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SAMENVATTING 

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem dat een enorme bedreiging voor de gezondheidszorg 

vormt. Dit kan voornamelijk worden verklaard door een overmatig gebruik van antibiotica. Een correct 

antibioticagebruik is dan ook essentieel. In deze masterproef werden de richtlijnen van het Universitair Ziekenhuis 

Gent (UZ Gent) omtrent de behandeling van een Staphylococcus aureus bacteriëmie (SAB) en candidemie vergeleken 

met de literatuur. Ook werden de behandeling van SAB, candidemie en het antibioticagebruik na een slokdarmresectie 

in het UZ Gent retrospectief geëvalueerd.   
 
 

De behandeling van 58 patiënten met SAB werd getoetst met behulp van 3 indicatoren: katheterverwijdering 

binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur, uitvoeren van een echocardiografie 10 tot 14 dagen na de eerste 

positieve hemocultuur en een geschikte intraveneuze antibioticabehandeling gedurende minstens 14 dagen. Na 

evaluatie door een expertenpanel werden volgende resultaten respectievelijk bekomen: 75,0 % ; 24,1 % en 72,4 %.  

De behandeling van 11 patiënten met een candidemie werd beoordeeld aan de hand van 4 indicatoren: 

katheterverwijdering binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur, uitvoeren van een echocardiografie 10 tot 

14 dagen na de eerste positieve hemocultuur, een geschikte antifungale therapie gedurende minstens 14 dagen na de 

eerste negatieve hemocultuur en uitvoering van een oogfundusonderzoek binnen 7 dagen na de eerste positieve 

hemocultuur. Na evaluatie door een expertenpanel werden volgende resultaten respectievelijk bekomen: 86,7 % ; 9,1 

% ; 83,3 % (patiënten met NTR-code 3 of overlijden niet ingesloten) en 63,6 %.  

Voor de beoordeling van het antibioticagebruik na een slokdarmresectie (N= 2 x 20) werd gefocust op de 

keuze van het antibioticum, de duur van de therapie en de toedieningsweg. Bij 1/3 van de patiënten bij wie een 

antibioticakuur werd opgestart, kon de therapie vroeger worden beëindigd. Bij 2 patiënten was er geen indicatie voor 

het opstarten van antibiotica. Bij 4 patiënten met een open slokdarmresectie en 6 patiënten met een minimaal 

invasieve slokdarmresectie bestond de mogelijkheid om naar een orale vorm te switchen. Toch werd bij 4 patiënten 

met een open slokdarmresectie en 4 patiënten met een minimaal invasieve resectie niet of te laat geswitcht.  
 

 Uit de vergelijking bleek dat een kritische evaluatie van het uitvoeren van een echocardiografie bij elke 

patiënt met een SAB of candidemie noodzakelijk is. De resultaten van de bloedstroominfecties toonden aan dat vooral 

het tijdstip van uitvoering van een echocardiografie een groot werkpunt is. Dit werd vaak te vroeg uitgevoerd. Voor 

de andere indicatoren werd redelijk gescoord. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. De opvolging door het 

multidisciplinair infectieteam moet worden geoptimaliseerd. Bij slokdarmresecties moet de kliniek van de patiënt 

meer als indicator worden gebruikt om de antibioticabehandeling vroeger te stoppen. Ook moet vanaf het moment 

dat de patiënt in staat is te eten meer worden overgeschakeld op een orale toediening. Om te evolueren naar de 

doelstelling om 90 % van de patiënten conform de interne richtlijnen te behandelen werden een aantal actiepunten 

voorgesteld. 
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1. INLEIDING 

1.1. ANTIBIOTICARESISTENTIE 

De introductie van antibiotica was voor de gezondheidszorg een revolutionaire vooruitgang. Bepaalde 

ziekten die voordien dodelijk waren, konden vanaf dan behandeld worden. De periode van 1930 tot 1960 wordt ‘het 

gouden tijdperk’ genoemd, omdat in die periode veel nieuwe antibioticaklassen op de markt kwamen (1, 2). 
 

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem dat een enorme bedreiging voor de gezondheidszorg 

vormt. De hoge resistentiecijfers kunnen voornamelijk worden verklaard door het overmatig gebruik van 

antimicrobiële middelen. Daarnaast is de ontwikkeling van resistentie ook een natuurlijk proces. Bij toediening van 

antibiotica zullen gevoelige bacteriën afsterven en resistente bacteriën overleven. Deze resistente bacteriën worden 

uitgeselecteerd en vermenigvuldigen zich snel door hun korte generatietijd. Resistentiegenen kunnen ontstaan door 

mutaties of door genetische transfer. Deze genetische transfer kan via conjugatie, transformatie en transductie 

gebeuren. Conjugatie treedt het vaakst op. Hierbij wordt een pilus gevormd tussen twee naburige bacteriën, langs 

waar plasmiden uitgewisseld kunnen worden. Bij transformatie wordt vrij DNA, afkomstig van een afgebroken 

bacterie, geïncorporeerd in het DNA van een andere bacterie. Transductie gebeurt door middel van een vector (3, 4). 

Er zijn verschillende resistentiemechanismen die ervoor zorgen dat antibiotica ineffectief worden. Zo kunnen 

bijvoorbeeld enzymen, zoals β-lactamasen, ontstaan die de antibiotica afbreken, kunnen bacteriën zorgen voor efflux 

van antibiotica of kan het target van het antibioticum gewijzigd worden (3). 
 

Antibioticaresistentie treedt op bij zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën. Enkele pathogenen die 

‘ontsnappen’ aan de werking van antibiotica en dus resistentie vertonen, worden ‘ESKAPE pathogenen’ genoemd. Het 

acroniem ‘ESKAPE’ staat voor Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 

baumanni, Pseudomonas aeruginosa en Enterobacter species (5, 6). Multidrug-resistente bacteriën zijn resistent voor 

verschillende antibiotica, waardoor ze moeilijker te behandelen zijn en aanleiding geven tot hogere mortaliteit en 

morbiditeit. Door de ontstane resistentie zijn de eerstelijns antibiotica minder effectief en moet op alternatieve 

behandelingen beroep gedaan worden. Deze alternatieve behandelingen zijn vaak complexer, duurder, moeten langer 

worden toegediend en hebben meer bijwerkingen (3).  
 

Het aantal nieuwe antibiotica dat op de markt komt, is heel beperkt. Bedrijven hebben minder interesse in 

antibiotica. Men wil niet investeren in een product waarvan de effectiviteit zal afnemen door de ontwikkelde 

resistentie en waarvan het gebruik beperkt moet worden. Men is eerder geïnteresseerd in chronische ziekten. Door 

de steeds toenemende resistentie zijn veel antibiotica ineffectief geworden. Aangezien er bijna geen nieuwe 

producten op de markt komen, blijven er weinig andere behandelingen over (2, 3). ‘Oude’ antibiotica, zoals colistine 

en chlooramfenicol, worden terug geïntroduceerd wegens het tekort aan alternatieven (7). Eind februari 2017 



 

2 
  

publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO: World Health Organization) een lijst met 12 bacteriefamilies die 

een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens omwille van hun resistentie. Met deze lijst, die vooral het gevaar 

van de gramnegatieve bacteriën benadrukt, tracht de WHO het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica 

te stimuleren (8). Er is een evolutie naar een post-antibiotisch tijdperk waarbij zelfs banale infecties niet meer zullen 

kunnen behandeld worden met antibiotica door de enorme antibioticaresistentie. De verwezenlijkingen van de 

moderne geneeskunde zoals chirurgie, kankertherapie en orgaantransplantaties worden bedreigd (1, 9). 
 

Antibioticaresistentie kan ontstaan door het onnodig en onverstandig gebruik van antibiotica. Antibiotica zijn 

niet werkzaam bij virale infecties aangezien deze enkel inwerken op bacteriën. Ook bij zelflimiterende ziektes zijn 

antibiotica overbodig omdat de ziekte vanzelf zal overgaan. Correct gebruik van antibiotica is zeer belangrijk. De 

patiënt moet zijn antibioticakuur volledig afmaken en niet te vroeg stoppen, bijvoorbeeld wanneer hij zich beter voelt. 

Ook mag hij de antibiotica niet langer dan nodig innemen (10). De perceptie van de bevolking over het gebruik van 

antibiotica moet worden gewijzigd. Dit kan onder andere door het opzetten van campagnes om mensen bewust te 

maken van de problemen die gepaard gaan met antibioticagebruik. Mensen zijn van mening dat een antibioticum de 

ideale therapie is voor veel ziekten en verwachten van hun arts dat hij hen een antibioticum voorschrijft. De bevolking 

moet de mogelijke consequenties van antibioticagebruik inzien en begrijpen dat een antibioticum dikwijls geen goede 

optie is. Zo zal hun vraag naar antibiotica afnemen (9, 11). 
 

Naast de medische wereld worden antimicrobiële middelen, vaak onnodig, gebruikt in de veeteelt en de 

agricultuur als groeibevorderaars of profylaxe voor infectie en minder voor de behandeling van zieke dieren. Het 

antibioticagebruik moet ook hier worden teruggeschroefd. De ontstane resistente bacteriën kunnen via het 

gecontamineerd voedsel terecht komen in het lichaam van de mens. De humane geneeskunde en de veterinaire 

geneeskunde zijn dus aan elkaar gelinkt. Beide sectoren moeten samenwerken om het antibioticagebruik te reduceren 

en het probleem van resistentie te bestrijden. Deze samenwerking gebeurt volgens het ‘One Health’ concept (9, 10, 

12).  
 

