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SAMENVATTING 

Febriele neutropenie is een veelvoorkomende complicatie bij hematologische kankerpatiënten die vaak 

fataal kan zijn indien er niet snel en correct behandeld wordt.  

In deze masterproef wordt nagegaan in welke mate de behandelingsrichtlijn voor neutropene koorts in het 

Universitair Ziekenhuis in Gent (UZ Gent) wordt opgevolgd. De steekproef bestaat uit volwassen 

stamceltransplantpatiënten en patiënten met een hematologische maligniteit opgenomen in het UZ Gent 

gedurende de maanden oktober, november en december van zowel het jaar 2013 als 2016. De antibioticakeuze 

en de behandelingsduur worden vergeleken met de adviezen uit de richtlijn, er wordt bestudeerd of er een 

verschil is in opvolging tussen beide periodes en op basis van de resultaten en recente literatuur zal worden 

bekeken of eventuele verbeterpunten rond het neutropene koortsbeleid mogelijk zijn. 

Op basis van de resultaten van deze studie kan besloten worden dat de opvolgingsgraad van de 

behandelingsrichtlijn voor febriele neutropenie bij hematologische kankerpatiënten gemiddeld 79 % is (range: 

55 % - 95 %). De grootste afwijkingen werden waargenomen bij het overschakelen naar een tweedelijns 

antibioticum met een breder spectrum bij het uitblijven van een gunstige evolutie. Dit gebeurde regelmatig 

vroeger dan de aanbevolen vijf dagen. Andere opvallende afwijkingen werden bekomen bij de associatie van 

vancomycine, dat soms werd toegevoegd aan de behandeling omwille van aanhoudende koorts, een indicatie 

die niet vermeld wordt in de richtlijn. Koorts wordt niet gedefinieerd in de richtlijn en in minstens 10 % van de 

gevallen werd een antibioticum opgestart louter op basis van een stijging in CRP-gehalte, wat volgens de 

literatuur een onvoldoende specifiek argument is. 

Algemeen kan worden gesteld dat de opvolgingsgraad van de behandelingsrichtlijn voor bijna alle 

onderzochte criteria beter is in 2016 dan in 2013. Na het uitvoeren van een statistische analyse bleek dit verschil 

niet statistisch significant op het 5 % significantieniveau. Toch kan deze trend mogelijks wijzen op wat 

aanpassingsproblemen bij het implementeren van een nieuwe richtlijn, waardoor een verbetering in 

informatieoverdracht naar de artsen toe (bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie) aangewezen lijkt.  

Mogelijkse verbeterpunten wat betreft de richtlijn zelf zijn: ten eerste een implementatie van de MASCC-

score die gebruikt wordt om een risicoprofiel toe te kennen aan de patiënt. Ten tweede wordt koorts niet 

gedefinieerd in de richtlijn. Echter zouden wel enkele accurate indicatoren voor het opstarten van een 

antibioticabehandeling opgenomen kunnen worden. Ten derde kan persisterende koorts onder meropenem als 

een al dan niet indicatie voor de associatie van vancomycine beschreven worden. Ten vierde tenslotte zou het 

overschakelen op orale antibiotica bij laag risico patiënten aan de richtlijn kunnen toegevoegd worden. 
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1. INLEIDING 

1.1. DE IMPLEMENTATIE VAN EEN RICHTLIJN EN DE BIJHORENDE VOOR- EN NADELEN 

Een Medisch Farmaceutisch Comité (MFC) is verplicht in elk ziekenhuis volgens het KB van 04/03/1991 en 

één van de taken van dit comité is de standaardisatie van de procedures over het gebruik van geneesmiddelen. 

De AntibioticaBeleidsGroep (ABG, een wettelijk orgaan sinds 12/02/2008) is, in de schoot van het MFC, 

verantwoordelijk voor de procedures over anti-infectieuze geneesmiddelen met als doel hun gebruik te 

optimaliseren en multiresistente kiemen te voorkomen en te bestrijden. Deze taken omvatten onder andere het 

opstellen en bijhouden van schriftelijke aanbevelingen inzake empirische, etiologische en profylactische anti-

infectieuze behandelingen, het zorgen voor de verspreiding ervan onder alle voorschrijvende artsen van de 

instelling en het regelmatig opvolgen en meten van de implementatiegraad van deze aanbevelingen. De 

voorschrijvende arts, de hoofdgeneesheer en het comité voor ziekenhuishygiëne worden ingelicht over de 

resultaten van deze evaluaties teneinde de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren. Binnen het Universitair 

Ziekenhuis Gent (UZ Gent) is de herzieningstermijn voor een richtlijn vastgelegd op drie jaar. 

Sinds de jaren negentig zijn het aantal klinische praktijkrichtlijnen exponentieel beginnen toenemen. Ze 

worden ontwikkeld als hulpinstrument voor artsen en patiënten bij het nemen van klinische beslissingen in 

specifieke situaties. Op basis van de ontwikkelingsmethode kunnen drie types richtlijnen onderscheiden worden: 

GOBSAT-richtlijnen, consensusrichtlijnen en evidence-based richtlijnen. Bij het toepassen van de GOBSAT-

techniek (‘Good Old Boys Sat At Table’) worden richtlijnen gecreëerd op basis van informele methodologie. Hierbij 

wordt de praktijkrichtlijn geschreven door een groep van zorgverleners op basis van hun kennis en ervaring. De 

samenstelling van deze groep heeft dan ook invloed op het uiteindelijke resultaat, wat mogelijks een nadeel kan 

betekenen. Een consensusrichtlijn ontstaat uit een overlegprocedure tussen deskundigen en een 

multidisciplinair panel. De deskundigen leggen bepaalde wetenschappelijke informatie voor die door het panel 

beoordeeld wordt en waaruit vervolgens een consensusrichtlijn opgesteld wordt. Ook hier vormt de 

samenstelling van het panel en ook de meerderheid ervan een mogelijkse beperking. Zo kunnen de 

doelstellingen tussen de deskundigen en het panel verschillen en aangezien de consensus bepaald wordt door 

de macht van de meerderheid, kan de uiteindelijke richtlijn toch in tegenstelling zijn tot de klinische evidentie. 

Tenslotte wordt bij het opstellen van een evidence-based richtlijn gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewijs 

uit systematische reviews die een overzicht bieden van alle literatuur rond een bepaalde onderzoeksvraag. 

Evidence-based medicine (EBM) is het combineren van wetenschappelijk bewijs met de klinische ervaring en 

kennis van een zorgverlener, rekening houdend met de noden van de patiënt. Een externe validatie van deze 
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richtlijnen is bij voorkeur vereist. Zo heb je bijvoorbeeld CEBAM, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based 

Medicine, dat de kwaliteit van ontwikkeling en rapportering van richtlijnen beoordeelt met behulp van het 

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) instrument (zie Bijlage 1). (1)(2)(3) 

Het invoeren van richtlijnen heeft als voordeel dat door een coherent beleid het aantal ineffectieve 

interventies afneemt, wat op zijn beurt leidt tot een stijging in positieve uitkomsten voor de patiënt. Het biedt 

zorgverleners een leidraad die op wetenschappelijke kennis gesteund is. Economische studies tonen aan dat 

richtlijnen de hospitalisatiekosten kunnen drukken. Meer specifiek kan in het kader van antibioticaresistentie, 

dat een groeiend probleem vormt en aanleiding kan geven tot verlengde hospitalisaties en verhoogde 

mortaliteitscijfers, het efficiënt behandelen van infecties het onnodig gebruik van antibiotica verminderen. 

(4)(5) 

De implementatie van een richtlijn kan echter ook nadelen met zich meebrengen. Een richtlijn wordt 

opgesteld met de bedoeling om expliciet en praktisch te zijn. Dit kan echter beperkend werken gezien de 

klinische praktijk vaak complex en casusspecifiek is, wat bijgevolg niet elke richtlijn toepasbaar maakt op elke 

patiënt. Ook in studies kan door overmatige exclusie een selectiebias optreden, waardoor de resultaten niet 

altijd generaliseerbaar zijn. De zorgkwaliteit kan gecompromitteerd worden indien de richtlijn gebaseerd is op 

inaccurate wetenschappelijke gegevens. Indien de richtlijn niet tijdig wordt herzien, kan dit tevens leiden tot een 

verouderde behandelingsstrategie. Net zozeer als een richtlijn een economisch voordeel kan bieden, is het ook 

mogelijk dat een richtlijn de kosten in de hoogte duwt als deze ineffectieve methodes promoot of het verbruik 

van middelen doet toenemen. (4) 

Deze masterproef zal de richtlijn evalueren die gebruikt wordt in het UZ Gent voor de empirische 

behandeling van febriele neutropenie bij hematologische kankerpatiënten.   

1.2. DE HEMATOPOESE 

Het beenmerg, een sponsachtige substantie binnenin de beenderen, is verantwoordelijk voor de aanmaak 

van de rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. In Figuur 1.1. wordt de differentiatie in het beenmerg 

weergegeven van een pluripotente, hematopoëtische stamcel (HSC) tot twee meer specifieke stamcellen, 

enerzijds de gemeenschappelijke lymfoïde precursor en anderzijds de gemeenschappelijke myeloïde precursor. 

(6) 
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De gemeenschappelijke lymfoïde precursor zal zich verder ontwikkelen tot een B-lymfocyt, een T-lymfocyt 

of een Natural Killer-cel (NK-cel). Deze ontwikkeling wordt aangeduid als de lymfoïde differentiatie. (6) 

De myeloïde voorlopercel daarentegen kan enerzijds uitgroeien tot rode bloedcellen en bloedplaatjes (de 

erythrocytaire differentiatielijn) en zich anderzijds ontwikkelen tot dendritische cellen, monocyten, basofielen, 

eosinofielen of neutrofielen (de myeloïde differentiatielijn). De laatste drie celtypes zijn ook gekend onder de 

term granulocyten. (6) 

1.3. HEMATOLOGISCHE KANKERS 

Tumoren kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn en ontstaan onder andere wanneer cellen door fouten in 

hun deoxyribonucleïnezuur (DNA) ongecontroleerd beginnen te delen. (7)(8) 

Een goedaardige tumor dringt niet binnen in andere weefsels, is mooi afgelijnd en kan chirurgisch relatief 

goed verwijderd worden indien deze drukt tegen omliggende gezonde weefsels (Figuur 1.2.). Kwaadaardige 

tumoren daarentegen zullen omgevende weefsels wel binnendringen en daarin verder groeien (Figuur 1.3.). Dit 

fenomeen wordt gedefinieerd als kanker. Cellen kunnen in sommige gevallen loskomen van de tumormassa en 

Figuur 1.1. De ontwikkeling van een HSC tot de verschillende bloedcellen (6) 
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Figuur 1.2. Goedaardige tumor (8) Figuur 1.3. Kwaadaardige tumor (8) 

via het bloed of de lymfe gaan uitzaaien over het hele lichaam met het ontstaan van metastasen tot gevolg.  

(7)(8)(9)  

 

 

 

 

 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een solide tumor die in een bepaald weefsel ontstaat en een 

niet-solide of ‘vloeibare’ tumor die zijn oorsprong vindt in het bloed, beenmerg of lymfestelsel. (7)(8)(9) 

Afhankelijk van het type bloedcel dat ontaardt, zijn er verschillende hematologische kankers zoals 

leukemie, lymfomen en multipel myeloom te onderscheiden. (10) 

1.3.1. Myelodysplastisch syndroom (MDS) 

Myelodysplastisch syndroom is een beenmergstoornis waarbij de normale aanmaak van bloedcellen is 

verstoord door een mutatie in hun DNA. Hierdoor groeien ze niet goed uit en zijn ze misvormd. Bepaalde vormen 

van MDS, zoals het RAEB-type, hebben een grote kans om uit te monden in acute myeloïde leukemie (AML), waar 

vormen als chronische myelomonocytenleukemie (CMML) zich sterk gelijkend gedragen aan chronische 

leukemie. (11)(12) 

1.3.2. Acute myeloïde leukemie (AML) 

Acute myeloïde leukemie is een kanker die ontstaat in het beenmerg door woekering van onrijpe witte 

bloedcellen uit de myeloïde lijn (myeloblasten) die niet meer uitgroeien tot de verschillende granulocyten 

(eosinofielen, basofielen en neutrofielen). Deze myeloblasten kunnen vervolgens in de bloedbaan terechtkomen 

en zo eventueel ook in de organen. (13)(14)(15) 

AML treft vooral volwassenen, meer specifiek diegene ouder dan 60 jaar, en vaker mannen dan vrouwen. In 

de Westerse wereld heeft AML een gemiddelde incidentie van 3,7 op 100 000 personen. Het is een zeer maligne 

vorm van kanker en om die reden verantwoordelijk voor een significant aantal kankergerelateerde overlijdens. 

