. dr. Guido van Wingen, hoogleraar neuro-imaging in de psychiatrie,

Amsterdam UMC; prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf, longarts, Amsterdam UMC; prof. dr. Max Welling, hoogleraar machine

learning, Universiteit van Amsterdam; prof. dr. W. Joost Wiersinga, internist-infectioloog, Amsterdam UMC; dr. C.E. Wyers,
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