De diagnostische middelen schieten vaak tekort om snel na te gaan welke infectie aanwezig is, wat het 

pathogeen is en wat diens gevoeligheid is voor een bepaald therapeuticum. Daarom wordt vaak eerst empirisch 

behandeld met een combinatie van verschillende antibiotica. Deze blootstelling aan verschillende antibiotica werkt 

resistentie in de hand. Huisartsen schrijven dikwijls antibiotica voor zonder gebruik te maken van diagnostische testen 

om na te gaan welk pathogeen aanwezig is. Ze doen beroep op hun ervaring en maken een inschatting van het 

pathogeen, welke mogelijks gelinkt is aan het klinisch beeld, om een antibioticum voor te schrijven. Het is mogelijk 

dat het voorgeschreven antibioticum niet werkt, waardoor opnieuw een ander antibioticum moet worden toegediend. 

Er is dus nood aan een betere en snellere diagnose en een correcter voorschrijfgedrag (9, 11). 
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Men schat dat er jaarlijks 700 000 mensen wereldwijd sterven aan de gevolgen van een infectie met 

resistente pathogenen. Wanneer er geen maatregelen worden genomen om de toenemende resistentie terug te 

schroeven, zullen er in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden ten gevolge van de resistentieproblematiek. Dit 

aantal ligt hoger dan het aantal sterfgevallen dat jaarlijks te wijten is aan kanker. Antibioticaresistentie heeft niet 

enkel invloed op de gezondheid maar brengt ook een enorme kost met zich mee. Patiënten met een resistente kiem 

moeten vaak langer behandeld worden, verblijven langer in het ziekenhuis, onder andere op de afdeling intensieve 

zorgen (IZ), waardoor ze hun maatschappelijke rol niet kunnen opnemen (9, 11). Een goede handhygiëne en juiste 

isolatiemaatregelen zijn zeer belangrijk om de verspreiding van infecties tegen te gaan (9, 13). 
 

1.2. ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP PROGRAMMA IN ZIEKENHHUIZEN 

Uit de literatuur blijkt dat tot 50 % van het antibioticagebruik in de ziekenhuizen niet conform de richtlijnen 

is (14, 15). Om ervoor te zorgen dat antibiotica zolang mogelijk bruikbaar blijven, is het belangrijk dat ze op een juiste 

manier worden gebruikt. Antimicrobial stewardship programma’s (ASP) zijn ontwikkeld om een correct 

antibioticagebruik, namelijk de juiste keuze, dosis, toedieningswijze en toedieningsduur van antibiotica, na te streven. 

Door een correct antibioticagebruik verbeteren de klinische uitkomsten van de patiënten en worden de nadelige 

gevolgen, zoals het ontstaan van bijwerkingen en resistentie, gereduceerd. Een rationeel antibioticagebruik kan ook 

een positieve, financiële impact op de gezondheidszorg hebben (14, 16, 17).  
 

Een antimicrobial stewardship programma beschrijft hoe men een rationeel antibioticagebruik kan 

bevorderen. Bij voorkeur wordt dit multidisciplinair uitgevoerd door een infectioloog, een klinisch apotheker die een 

opleiding betreffende infectieziekten heeft gevolgd en een klinisch microbioloog (16-18). 
 

Het antimicrobial stewardship programma kan verschillende interventies omvatten. De twee interventies 

met de hoogste evidentie zijn enerzijds een prospectieve audit met feedback aan de voorschrijver en anderzijds een 

restrictie van het formularium en pre-autorisatie (14, 17). Bij het opstellen van het formularium wordt rekening 

gehouden met de effectiviteit, toxiciteit, kost van de antibiotica en de resistentie (18). Zowel de kosten als de 

resistentieontwikkeling kunnen worden gereduceerd door respectievelijk de restrictie van dure antibiotica en van 

antibiotica die een grote invloed op de resistentieontwikkeling hebben (16). Pre-autorisatie betekent dat een 

goedkeuring vereist is van een specialist vooraleer het antibioticum mag worden voorgeschreven. Pre-autorisatie 

kent ook enkele nadelen zoals onder andere het verlies van de autonomie van het voorschrijven en het feit dat een 

therapie soms pas later kan worden opgestart. Bij een prospectieve audit met feedback behoudt de voorschrijver wel 

nog zijn autonomie. De feedback die de voorschrijver krijgt, werkt educatief en zal de kennis van de voorschrijver nog 

verruimen (17). Naast deze interventies zijn nog andere additionele strategieën mogelijk zoals: educatie, richtlijnen, 

streamlining of de-escalatietherapie, dosisoptimalisatie, switchen van parenterale naar orale vorm, antimicrobial 
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cycling en combinatietherapie (14). Educatie kan op verschillende manieren gebeuren. Contactmomenten tussen een 

arts en een specialist, waarbij de arts bijgeschoold wordt, blijkt het meest effectief. Andere vormen van educatie zijn 

lezingen, verspreiding van richtlijnen en conferenties (16, 18). Streamlining houdt in dat de empirische therapie 

vervangen wordt door een meer gerichtere therapie wanneer laboresultaten beschikbaar zijn. Het gebruik van 

breedspectrum antibiotica neemt af en de patiënt wordt minder blootgesteld aan antibiotica. Antimicrobial cycling 

en combinatietherapie zijn strategieën met de laagste evidentie. Bij antimicrobial cycling wordt gewisseld tussen 

meerdere antibioticaklassen gedurende een vastgelegde duur, waarbij uiteindelijk de initiële antibioticaklasse wordt 

toegediend. Door het wisselen tussen verschillende antibioticaklassen zou er minder snel resistentieontwikkeling 

optreden, maar de evidentie daarvan is laag (14, 16, 18). 
 

Studies tonen aan dat pre-autorisatie en een prospectieve audit het gebruik van ongeschikte of onnodige 

antimicrobiële middelen reduceren en zo dus ook zorgen voor een vermindering van de antibioticaresistentie. De 

recent gepubliceerde Cochrane review van Davey et al. (2017) maakt een vergelijking tussen de invloed van restrictieve 

maatregelen, zoals pre-autorisatie, en enabling maatregelen op het voorschrijfgedrag van een arts en op de duur van 

een antibioticatherapie. Enabling maatregelen zijn een combinatie van structurele en persuasieve maatregelen. Een 

voorbeeld van een structurele maatregel is de implementatie van nieuwe technologieën om snel microbiologische 

testen te kunnen uitvoeren. Persuasieve maatregelen houden onder andere prospectieve audits, feedback en educatie 

in. Uit deze Cochrane review kon worden geconcludeerd dat beide strategieën resulteren in een kortere duur van de 

antibioticatherapie en een betere naleving van de richtlijnen. De uitkomsten van beide strategieën zijn gelijk. Het 

geven van feedback aan de voorschrijver blijkt belangrijk te zijn. Studies waarbij individuele feedback werd gegeven 

vertonen betere uitkomsten dan studies zonder feedback. Er is reeds voldoende aangetoond dat een antimicrobial 

stewardship programma effectief is ter bevordering van een correct antibioticagebruik. Daarom moeten er geen 

bijkomende studies meer worden uitgevoerd om dit te bevestigen (17, 19). 

1.2.1. Belgische Commissie voor Coördinatie van het Antibioticumbeleid 

In 1999 werd in België de Belgische Commissie voor Coördinatie van het Antibioticumbeleid (BAPCOC: Belgian 

Antibiotic Policy Coordination Committee) opgericht (Koninklijk Besluit  26 april 1999) bestaande uit vijf werkgroepen: 

ambulante praktijk, ziekenhuisgeneeskunde, dierengeneeskunde, sensibilisatie en het federaal platform voor 

ziekenhuishygiëne (20, 21). Het verzamelt gegevens omtrent antibioticagebruik en antibioticaresistentie en 

rapporteert de evolutie ervan. Het sensibiliseert de bevolking, artsen en apothekers door het organiseren van 

campagnes om een verantwoord gebruik van antibiotica te promoten en het stelt aanbevelingen op (21). 
 

De werkgroepen ziekenhuisgeneeskunde, ambulante praktijk en dierengeneeskunde hebben elk bepaalde 

doelstellingen geformuleerd. Zo wordt er gestreefd naar een vermindering van het antibioticagebruik in de ambulante 
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praktijk van meer dan 800 voorschriften per 1000 inwoners per jaar vandaag de dag naar 600 voorschriften per 1000 

inwoners in 2020. In de veeteelt tracht men tegen 2020 het antibioticagebruik in de veeteelt met de helft te 

reduceren. Tegen 2019 heeft men als doel dat volgende kwaliteitsindicatoren in de ziekenhuizen in minstens 90 % 

van de gevallen worden behaald: keuze van het antibioticum is conform de richtlijn, de indicatie voor 

antibioticumtherapie is vermeld in het medisch dossier, keuze van het antibioticum in kader van chirurgische 

profylaxe is conform de richtlijn en de duur van de chirurgische antibioticaprofylaxe is conform de richtlijn (21). In 

deze context zal deze masterproef de duur van de behandeling van enkele infectieziekten bestuderen. 

1.2.2. Antibioticabeleidsgroep en het multidisciplinair infectieteam in het UZ Gent 

Door het voorzien van federale financiering door de BAPCOC werkgroep ziekenhuisgeneeskunde kon de 

oprichting van antibioticabeleidsgroepen (ABG) in alle ziekenhuizen worden gerealiseerd. De ABG staat in voor de 

advisering rond correct antibioticagebruik in het ziekenhuis. In 2002 werd de ABG in het Universitair Ziekenhuis van 

Gent (UZ Gent) opgericht. Het ontwikkelt lokale richtlijnen en een formularium rond antibioticatherapieën en voert 

audits uit om feedback te geven aan voorschrijvende artsen (21, 22). Het takenpakket van de ABG wordt opgelijst in 

het Koninklijk Besluit van 12 februari 2008 (23). 
 