(16)(17) 
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1.3.3. Chronische myeloïde leukemie (CML) 

Chronische myeloïde leukemie is een myeloproliferatieve aandoening waarbij vooral de granulocyten gaan 

prolifereren en/of zich onvolledig gaan ontwikkelen. Deze ophoping heeft als gevolg dat de groei van de andere 

bloedcellen, waaronder rode bloedcellen en bloedplaatjes, in het gedrang komt, wat kan leiden tot anemie en 

een verhoogd risico op bloedingen. De kankercellen kunnen zich ook tot in de bloedbaan verplaatsen. Deze 

aandoening komt vooral voor bij ouderen en slechts zelden bij kinderen. (18)(19) 

In 90 % van de gevallen wordt CML gekenmerkt door de aanwezigheid van het Philadelphiachromosoom. 

Het Philadelphiachromosoom ontstaat door de reciproke translocatie van het 9e en 22ste chromosoom met fusie 

van het BCR- en ABL-gen tot gevolg. Deze fusie leidt tot de expressie van het BCR-ABL eiwit dat dienst doet als 

tyrosinekinase en constitutief actief is, waardoor de cel continu gestimuleerd wordt om te delen. (19)(20) 

Het ziekteverloop kent drie fases: een eerste indolente chronische fase die meestal enkele jaren duurt 

(minder dan 10 % blasten of onrijpe cellen in het beenmerg) en waarin 90 % van de patiënten vaak toevallig 

wordt gediagnostiseerd, dan volgt een acceleratiefase (tot 20 % blasten) en tenslotte wordt de terminale 

blastaire fase bereikt, de blastencrisis, waarbij het aantal blasten de 20 % overschrijdt. In het algemeen kan de 

snelheid van het proces interindividueel sterk variëren en tot een kwart van de patiënten slaat de acceleratiefase 

over. (19)(20) 

1.3.4. Acute lymfatische leukemie (ALL) 

Acute lymfatische leukemie is gelijkaardig aan AML, maar met lymfoblasten. Dit zijn onrijpe cellen uit de 

lymfoïde cellijn waaruit B-lymfocyten, T-lymfocyten en NK-cellen voortkomen. Het is een agressieve kanker die 

snel kan verergeren indien niet behandeld. In tegenstelling tot AML, dat vaker volwassenen treft, komt ALL 

voornamelijk voor bij kinderen en adolescenten. Deze maken 60 % uit van alle ALL-patiënten. Van alle volwassen 

ALL-patiënten is 15 % tot 30 % drager van het Philadelphiachromosoom. (15)(18)(20)(21)(22) 

Afhankelijk van het type lymfocyt dat maligne is geworden, wordt ALL door de World Health Organisation 

(WHO) onderverdeeld in drie types. Pre-B-cel ALL, gekenmerkt door proliferatie van precursor B-cellen, is de 

meest voorkomende vorm bij volwassenen. Bij jongeren zijn meestal de voorlopers van de T-lymfocyten 

betrokken, namelijk pre-T-ALL. Deze vorm komt ook meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Rijpe B-cel ALL of 

Burkitt-type ALL tenslotte is een zeer agressief type en wordt veroorzaakt door een specifieke chromosomale 

afwijking. (22)(23)(24) 
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1.3.5. Chronische lymfatische leukemie (CLL) 

Bij CLL zullen rijpe B-lymfocyten zich ophopen in bloed, lymfeklieren, beenmerg, lever en milt. Het hoge 

aantal kwaadaardige cellen wordt deels veroorzaakt door een versnelde deling, maar echter vooral door een 

verstoord mechanisme van de apoptose of geprogrammeerde celdood. Normaal zal een cel na een bepaalde tijd 

(gemiddeld acht tot tien dagen) en na een bepaald aantal delingen afsterven en door het lichaam worden 

opgeruimd. Bij CLL gebeurt dit niet en blijft de cel onbeperkt verder delen, met een progressieve accumulatie 

van cellen tot gevolg. (25)(26) 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van CLL. Enerzijds is er de vorm die ontstaat uit naïeve 

B-cellen, die nog nooit in contact gekomen zijn met een antigen en bijgevolg dus ook geen mutaties bevatten 

die gepaard gaan met deze B-cel activering. Anderzijds kan CLL ook ontstaan uit geheugen B-cellen die wel reeds 

antigenactivatie ondergaan hebben. (25) 

CLL is het meest voorkomende type van leukemie bij volwassenen in de Westerse wereld. In Europa 

bedraagt de incidentie voor mannen en vrouwen respectievelijk 5,87 en 4,01 per 100 000 persoonsjaren. Het is 

een ziekte die bij alle leeftijdsgroepen voorkomt, maar eerder bij volwassenen waarbij de mediaan voor diagnose 

op 70 jaar ligt. (27)  

1.3.6. Hodgkin lymfoom 

De meeste lymfomen ontstaan in de lymfeklieren van het bovenlichaam, maar dit kan bijvoorbeeld ook in 

het beenmerg, de milt of de lever zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdtypes lymfomen: 

Hodgkin lymfoom en Non-Hodgkin lymfoom.  (28)(29) 

Hodgkin lymfoom of de ziekte van Hodgkin ontstaat meestal uit B-lymfocyten. De ziekte wordt 

onderverdeeld in twee subtypes. (29)(30) 

Het meest voorkomende type, dat geldt voor 95 % van de 

gevallen, is het klassieke Hodgkin lymfoom. Kenmerkend 

hierbij zijn de zogeheten Reed-Sternberg cellen, een bepaald 

type van abnormale B-cellen (zie Figuur 1.4.). Het klassieke 

Hodgkin lymfoom kan aan de hand van de morfologie van de 

tumorcellen en de samenstelling van de inflammatoire 

omgeving nogmaals onderverdeeld worden in 4 subtypes, 

namelijk het nodulair scleroserend Hodgkin lymfoom, het 

Figuur 1.4. Microscopisch uitzicht van Reed-

Sternbergcellen bij een klierbiopt (28) 
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gemengdcellig Hodgkin lymfoom, het lymfocytenarm Hodgkin lymfoom en het lymfocytenrijk klassieke 

Hodgkin-lymfoom. (28)(29)(30) 

De overige 5 % van Hodgkin lymfomen zijn nodulair lymfocytenrijke Hodgkin lymfomen. Dit type lymfoom 

komt vooral voor rond de hals en oksel en wordt gekenmerkt door typische popcorncellen (varianten van de 

Reed-Sternbergcellen). (28)(29) 

In Europa is de incidentie van Hodgkin lymfomen ongeveer 2,4 gevallen per 100 000 personen. De kans op 

voorkomen bij mannen ligt iets hoger dan bij vrouwen. De leeftijdsdistributiecurve is voor economisch 

welgestelde landen, zoals de Verenigde Staten en Europa, bimodaal verdeeld. Zo wordt enerzijds een piek gezien 

bij jongvolwassenen rond de 20 jaar en anderzijds een tweede piek op hogere leeftijd, gemiddeld 65 jaar. (30) 

1.3.7. Non-Hodgkin lymfoom 

Deze ziekte ontstaat meestal in de lymfeklieren, maar kan ook in ander lymfeweefsel voorkomen, alsook 

in het beenmerg. In de meeste gevallen zijn de B-lymfocyten betrokken, maar ook T-lymfocyten of NK-cellen zijn 

mogelijk. (31)(32) 

De WHO verdeelt de vele verschillende types onder in drie subgroepen. Rijpe B-cel lymfomen komen het 

meest frequent voor. Deze omvatten enkele van de in het algemeen meest voorkomende vormen van Non-

Hodgkin lymfoom, zijnde het diffuus grootcellig B-cellymfoom (35-40 %), het folliculair lymfoom (30 %), het 

mantelcellymfoom (5 %) en het marginale zone lymfoom (8 %). Daarnaast beschrijft de WHO het rijpe T-cel of 

Natural Killer lymfoom en tenslotte ook de voorloper B- en T-cel lymfomen, met de lymfoblasten. Elk type kent 

een verschillend verloop en dus ook een verschillende aanpak qua behandeling. (31)(32) 

Non-Hodgkin lymfoom is een ziekte die op elke leeftijd kan voorkomen en vaker bij mannen dan vrouwen 

wordt gezien. (32) 

1.3.8. Multipel myeloom 

Bij multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, ontaarden plasmacellen. Plasmacellen ontstaan 

uit geactiveerde B-lymfocyten en produceren immunoglobulines die de infectie helpen bestrijden. Wanneer een 

plasmacel kwaadaardig wordt, wordt het een myeloomcel genoemd. Myeloomcellen prolifereren in het 

beenmerg en vormen daar zogeheten haarden (osteolytische lesies). Gezien er meestal verschillende haarden 

ontstaan, wordt er gesproken van multipel myeloom. Door de woekering van één type myeloomcel, worden de 

overige plasmacellen onderdrukt met een verhoogde vatbaarheid voor infecties als gevolg. Daarnaast kampen 
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patiënten ook met breuken van hun botten door onder andere de osteolytische lesies en osteoporose. 

(33)(34)(35) 

De jaarlijkse incidentie van multipel myeloom bedraagt in Europa ongeveer 4 tot 5 gevallen per 100 000. 

Het is een ziekte die zich vooral voordoet bij ouderen, met als mediaan voor diagnose 66 jaar. Daarnaast kom 

het iets vaker voor bij mannen dan vrouwen. (35) 

1.4. BEHANDELING VAN HEMATOLOGISCHE KANKERS 

1.4.1. Chemotherapie 

Chemotherapie is een behandeling waarbij agentia worden ingezet om de groei van abnormale cellen, zoals 

kankercellen, te verhinderen of deze cellen te vernietigen. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie 

van geneesmiddelen die elk een eigen werkingsmechanisme hebben. Op die manier worden de kankercellen 

vanuit verschillende fronten aangevallen en verhoogt de doeltreffendheid van de behandeling. (36)(37) 

Afhankelijk van de aandoening kunnen verschillende types cytostatica of combinaties ervan toegediend 

worden, met elk hun eigen toxiciteit. De frequentie en duur van de behandeling hangt af van de ziekte, het type 

geneesmiddelen en de verdraagzaamheid van de patiënt. Meestal worden periodes van behandeling afgewisseld 

met rustperiodes zodat het lichaam weer op krachten kan komen. (37) 

Aangezien chemotherapie aangrijpt op alle cellen met een verhoogde delingssnelheid, worden naast de 

kankercellen ook gezonde snel delende cellen aangetast zoals cellen uit het beenmerg, cellen van het 

spijsverteringskanaal, cellen verantwoordelijk voor de haargroei en de voortplantingscellen. Schade aan deze 

cellen is dan ook de reden voor de vele bijwerkingen waarmee chemotherapie gepaard gaat (anemie, 

vatbaarheid voor infecties, misselijkheid, braken, diarree, onvruchtbaarheid,…). (37) 

1.4.2. Hematopoëtische stamceltransplantatie 

Hematopoëtische stamceltransplantatie wordt gebruikt bij de behandeling van leukemie, Non-Hodgkin 

lymfomen en multipel myeloom. Het is een systemische behandeling en werkt dus in op het volledige lichaam. 