Sinds januari 2011 is in het UZ Gent een multidisciplinair infectieteam (MIT) actief, bestaande uit een 

infectioloog, een klinisch microbioloog en een klinische apotheker. Dagelijks komt het MIT samen voor een 

multidisciplinaire bespreking over behandelingen van patiënten binnen het ziekenhuis. Ze formuleren aanbevelingen 

aan de arts via telefonisch contact en via het elektronisch patiëntendossier (EPD). De besprekingen beperken zich 

enkel tot volwassen patiënten die niet op de dienst intensieve zorgen opgenomen zijn. Daarnaast vinden op de 

diensten pneumologie, orthopedie, pediatrie en intensieve zorgen afzonderlijke overlegmomenten plaats, losstaand 

van het MIT, waarbij de behandelingen van de patiënten worden besproken. Ook op de afdeling intensieve zorgen is 

een apotheker tijdens de bespreking aanwezig (24). 
 

Een ABG is nodig om erop toe te zien dat het antibioticagebruik in het ziekenhuis correct verloopt. Een correct 

antibioticagebruik en een juiste behandeling zijn heel belangrijk, zeker bij infecties waarbij de mortaliteit hoog ligt. 

Dit is het geval bij onder andere bloedstroominfecties zoals Staphylococcus aureus bacteriëmie (SAB) en candidemie. 

In deze masterproef zal worden gefocust op het correct naleven van de opgestelde richtlijnen betreffende deze 

bloedstroominfecties, die verder zullen worden besproken. Vanwege de hoge mortaliteit is een voldoende lange 

behandelingsduur essentieel. Ook mogen eventuele aanwezige strooi-infecties niet over het hoofd worden gezien.  

1.2.3. Kwaliteitsindicatoren 

Om een doeltreffend antimicrobial stewardship programma te verwezenlijken, is het belangrijk dat de 

correctheid van een antibioticatherapie kan worden gemeten. Dit kan worden nagegaan aan de hand van 
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kwaliteitsindicatoren. Met behulp van deze meetbare parameters, kan het effect van de interventies en de kwaliteit 

van de zorg worden geëvalueerd en eventueel verbeterd. Volgens het model van A. Donabedian worden 

kwaliteitsindicatoren geclassificeerd als structuur-, proces-, of uitkomstindicatoren. Structuurindicatoren geven 

informatie over het organisatorisch aspect, bijvoorbeeld de aanwezigheid van de ABG en het MIT. Ook de 

beschikbaarheid van lokale richtlijnen is een structuurindicator. Procesindicatoren geven informatie over de verrichte 

handelingen. Uitkomstindicatoren zijn onder andere mortaliteit en hospitalisatieduur. Deze drie categorieën van 

kwaliteitsindicatoren staan niet los van elkaar. Een goede structuur zorgt voor een goed zorgproces. Een goed 

zorgproces zorgt vervolgens voor goede uitkomsten (25, 26). 

1.2.4. Forfait 

Sinds 1 juli 2006 (Koninklijk Besluit van 16 mei 2006) zijn er in de acute ziekenhuizen verschillende 

geneesmiddelen opgenomen in de forfaitaire vergoeding voor gehospitaliseerde patiënten (27). Onder andere voor 

antibiotica en fluconazol is het geneesmiddelenforfait van toepassing. Er zijn farmaceutische specialiteiten die buiten 

het forfait vallen zoals bijvoorbeeld dure antimycotica, cytostatica, weesgeneesmiddelen, immunosuppressiva en 

antivirale middelen. Deze geneesmiddelen zijn heel belangrijk voor de medische praktijk. Het zijn dure 

geneesmiddelen en indien deze geforfaitariseerd zouden zijn, bestaat de kans dat ze misschien onnodig restrictiever 

zouden worden toegediend in het ziekenhuis. Een gehospitaliseerde patiënt betaalt per dag € 0,62 voor al zijn 

vergoedbare specialiteiten. Vijfentwintig procent van de kosten wordt gefactureerd aan het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De overige 75 % valt onder het geneesmiddelenforfait. De jaarlijkse individuele 

enveloppe per ziekenhuis wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde nationale kost per all patients refind- 

diagnosis related groups (APR-DRG), waarbij de patiënten op basis van hun ziektebeeld worden geclassificeerd, en de 

graad van ernst. De gemiddelde nationale kost wordt jaarlijks op basis van de minimaal klinische gegevens van de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen berekend. De 

berekening gebeurt op basis van de gegevens van drie jaar eerder (28). 
 

Uit een analyse van de financiën van het UZ Gent blijkt dat het ziekenhuis verlieslatend is op vlak van 

geneesmiddelenuitgaven. De enveloppe die het UZ Gent jaarlijks krijgt is niet voldoende om de kosten te dekken. In 

2016 werd de impact van antibiotica op het verlies door het forfait geanalyseerd door de ABG. Hieruit is gebleken dat 

antimicrobiële middelen één van de klassen is die verantwoordelijk zijn voor het verlies. Het verlies kan mogelijks 

worden verklaard door een verhoogd gebruik van antibiotica of onderrapportering van de morbiditeit van de 

gehospitaliseerde patiënt. Eén van de actiepunten was om voor een aantal onderwerpen een retrospectieve studie uit 

te voeren omtrent het antibioticagebruik. In dit kader worden in deze masterproef het antibioticagebruik en de duur 

van de therapie zowel bij bloedstroominfecties als bij infecties na een slokdarmresectie, ten gevolge van een 
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slokdarmcarcinoom, getoetst. Het antibioticagebruik bij slokdarmresecties wordt nagegaan daar er op de dienst 

gastro-intestinale heelkunde een gevoel heerst dat het antibioticagebruik bij slokdarmresecties hoog ligt. 
 

1.3. STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERIËMIE 

1.3.1. Staphylococcus aureus 

Binnen de familie van de Micrococcaceae kunnen vier genera onderscheiden worden: Staphylococcus, 

Stomatococcus, Micrococcus en Planococcus. Staphylococcus aureus (S. aureus) is een gram-positieve, facultatief 

anaerobe coc. Deze sferische micro-organismen komen in clusters voor die onder de microscoop te zien zijn als een 

druiventros. De term aureus is afkomstig van de gouden kleur van de kolonies. Het onderscheidt zich van andere 

staphylococcen door het feit dat het coagulase positief is. Het micro-organisme komt bij ongeveer 30 % van de 

bevolking voor als commensaal ter hoogte van de huid en de slijmvliezen, zoals in de neus, vagina of farynx. Wanneer 

de huid of mucosale barrière beschadigd wordt, heeft de staphylococ de kans om zich te verspreiden naar omliggend 

weefsel of naar het bloed en kan zo infecties veroorzaken (29, 30). Mogelijke infecties zijn onder andere bacteriëmie, 

endocarditis, osteoarticulaire infecties, pneumonie en infecties van huid en zachte weefsels. Bij een S. aureus 

bacteriëmie circuleren staphylococcen in het bloed, die aangetoond kunnen worden aan de hand van positieve 

hemoculturen, die op een aseptische wijze zijn afgenomen (30). Bij een methicilline resistente S. aureus (MRSA) zal 

door expressie van het mecA gen een nieuw penicilline bindend proteïne, het PBP2a met een lagere affiniteit, 

ontstaan. Door de lage affiniteit zal de celwandsynthese toch kunnen doorgaan in de aanwezigheid van β-lactam 

antibiotica. MRSA is resistent tegen alle β-lactam antibiotica, waardoor de behandeling bestaat uit glycopeptiden 

zoals vancomycine, teicoplanine. Naast glycopeptiden kan er ook behandeld worden met het isoxazolidine linezolid 

of gericht met co-trimoxazol (29, 31). 

1.3.2. Incidentie en mortaliteit 

In de Westerse wereld ligt de incidentie van SAB tussen 10 en 30 per 100 000 persoonsjaren. Sinds 2005 is 

er een daling van de incidentie van MRSA bacteriëmie waar te nemen door de maatregelen die zijn genomen om de 

verspreiding van infecties tegen te gaan, bijvoorbeeld door betere handhygiëne (30, 32). Het recentste Surveillance 

Rapport gepubliceerd door The European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) geeft het aantal S. aureus 

isolaten en het percentage MRSA in verschillende landen van 2012 tot 2015 weer. In 2012 werden in België in totaal 

1568 S. aureus isolaten getest, waarvan 16,6 % methicilline resistent bleek te zijn. In 2015 werden 913 S. aureus isolaten 

getest en was in 12,3 % MRSA aanwezig. Uit deze cijfers blijkt dat het percentage MRSA in België afneemt, wat ook in 

verschillende andere Europese landen het geval blijkt te zijn (33). Er zijn bepaalde risicogroepen die een hogere kans 

hebben op SAB. De incidentie is het hoogst bij zeer jonge kinderen en op oudere leeftijd. SAB komt anderhalf keer 

meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Ook ethniciteit speelt een rol. Er is zowel een verhoogd risico bij zwarten in 

de Verenigde Staten als bij de oorspronkelijke bewoners in Australië. Andere risicogroepen zijn HIV-patiënten, 
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druggebruikers omwille van injecties en hemodialyse patiënten door het gebruik van een katheter (30). Het aantal S. 

aureus bacteriëmieën in het UZ Gent is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit wordt weergegeven in de figuur in 

bijlage 1.  
 

De mortaliteit bedraagt 15 tot 50 %. Voor de introductie van antibiotica bedroeg dit nog 80 %. Dit geeft 

opnieuw de grote impact weer die antibiotica op het leven van de mens hebben gehad (30). Verschillende studies 

zoals de meta-analyse uitgevoerd door Cosgrove et al. (2003) en de studie uitgevoerd door Shurland et al. (2007) 

concluderen dat een MRSA bacteriëmie gepaard gaat met een hogere mortaliteit dan een methicilline gevoelige 

Staphylococcus aureus (MSSA) bacteriëmie. Het verschil in mortaliteit kon na correctie voor eventuele confounders, 

zoals onderliggende aandoeningen, nog steeds worden aangetoond (34, 35). Deze bevinding werd recentelijk nog 

eens bevestigd door de studie van Jokinen et al. (2017) (36). 

1.3.3. Behandeling in het UZ Gent 

De richtlijn van het UZ Gent, betreffende de behandeling van een SAB (bijlage 2), is gebaseerd op drie 

belangrijke punten: voldoende lange therapie met een correct antibioticum, katheterverwijdering en identificatie en 

daaropvolgende behandeling van eventueel aanwezige strooi-infecties zoals bijvoorbeeld endocarditis. De drie 

belangrijkste SAB procesindicatoren die in deze thesis worden nagegaan zijn weergegeven in tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Procesindicatoren voor SAB 

Antibioticabeleid Behandeling met een intraveneus antibioticum gedurende minstens 14 dagen 

 MSSA: flucloxacilline (indien allergie: vancomycine of linezolid) 

 MRSA: vancomycine of linezolid 
Katheterbeleid Verwijdering katheter/device binnen 10 dagen na eerste positieve hemocultuur 

Echocardiografie Uitvoering van een echocardiografie (TTE/TEE) 10 - 14 dagen na eerste positieve hemocultuur 

 

Bij een vermoeden van een grampositieve sepsis wordt in het UZ Gent een empirische therapie met een β-

lactam antibioticum opgestart. Indien de patiënt kritisch ziek is of er een verhoogde kans bestaat voor een MRSA-

infectie kan het β-lactam antibiotum gecombineerd worden met vancomycine. Wanneer hemoculturen uitwijzen dat 

MSSA aanwezig is in het bloed, wordt een volwassen patiënt behandeld met 6 x 2 g intraveneus (IV) flucloxacilline 

per dag. Vertoont de patiënt een allergie voor dit antibioticum, dan wordt geopteerd voor vancomycine of linezolid. 

Wanneer hemoculturen uitwijzen dat MRSA aanwezig is in het bloed, wordt een volwassen patiënt met vancomycine 

of linezolid behandeld. Vancomycine moet steeds eerst gedurende twee uur in een oplaaddosis van 25 mg/kg 

lichaamsgewicht worden gegeven. Onmiddellijk na het stoppen van de ladingsdosis wordt een onderhoudsdosis, die 

bepaald wordt op basis van de creatinineklaring, gegeven in een continu infuus. Bloedspiegels worden bepaald om 

indien nodig de dosis aan te passen. De vancomycinespiegels worden bij bloedstroominfecties verwacht te liggen 

tussen 25 en 35 mg/L. De duur van de intraveneuze antibioticatherapie bedraagt minstens twee weken, ongeacht het 
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feit dat de SAB gecompliceerd is of niet. Een therapieduur van minder dan twee weken wordt geassocieerd met een 

terugkeer van SAB of een hogere kans op strooi-infecties zoals endocarditis of spondylodiscitis (37). 
     

Het opsporen en de behandeling van eventuele aanwezige strooi-infecties zoals endocarditis is van groot 

belang. Risicofactoren voor endocarditis zijn: persisterende koorts of hemoculturen die meer dan vier dagen positief 

zijn, hemodialyse, de aanwezigheid van een permanent intracardiaal device, kleplijden of endocarditis in de 

voorgeschiedenis en spondylodiscitis. Wanneer minstens één van deze risicofactoren aanwezig is, moet een 

echocardiografie worden uitgevoerd na 10-14 dagen antibiotica en voor het stoppen van de antibioticatherapie. Een 

echocardiografie die vroeger is uitgevoerd, kan eventuele latente endocarditis niet uitsluiten. Het resultaat kan dus 

vals negatief zijn. Alleen bij een vermoeden van endocarditis moet zo snel mogelijk een echocardiografie worden 

gepland. Indien geen risicofactoren aanwezig zijn en er geen vermoeden van endocarditis is, moet geen 

echocardiografie worden uitgevoerd. Er bestaan twee soorten echocardiografie: een transthoracale echocardiografie 

(TTE) en een transoesofagale echocardiografie (TEE). TEE heeft een hogere sensitiviteit om een endocarditits aan te 

tonen en is dus aangeraden, maar houdt ook risico’s in. Zo wordt bij 1/5000 de slokdarm geperforeerd (38). Wanneer 

de echocardiografie positief is, wijst dit op de aanwezigheid van endocarditis. Bij endocarditis is een langere 

behandelingsduur nodig van minstens 4-6 weken. 
 

Bij de aanwezigheid van katheters is het aan te raden deze zo snel mogelijk te verwijderen. Na verwijdering 

moet een ongecompliceerde SAB opnieuw minstens 2 weken worden behandeld met antibiotica, een gecompliceerde 

SAB 4-6 weken. Wanneer de katheter niet wordt verwijderd, moet zowel met een systemisch antibioticum als met een 

antibioticumlock therapie gedurende 4 weken worden behandeld. 

1.3.4. ABS International 

In 2006 nam het UZ Gent deel aan een twee jaar durend project van de Europese Unie genaamd: “ABS 

International - Implementing antibiotic strategies for appropriate use of antibiotics in hospitals in member states of 

the European Union”. In totaal namen 11 ziekenhuizen uit de volgende negen lidstaten van de Europese Unie deel: 

België, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Slovenië, Slovakije en de Tsjechische Republiek. Een onderdeel 

van dit project bestond uit de evaluatie van drie procesindicatoren omtrent SAB: (a) echocardiografie (TEE of TTE) 

uitgevoerd binnen de tien dagen na aanvang SAB, (b) verwijdering van katheters aanwezig bij aanvang SAB binnen de 

tien dagen en (c) behandeling van MSSA bacteriëmie met een intraveneus β-lactam antibioticum gedurende meer dan 

10 dagen binnen de eerste twee weken na aanvang SAB. De data werden op een retrospectieve manier uit 

elektronische patiëntendossiers gehaald (39). 
 

De resultaten van het UZ Gent uit dit project zullen vergeleken worden met de resultaten uit deze thesis. 

Verder zullen eveneens de cijfers van studies uitgevoerd in het UZ Gent in 2009 en 2013 worden vergeleken (40, 41). 
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De laatst uitgevoerde studie in het UZ Gent was een masterscriptie en dateert van 2014. Het onderzocht de impact 

van een antimicrobial stewardship programma op de behandeling van SAB (42). De resultaten uit die masterscriptie 

zullen ook worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal. Op die manier kan de evolutie wat betreft de behandeling van 

SAB in het UZ Gent in kaart worden gebracht. 
 

1.4. CANDIDEMIE 

1.4.1. Candida species 

Van de meer dan 150 soorten Candida die reeds geïdentificeerd zijn in de natuur, zijn er hoofdzakelijk vijf 

pathogenen die frequent infecties veroorzaken bij de mens: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, 

Candida tropicalis en Candida krusei. Van deze vijf pathogenen blijft Candida albicans (C. albicans) de meest 

voorkomende. C. albicans is een gist die als commensaal aanwezig is in de mond, de gastro-intestinale tractus, de 

vagina en op de huid (43-45). Candida auris werd voor het eerst beschreven in 2009 in Japan. Het is een opkomend 

gevaar voor de gezondheidszorg omwille van de hoge resistentie voor antimycotica: 93 % van de gevallen is resistent 

voor fluconazol, 54 % voor voriconazol, 35 % voor amfotericine B en 7 % voor echinocandines. Resistentie voor twee of 

meerdere antimycoticaklassen treedt frequent op (46, 47). 
 

De term invasieve candidiasis omvat zowel candidemie als infecties van dieperliggende weefsels, onder de 

mucosalaag, door Candida species (44, 48). Men spreekt van een candidemie wanneer in het bloed de aanwezigheid 

van een Candida species kan worden aangetoond door middel van hemoculturen, die op aseptische wijze werden 

afgenomen (45). Wanneer de barrière beschadigd wordt, kunnen de Candida species, die aanwezig zijn op de huid of 

in de darm, migreren naar het bloed. Infecties van dieperliggende weefsels ontstaan onder andere door de 

verspreiding van Candida species via het bloed naar weefsels zoals het oog, de longen, de lever, de nieren, het myocard 

of het bot. Deze infecties kunnen ter plaatse blijven of voor een secundaire candidemie zorgen (44). Chorioretinitis of 

endoftalmitis kan optreden wanneer Candida species via het bloed in het oog terechtkomen. Dit kan ernstige gevolgen 

met zich meebrengen zoals het verlies van het zicht. Bij een candidemie wordt via een oogfundusonderzoek met 

pupildilatatie nagegaan of er al dan niet oculaire candidiasis aanwezig is. Ten gevolge van de candidemie kan het hart 

ook worden geïnfecteerd, wat kan resulteren in endocarditis. Via het uitvoeren van een echocardiografie kan dit 

worden opgespoord (49-51). 
 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een candidemie bestaan uit onder andere de aanwezigheid van een 

centraal veneuze katheter (CVC), een langdurig verblijf op de dienst intensieve zorgen, het gebruik van breedspectrum 

antibiotica, immunosuppressie, het toedienen van totale parenterale nutritie (TPN) en het ondergaan van een 

abdominale operatie. Het is aanbevolen om eventuele aanwezige katheters zo snel mogelijk te verwijderen (44, 45). 
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De laatste jaren is het gebruik van antifungale middelen gestegen ten gevolge van het toenemend aantal 

invasieve fungale infecties. Dit kan verklaard worden door het feit dat meer mensen risico lopen op het ontwikkelen 

van een invasieve fungale infectie, omwille van het toenemend aantal operaties of de hoge consumptie van 

immunosuppressieve geneesmiddelen. De consumptie van antifungale middelen kan resistentie in de hand werken. 