De behandeling bestaat erin de afwijkende beenmergcellen te vervangen door gezonde stamcellen. Voorafgaand 

aan de eigenlijke transplantatie van stamcellen ondergaat de patiënt een intensieve chemotherapie, eventueel 

in combinatie met radiotherapie, om zoveel mogelijk van het ongezonde beenmerg te verwijderen. Na transfusie 

van stamcellen duurt het enkele weken vooraleer ze zich genesteld hebben en voldoende bloedcellen beginnen 

te produceren. Het immuunsysteem van de patiënt is gedurende deze periode dan ook aanzienlijk verzwakt. (38) 
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1.5. NEUTROFIELEN EN HUN ROL IN HET AFWEERSYSTEEM 

Neutrofielen, een type witte bloedcellen, spelen een essentiële rol in het immuunsysteem. Deze 

fagocyterende cellen zijn zeer talrijk aanwezig en zijn dan ook de belangrijkste cellulaire componenten van het 

aangeboren immuunsysteem. (6) 

1.5.1. Het aangeboren versus het adaptief immuunsysteem 

Een immuunsysteem moet in staat zijn om drie dingen te doen: ten eerste moet het lichaamsvreemde 

componenten zoals pathogenen kunnen herkennen, ten tweede dient het in staat te zijn om deze indringers te 

vernietigen en ten derde mag het uiteraard geen schade toebrengen aan lichaamseigen componenten. (39) 

Het aangeboren immuunsysteem is reeds aanwezig bij de geboorte en doet functie als de eerste 

verdedigingslijn bij een infectie. Myeloïde cellen zijn in staat om zowel pathogenen op te nemen als te 

vernietigen (fagocytose). Er wordt onderscheid gemaakt tussen mononucleaire fagocyten en polymorfonucleaire 

fagocyten. (39)(40) 

De mononucleaire fagocyten zijn macrofagen, de mature vorm van monocyten die in het bloed circuleren, 

en dendritische cellen. Macrofagen zijn verdeeld over het hele lichaam, zodat ze snel in contact komen met een 

mogelijke indringer. Via de productie van cytokines is een macrofaag in staat om ook andere cellen van het 

immuunsysteem (zoals neutrofielen) aan te trekken naar de plaats van infectie. Zowel macrofagen als 

dendritische cellen zijn de initiators van de adaptieve immuunrespons. Nadat een ziekteverwekker is opgenomen 

en gelyseerd, zullen ze eiwitten ervan presenteren aan de T-helpercellen, die bijdragen tot de verworven 

immuunrespons. (39)(40) 

De polymorfonucleaire fagocyten (basofielen, eosinofielen en neutrofielen) spelen een essentiële rol in het 

inperken van een infectie. Eosinofielen en basofielen zijn voornamelijk belangrijk in de strijd tegen parasieten 

en maken de mediatoren aan verantwoordelijk voor de inflammatoire reactie, terwijl neutrofielen vooral 

bacteriën en schimmels doden door middel van fagocytose. (6)(39) 

De verworven immuunrespons is in tegenstelling tot de aangeboren variant een zeer specifieke reactie en 

zorgt ook voor de opbouw van het geheugen van het immuunsysteem. Deze respons wordt gemedieerd door T-

lymfocyten en B-lymfocyten. (40) 

We onderscheiden twee types van T-cellen, namelijk de T-helpercel en de cytotoxische T-cel. De T-

helpercellen interageren met antigen presenterende cellen en helpen bij de herkenning van pathogenen. De 
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geactiveerde T-helpercel zal de specifieke cytotoxische T-cel via cytokines aanzetten tot proliferatie en 

specifieke geheugencellen aanmaken. Dit proces wordt de cellulaire immuniteit genoemd. (40) 

B-cellen zijn ook antigen presenterende cellen. Wanneer ze een pathogeen opnemen en vervolgens 

presenteren, zal een T-helpercel dit gepresenteerde eiwit herkennen als vreemd en het noodzakelijke signaal 

veroorzaken met behulp van cytokines. Hierdoor zal de B-cel enerzijds differentiëren in een plasmacel die 

antilichamen produceert en anderzijds in een geheugen B-cel. De antilichamen zijn allen gericht tegen hetzelfde 

specifieke antigen en zijn in staat om pathogenen of losse antigenen ervan te agglutineren en om een 

ziekteverwekker te neutraliseren door het bedekken van zijn membraan en vervolgens aan te bieden aan een 

fagocyt. (40)  

Op zich is het aangeboren immuunsysteem dus redelijk autonoom, maar het is geëvolueerd om het best te 

functioneren in samenwerking met de adaptieve immuunrespons. Deze laatste is echter wel afhankelijk van de 

myeloïde elementen. Zonder de noodzakelijke antigen presenterende cellen of zonder de productie van 

specifieke cytokines, zal de adaptieve immuunrespons ineffectief zijn. Dit verklaart eveneens waarom een defect 

in het aangeboren immuunsysteem ook meteen leidt tot een ernstige immuundeficiëntie.  

1.5.2. De rol van neutrofielen en de gevolgen van neutropenie 

Met gemiddeld 100 miljard neutrofielen die dagelijks de bloedbaan binnenkomen en verlaten, zijn ze de 

talrijkst aanwezige fagocyten van de aangeboren immuunrespons. Neutrofielen ontwikkelen gedurende twee 

weken in het beenmerg waarbij specifieke groeifactoren, zoals granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), 

een essentiële rol spelen. Wanneer ze na maturatie worden losgelaten in de bloedstroom, verblijven ze daar 

slechts een achttal uur. Vervolgens migreren ze naar de weefsels waar ze nog twee tot zes dagen actief blijven. 

Wanneer een ziekteverwekker binnendringt in het lichaam, zullen neutrofielen zich snel verplaatsen naar de 

plaats van infectie door de ontstane chemotaxis. Pathogenen zullen namelijk exogene stoffen uitscheiden of 

weefsel beschadigen, wat zorgt voor de productie van inflammatoire signalen zoals cytokines. Deze stoffen 

worden gedetecteerd door neutrofielen aan de hand van hun specifieke receptoren en leidt hen naar de plaats 

van infectie, waar ze de indringers zullen fagocyteren. De fagocytose gebeurt zeer efficiënt door het feit dat 

neutrofielen een groot antimicrobieel arsenaal ter beschikking hebben. Ze gebruiken cytotoxische granulen, 

antimicrobiële peptiden, reactive oxygen species (ROS) en neutrofiele extracellulaire traps (NET), die samen 

leiden tot een dodelijke combinatie. (6)(41)(42) 

Gezien neutrofielen, met normaal 1500 tot 5000 cellen per µL bloed, de talrijkst aanwezige cellen van het 

aangeboren immuunsysteem zijn en de primaire defensie vormen tegen bacteriën en schimmels, zal een tekort 



 

11 
 

hieraan onvermijdelijk leiden tot complicaties. Wanneer het absolute neutrofielenaantal (ANC) onder de grens 

van 500 cellen per µL zakt, zal het risico op infectie significant toenemen. Neutropenie kan immuun gemedieerd, 

syndroom geassocieerd of congenitaal zijn, maar ook toxisch, door een geneesmiddel gemedieerd. Meer specifiek 

kan neutropenie veroorzaakt worden door chemotherapie, die naast de kankercellen ook de gezonde cellen, 

zoals neutrofielen, aantast. (42) 

1.6. FEBRIELE NEUTROPENIE 

1.6.1. Febriele neutropenie als complicatie van chemotherapie 

De incidentie van kanker is stijgende en hiermee ook de gepaard gaande agressieve behandelingen. 

Chemotherapeutica veroorzaken vaak ernstige bijwerkingen, waaronder febriele neutropenie. Vooral bij 

hematologische kankers is dit een welgekende complicatie, tevens omdat de aandoening op zich reeds 

aanleiding geeft tot een afwijkend bloedbeeld. Gemiddeld krijgt 80 % van de patiënten ermee te maken. Febriele 

neutropenie kan fataal zijn indien het niet snel en correct behandeld wordt en bijgevolg wordt het ook 

beschouwd als een medische urgentie. (43)(44)(45) 

Bij kankerpatiënten die neutropenie ontwikkelen, onder meer als gevolg van hun chemotherapeutische 

behandeling, is koorts vaak het enige teken van een onderliggende infectie aangezien de meeste signalen van 

inflammatie onderdrukt worden door het verzwakte immuunsysteem. Vandaar de noodzaak om de 

lichaamstemperatuur van een patiënt nauwlettend op te volgen en bij koorts meteen empirisch een 

breedspectrum antibioticum op te starten. Dit om te vermijden dat de infectie oncontroleerbaar wordt en 

eventuele ernstige complicaties als sepsis en septische shock zich voordoen. Sepsis is namelijk de hoofdoorzaak 

van mortaliteit bij patiënten met een hematologische maligniteit die chemotherapie ondergaan. (44)(45) 

1.6.2. Internationale consensus wat betreft het neutropene koortsbeleid 

De Infectious Diseases Society of America (IDSA), European Society for Medical Oncology (ESMO) en National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) hebben algemene richtlijnen opgesteld voor de behandeling van 

neutropene koorts. Deze richtlijnen worden wereldwijd als de standaard beschouwd en omvatten volgende 

definities en adviezen: 

- Patiënten zijn neutropeen bij een ANC-waarde onder 500 /µL of een ANC-waarde lager dan 1000 /µL, 

indien verwacht wordt dat deze binnen de 48 u zal dalen tot onder de grens van 500 /µL;  

- Koorts wordt gedefinieerd als een temperatuur vanaf 38 °C gedurende minimum twee uur of één 

enkele koortspiek van 38,3 °C bij een neutropene patiënt;  
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- Afhankelijk van de te verwachten duur van neutropenie wordt onderscheid gemaakt tussen een laag 

en hoog risico patiënt om de meest correcte behandeling te starten. Het risicoprofiel van een patiënt 

wordt bepaald aan de hand van het type kanker, de lopende behandeling, comorbiditeiten en 

eventuele andere symptomen. Een hulpmiddel om dit risico in te schatten is de Multinational 

Association for Supportive Care in Cancer score of kortaf MASCC-score. Tabel 1.1. toont de gewichten 

die toegewezen worden aan de verschillende factoren die het risico op complicaties bepalen. Wanneer 

een patiënt een score haalt van 21 of meer, wordt deze als laag risico beschouwd. Een score van minder 

dan 21 wijst op een hoog risico patiënt;  

 

1 Burden of febrile neutropenia refers to general clinical status as influenced by the febrile neutropenic episode. It is evaluated in 

accordance with the following scale: no symptoms (5), mild symptoms (5), moderate symptoms (3), severe symptoms (0), moribund 

(0). 

 2 Chronic obstructive pulmonary disease means active chronic bronchitis, emphysema, decrease in FEVs, need for oxygen therapy and/or 

steroids and/or bronchodilators. 

 3 Previous fungal infection means demonstrated fungal infection or empirically treated suspected fungal infection. 

 4 The points attributed to the variable "burden of febrile neutropenia" are not cumulative. 

 

 

Concreet zal een laag risico patiënt gedefinieerd worden als iemand waarbij slechts een korte periode (<7 

dagen) van neutropenie wordt verwacht en die geen comorbiditeiten heeft noch lijdt aan nier- of 

leverinsufficiëntie. Deze patiënten dienen initieel in een ziekenhuis behandeld te worden, maar kunnen nadien 

eventueel overschakelen op orale therapie buiten het ziekenhuis. Bij hoog risico patiënten daarentegen wordt 

een neutropene periode verwacht gedurende langer dan 7 dagen (waarbij de ANC hoogstwaarschijnlijk zal dalen 

tot onder de 100 cellen per µL) en/of aanwezigheid van ernstige comorbiditeiten. Bij hoog risico patiënten dient 

de antibioticatoediening steeds intraveneus in een ziekenhuisomgeving te gebeuren. Ter preventie zal bij hoog 

Tabel 1.1. De MASCC Risk Index Factoren en Gewichten  
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risico patiënten vaak ook granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) worden toegediend in een poging om de 

neutropenie te vermijden of in te perken. (44)(46) 

Wanneer het correct risicoprofiel is bepaald, wordt zo snel mogelijk gestart met de empirische 

antibioticabehandeling. Er wordt gebruik gemaakt van breedspectrum antibiotica met als doel om de meest 

waarschijnlijke en levensbedreigende pathogenen te onderdrukken. Bij de antibioticakeuze is het belangrijk om 

steeds rekening te houden met eventuele positieve culturen uit het verleden. De meest voorkomende Gram-

positieve bacteriën zijn coagulase-negatieve Staphylococcen, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes en Enterococcus spp. Frequent geïsoleerde Gram-negatieve 

pathogenen zijn onder andere Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, 

Klebsiella spp., Citrobacter spp. en Acinetobacter spp. 

- Bij een bewezen infectie dient de antibioticatherapie aangehouden te worden tot het 

neutrofielenaantal weer boven de 500 /µL is gestegen. Bij alle patiënten dient regelmatig gemonitord 

te worden op vitale signalen, performance status en het ontwikkelen van orale of gastro-intestinale 

mucositis, waardoor een translocatie van de commensale flora kan optreden; (44) 

- Bij laag risico patiënten is een chinolone antibioticum de eerste keuze (bijvoorbeeld moxifloxacine), 

al dan niet in combinatie met amoxicilline-clavulaanzuur, wat eigenlijk de voorkeur geniet gezien het 

stijgend aantal Gram-positieve infecties bij neutropene koorts. Indien mogelijk zal bij stabiele laag 

risico patiënten overgeschakeld worden op orale antibiotica therapie. Dit enerzijds voor het gemak 

van de patiënt, maar anderzijds ook omwille van het economisch voordeel en het beperken van het 

risico op nosocomiale infecties; (44) 

- Hoog risico patiënten worden initieel empirisch behandeld met een anti-pseudomonaal β-lactam 

antibioticum, met voorkeur voor meropenem, imipenem-cilastatine, of piperacilline-tazobactam; (44) 

- Bij hoog risico patiënten die vier tot zeven dagen persisterende koorts hebben en waarbij een lange 

neutropene periode wordt verwacht, is het empirisch opstarten van een antifungale behandeling 

aanbevolen, indien nog geen oorzaak geïdentificeerd is voor de koortsaanvallen. Geschikte keuzes zijn 

een lipideformulatie van amphotericine B, voriconazole, itraconazole of caspofungine. Patiënten die 

seropositief zijn voor Herpes zoster en een inductiebehandeling of stamceltransplantatie ondergaan, 

dienen een profylactische behandeling met aciclovir te krijgen; (44) 



 

14 
 

- Omwille van stijgende resistentie zal vancomycine enkel geassocieerd worden in gevallen van 

hemodynamische instabiliteit of tekenen van sepsis, bij tekenen van een huid- of weke delen infectie, 

bij ernstige mucositis, bij patiënten met positieve bloedculturen van Gram-positieve coccen of bij een 

vermoeden van een centraal veneuze katheter infectie. (44) 

Bewezen katheterinfecties komen regelmatig voor bij neutropene patiënten en hierbij dient de katheter zo 

snel mogelijk verwijderd te worden en de antibioticabehandeling tot minimum 14 dagen na verwijdering 

aangehouden te worden. (44) 

1.6.3. Beleid van het UZ Gent bij neutropene koorts 

De behandelingsrichtlijn voor febriele neutropenie in het UZ Gent (Bijlage 2) is gebaseerd op bovenstaande 

internationale richtlijnen:  

- Neutropenie wordt gedefinieerd als een absoluut neutrofielenaantal lager dan 500 neutrofielen per 

µl, ernstige neutropenie als een absoluut neutrofielenaantal lager dan 100 neutrofielen per µl;  

In het UZ Gent werd vanuit de antibioticabeleidsgroep geopteerd om voor de empirische behandeling van 

neutropene koorts gebruik te maken van vier antibiotica, namelijk ceftriaxon, amoxicilline-clavulaanzuur, 

piperacilline-tazobactam en meropenem.  