Bijgevolg is de implementatie van een antifungal stewardship programma belangrijk om te zorgen voor een correct 

gebruik van antifungale middelen. Een aantal mogelijke interventies zijn onder andere: opstellen van richtlijnen, 

feedback en educatie. Uit de literatuur blijkt dat antifungale stewardship programma’s hun effect reeds hebben 

bewezen in verschillende ziekenhuizen (52). 

1.4.2. Incidentie en mortaliteit 

Van alle bloedstroominfecties is candidemie de zevende tot tiende meest voorkomende. De incidentie ligt 

tussen 1 en 14 gevallen per 100 000 personen (53). Globaal gezien wordt C. albicans het vaakst teruggevonden. In 

verschillende populatie gebaseerde studies ligt de incidentie van C. albicans tussen 38 en 70 % van de gevallen. De 

incidentie van C. albicans neemt stillaan af. Daarentegen stijgt de incidentie van andere Candida species, die mogelijks 

minder gevoelig zijn voor frequent gebruikte antifungale middelen (53, 54). Het aantal candidemieën in het UZ Gent 

schommelde de afgelopen jaren tussen 30 en 40 gevallen per jaar met enkele uitschieters. Dit wordt weergegeven in 

de figuur in bijlage 3. Een overzicht van de evolutie van candidemie per Candida species in het UZ Gent is terug te 

vinden in bijlage 4. 
 

Candidemie kent een hoge mortaliteit, die tot 47 % wordt geschat (55). Door deze hoge mortaliteit en 

morbiditeit, moet er vroegtijdig een diagnose worden gesteld en zo snel mogelijk een effectieve behandeling worden 

opgestart, zodat de kans op een goede uitkomst wordt verhoogd (45, 55). Verschillende studies tonen aan dat de 

behandeling met een echinocandine en de verwijdering van katheters geassocieerd zijn met een grotere 

overlevingskans (44, 55). De mortaliteit van Candida auris ligt met 70 % heel hoog (47). 

1.4.3. Behandeling in het UZ Gent 

Echinocandines worden als eerste keuze therapie gezien omwille van hun hoge efficaciteit, de weinige 

bijwerkingen en de weinige interacties met andere geneesmiddelen (45). Volgens de richtlijn van het UZ Gent (bijlage 

5) moet bij een positieve hemocultuur voor gisten zo snel mogelijk een intraveneuze behandeling met een 

echinocandine, zoals caspofungine of anidulafungine, worden opgestart. De eerste dag van de behandeling met 

intraveneus caspofungine wordt aan een volwassene steeds een oplaaddosis van 70 mg 1x/dag gegeven. De 

oplaaddosis van anidulafungine bedraagt voor een volwassen persoon 200 mg 1x/dag. Vanaf de tweede dag bedraagt 

de onderhoudsdosis van caspofungine en anidulafungine respectievelijk 50 mg 1x/dag en 100 mg 1x/dag. Weegt een 

volwassen persoon meer dan 80 kilogram, dan wordt de onderhoudsdosis van caspofungine verhoogd naar 70 mg 

1x/dag.  
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Wanneer de hemoculturen negatief zijn, de patiënt stabiel is en het Candida species gevoelig is aan fluconazol 

kan er geswitcht worden naar fluconazol, dat zowel oraal als intraveneus kan worden toegediend. Bij voorkeur wordt 

geopteerd voor een orale toediening wegens de zeer hoge biologische beschikbaarheid na orale toediening. De 

oplaaddosis voor een volwassene bedraagt 800 mg 1x/dag, de onderhoudsdosis 400 mg 1x/dag. Bij toediening van 

fluconazol moet rekening gehouden worden met mogelijke interacties en QT-verlenging. Fluconazol is namelijk een 

cytochroom P450 2C9- (CYP2C9) en cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) inhibitor en kan in combinatie met andere QT-

verlengende geneesmiddelen aanleiding geven tot torsades de pointes. 
 

Om de klaring van Candida uit het bloed te evalueren, is het aan te raden om dagelijks hemoculturen te 

nemen tot negativering. Twee weken na de eerste negatieve hemocultuur is de minimale behandelingsduur die nodig 

is wanneer het oogonderzoek negatief is en uit echocardiografisch onderzoek blijkt dat endocarditis afwezig is. Bij 

aanwezigheid van een katheter, moet deze steeds worden verwijderd.  
 

Een oogfundusonderzoek dient onmiddellijk bij manifestatie van klinische symptomen te worden uitgevoerd. 

Bij afwezigheid van klinische symptomen, dient het onderzoek binnen de zeven dagen na de eerste positieve 

hemocultuur worden gepland. Indien de patiënt neutropeen is, moet het onderzoek bij persisterende candidemie of 

na normalisering van het aantal neutrofielen worden herhaald. Wanneer endoftalmitis wordt gediagnosticeerd moet 

een chirurgische ingreep plaatsvinden en is een lokale behandeling noodzakelijk. 
 

Echocardiografie is nodig om de aanwezigheid van endocarditis uit te sluiten. Bij een vermoeden van 

endocarditis, moet dit onmiddellijk plaatsvinden. Bij intraveneus druggebruik, een voorgeschiedenis van endocarditis, 

kleplijden of klepprothesen, persisterende koorts en persisterende candidemie moet 10 tot 14 dagen na start van de 

behandeling en/of eerste positieve bloedkweek een echocardiografie worden gepland. 
 

Het MIT in het UZ Gent heeft de intentie om voor alle patiënten met een SAB of een candidemie een advies 

te geven en hen mee op te volgen. 
 

De vier belangrijkste procesindicatoren voor candidemie die in deze thesis worden nagegaan zijn 

weergegeven in tabel 1.2. Naast de bloedstroominfecties zal in deze thesis ook het antibioticumbeleid na een 

slokdarmresectie ten gevolge van een slokdarmcarcinoom worden bestudeerd. 
 

Tabel 1.2. Procesindicatoren voor candidemie 

Antifungale therapie Antifungaal middel gedurende minstens 14 dagen na eerste negatieve hemocultuur 

Katheterbeleid Verwijdering katheter/device binnen 10 dagen na eerste positieve hemocultuur 

Echocardiografie Uitvoering van een echocardiografie (TTE/TEE) 10-14 dagen na eerste positieve hemocultuur 

Oogfundusonderzoek Uitvoering van een oogfundusonderzoek binnen 7 dagen na eerste positieve hemocultuur 
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1.5. SLOKDARMCARCINOOM 

1.5.1. Slokdarmresectie 

 Globaal gezien komen twee types slokdarmkanker voor: adenocarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Een 

adenocarcinoom is een kanker van het klierweefsel en ontstaat vooral ter hoogte van het onderste gedeelte van de 

slokdarm. Daarentegen vindt een plaveiselcelcarcinoom meestal zijn oorsprong in het bovenste gedeelte van de 

slokdarm. Het is een kanker van de plaveiselcellen, cellen van de bovenste slijmvlieslaag van de slokdarm (56). 

Bepaalde risicofactoren dragen bij tot de eerder hoge incidentie van slokdarmcarcinomen. Gastro-oesofagale reflux, 

waarbij maagzuur terechtkomt in de slokdarm en daar een ontsteking veroorzaakt, is een risicofactor voor de 

ontwikkeling van een adenocarcinoom. Bij een langdurige blootstelling van de slokdarm aan maagzuur kan zich de 

aandoening genaamd Barrett oesofagus ontwikkelen, wat eveneens een risicofactor is voor het ontstaan van een 

adenocarcinoom. Bij deze precancereuze aandoening, die in 0,5 % van de gevallen leidt tot de ontwikkeling van kanker, 

wordt het plaveiselcelepitheel in de slokdarm vervangen door epitheel gelijkend op dit van de maag, een proces dat 

metaplasie wordt genoemd. Daarnaast verhoogt obesitas ook de kans op het ontwikkelen van een adenocarcinoom. 

Roken en overmatig drankgebruik werken de vorming van plaveiselcelcarcinomen in de hand (56-58).  
 

Patiënten met slokdarmkanker in vroege stadia zijn vaak asymptomatisch. Bij gevorderde tumoren klagen 

patiënten meestal van sliklast of dysfagie. Hun eetlust is verminderd wat resulteert in gewichtsverlies (56, 59). Om 

een slokdarmtumor te diagnosticeren wordt een oesofagoduodenoscopie met bioptname uitgevoerd. Eventuele 

metastasen worden nagegaan door middel van een computertomografie (CT)-scan of een positron emissie tomografie 

(PET)-CT-scan. Bij proximale tumoren dient een bronchoscopie uit te wijzen of de luchtwegen zijn aangetast. Met een 

echo-endoscopie zal men kijken hoe diep de tumor reeds in de slokdarmwand is gegroeid. Naargelang de grootte en 

diepte van de tumor, de betrokkenheid van lymfeklieren en de aanwezige metastasen wordt de tumor geclassificeerd 

volgens het TNM-classificatiesysteem. De behandeling is aangepast aan het stadium van de tumor: kleine, lokale 

tumoren worden onmiddellijk gereseceerd, grotere locoregionale en klierpositieve tumoren worden behandeld met 

een inductie chemoradiotherapie gevolgd door resectie. Gemetastaseerde tumoren komen enkel in aanmerking voor 

palliatieve chemotherapie (56, 58, 59). 
 

Wanneer er zich geen metastasering van de slokdarmtumor heeft voorgedaan, is een chirurgische resectie 

de beste behandelingsoptie. Aan de ingreep kan een eventuele bestraling en chemotherapie voorafgegaan zijn om de 

grootte van de tumor te reduceren (59). Een Ivor Lewis oesofagectomie is één van de twee meest frequent uitgevoerde 

methodes voor slokdarmresectie. Deze ingreep bestaat uit twee fasen, namelijk abdominaal en ter hoogte van de 

rechter thorax. Langs de abdominale zijde wordt de maag losgemaakt, een buismaag gecreëerd en worden alle lokale 

lymfeklieren verwijderd. Vervolgens wordt de patiënt gedraaid en worden via de rechter thorax de slokdarmtumor, 
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het grootste deel van de oesofagus en alle lokale lymfeklieren verwijderd. Finaal wordt de maag omhooggetrokken 

en verbonden met het resterende stukje slokdarm. Deze ingreep kan zowel via open chirurgie als via een kijkoperatie. 

Bij open chirurgie wordt er een grote incisie ter hoogte van de buik en rechterthorax gemaakt. Dit in tegenstelling tot 

een kijkoperatie, die minimaal invasief is, waarbij slechts enkele gaatjes worden gemaakt waarlangs de ingreep 

laparoscopisch en thoracoscopisch wordt uitgevoerd (60, 61). Een meta-analyse uitgevoerd door Yibulayin et al. 

(2016), omvatte 57 studies met in totaal 15 790 slokdarmresecties en toonde aan dat een kijkoperatie gepaard gaat 

met minder bloedverlies, een kortere ligduur en minder pulmonaire complicaties. Er kon geen verschil aangetoond 

worden wat betreft anastomotische lekkages (62). Voorts beschreef een recente studie dat er geen verschil tussen 

beide types ingrepen is qua overleving drie jaar na de ingreep (63).   
 

 Eén van de meest gevreesde complicaties van deze ingreep is een anastomotische lekkage. Dergelijke 

complicatie kan leiden tot mediastinitis en sepsis. Er is een duidelijke correlatie tussen anastomotische lekken en 

postoperatieve mortaliteit (56). Gemiddeld vijf dagen na de ingreep controleert men op basis van de kliniek, de 

slikproef en de bloedafnames of er een anastomotisch lek aanwezig is. Wanneer geen lekkage kan worden 

vastgesteld, kan de patiënt geleidelijk aan starten met de orale inname van drank en licht verteerbaar voedsel. De 

patiënt krijgt een speciaal dieet en wordt hierin door een diëtist begeleid (64). 
 

In deze masterproef zal onderzocht worden of er al dan niet een antibioticabehandeling tijdens de opname 

wordt opgestart. De reden van opstart, de keuze, de dosis, duur en toedieningswijze van de antibiotica zullen 

geëvalueerd worden. Wanneer de patiënt in staat is om oraal voedsel in te nemen is het vaak ook mogelijk om 

antibiotica oraal te geven. De vraag of dit daadwerkelijk gebeurt, zal eveneens worden behandeld.  

1.5.2. Incidentie en mortaliteit 

Wereldwijd krijgen 460 000 mensen per jaar de diagnose van slokdarmkanker. Dit maakt dat slokdarmkanker 

op de achtste plaats van meest voorkomende kankers staat. In België bedraagt de incidentie van slokdarmkanker 4,6 

per 100 000 personen per jaar. Het is een kanker die drie tot vier keer meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Er 

is de laatste jaren in Europa een langzame daling van de incidentie van plaveiselcelcarcinomen waar te nemen, 

vermoedelijk door het verminderde alcohol- en tabakgebruik. Daarentegen neemt de incidentie van adenocarcinomen 

snel toe door onder andere de stijgende incidentie van obesitas (56, 57, 65, 66). 
 

Slokdarmcarcinomen staan wereldwijd op de zesde plaats van kankermortaliteit. Jaarlijks sterven 400 000 

mensen over heel de wereld aan de gevolgen van dit soort kanker (57, 66). De overlevingskans van slokdarmkanker 

ligt behoorlijk laag. In Europa is 40 % van de patiënten met een slokdarmtumor één jaar na de diagnose nog in leven. 

Na vijf jaar overleeft slechts 12 % ondanks de steeds beter wordende therapieën. Van heel Europa kan België de beste 

cijfers voorleggen: 52 % is in leven één jaar na diagnose, 22 % vijf jaar na diagnose (67). 
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2. OBJECTIEVEN 

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem dat een enorme bedreiging voor de gezondheidszorg 

vormt. De hoge resistentiecijfers kunnen voornamelijk worden verklaard door het overmatig gebruik van 

antimicrobiële middelen in de humane geneeskunde, veeteelt en landbouwsector. Door de antibioticaresistentie 

kunnen infecties moeilijker worden behandeld wat gepaard gaat met een hogere mortaliteit, een langere 

verblijfsduur en een hogere kost voor de gezondheidszorg. Antimicrobial stewardship en antifungal stewardship 

programma’s zijn ontwikkeld om een correct gebruik van antibiotica en antifungale middelen, namelijk de juiste 

keuze, dosis, toedieningsweg en toedieningsduur, in het ziekenhuis na te streven. Eén van de BAPCOC doelstellingen 

is dat 90 % van de patiënten die in het ziekenhuis met antibiotica worden behandeld, tegen 2019 behandeld worden 

volgens de interne richtlijnen van het ziekenhuis. In deze masterproef worden de behandeling van SAB, candidemie 

en het antibioticagebruik na slokdarmresecties geëvalueerd. 
 

 Het eerste deel van deze thesis bestaat uit het toetsen van de richtlijnen van het UZ Gent, omtrent de 

behandeling van SAB en candidemie, met de literatuur. Er bestaan geen interne richlijnen voor slokdarmresecties. 
 

 Voor het tweede deel wordt met een observationele, retrospectieve studie geëvalueerd of de patiënten met 

SAB conform de interne richtlijn worden behandeld. Hiervoor worden 3 indicatoren nagegaan: verwijdering van de 

katheter binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur, uitvoeren van een echocardiografisch onderzoek 10 tot 

14 dagen na de eerste positieve hemocultuur en een correcte antibioticabehandeling gedurende minstens 14 dagen.  
 

Voor het derde deel wordt met een observationele, retrospectieve studie geëvalueerd of de patiënten met 

een candidemie conform de interne richtlijn worden behandeld. Hiervoor worden 4 indicatoren nagegaan: 

verwijdering van de katheter binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur, uitvoeren van een 

echocardiografisch onderzoek 10 tot 14 dagen na de eerste positieve hemocultuur, een correcte antifungale therapie 

minstens 14 dagen na de eerste negatieve bloedkweek en het uitvoeren van een oogfundusonderzoek binnen 7 dagen 

na de eerste positieve bloedkweek. Voor het tweede en derde onderdeel worden de resultaten geëvalueerd door een 

expertenpanel bestaande uit een infectioloog en een ziekenhuisapotheker.  
 

Voor het vierde deel wordt gefocust op het antibioticagebruik na een slokdarmresectie. Via een 

observationele, retrospectieve studie wordt de indicatie, keuze, duur en toedieningsweg van de antibiotica nagegaan. 

Dit wordt in overleg met een expertenpanel bestaande uit een abdominaal chirurg, een infectioloog en een 

ziekenhuisapotheker geëvalueerd.  
 

 Met de resultaten die bekomen worden in deze thesis kunnen vervolgens actiepunten worden opgesteld om 

de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.  
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3. METHODEN 

3.1. VERGELIJKING RICHTLIJNEN 

 Een deel van deze masterproef bestaat uit het vergelijken van de richtlijnen van het UZ Gent, betreffende de 

behandeling van SAB en candidemie, met de literatuur. De richtlijnen opgesteld door ‘The Infectious Diseases Society 

of America’ (IDSA) en ‘The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’ (ESCMID) werden hier 

hoofdzakelijk voor gebruikt. Publicaties werden vooral opgezocht met de zoekmachines Google Scholar en PubMed. 
 

3.2. ETHISCH COMITÉ 

Goedkeuring werd gevraagd aan het Ethisch Comité. 

3.3. STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERIËMIE 

3.3.1. Studiedesign  

 Een retrospectieve, observationele, monocentrische studie werd uitgevoerd om de opvolging van de richtlijn 

van het UZ Gent, omtrent de behandeling van een SAB, te beoordelen. Het labo microbiologie bezorgde het unieke 

nummer en de opnamedatum van patiënten bij wie in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 

bloedkweken met S. aureus werden vastgesteld. Patiënten jonger dan 18 jaar of patiënten bij wie de eerste positieve 

hemocultuur werd afgenomen in een polikliniek werden geëxcludeerd. Patiënten die op de dienst IZ verbleven op het 

moment dat een positief bloedstaal met S. aureus werd afgenomen, werden eveneens uitgesloten. De dienst IZ werkt 

namelijk met een ander voorschriftpakket. Eén patiënt met een lange opnameduur en die gedurende anderhalve 

maand op de dienst IZ verbleef, werd op die manier geëxcludeerd daar de antibioticatherapie voor het IZ-gedeelte 

moeilijk na te gaan was binnen het kader van deze studie.  

3.3.2. Datacollectie 

Een registratieformulier om de opvolging van de SAB richtlijn te evalueren, werd opgesteld (bijlage 6). Voor 

elke geïncludeerde patiënt werden in het elektronisch patiëntendossier onder andere volgende gegevens verzameld: 

de geboortedatum, het geslacht, het gewicht, de afdeling waar de patiënt verbleef en een eventuele allergie voor 

penicilline. In ‘labview’ werd info opgevraagd over hemoculturen met S. aureus en de gevoeligheid voor methicilline. 