- Een laag risico patiënt zal bij koorts initieel ceftriaxon toegediend krijgen of bij abdominale pathologie 

gaat de voorkeur uit naar amoxicilline-clavulaanzuur. Indien de koorts onder deze behandeling blijft 

aanhouden, dient na vijf dagen overgeschakeld te worden op piperacilline-tazobactam;  

- Bij een hoog risico patiënt is bij koorts de eerste keuze piperacilline-tazobactam en bij het uitblijven 

van een gunstige evolutie wordt na vijf dagen overgeschakeld op meropenem;  

- Bij specifieke klinische indicaties (zie Bijlage 2) wordt vancomycine of amikacine geassocieerd;  

- Vanaf het moment dat een patiënt niet meer neutropeen of zeven tot tien dagen koortsvrij is, wordt 

de antibioticabehandeling gestaakt. 

1.7. ANTIBIOTICA BIJ FEBRIELE NEUTROPENIE EN HUN SPECTRA 

In Bijlage 3 is een overzicht terug te vinden van de spectra van verschillende antibiotica, uitgaande van het 

feit dat er bij de kiemen geen resistentiemechanismen zijn ontwikkeld. (47) 
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Hieruit kan afgeleid worden dat ceftriaxon als derde generatie cefalosporine actief is tegen enkele Gram-

positieve kiemen, zoals Streptococcus spp. en Staphylococcus aureus. Daarnaast zijn ze ook bruikbaar tegen 

infecties met Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae en Gram-negatieve Enterobacteriaceae waaronder 

Salmonella spp., Klebsiella spp. en Escherichia coli. Bacteriën van het Leptospira geslacht en Gram-positieve 

anaeroben zijn respectievelijk gevoelig en matig gevoelig aan ceftriaxon. (47) 

Amoxicilline-clavulaanzuur heeft hetzelfde spectrum als ceftriaxon naar Gram-negatieve kiemen toe, maar 

is iets breder qua dekking naar Gram-positieve bacteriën toe. Zo is amoxicilline-clavulaanzuur ook in staat om 

infecties met Enterococcus faecalis te bestrijden. Het is daarnaast ook werkzaam tegen alle anaerobe kiemen, 

vandaar de eerste keuze bij abdominale pathologie. (47) 

Piperacilline-tazobactam heeft een zeer vergelijkbaar spectrum met amoxicilline-clavulaanzuur. De 

dekking is echter iets breder door de activiteit tegen Pseudomonas spp. (47) 

Tenslotte heeft meropenem het breedste spectrum. Met uitzondering van Stenotrophomonas spp. zijn alle 

Gram-negatieve bacteriën er gevoelig aan. Daarnaast heeft het activiteit tegen de Gram-positieve Streptococcus 

spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis en alle anaerobe kiemen. (47) 

Vancomycine is actief tegen alle Gram-positieve bacteriën, zowel aerobe als anaerobe. Bij vermoeden van 

een infectie met één van deze kiemen, is associatie ervan dus geïndiceerd. Amikacine is niet opgenomen in het 

overzicht, maar heeft vooral een uitgesproken werking tegen Gram-negatieve bacteriën, ook bij resistentie. 

(47)(48) 
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2. OBJECTIEVEN 

Neutropene koorts is een ernstige complicatie bij patiënten die een chemotherapeutische behandeling of 

stamceltransplantatie ondergaan. Het doel van deze masterproef is om na te gaan in welke mate de 

behandelingsrichtlijn voor neutropene koorts, opgesteld in 2013 door de antibioticabeleidsgroep van het 

Universitair Ziekenhuis in Gent, in de praktijk wordt toegepast. Retrospectief zal binnen twee perioden, namelijk 

van 1 oktober tot 31 december, respectievelijk in 2013 en in 2016, de antibioticabehandeling van neutropene 

koorts geëvalueerd worden bij volwassen stamceltransplantpatiënten en patiënten met een hematologische 

maligniteit opgenomen in het UZ Gent. De antibioticakeuze en de behandelingsduur zullen vergeleken worden 

met de adviezen uit de richtlijn. Verder zal bestudeerd worden of er een verschil is in opvolging tussen de periode 

kort na het invoeren van de richtlijn en na drie jaar. Op basis van de resultaten en recente literatuur zal bekeken 

worden of eventuele verbeterpunten voor het neutropene koortsbeleid aan te bevelen zijn. 
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3. METHODEN 

3.1. ETHISCH COMITE 

Deze studie maakt gebruik van patiëntengegevens en bijgevolg werd een aanvraag ingediend bij het 

ethisch comité van het UZ Gent. De patiëntengegevens werden volledig geanonimiseerd verwerkt. 

3.2. PATIENTENSELECTIE 

Omwille van de hoge prevalentie van neutropene koorts bij patiënten met een hematologische aandoening 

en stamceltransplantpatiënten werd besloten enkel deze populatie te weerhouden. Gezien een patiëntenselectie 

op basis van het symptoom neutropene koorts niet mogelijk is, werd gefocust op de behandeling met één van 

de antibiotica vermeld in de richtlijn bij volwassen patiënten opgenomen in het UZ Gent tijdens de periodes 

oktober-november-december 2013 en oktober-november-december 2016. 

Algemeen worden de hematologische patiënten in het UZ Gent gehospitaliseerd op één van de drie 

verpleegafdelingen met apotheekcode 1003, 1103 of 2004. INT10 (1003) is de algemene dienst voor 

hematologische patiënten, INT12 (1103) is specifiek voorbehouden voor stamceltransplanten en INT01 (2004) is 

een poolafdeling waarop patiënten van  verschillende oncologische disciplines kunnen terechtkomen, namelijk 

hematologie, nefrologie, pneumologie en gastrologie. 

Via de optie ‘statistiek-specialiteiten: Gedetailleerd Verbruik per patiënt – artikel – dienst – 

voorschriftdatum’ konden in het ‘OpenQuery’ softwaresysteem op basis van alle apotheekvoorschriften de 

relevante patiënten geselecteerd worden. Het artikel werd gedefinieerd op niveau van de ATC-code, namelijk 

voor piperacilline-tazobactam J01CR05, voor amoxicilline-clavulaanzuur J01CR02, voor ceftriaxon J01DD04 en 

voor meropenem: J01DH02.  

De data werden geëxporteerd naar een Microsoft Excel 2016 bestand voor verdere verwerking.  

3.3. VERWERKEN VAN DE DATA 

Aan de hand van het patiëntennummer en de voorschriftdatum werd in het Elektronisch Patiëntendossier 

(EPD) de juiste opnameperiode geselecteerd. Enkel de patiënten die binnen deze opnameperiode onder de 

medische discipline ‘hemato’ waren opgenomen, bleven weerhouden.  

Via het tabblad ‘Observaties’ kon onder ‘HEMATO-dagkliniek/poli’ de aandoening van de patiënt 

teruggevonden worden en het blad ‘Hematologie observaties per episode’ gaf een overzicht van de volledige 

opnameperiode en de eventuele neutropene koortsepisode. Deze informatie was waardevol om het 
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neutropenierisico te bepalen en het antibioticabeleid te volgen. Enkel de patiënten waarbij er een melding was 

over neutropene koorts gedurende deze episode kwamen in aanmerking voor deze studie.  Aanvullende 

informatie over bijvoorbeeld wanneer een bepaald antibioticum was toegediend, kon gezocht worden in het  

medicatierooster van de patiënt. De gegevens over de lichaamstemperatuur werden geëxtraheerd uit het 

parameterblad. De laboparameters, alsook resultaten van microbiologische culturen, konden via het tabblad 

“Labview” geopend worden. Het absoluut neutrofielenaantal was terug te vinden onder ANC. Wanneer de ANC 

van een bepaalde dag niet vermeld werd of bij de melding ‘manuele controle vereist’, werd gezocht naar de 

labotest NEUTRA. Beide gegevens zijn vergelijkbaar, maar verschillen in de manier van analyse. De ANC- bepaling 

gebeurt aan de hand van een snelle screeningstest, terwijl NEUTRA bepaald wordt bij een volledige differentiatie 

van de witte bloedcellen.  

Na verzameling van alle relevante data, werd de antibioticabehandeling gedurende de neutropene 

koortsepisode getoetst aan de richtlijn op de volgende vijf criteria: 1) de keuze van het eerste antibioticum,  

2) de ANC en de lichaamstemperatuur bij de start van de behandeling, 3) het omschakelen naar een breder 

spectrum antibioticum, 4) eventuele associaties en 5) het tijdig stoppen. Positieve culturen werden genoteerd 

om een eventueel alternatieve antibioticakeuze ten opzichte van de richtlijn te staven. De resultaten en 

eventuele onduidelijkheden werden besproken met dr. Ine Moors (hematologe). 

3.4. STATISTISCHE ANALYSE 

Er werd onderzocht of eventuele verschillen in conformiteit met de richtlijn tussen beide periodes toevallig 

dan wel statistisch significant zijn. Een mogelijks verband tussen registratieperiode en vier richtlijncriteria werd 

onderzocht, namelijk 1) de antibioticakeuze bij therapiestart, 2) het overschakelen naar een tweede antibioticum, 

3) het associëren van een antibioticum en 4) het staken van de antibioticabehandeling. 

Voor de statistische analyse van de resultaten werd gebruik gemaakt van IBM SPSS Statistics 24. Gezien 

twee nominale variabelen worden vergeleken, zijnde periode en conformiteit, werd gebruik gemaakt van een 

Pearson Chi-kwadraat test of Fisher exact test. Het significantieniveau werd vastgelegd op 5 %. Een p-waarde 

lager dan 0,05 werd bijgevolg als statistisch significant beschouwd.  
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4. RESULTATEN 

4.1. ALGEMENE PATIENTENGEGEVENS 

Gedurende de eerste registratieperiode (1 oktober tot 31 december 2013) kregen in totaal 82 

hematologische patiënten ceftriaxon, amoxicilline-clavulaanzuur, piperacilline-tazobactam of meropenem 

toegediend op één van de drie verpleegafdelingen. Gezien bij sommige patiënten meerdere afgelijnde 

therapieperioden voor neutropene koorts werden gedetecteerd binnen één opname (waartussen de patiënt 

minimum 10 dagen zonder antibioticabehandeling koortsvrij was) en binnen dezelfde registratieperiode, kwam 

dit neer op een totaal van 96 episodes. Na een eerste screening werden er 60 episodes niet geïncludeerd in de 

studie, omdat de patiënten ofwel geen oncologische aandoening hadden, ofwel omdat de 

antibioticabehandeling gericht was in plaats van empirisch. Van de 36 episodes die weerhouden werden ging 

het in 22 episodes om een man. De mediane leeftijd was 59,5 jaar.  

Tijdens de tweede registratieperiode (1 oktober tot 31 december 2016) werden 83 patiënten behandeld met 

één of meer van de vier antibiotica op de drie verschillende verpleegafdelingen, resulterend in 100 episodes. 

Hiervan werden er uiteindelijk na exclusie 44 opgenomen in de studie. De man:vrouw ratio was 8:3 en de 

mediane leeftijd 55 jaar. 

In Tabel 4.1. zijn de demografische gegevens van beide periodes terug te vinden. 