Tevens werd bekeken of er controlebloedkweken werden afgenomen, wanneer dit plaatsvond en of deze al dan niet 

positief waren voor S. aureus. De aanwezigheid van katheters, het type katheter en de datum van verwijdering werd 

opgezocht via ‘parameterblad’, ‘chirurgie’ en ‘alle resultaten’. Opname op de dienst IZ werd getraceerd via het 

observatieblad ‘intensieve zorgen’ of in de ontslagbrief, die ook het IZ verloop omvat.  
 

Ook de aanwezigheid van risicofactoren voor endocarditis werd geëvalueerd. Om persisterende koorts na te 

gaan, werd via ‘parameterblad’ gekeken of de lichaamstemperatuur minstens één keer per dag hoger was dan 37,5°C 

en dit gedurende vier of meer opeenvolgende dagen. Of de patiënt gedialyseerd werd, was terug te vinden onder het 
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observatieblad ‘nefro-dialyse’. De aanwezigheid van een permanent intracardiaal device, klepprothesen, kleplijden of 

endocarditis in de voorgeschiedenis werd beschreven onder ‘hartcentrum’ of in de ontslagbrief waarin onder meer de 

beknopte medische voorgeschiedenis werd weergegeven. Via ‘hartcentrum’ werd ook het type echocardiografie en de 

datum van uitvoering gecontroleerd. De risicofactor spondylodiscitis werd ook in de ontslagbrief teruggevonden.  
 

SAB werd geclassificeerd als een community-acquired (CA) of hospital-acquired (HA) infectie, ook vaak 

beschreven als nosocomiale infectie. Wanneer de eerste positieve hemocultuur werd afgenomen binnen de 48 uur na 

opname in het ziekenhuis, werd SAB geclassificeerd als community-acquired. Indien de eerste positieve hemocultuur 

werd afgenomen binnen de 48 uur na opname in het ziekenhuis en de patiënt verbleef voordien in een 

woonzorgcentrum, werd SAB geclassificeerd als healthcare-associated (HCA). Dateerde de eerste positieve 

hemocultuur van meer dan 48 uur na opname, werd SAB geclassificeerd als hospital-acquired. Transfer vanuit een 

ander ziekenhuis of verblijf in een woonzorgcentrum werd opgezocht in de ontslagbrief.  
 

De mortaliteit 14 en 30 dagen na de eerste positieve hemocultuur werd eveneens geëvalueerd. De datum van 

overlijden was terug te vinden bij ‘patiënteninfo’ of werd vermeld in de ontslagbrief. Wanneer de patiënt na minder 

dan 14 of 30 dagen na de eerste positieve hemocultuur het ziekenhuis verliet, werd een extra controle gedaan om de 

mortaliteit op dag 14 en/of dag 30 in te schatten: in het geval dat de patiënt op een ander tijdstip opnieuw werd 

opgenomen, kon geconcludeerd worden dat deze persoon niet was overleden. MIT adviezen werden beschreven onder 

‘ABG’ en ‘alle resultaten’. Het type antibiotica, de dosis, de toedieningsweg, de frequentie van toediening en start- en 

stopdatum werden dag per dag bekeken in het medicatierooster. Nadien werd ter controle naar het medicatieprofiel 

gekeken, waarin de antimicrobiële middelen op stofnaam werden geordend. Indien vancomycine werd toegediend, 

werden de vancomycinespiegels, die via therapeutische drug monitoring (TDM) werden afgenomen, nagekeken via 

‘labview’. Tot slot werden de NTR-codes in rekening gebracht. De afkorting NTR staat voor ‘niet te reanimeren’. In 

totaal zijn er 5 NTR-codes gaande van nul tot vier met elk hun eigen betekenis (bijlage 7). Bij sommige therapiecodes 

kunnen de gewenste opties worden aangeduid. Het in rekening brengen van deze therapiecodes is interessant om 

bijvoorbeeld de therapieduur die niet conform de richtlijnen is te verklaren.  

3.3.3. Evaluatie door een expertenpanel 

Alle patiëntendossiers werden beoordeeld door een expertenpanel, samengesteld uit een infectioloog en een 

ziekenhuisapotheker. Door de aanwezigheid van andere infecties dan SAB werden soms andere behandelingen dan 

flucloxacilline of vancomycine opgestart. Tijdens het overleg werden deze alternatieve behandelingen al dan niet 

goedgekeurd. 
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3.4. CANDIDEMIE 

3.4.1. Studiedesign 

Een retrospectieve, observationele, monocentrische studie werd uitgevoerd om de opvolging van de richtlijn 

van het UZ Gent, omtrent de behandeling van candidemie, te beoordelen. Het labo microbiologie bezorgde het unieke 

nummer en de opnamedatum van patiënten bij wie in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 

bloedkweken met Candida species werden vastgesteld. Patiënten jonger dan 18 jaar werden geëxcludeerd. Patiënten 

die op de dienst IZ verbleven op het moment van afname van het eerste positieve bloedstaal met Candida, werden 

eveneens niet opgenomen in deze studie. 

3.4.2. Datacollectie 

Net zoals bij SAB werd een registratieformulier (bijlage 8) opgesteld waarvoor onder andere volgende 

gegevens werden verzameld: geboortedatum, geslacht, gewicht, opname- en ontslagdatum en de afdeling waarop de 

patiënt verbleef. Informatie betreffende de aanwezige katheters en de verwijdering ervan, uitgevoerde 

echocardiografieën, candidemie classificatie, mortaliteit 30 dagen na de eerste positieve hemocultuur, MIT adviezen, 

NTR-codes, data van de eerste positieve hemocultuur en de daaropvolgende controlebloedkweken werden op 

dezelfde manier verzameld zoals beschreven bij de datacollectie van SAB (3.3.2.). De uitvoering en het tijdstip van het 

oogfundusonderzoek werd bekeken onder ‘alle resultaten’. Verder werd in ‘labview’ nagekeken of de patiënt 

neutropeen was. Volgens de richtlijn van het UZ Gent is iemand neutropeen wanneer het absoluut neutrofielenaantal 

lager is dan 500 neutrofielen per µl. De heropname binnen 30 dagen na ontslag werd eveneens geëvalueerd met 

behulp van de episodelijst. Persisterende candidemie vormt een risicofactor voor de ontwikkeling van Candida-

endocarditis. Candidemie werd als persisterend beschouwd bij aanwezigheid van positieve hemoculturen gedurende 

4 of meer dagen. Een andere risicofactor, namelijk intraveneus druggebruik, werd beschreven in de ontslagbrief. 

Antifungale therapie en eventuele TPN werden bekeken in het medicatieprofiel en het medicatierooster.  

3.4.3. Evaluatie door een expertenpanel 

Alle patiëntendossier werden beoordeeld door een expertenpanel, bestaande uit een infectioloog en een 

ziekenhuisapotheker. 
 

3.5. SLOKDARMRESECTIE 

3.5.1. Studiedesign 

 Een retrospectieve, observationele, monocentrische studie werd opgezet om het antibioticagebruik na een 

slokdarmresectie te evalueren. Twee studiegroepen werden geïncludeerd met elk een ander type ingreep, namelijk 

een open of scopische ingreep. Om deze groepen statistisch te kunnen vergelijken, zouden heel grote groepen moeten 

geïncludeerd worden. Daar dit niet mogelijk was, werden beide groepen zo goed mogelijk gematcht. Door een 
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abdominaal chirurg werden de patiënten bij wie het recentst een scopische slokdarmresectie werd uitgevoerd, 

gematcht met patiënten bij wie het laatst een open slokdarmresectie plaatsvond. Dit gebeurde op basis van de 

leeftijd, het geslacht, neoadjuvante behandelingen om de tumor te verkleinen vooraleer de ingreep plaatsvond, 

anastomoselekken en de ASA-score (ASA: American Society of Anesthesiologists) van de patiënt die de ernst van het 

orgaanlijden weergeeft. Open slokdarmresecties worden tegenwoordig nog amper uitgevoerd, waardoor de medische 

gegevens van deze patiënten dateren van enkele jaren terug, namelijk van 2012 tot en met 2016. Een scopische 

resectie is momenteel de standaard ingreep bij slokdarmtumoren. Patiënten uit deze studiegroep ondergingen allen 

een scopische resectie in 2016. 

3.5.2. Datacollectie 

 Voor zowel de open als de scopische slokdarmresecties werd een registratieformulier (bijlage 9) opgesteld. 

Gegevens uit het elektronisch patiëntendossier en uit een bestaande databank van de dienst gastro-intestinale 

heelkunde werden geraadpleegd. Aan de hand van het unieke nummer en de opnamedatum werden algemene 

gegevens zoals leeftijd, geslacht, gewicht en ligduur verzameld. Verder werd geëvalueerd of de patiënt overleed 

binnen de 30 dagen na ingreep en of een heringreep plaatsvond. Met behulp van het medische dossier van de dienst 

gastro-intestinale heelkunde kon de aanwezigheid van een anastomoselek, het type slokdarmcarcinoom, het type en 

de datum van de ingreep en eventuele complicaties worden achterhaald. Tevens was hierin ook terug te vinden 

wanneer de patiënt in staat was te eten en te drinken. Met behulp van het medicatierooster en het medicatieprofiel 

kon de antibioticatherapie worden nagekeken. Antibiotica die op de dienst IZ werden toegediend konden worden 

teruggevonden in de ontslagbrief van de dienst IZ, samen met de opname- en ontslagdatum. Om de aanwezigheid 

van koorts te onderzoeken, werd voor de scopische resecties gebruik gemaakt van het parameterblad. Daar de open 

resecties dateren van een hele periode terug, kon de aanwezigheid van koorts niet worden nagegaan door middel van 

het parameterblad. Bij open resecties werd eveneens in het medisch dossier van de dienst gastro-intestinale 

heelkunde gekeken of de aanwezigheid van koorts werd vermeld. MIT adviezen en apotheekadviezen werden 

opgezocht via ‘ABG’ en ‘alle resultaten’. 0ok werden eventuele kweken, C-reactief proteïne waarden (CRP) en 

glomerulaire filtratiewaarden nagegaan via ‘labview’. 