Tabel 4.1. Demografische gegevens 

 2013 2016 

Weerhouden episodes 36 44 

       Waarvan: Mannen (%) 22 (61 %) 32 (73 %) 

                        Vrouwen (%) 14 (39 %) 12 (27 %) 

                        Leeftijd1 (range) 59,5 (20-78)  55 (18-88) 

    1 mediaan, in jaren 

Figuren 4.1. en 4.2. geven de verdeling weer van de episodes in 2013 volgens de hematologische maligniteit 

respectievelijk vóór en na selectie van patiënten met neutropene koorts. De niet-oncologische hematologische 

ziektes werden onder de categorie ‘Andere’ geplaatst. In Figuur 4.1. is een groot aandeel aan AML (26 %) en 

multiple myeloom (21 %) waar te nemen. Minst voorkomend zijn Hodgkin lymfoom en CML met percentages van 

respectievelijk 3 % en 2 %. Bij de patiënten behandeld voor febriele neutropenie in Figuur 4.2. is het aandeel van 

AML bijna verdubbeld en stijgt dit van ALL tot 17 %. Het percentage van multipel myeloom daalt van 21 % naar    

3 % en ook het aandeel van Non-Hodgkin lymfoom daalt van 19 % naar 9 %. Van de ‘Andere’ aandoeningen wordt 
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geen enkele meegenomen in de uiteindelijke evaluatie gezien deze categorie enkel niet-oncologische 

aandoeningen bevat, zoals onder andere sikkelanemie en hematologische auto-immuunaandoeningen.  

Dezelfde oefening werd gedaan voor de episodes uit 2016 en de resultaten worden weergegeven in Figuur 

4.3. en Figuur 4.4. Hier zijn over het algemeen dezelfde tendensen terug te vinden als deze uit de 

registratieperiode van 2013. 

In 2013 was bij 8 % de neutropenie een gevolg van hematopoëtische stamceltransplantatie. In 2016 was dit 

het geval voor 25 % van de episodes. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1. Aantal episodes per  

aandoening in 2013 (alle) 

Figuur 4.3. Aantal episodes per  

aandoening in 2016 (alle) 

Figuur 4.4. Aantal episodes per aandoening in 

2016 (behandeld voor neutropene koorts) 

Figuur 4.2. Aantal episodes per aandoening in 

2013 (behandeld voor neutropene koorts) 
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4.2. EVALUATIE VAN HET NEUTROPENE KOORTSBELEID AAN DE HAND VAN DE RICHTLIJN 

De data uit het Microsoft Excel-bestand werd geëvalueerd aan de hand van de in 2013 opgestelde richtlijn 

voor de behandeling van febriele neutropenie in het UZ Gent (Bijlage 2) en beknopt samengevat in Bijlage 4 

(periode 2013) en Bijlage 5 (periode 2016). Het ‘’-symbool in de tabellen geeft aan dat werd voldaan aan de 

vooropgestelde criteria. Het ‘’-symbool daarentegen wil zeggen dat de uitvoering voor dit criterium niet in 

overeenstemming was met de richtlijn. Een ‘’ staat voor het feit dat in de desbetreffende episode een bepaalde 

handeling niet van toepassing was en een ‘?’ geeft aan dat er geen uitspraak mogelijk was omwille van een 

tekort aan gegevens of bijvoorbeeld het overlijden van de patiënt.  

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de resultaten per afgetoetst criterium. 

- Criterium 1 van de UZ Gent richtlijn: Neutropenie = ANC < 500 /µl – Koorts = T ≥ 38 °C  

Concreet is af te leiden dat voor de periode in 2013 in 9 van de 36 gevallen (25 %) bij de patiënt reeds 

antibiotica opgestart was, ook al had hij technisch gezien op dat moment nog geen neutropene koorts. Bij 1 

episode was de patiënt noch neutropeen, noch febriel. In 3 gevallen had een patiënt koorts, maar geen ANC lager 

dan 500 /µL of 1000 /µL met een verwachte daling onder de grens in minder dan 48 u. In 5 episodes waren de 

patiënten neutropeen, maar niet febriel, wat een lichaamstemperatuur van tenminste 38 °C betekent.  

In de periode van 2016 was in 9 van de 44 episodes de patiënt per definitie nog geen neutropene 

koortspatiënt, wat gelijkstaat aan 20 % van de gevallen. Er waren 2 gevallen waarbij de patiënt in theorie nog 

niet neutropeen was. Daarnaast waren er ook 7 gevallen waarbij de patiënt antibiotica kreeg, hoewel zijn 

temperatuur op dat moment nog onder de 38 °C lag. De gegevens hieromtrent zijn samengevat in Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Conformiteit op gebied van neutropenie en koorts bij opstart van het antibioticum 

 

 2013 2016 

Episodes 36 44 

Neutropenie:   

       Conform (%) 32 (89 %) 42 (95 %) 

       Niet conform (%) 4 (11 %) 2 (5 %) 

Koorts:   

       Conform (%) 30 (83 %) 37 (84 %) 

       Niet conform (%) 6 (17 %) 7 (16 %) 
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- Criterium 2 van de UZ Gent richtlijn: Opstartantibioticum = ceftriaxon of amoxicilline-clavulaanzuur 

(laag risico) – piperacilline-tazobactam (hoog risico)  

In 2013 was bij 81 % van de episodes de antibioticumkeuze bij opstart conform de richtlijn. Van de episodes 

met een laag risicoprofiel, werd slechts 33 % conform de richtlijn behandeld. Bij de hoog risico episodes werd in 

96 % van de gevallen een correct eerste keuze antibioticum opgestart. Er werden 7 episodes behandeld met een 

breder spectrum antibioticum dan noodzakelijk geacht volgens de richtlijn, waarbij dit in 6 van de 7 gevallen 

ging om de toediening van piperacilline-tazobactam bij een laag risico patiënt. 

In 2016 werd in 89 % van de gevallen een correct eerste antibioticum opgestart. Er werd in 75 % en 90 % 

van de episodes met een laag en hoog risico respectievelijk een startantibioticum opgestart conform de richtlijn. 

Bij 4 % werd een antibioticum opgestart met een smaller spectrum dan aangewezen voor de risicogroep en bij 7 

% van de episodes werd een antibioticum toegediend dat breder was qua spectrum dan aanbevolen volgens het 

risicoprofiel. Deze gegevens worden samengevat in Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Conformiteit van antibioticumkeuze bij de opstart van de neutropene koortsbehandeling 

 

- Criterium 3 van de UZ Gent richtlijn: Antibioticum met breder spectrum na vijf dagen koorts onder 

opstartbehandeling =  piperacilline-tazobactam (laag risico) – meropenem (hoog risico) 

Door het uitblijven van een gunstige evolutie werd in 2013 bij 11 van de 36 episodes overgeschakeld van 

het primair antibioticum naar een antibioticum met een breder spectrum. In bijna de helft van gevallen verliep 

deze aanpassing niet volgens het beleid beschreven in de richtlijn. Driemaal werd vroeger overgeschakeld dan 

 2013 2016 

Episodes 36 44 

       Laag risico  9  4  

       Hoog risico  27  40  

Conform (%) 29 (81 %) 39 (89 %) 

       Laag risico (%) 3 (33 %) 3 (75 %) 

       Hoog risico (%) 26 (96 %) 36 (90 %) 

Niet conform (%) 7 (19 %) 5 (11 %) 

       Pip.-tazo. bij laag risico  6  1 

       Meropenem bij hoog risico  1 2 

       Ceftriaxon bij hoog risico 0 2 
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de voorgeschreven 5 dagen en eenmaal werd pas overgeschakeld nadat de patiënt reeds 9 dagen aanhoudend 

koorts had. Bij 1 episode werd overgeschakeld naar een antibioticum met een breder spectrum (meropenem) 

omwille van een stijgende waarde in C-reactief proteïne (CRP) zonder dat de patiënt koorts had en nadat de 

patiënt reeds initieel behandeld was met antibiotica (piperacilline-tazobactam) zonder een effectief gemeten 

koortstemperatuur.  

In de registratieperiode van 2016 wordt vastgesteld dat in 35 % van de 17 episodes niet conform de richtlijn 

werd overgeschakeld naar een antibioticum met een breder spectrum. In 2 gevallen werd de antibiotica pas 

aangepast na 9 dagen aanhoudende koorts. In 4 episodes werd te snel omgeschakeld. Deze gegevens zijn terug 

te vinden in Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Conformiteit bij overschakelen naar een ander antibioticum voor de neutropene koortsbehandeling 

 

- Criterium 4 van de UZ Gent richtlijn: Associatie van vancomycine/amikacine = bij specifieke klinische 

indicaties en stop na 3 dagen indien koorts aanhoudt  

In 19 % van de episodes uit 2013 werd vancomycine geassocieerd en geen enkele keer amikacine. Bij één 

behandeling werd dit gedaan omwille van persisterende koorts onder piperacilline-tazobactam, wat niet staat 

aangegeven als indicatie in de richtlijn. De vancomcyinebehandeling werd bij één episodes ten onrechte 

gedurende langere tijd aangehouden.  

Wat betreft de tweede registratieperiode werd in 17 van de 44 episodes (39 %) een antibioticum 

geassocieerd, waarvan eenmaal amikacine. Vancomycine werd viermaal geassocieerd aan meropenem en 

eenmaal aan piperacilline-tazobactam omwille van aanhoudende koorts. Een overzicht van deze gegevens wordt 

weergegeven in Tabel 4.5. 

 

 2013 2016 

Episodes 36 44 

Episodes waarbij switch (%) 11 (31 %) 17 (39 %) 

Conform (%) 6 (55 %) 11 (65 %) 

Niet conform (%) 5 (45 %) 6 (35 %) 

       Aanpassing te snel  3 4 

       Aanpassing te laat 1 2 

       O.w.v. oplopend CRP 1 0 
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Tabel 4.5. Conformiteit bij associatie van een antibioticum voor de neutropene koortsbehandeling 

 

- Criterium 5 van de UZ Gent richtlijn: Stop antibioticabehandeling = patiënt uit neutropenie of  

7 à 10 dagen koortsvrij 

In 2013 werd voor 4 episodes niet tijdig gestopt met de antibioticabehandeling hoewel dat de patiënten al 

15 tot 25 dagen koortsvrij waren. Het antibioticum werd in 1 episode gestaakt ondanks nog onvoldoende 

koortsvrije dagen. Over 2 episodes kon geen uitspraak gedaan worden door het overlijden van de patiënt.  

In 2016 werd in 93 % van de gevallen de antibioticabehandeling gestaakt conform de richtlijn. Eenmaal 

werd de antibiotica later gestaakt dan geadviseerd in de richtlijn en tweemaal werd de antibioticabehandeling 

gestopt in aanwezigheid van neutropenie en bij minder dan 7 koortsvrije dagen. Deze gegevens worden 

samengevat in Tabel 4.6.  

Tabel 4.6. Conformiteit bij het staken van de antibioticabehandeling 

 

 2013 2016 

Episodes 36 44 

Episodes waarbij associatie (%) 7 (19 %) 17 (39 %) 

       Vancomycine 7 16 

       Amikacine 0 1 

Conform (%) 5 (71 %) 12 (71 %) 

Niet conform (%) 2 (29 %) 5 (29 %) 

       Geen stop na 3d koorts  1 0 

       Blijvend koorts (pip.-tazo.) 1 1 

       Blijvend koorts (meropenem) 0 4 

 2013 2016 

Episodes 36 44 

Conform (%) 31 (86 %) 41 (93 %) 

Niet conform (%) 5 (14 %) 3 (7 %) 

       Te vroeg  1 2 

       Te laat 4 1 
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In Figuur 4.5. wordt per criterium het percentage aan afwijking op de richtlijn weergegeven en dit voor 

beide periodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. STATISTISCHE ANALYSE 

4.3.1. Verband tussen registratieperiode en conformiteit met de richtlijn betreffende antibioticakeuze bij 

therapiestart 

Na het uitvoeren van een Pearson Chi-kwadraat test met als variabelen ‘periode’ en ‘conformiteit qua 

eerste antibioticakeuze’, werden volgende resultaten in SPSS bekomen: 

Periode * Conformiteit Crosstabulation 

Count   

 
Conformiteit 

Total Niet conform Conform 

Periode 2013 7 29 36 

2016 5 39 44 

Total 12 68 80 
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Figuur 4.5. Percentage aan afwijking op de richtlijn per richtlijncriterium 
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Gebruik makende van de Pearson Chi-kwadraat test met continuïteitscorrectie werd een p-waarde van 

0,489 verkregen. Via de Fisher exact test werd een p-waarde van 0,359 bekomen.  

4.3.2. Verband tussen registratieperiode en conformiteit met de richtlijn bij het overschakelen naar een tweedelijns 

antibioticum 

Na analyse van de variabelen ‘periode’ en ‘conformiteit bij het aanpassen van antibiotica’ met behulp van 

SPSS, werden volgende resultaten weergegeven: 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,014a 1 ,314   

Continuity Correctionb ,479 1 ,489   

Likelihood Ratio 1,009 1 ,315   

Fisher's Exact Test    ,359 ,244 

Linear-by-Linear Association 1,001 1 ,317   

N of Valid Cases 80     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Periode * Conformiteit Crosstabulation 

Count   

 
Conformiteit 

Total Niet conform Conform 

Periode 2013 5 6 11 

2016 6 11 17 

Total 11 17 28 
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Meer dan 20 % van de cellen hebben een verwachte waarde lager dan vijf. De Fisher exact test gaf een p-

waarde weer van 0,701. 

4.3.3. Verband tussen registratieperiode en conformiteit met de richtlijn bij het associëren van een antibioticum 

Analyse in SPSS van een eventueel verband tussen ‘periode’ en ‘conformiteit ten opzichte van het associëren 

van antibiotica’ leidde tot volgende resultaten: 

 

Periode * Conformiteit Crosstabulation 

Count   

 

Conformiteit 

Total Niet conform Conform 

Periode 2013 2 5 7 

2016 5 12 17 

Total 7 17 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,289a 1 ,591   

Continuity Correctionb ,020 1 ,887   

Likelihood Ratio ,288 1 ,592   

Fisher's Exact Test    ,701 ,442 

Linear-by-Linear Association ,279 1 ,598   

N of Valid Cases 28     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,32. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,002a 1 ,967   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,002 1 ,967   

Fisher's Exact Test    1,000 ,682 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,968   

N of Valid Cases 24     

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,04. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Belangrijk is ook hier het feit dat 75 % van de cellen een verwachte waarde hadden van minder dan vijf. De 

p-waarde bekomen via de Fisher exact test is 1. 

4.3.4. Verband tussen registratieperiode en conformiteit met de richtlijn bij het staken van antibiotica 

Analyse in SPSS toonde onderstaande resultaten:  

 

Periode * Conformiteit Crosstabulation 

Count   

 

Conformiteit 

Total Niet conform Conform 

Periode 2013 5 31 36 

2016 3 41 44 

Total 8 72 80 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,100a 1 ,294   

Continuity Correctionb ,455 1 ,500   

Likelihood Ratio 1,097 1 ,295   

Fisher's Exact Test    ,457 ,250 

Linear-by-Linear Association 1,086 1 ,297   

N of Valid Cases 80     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,60. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Twee cellen hadden een verwachte waarde hadden van minder dan vijf. De Fisher exact test gaf een p-

waarde van 0,457 weer.  
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5. DISCUSSIE 

5.1. BEPERKINGEN 

5.1.1. Methoden 

De richtlijn is opgesteld voor de behandeling van volwassen patiënten met neutropene koorts, dus bijgevolg 

zal in dit onderzoek enkel de behandeling van volwassen patiënten geëvalueerd worden. Gezien een 

patiëntenselectie op basis van neutropene koorts niet haalbaar was (databank van de minimaal klinische 

gegevens van het UZ Gent nog niet compleet voor 2016), werd voor de patiëntenselectie uitgegaan van de 

voorschriften voor de vier antibiotica vooropgesteld in de behandelingsrichtlijn voor neutropene koorts. 

Bijgevolg zullen patiënten die eventueel een andere therapie kregen voor neutropene koorts niet opgenomen 

zijn in de studiepopulatie. Omwille van de hoge prevalentie van neutropene koorts bij patiënten met een 

hematologische aandoening en stamceltransplantpatiënten werd besloten enkel deze populatie te weerhouden 

en de zoekopdracht te beperken tot de verpleegeenheden waar de hematologische patiënten in eerste instantie 

gehospitaliseerd worden, nl. INT10, INT12 en INT01. Door deze beperking kunnen bepaalde patiënten niet 

opgenomen zijn in de onderzoekspopulatie.  

Dergelijke werkwijze vroeg een aanzienlijke tijdsinvestering, daar ieder patiëntendossier dat overbleef na 

selectie van de medische discipline, namelijk 96 in 2013 en 100 in 2016 moest doorgenomen worden om de 

indicatie voor de antibioticabehandeling te achterhalen en om uiteindelijk respectievelijk 63 % en 55 %  van deze 

episodes te excluderen. 

De studie is retrospectief, wat eveneens moeilijkheden met zich meebracht door het ontbreken van 

gegevens of onduidelijkheden in de observatiebladen. Opvallend was dat vooral in 2013 observatiebladen zeer 

beknopt werden ingevuld en er regelmatig over meerdere dagen geen info te vinden was. Hierdoor kunnen 

bijvoorbeeld gegevens omtrent de kliniek van een patiënt ontbreken, waardoor het beoordelen van de episode 

werd bemoeilijkt. Daar tegenoverstaand waren de episodes uit 2016 in het algemeen zowel duidelijker als 

vollediger beschreven. 

5.1.2. Richtlijn 

Een klinische richtlijn is een handige leidraad voor artsen om wetenschappelijk ondersteunde beslissingen 

te nemen tijdens de behandeling van een patiënt. Om het geheel overzichtelijk te houden, wordt de richtlijn vaak 

te beknopt opgesteld, wat op zijn beurt weer beperkingen kan veroorzaken. Zo wordt bij een neutropene patiënt 

met koorts de neutropenie wel gedefinieerd, maar de term koorts niet, wat discussie kan veroorzaken. Heeft een 
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patiënt pas koorts vanaf 38 °C of is een temperatuur hoger dan 37,5 °C ook reeds een indicatie van infectie? Zijn 

frissons equivalent aan koorts? Mag een stijgende CRP-waarde ook aanzien worden als voldoende argumentatie 

voor het opstarten van antibiotica? Ook worden er bij het evalueren van de risicoscore beknopt enkele leidraden 

meegegeven, maar aan de hand hiervan alleen is het niet mogelijk om elke patiënt in een risicogroep in te delen. 

In het UZ Gent wordt gebruik gemaakt van de MASCC-score voor de concrete indeling, maar dit wordt niet 

vermeld in de richtlijn. Ook worden bij de indicaties voor het associëren van vancomycine of amikacine enkele 

voorbeelden gegeven, maar met erna steeds een beletselteken, wat weer ruimte voor interpretatie en discussie 

mogelijk maakt. 

Uiteraard is een richtlijn een hulpmiddel en moet ook rekening gehouden worden met de praktische 

ervaring van de behandelende arts en de klinische omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Dit is dan ook 

de definitie van evidence-based medicine. Echter laat dit op zijn beurt ook discussie toe omtrent de correcte 

behandelingswijze.  

5.2. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

5.2.1. Algemene patiëntengegevens 

Het aantal mannelijke patiënten is groter in verhouding tot het aantal vrouwelijke en dit is volledig in lijn 

met de incidentiecijfers. De verhoudingen voor en na selectie blijven redelijk gelijk en ook tussen beide 

registratieperiodes zijn min of meer gelijkaardige cijfers waar te nemen, evenwel met 10 % meer mannen en  

9 episodes meer in de periode van 2016. De mediane leeftijd voor beide periodes is respectievelijk 59,5 en 55 

jaar. Qua verdeling van hematologische aandoeningen worden geen fundamentele afwijkingen waargenomen. 

Niet onverwacht bestaat het grootste deel van de weerhouden episodes uit patiënten met AML, een ziekte 

waarbij de patiënten een hoog risico hebben op het ontwikkelen van een ernstige en langdurige neutropenie 

zowel intrinsiek door de aandoening als door de chemotherapie ervan.  

Algemeen kan gesteld worden dat beide steekproeven vergelijkbaar zijn, wat belangrijk is als uitgangspunt 

voor de statistische analyse .  

5.2.2. Opvolging van de richtlijn 

In het huidig onderzoek werd het volgen van de richtlijn zeer strikt beoordeeld. Bepaalde gevallen waarbij 

reeds antibiotica werden opgestart als de patiënt volgens de definitie nog niet neutropeen was (4 en 2 episodes 

in respectievelijk 2013 en 2016), werden geregistreerd als niet conform. De patiënt is echter wel steeds 

neutropeen geworden, dus werd deze neutropene periode hoogstwaarschijnlijk verwacht. Hierdoor rijst de vraag 
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of vooral bij hoog risico patiënten die op een bepaald moment koorts krijgen, afgewacht moet worden tot de 

patiënt effectief neutropeen is, vooraleer een antibioticabehandeling wordt opstart. Het is namelijk niet altijd 

zo dat een patiënt met een voldoende hoog ANC-gehalte ook een voldoende grote weerstand heeft. Algemeen 

is bij patiënten die een behandeling voor AML of stamceltransplantatie ondergaan, geweten dat ze aan het begin 

van de behandeling vaak nog een hoog aantal neutrofielen hebben, maar een week later reeds in een diepe 

neutropenie zullen zitten. In deze gevallen wordt daarom vaak geen risico genomen en wordt bij koorts toch 

reeds empirisch gestart met antibiotica. Wellicht kan het opstarten van antibiotica bij een nog niet bereikte ANC-

waarde van lager dan 500, maar een verwachte deterioratie binnen de 48u toegevoegd worden aan de UZ Gent 

richtlijn zoals in de IDSA richtlijnen het geval is.  

Ook werd in beide periodes in iets meer dan 15 % van de gevallen antibiotica gestart bij patiënten met een 

lichaamstemperatuur die lager lag dan 38 °C. Twee patiënten uit de periode van 2016 vertoonden geen koorts, 

maar wel frissons (ernstige rillingen). Ondanks het feit dat dit symptoom niet vermeld staat in de richtlijn, mogen 

frissons als symptoom van infectie evenwaardig aan koorts beschouwd worden. (49)(50)(51) Een ander 

argument dat bij de overige patiënten vaak terugkwam in de observatiebladen voor het opstarten van een 

antibioticatherapie, was een stijging in CRP zonder bijkomende motivatie. Uit de literatuur blijkt echter dat enkel 

een CRP-stijging geen voldoende gegrond argument is voor een infectie. Een systematische review uit 2015 en 

een review uit 2017 tonen aan dat CRP-verandering alleen, zonder andere tekenen van infectie, niet volstaat als 

diagnostische factor voor het opstarten of beëindigen van een antibioticabehandeling. Hoewel een stijging in 

dit acute fase eiwit wijst op ontsteking, is het als merker voor bacteriële infecties onvoldoende specifiek. (52)(53) 

In de periode van 2013 kregen 6 patiënten antibiotica toegediend zonder een koortstemperatuur. Hiervan waren 

er 3 subfebriel, maar uiteindelijk heeft slechts 1 patiënt koorts gekregen gedurende de episode. Idem gedurende 

de periode in 2016 hebben 4 van de 7 patiënten met een verhoogd CRP-gehalte nooit koorts ontwikkeld. Met het 

oog op een verantwoord antibioticabeleid in tijden waar resistentie een ernstig probleem vormt, lijkt het dan 

ook niet aangewezen om enkel op basis van CRP-stijging een antibioticabehandeling op te starten.  

Wanneer het startantibioticum niet conform de richtlijn was, werd in de meeste gevallen een antibioticum 

gegeven met een breder spectrum dan aangegeven voor het risicoprofiel. In de periode van 2013 was dit voor 

bijna 20 % van de episodes het geval. Hierbij werd meteen gestart met het tweedelijnsantibioticum, namelijk   

67 % van de patiënten met een laag risico werden opgestart met piperacilline-tazobactam en 4 % van de hoog-

risicopatiënten met meropenem. De cijfers voor 2016 zijn opvallend beter. Slechts in 11 % van de episodes werd 

een afwijking van de richtlijn genoteerd, waarvan 9 % door het opstarten van een antibioticum met een te breed 

spectrum, zoals de 2 hoog-risicopatiënten die meteen meropenem voorgeschreven kregen. In de overige 2 
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episodes werd een antibioticum opgestart met een te smal spectrum voor het risicoprofiel van de patiënt, 

namelijk ceftriaxon voor een AML patiënt in het begin van zijn chemotherapiekuur. Op het ogenblik van de 

koortsaanval was het ANC-gehalte van de patiënt nog voldoende hoog en werd daarom geopteerd om een 

antibioticum toe te dienen met een smaller spectrum dan aangewezen is voor zijn hoog risicoprofiel. Dergelijke 

casussen werden niet waargenomen in 2013, waar alle AML- en stamceltransplantpatiënten in deze 

omstandigheden meteen behandeld werden met piperacilline-tazobactam. Het is uiteraard positief in functie 

van de resistentieproblematiek dat men opteert om antibiotica toe te dienen met een zo smal mogelijk spectrum, 

maar in de beide episodes van 2016 werd na 2/4 dagen toch overgeschakeld op piperacilline-tazobactam omwille 

van het uitblijven van een gunstige evolutie en uiteindelijk na nog eens 1/9 dagen naar meropenem, dat 

vervolgens nog 15/16 dagen aangehouden werd.  

De grootste non-conformiteiten deden zich voor bij het overschakelen naar een antibioticum met een 

breder spectrum bij persisterende koorts. In het merendeel van de gevallen gebeurde dit te vroeg. In de update 

van de richtlijn uit 2013 werd de toedieningsduur van het eerstelijnsantibioticum verlengd van 48 u naar 5 dagen 

vooraleer een aanpassing geïndiceerd is. In 2013 werd bij 27 % van de behandelingen te snel overgeschakeld 

naar een ander antibioticum en in 2016 was dit 23 %.  Anderzijds werd bij 1 episode in 2013 en bij 2 episodes in 

2016 de omschakeling uitgesteld tot negen dagen aanhoudende koorts. Bij 1 behandeling werd het antibioticum 

aangepast omwille van een stijgend CRP-gehalte, wat opnieuw dezelfde opmerking met zich meebrengt als 

eerder beschreven. 

Opvallend is ook het aantal afwijkingen van de richtlijn met de associatie van vancomycine. Deze deden 

zich voor op het gebied van de indicatie. Vancomycine werd zowel in 2013 als in 2016 geassocieerd bij 

persisterende koorts. Bij één episode in elke periode werd dit geassocieerd aan piperacilline-tazobactam. Uit 

een studie uitgevoerd in 2003 blijkt echter dat bij persisterende koorts de associatie van vancomycine met 

piperacilline-tazobactam geen voordeel biedt ten opzichte van de combinatie piperacilline-tazobactam en 

placebo. (54)  Associatie met meropenem bij persisterende koorts lijkt daarentegen verdedigbaar, gezien onder 

meropenem normaal bijna alle Gram-negatieve kiemen onderdrukt moeten worden en persisterende koorts in 

dit geval zou wijzen op een Gram-positieve kiem of een zich ontwikkelende resistentie. Overmatig gebruik van 

vancomycine wordt echter ontmoedigd door de toenemende resistentie van enterococcen en staphylococcen. 

Het is bij persisterende koorts zonder oorzakelijke diagnose ook geïndiceerd om eerst een mogelijke fungale 

oorzaak uit te sluiten bij hoog risico patiënten, daar fungale surinfecties frequenter voorkomen bij een 

behandeling met breedspectrum antibiotica. (55) De focus ligt in deze studie echter op de antibacteriële therapie 

en bijgevolg werden antifungale associaties niet onderzocht. De richtlijn beschrijft ook dat vancomycine gestaakt 
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dient te worden indien geen verbetering waar te nemen is na drie dagen therapie zonder klinische indicatie. Bij 

één episode in 2013 werd vancomycine langer toegediend, namelijk 40 dagen van een uiteindelijk 42 dagen 

durende antibioticabehandeling zonder positieve culturen of andere argumenten in het observatieblad. Dit dient 

echter zo veel mogelijk vermeden te worden in het kader van een rationeel antibioticabeleid.  

Het tijdig stoppen van de antibioticabehandeling was in de tweede periode duidelijk beter ten opzichte van 

de eerste. Waar in 2013 14 % van de behandelingen niet conform de richtlijn stopten, was dit in 2016 slechts 7 %. 

Opvallend is ook dat op basis van de richtlijn in 2013 eerder laattijdig werd gestopt en in 2016 vroegtijdig. In       

11 % van de episodes uit 2013 werd pas gestopt nadat de patiënt reeds 15 tot 20 dagen koortsvrij was. Vaak was 

de patiënt op dat moment nog maar pas uit zijn neutropenie en waarschijnlijk ligt daar de reden van een 

voortgezette behandeling. Hoe dan ook geeft de richtlijn aan dat vanaf zeven koortsvrije dagen de patiënt in 

principe kan stoppen met de therapie indien geen kiem gevonden is. Onnodig lang aanhouden van antibiotica 

brengt enkel nadelen met zich mee door verstoring van de normale flora en is daarom ook niet aangewezen.  

Globaal zijn de resultaten naar conformiteit beter in 2016. Figuur 4.5. toont de dalende trend in afwijkingen 

ten opzichte van de richtlijn. In 2013 was de richtlijn recent ingevoerd, waardoor de artsen mogelijks een 

aanpassingsperiode nodig hadden. Een suggestie kan zijn om bij het uitbrengen van een nieuwe of herziene 

richtlijn, deze voor te stellen aan artsen door middel van een presentatie tijdens bijvoorbeeld een 

stafvergadering. Artsen worden momenteel formeel op de hoogte gebracht, maar dienen de informatie 

autonoom te verwerken. Een presentatie waarbij de nadruk wordt gelegd op ingevoerde wijzigingen, kan de 

resultaten mogelijks gunstig beïnvloeden.  

5.2.3. Opmerkingen ten opzichte van de richtlijn 

Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat geneeskunde een complexe materie is en niet zo eenvoudig 

te evalueren is aan de hand van een beknopte richtlijn. Elke behandeling dient steeds in context geplaatst te 

worden, rekening houdende met de kliniek en de algemene conditie van de patiënt.  

De richtlijn is zeer beknopt wat betreft criteria voor het toewijzen van een risicoprofiel aan de patiënt en 

aan de hand hiervan kan een patiënt niet steeds ingedeeld worden. De hematologen in het UZ Gent baseren  zich 

hiervoor op de MASSC-index score. Deze zou geïmplementeerd kunnen worden in de richtlijn. 

Mogelijks kan ook iets toegevoegd worden rond het opstarten van antibiotica bij hoog risico patiënten die 

nog geen ANC lager dan 500 bezitten, maar waarbij een deterioratie verwacht wordt binnen de 48u. 



 

35 
 

Koorts wordt niet gedefinieerd op de richtlijn. Echter zouden wel enkele accurate indicatoren voor het 

opstarten van een antibioticabehandeling opgenomen kunnen worden, aangezien regelmatig aan de hand van 

een CRP-stijging antibiotica wordt opgestart, maar dit alleen een onvoldoende specifieke merker is voor infectie. 

De richtlijn is zeer duidelijk wat betreft het eerste keuze antibioticum en wanneer een aanpassing bij 

persisterende koorts noodzakelijk is. Nog steeds wordt echter vaak te vroeg overgeschakeld op een 

breedspectrum antibioticum, wat een aandachtspunt blijft.  

Voor de associatie van vancomycine en amikacine worden enkele specifieke klinische indicaties gegeven, 

doch blijven hierbij onduidelijkheden bestaan. Zo wordt vancomycine regelmatig toegevoegd bij persisterende 

koorts onder meropenem, terwijl persisterende koorts niet als indicatie wordt vermeld op de richtlijn. 

Tenslotte kan aan de richtlijn mogelijks ook iets toegevoegd worden omtrent het overschakelen op orale 

antibiotica bij laag risico patiënten. Wanneer mogelijk biedt orale antibioticatherapie verschillende voordelen, 

zowel voor de patiënt (geen prik, kunnen eventueel naar huis) als op economisch vlak (injectie is duurder dan 

de tablet/capsule). Als een patiënt hiervoor in aanmerking komt, valt orale therapie dan ook aan te moedigen.  

5.2.4. Statistische analyse 

Voor het uitvoeren van een statistische analyse op twee nominale variabelen, kan gebruik gemaakt worden 

van de Pearson Chi-kwadraat test. Deze test wordt toegepast op kruistabellen en gaat na of er een mogelijks 

verband bestaat tussen de variabelen. 

We vertrekken vanuit een nulhypothese H0 waarvoor wordt aangenomen dat er geen verschil is tussen de 

verwachte en de geobserveerde aantallen. Met andere woorden zou een eventueel verschil in conformiteit 

tussen beide periodes te wijten zijn aan het toeval. Indien de kans dat een gevonden afwijking door het toeval 

ontstaat kleiner is dan 5 %, wordt de nulhypothese verworpen en wordt het resultaat als statistisch significant 

beschouwd. Dit komt overeen met een p-waarde van 0,05. 

In het geval van een 2x2 tabel dient een continuïteitscorrectie te worden toegepast. De observaties zijn 

discrete getallen en daarom kan de continue Chi-kwadraat verdeling slechts een benadering zijn. Om de discrete 

en continue verdeling zo dicht mogelijk te doen aansluiten, wordt een continuïteitscorrectie afgetrokken, in dit 

geval de correctie van Yates genoemd. 

Voorwaarden voor het uitvoeren van een Pearson Chi-kwadraat test zijn ten eerste dat de observaties 

onafhankelijk zijn, ten tweede dat er voldoende data beschikbaar is en als derde dat maximaal 20 % van de 

verwachte waarden onder de nulhypothese lager zijn dan vijf. Indien bij een kleinere steekproef niet aan deze 
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voorwaarden wordt voldaan en meer dan 20 % van de te verwachten waarden lager liggen dan vijf, kan gebruik 

gemaakt worden van de Fisher exact test als alternatief. Bij de vergelijking tussen periode en het overschakelen 

naar een tweede antibioticum, de associatie ervan of het beëindigen van de antibioticabehandeling, werd niet 

aan de voorwaarde voldaan dat minder dan 20 % van de cellen een verwachte waarde van minder dan vijf mag 

bezitten. Hierop kon dus enkel de Fisher-exact test worden toegepast. 

Gezien de Pearson Chi-kwadraat test steeds een benadering is en de Fisher exact test vandaag de dag even 

snel is uitgerekend, kan de Fisher exact test in principe altijd worden toegepast op 2x2 kruistabellen. De Pearson 

Chi-kwadraat test is minder conservatief en zal een resultaat dus sneller als statistisch significant beoordelen. 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan voor de Pearson Chi-kwadraat test, worden om die reden de 

resultaten uit beide testen bekeken en vergeleken.  

Concreet werd voor alle resultaten uit deze studie een p-waarde groter dan 0,05 bekomen. De nulhypothese 

kan dus niet verworpen worden en eventuele verschillen tussen periode en conformiteit zijn dus niet statistisch 

significant. Dit betekent dat de invloed van het tijdstip waarop de nieuwe richtlijn werd ingevoerd 

verwaarloosbaar is en dat het volgen van de goede klinische praktijk constant gebleven is in de tijd en op basis 

van de resultaten in deze thesis. Concrete besluiten zijn echter moeilijk te trekken gezien de korte 

onderzoeksperiode van telkens drie maanden, maar dit resultaat kan wel duiden op een grotere bewustwording 

rond antibiotica, meer specifiek op gebied van het toepassen van richtlijnen in het kader van kwaliteit en het 

rationeler voorschrijven van antibiotica.  
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6. CONCLUSIES 

Uit de resultaten van deze studie kan worden besloten dat de behandelingsrichtlijn met betrekking tot 

febriele neutropenie bij volwassen hematologische kanker- en stamceltransplantpatiënten globaal redelijk 

wordt gevolgd in het UZ Gent. De grootste afwijkingen werden waargenomen bij het overschakelen naar een 

antibioticum met een breder spectrum bij het uitblijven van een gunstige evolutie. Dit laatste verliep conform 

de richtlijn voor 65 % van de episodes in 2016 ten opzichte van 55 %  van de episodes in 2013, maar regelmatig 

werd het geadviseerde tijdstip van vijf dagen niet gevolgd en gebeurde dit vroeger. Andere opvallende 

afwijkingen werden bekomen voor de associatie van vancomycine. In zowel 2013 als 2016 waren 29 % van de 

associaties niet conform de richtlijn. De meeste afwijkingen deden zich voor op het gebied van indicatie. In 25 % 

van alle associaties werd vancomycine toegevoegd aan de behandeling omwille van aanhoudende koorts. Deze 

indicatie wordt echter niet vermeld op de richtlijn, waardoor de vraag rijst of dit niet moet toegevoegd worden. 

Specifieke literatuur is hieromtrent echter ontbrekend.  

Koorts wordt niet gedefinieerd in de richtlijn, wat eventueel discussie met zich kan meebrengen. Op zich 

kan dit wel overgelaten worden aan het oordeel van de arts. Echter zouden wel enkele accurate indicatoren voor 

het opstarten van een antibioticabehandeling opgenomen kunnen worden. Dit omdat in minstens 10 % van de 

gevallen een antibioticum opgestart werd, louter op basis van een stijging in CRP-gehalte zonder andere 

argumentatie in de observatiebladen. Literatuur geeft echter aan dat CRP-stijging alleen geen voldoende 

specifiek argument is om enkel op basis daarvan een antibioticabehandeling op te starten.   

Algemeen kan worden gesteld dat de opvolgingsgraad van de behandelingsrichtlijn voor bijna alle 

onderzochte criteria beter is in 2016 dan in 2013. Na het uitvoeren van een statistische analyse bleek dit verschil 

echter niet statistisch significant. De trend valt echter niet te ontkennen en wijst mogelijks op wat 

aanpassingsproblemen bij het implementeren van een nieuwe richtlijn, waardoor het nieuwe beleid slechts 

langzaam doorsijpelt naar alle voorschrijvers. Ook een betere documentatie in 2016 ten opzichte van 2013 zou 

hiervan aan de oorzaak kunnen liggen. Eventueel zou de informatieoverdracht verbeterd kunnen worden door 

een meer persoonlijke toelichting aan de artsen, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie, en kunnen 

wijzigingen en de wetenschappelijke basis erachter benadrukt worden. Deze informatieoverdracht zou kunnen 

leiden tot een snellere omschakeling in het klinisch handelen.  
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 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie  
 

De richtlijn “Neutropene koorts beleid op hematologie” werd herschreven zodat deze van 
toepassing is voor alle neutropene patiënten met koorts (inclusief vaste tumoren) 

 
pg. 2: Toegevoegd: 

- Neutropenie = absoluut neutrofielenaantal lager dan 500 neutrofielen per µl, ernstige 
neutropenie =  absoluut neutrofielenaantal lager dan 100 neutrofielen per µl 

- Overweeg groeifactoren volgens richtlijnen en terugbetalingscriteria 
- Denk aan isolatiemaatregelen 

 
pg. 3: onder low risk: toegevoegd na ceftriaxone: of amoxicilline/clavulaanzuur (abdominale 
pathologie) 

 
pg. 4: amoxicilline/clavulaanzuur: 1 g IV 4x/d 



iv 
 

  

Klinisch ondersteunende sector 

Identificatienummer 
UZG-MFC-J016 

Versienummer 
3 

Datum in voege 
18/03/2013 

Pagina 
3 van 5 

Neutropene koorts bij volwassenen 

  

Neutropene koorts bij volwassenen 
 

ALGEMENE PRINCIPES : 

 
1. Neutropenie = absoluut neutrofielenaantal lager dan 500 neutrofielen per µl 

Ernstige neutropenie = absoluut neutrofielenaantal lager dan 100 neutrofielen 
per µl. 

 
2. Onderscheid tussen laag en hoog risicopatienten cfr evaluatie risicoscore 

 
3. Overweeg bij persisterende koorts na 5 dagen, in het bijzonder bij hematologische 
patienten met een hoog risicoprofiel, bijkomende investigaties, in het bijzonder HRCT (± 
CT sinussen) om een eventuele invasieve schimmelinfectie tijdig te detecteren. 

 
4. Aanpassing antibiotica bij significante microbiologie en antibiogram 

 
5. Antifungals bij vermoeden/bewezen/invasieve schimmel/gist infecties (culturen, 
galactomannan, beeldvorming, ...) 

 
 

6. Overweeg groeifactoren volgens richtlijnen en terugbetalingscriteria 
 

7. Denk aan isolatiemaatregelen 
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PIPERACILLINE/TAZOBACTAM 

Koorts blijft na 5d 

MEROPENEM 
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(+/- amikacine 
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Evaluatie risicoscore 
 

LOW RISK 
- vaste tumoren 

- te verwachten kort durende neutropenie (vb 
na DHAP, CHOP, …) en 

- geen tekenen van sepsis en 
- geen mucositis en 
- geen kolonisatie met potentieel multiR 
kiemen, vb Pseudomonas sp- 

HIGH RISK 
- te verwachten lang durende neutropenie (vb 
na AML-kuur, SCT, …) of 
- tekenen van sepsis of 

- mucositis of 
- kolonisatie met potentieel multiR kiemen, vb 
Pseudomonas sp. 

   

Start IV antibiotica: 
CEFTRIAXONE OF 

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR 
(abdominale pathologie) 

Start IV antibiotica: 
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM 

(+/- amikacine 
+/- vancomycine 

1,2
 

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Amikacine 

Te starten op klinische indicatie (brede indekking, multi-R kiemen,…). 
 

2 
Vancomycine 

Overweeg opstart bij specifieke klinische indicaties, zoals vermoeden van katheter-infecties (CNS, MRSA,…), huid of weke delen 
infecties of hemodynamische instabiliteit. 

 
3 

Meropenem 
Switch naar meropenem bij sterk vermoeden van ESBL producerende stammen. 
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Wanneer stop antibiotica? 
- Indien na 3 dagen vancomycine toediening nog steeds koorts en geen CNS of 

andere beta- lactam resistente gram positieve kiemen uit hemocultuur: stop 
vancomycine 

- stop antibiotica als 7-10 dagen geen koorts en/of uit neutropenie, tenzij de 
hemocultuur aangeeft dat langere behandeling nodig is 

 

Profylaxe voor hematologische patiënten (zie klapper hematologie) 
- TMP/SMX 
- Aciclovir 
- Fluconazole 
- Posaconazole 

 

Surveillance kweken/labo(enkel voor hematologische patiënten) 
- bij start: urinekweek/’BMT’ kolonisatiekweek faeces (geen gewone 

faeceskweek)/’BMT’ kolonisatiekweek keel (geen gewone keelkweek): zie ** 
- tijdens opname voor hoge dosis kuren/SCT: 2-3x/week: ‘BMT’ 

kolonisatiekweek faeces (geen gewone faeceskweek) /anale wisser als geen 
stoelgang: zie ** 

- tijdens neutropene fase: galactomannan 2x/week, ook bij patiënten onder 
piperacilline/tazobactam (maar rekening houdend met vals positieve 
resultaten, en te bespreken per patiënt of posaconazole gestart wordt in 
preventie (in geval van SCT/AML)) 

**op papieraanvraag in rubriek kolonisatiekweken (code FBMT of MBMT)/in EPD scherm: op TABBLAD kolonisatiekweken (niet 
tabblad faeces, urine, sputum!) 

 
 
 

 
 

Amikacine: 15 mg/kg IV 1x/d (+ TDM dalspiegel) 
Amoxicilline/clavulaanzuur: 1 g IV 4x/d 

Ceftriaxone: 2 g IV 1x/d 
Fluconazole: 6 mg/kg PO of IV 1x/d (profylaxe) 

Meropenem: 1 g IV oplaaddosis over 30 min , gevolgd door 500 mg IV 6 x/d over 30 min 
Piperacilline/tazobactam: 4 g IV oplaaddosis over 30 min , gevolgd door 4 g IV 4x/d over 3u 
Posaconazole: 200 mg PO 3 x/d (profylaxe) 
Vancomycine: 15 mg/kg IV oplaaddosis over 2 u gevolgd door 30 mg/kg IV over 24 u (+ TDM plateau 
spiegel) 
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Bijlage 4: 
 

 
 
 

Episode Neutropeen? Koorts? 
1e  antibioticum 

correct? 
Switch 

correct? 
Associatie 
correct? 

Stop antibiotica 
correct? 

1       
2       
3       
4       

5       

6       

7       

8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19      ? 
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34      ? 
35       
36       

Overzicht resultaten 2013 
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Bijlage 5:  

 

Episode Neutropeen? Koorts? 
1e  antibioticum 

correct? 
Switch 

correct? 
Associatie 
correct? 

Stop antibiotica 
correct? 

1       
2       
3  *     
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11  *     
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33      ? 
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       

Overzicht resultaten 2016 

*patiënt had een temperatuur <38 °C, maar had frissons 
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INTERNATIONALISATION AT HOME 

‘Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden’ door prof. Sandra van Dulmen 

Therapieontrouw is de dag van vandaag nog steeds een groot probleem. Zo is bekend dat 30 % tot 70 % van de 

patiënten die chronisch medicatie moeten nemen, dit niet doen volgens de adviezen van de zorgverleners. Om 

deze cijfers te verbeteren, is het belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat dit een individuele aanpak vergt 

daar de reden van therapieontrouw vaak verschilt van patiënt tot patiënt. Therapieontrouw is in 20 % van de 

gevallen te wijten aan het niet afhalen van geneesmiddelen. De andere 80 % komt voort uit slecht gebruik. Bij 

dit laatste maakt men nog onderscheid tussen intentionele en niet intentionele therapieontrouw of 

onderinname versus overinname. De reden waarom therapieontrouw zo een hardnekkig probleem vormt, is 

omdat er vele factoren aan gerelateerd zijn en men dus op vele aspecten moet inwerken zoals therapie-

gerelateerde problemen, symptomen van de ziekte, tussenkomst van een gezondheidszorg, … Momenteel bereikt 

men echter het grootste effect door in te werken op de psychosociale factoren, zoals bijvoorbeeld het 

weerleggen van zorgen over bijwerkingen en patiënten te overtuigen van de voordelen van de medicatie. Bij dit 

alles is een goeie communicatie essentieel om zowel ontrouw te voorkomen, te signaleren als op te lossen. 

 

‘Nanomedicine –Opportunities for non-invasive Drug Delivery and Combatting Infectious Diseases’  
by prof. Claus-Michael Lehr 

For non-invasive (“needle free”) use of medicines, biological barriers need to be crossed. There are three types 

of barriers that can be used and in the same time need to be overcome for non-invasive drug delivery: oral 

(intestinal mucosa), dermal and pulmonary barriers. Prof. Claus-Michael Lehr first pointed out some benefits of 

nanomedicines concerning oral drug delivery. Nanomedicines increase the saturation solubility and dissolution 

velocity, which are two of the three major factors that influence the rate and extent of absorption in the gastro-

intestinal tract. They may also play an important role in treating inflammatory bowel diseases. Simply said, the 

use of budesonide loaded nanoparticles with pH-sensitive coating improves the mucosal targeting in mouse 

models, because the particles are small enough to penetrate through the ‘holes’ of the inflamed mucosa. They 

can also function as a bacteriomimetic drug carrier for hydrophilic antibiotics (e.g. gentamicin) in combatting 

intracellular bacteria. Because gentamicin is too hydrophilic to permeate across cellular membranes, the use of 

pseudobacterial nanocarriers such as Yersinia Invasin mediate the intracellular uptake. He also showed how they 

can be a solution in overcoming the Gram-negative bacterial envelope. Secondly, there was shown that 

nanoparticles could be used for “needle-free“ transfollicular vaccination, since although they don’t permeate 

the stratum corneum, they do penetrate into hair follicles. The lecture was ended showing how nanoparticles 

can play a role in pulmonary drug delivery, for example as carriers for quorum sensing inhibitors. These prevent 

the cell-to-cell communication between bacteria, which kills them. 
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‘Samen werken aan onze gezondheidszorg van morgen’ door Mr. Pedro Facon 

België geeft jaarlijks een redelijk hoog bedrag uit aan gezondheidszorg, waarmee we boven het gemiddelde van 

Europa liggen. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, leven we echter nog niet in het beste 

gezondheidssysteem. Volgens het aantal uitgaven wordt er namelijk minder gescoord op gebied van 

levensverwachting dan zou verwacht worden. Momenteel is een zware besparingstrend bezig in de 

gezondheidszorg. Enkele hervormingstrajecten zijn: 1) hervorming van het landschap en de financiering van 

ziekenhuizen,  2) een plan rond evidence-based practice, 3) het plan ‘eGezondheid’, 4) een plan rond 

geïntegreerde zorg, 5) hervorming van de wetgeving op gezondheidszorgberoepen en 6) hervorming van 

nomenclatuur. Mr. Facon benadrukte dat het volgens hem voornamelijk belangrijk is om te focussen op de 

gezondheid en preventie van ziekten in plaats van te investeren en onderhandelen over terugbetalingen. De FOD 

VVVL speelt een essentiële rol in het opbouwen van een transparant, dynamisch, wetenschappelijk duurzaam en 

innoverend beleid. Voornamelijk aangezien er ernstig ondervoede deelsectoren gekend zijn binnen de 

gezondheidszorg, ondanks het feit dat men in tijden van inflatie nog steeds investeringen doet in deze sector. 

Waar gaan dit investeringsgeld dan naartoe? Hoe wordt het gebruikt? Het is belangrijk om hier kritisch bij stil 

te staan en te beseffen dat naast veranderingen in de sector zelf, ook de overheid moet veranderen. 

 

‘Nanobody-enabled investigation of GPCR transmembrane signaling: from structure to function to 
drugs’ by prof. Jan Steyaert 

In this lecture professor Steyaert explained how he and his team use nanobodies to fixate G-protein coupled 

receptors in a specific conformation for drug screening. G-protein coupled receptors (GPCR) are proteins 

consisting out of seven transmembrane helices. The difficulty with proteins is that they aren’t static, but 

constantly moving and forming a different conformation. This needs to be considered in drug discovery and is 

very much a challenge. Research has shown that agonists enlarge the GPCR affinity towards binding the G-

protein and on the other hand inverse agonists make the receptor more inactive, so it is less likely to interact 

with the G-protein. This phenomenon is called  biased signalling, which means that the receptor is given a biased 

conformation by binding a G-protein and this introduces a specific physiological outcome. In other words, the 

conformation of the GPCR matters! This idea of locking the receptor into a wanted conformation led prof. 

Steyaert and his co-workers to the discovery of using nanobodies. They use antibodies produced by camels and 

lamas, because they are very simple. They only consist of a heavy chain and possess no light chain. This simplicity 

is what makes them easy to work with. After collecting specific antibodies, they reduce these antibodies to a 

single domain protein. This is what we call a nanobody. It’s very convenient, because this small particle has the 

exact same necessary properties as the original whole antibody. Nanobodies interact with epitopes of the GPCR 

and are in this way competent of locking the GPCR in a specific conformation. By locking the receptor in an active 

conformation, it attracts agonists and vice versa. 