3.5.3. Evaluatie door een expertenpanel 

Alle patiëntendossiers werden beoordeeld door een expertenpanel, bestaande uit een abdominaal chirurg, 

een infectioloog en een ziekenhuisapotheker.  
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4. RESULTATEN 

4.1. VERGELIJKING RICHTLIJNEN 

4.1.1. Staphylococcus aureus bacteriëmie 

Tabel 4.1. vergelijkt de richtlijnen van IDSA en het UZ Gent omtrent de behandeling van een MRSA bacteriëmie. 

De eerstelijnsbehandeling van een MRSA bacteriëmie bestaat volgens IDSA uit vancomycine of daptomycine, volgens 

het UZ Gent uit vancomycine of linezolid. Beide richtlijnen bevelen dezelfde therapieduur aan. In de IDSA richtlijn 

wordt kort vermeld dat een β-lactam antibioticum de eerstelijnsbehandeling is in het geval van een MSSA bacteriëmie. 

De richtlijn van het UZ Gent vermeldt specifiek het β-lactam antibioticum flucloxacilline. Beide richtlijnen raden aan 

om opvolghemoculturen af te nemen en de aanwezige katheters steeds te verwijderen. IDSA adviseert om bij alle 

volwassen patiënten met een SAB een echocardiografie uit te voeren, maar vermeldt niet wanneer dit het best 

plaatsvindt. Volgens de richtlijnen van het UZ Gent daarentegen dient een echocardiografie slechts te worden 

uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van endocarditis of indien één of meerdere 

risicofactoren aanwezig zijn. De richtlijn van het UZ Gent vermeldt volgende risicofactoren: persisterende koorts of 

positieve hemoculturen, spondylodiscitis, hemodialyse en de aanwezigheid van een permanent intracardiaal device, 

klepprothesen, kleplijden of endocarditis in de voorgeschiedenis. 

Tabel 4.1. Vergelijking richtlijnen van IDSA en UZ Gent omtrent behandeling van MRSA bacteriëmie (68) 
 IDSA UZ Gent 

Antibioticumbeleid Vancomycine of daptomycine 
 

Ongecompliceerd: min. 2 weken 

Gecompliceerd: 4-6 weken, tot 8 weken 

in geval van osteomyelitis 

Vancomycine of linezolid 
 

Ongecompliceerd: min. 2 weken 

Gecompliceerd: 4-6 weken, tot 8 weken in geval van 

osteomyelitis 

Hemoculturen 2-4 dagen na eerste positieve 

hemocultuur en indien nodig daarna  

Moet minstens herhaald worden op dag 4 en 

vaker/eerder bij persisterende koorts 

Katheterbeleid Steeds katheters verwijderen Steeds katheters verwijderen 

Echocardiografie Bij alle volwassen patiënten met SAB 

Bij voorkeur TEE 

Bij vermoeden endocarditis: onmiddellijk 

Bij aanwezigheid van risicofactor: na 10-14 dagen 

antibioticatherapie en vóór stoppen antibiotica 

Bij voorkeur TEE 

Geen risicofactoren: geen echocardiografie 
 

4.1.2. Candidemie 

De richtlijnen van IDSA, ESCMID en UZ Gent, omtrent de behandeling van een candidemie, worden vergeleken 

in tabel 4.2. De drie richtlijnen verkiezen echinocandines als initiële therapie. IDSA vermeldt bovendien fluconazol als 

alternatieve eerstelijnstherapie bij een geselecteerde groep patiënten. Deze patiënten moeten voldoen aan enkele 

voorwaarden zoals hemodynamische stabiliteit, geen eerdere blootstelling aan azoles en een laag risico voor een 

Candida glabrata infectie. Ouderen, kankerpatiënten en diabeten lopen een hoger risico op de ontwikkeling van een 



 

21 
  

infectie met dit species en komen dus niet in aanmerking voor het krijgen van fluconazol als eerstelijnstherapie. De 

ESCMID richtlijn daarentegen raadt fluconazol als eerstelijnstherapie weinig aan.     

Tabel 4.2. Vergelijking van de richtlijnen van IDSA, ESCMID en UZ Gent omtrent behandeling van candidemie (55, 69) 

 IDSA ESCMID UZ Gent 

Antifungale therapie Initieel: echinocandine 

Alternatief: fluconazol in 

geselecteerde groep patiënten 

 

Switch naar fluconazol, meestal 

binnen 5-7 dagen indien: 

 Klinisch stabiel 
 Gevoeligheid van isolaat 

voor fluconazol 

 Negatieve hemoculturen 
 

 

 

 

Duur: indien geen 

gedissimineerde pathologie: 

minstens 2 weken na klaring 

Candida uit bloed en oplossen 

symptomen 

Initieel: echinocandine 

 

 

 

Switch naar fluconazol na 

10 dagen indien: 

 Klinisch stabiel 
 Gevoeligheid van 

isolaat voor 
fluconazol 

 Orale toediening 
mogelijk 

Duur: indien 

ongecompliceerd: 2 weken 

na einde candidemie, 

negatieve bloedkweek 

 

Initieel: echinocandine 

 

 

 

Switch naar fluconazol 

indien: 

 Klinisch stabiel 
 Gevoeligheid 

isolaat voor 
fluconazol 

 Negatieve 
hemoculturen 

Duur: indien geen 

gedissimineerde 

pathologie: minstens 2 

weken na eerste 

negatieve bloedkweek 

Hemoculturen Dagelijks of om de andere dag Minstens 1X per dag Bij voorkeur dagelijks 

Katheterbeleid CVC zo snel mogelijk verwijderen 

indien het verondersteld wordt 

de bron van infectie te zijn en de 

katheter veilig kan worden 

verwijderd. Dit wordt voor elke 

patiënt individueel bekeken 

Verwijdering katheters 

sterk aangeraden 

Steeds katheters 

verwijderen 

Echocardiografie Niet vermeld TEE moet uitgevoerd 

worden 

TEE verkiezen boven TTE 

Onmiddellijk uitvoeren bij 

vermoeden van 

endocarditis. Bij 

risicofactor: 10 tot 14 

dagen na start therapie 

en/of eerste positieve 

hemocultuur.  

Oogfundusonderzoek Bij alle niet-neutropene 

patiënten binnen 7 dagen na 

diagnose 

Indien neutropeen binnen 7 

dagen na herstel neutropenie 

Moet uitgevoerd worden Onmiddellijk bij 

symptomen 

Indien geen symptomen: 

binnen 7 dagen na eerste 

positieve hemocultuur 
 

Het tijdstip wanneer geswitcht wordt van een echinocandine naar fluconazol, step-down therapie genoemd, 

verschilt tussen de richtlijnen van IDSA en ESCMID. Volgens IDSA mag er geswitcht worden wanneer de patiënt klinisch 
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stabiel is, het Candida species gevoelig is voor fluconazol en de opvolghemoculturen negatief zijn. Meestal is dit het 

geval na vijf tot zeven dagen. De richtlijnen van het UZ Gent vermelden dezelfde voorwaarden. ESCMID beschrijft dat 

gedurende tien dagen eerst een intraveneuze behandeling met een echinocandine moet plaatsvinden, vooraleer 

fluconazol mag worden toegediend. Qua totale behandelingsduur van de therapie komen de drie richtlijnen overeen. 

IDSA raadt aan om dagelijks of om de dag hemoculturen te nemen om de klaring uit het bloed te evalueren. ESCMID 

raadt aan om dit minstens één keer per dag te doen. Ook de richtlijnen van het UZ Gent geven de voorkeur aan de 

dagelijkse afname van bloedkweken. 
 

Volgens IDSA moet een katheter worden verwijderd wanneer vermoed wordt dat het aan de oorsprong van 

de candidemie ligt en dit op een veilige manier kan gebeuren. Elke patiënt moet hiervoor apart worden geëvalueerd. 

ESCMID raadt ten zeerste aan om steeds de katheters te verwijderen, zoals de richtlijn van het UZ Gent vermeldt. 
 

Het is zeer belangrijk om bij candidemie eventuele strooi-infecties, zoals endocarditis of oftalmologische 

aandoeningen op te sporen. De IDSA richtlijn behandelt de uitvoering van een echocardiografie niet. ESCMID adviseert 

om steeds een TEE uit te voeren, maar vermeldt hierbij het ideale tijdstip niet zoals wel het geval is bij de richtlijn van 

het UZ Gent. Alle drie de richtlijnen bevelen aan om een oogfundusonderzoek te laten uitvoeren. Opnieuw vermeldt 

ESCMID niet wanneer dit het best plaatsvindt. Volgens IDSA en het UZ Gent moet dit binnen de zeven dagen na de 

eerste positieve bloedkweek worden uitgevoerd.  
 

4.2. RETROSPECTIEVE EVALUATIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTEREMIE 

4.2.1. Patiëntenkarakteristieken 

In totaal werden 58 SAB dossiers geëvalueerd. De karakteristieken van deze patiënten worden weergegeven 

in tabel 4.3. Het mannelijke geslacht was in de meerderheid, namelijk 35 mannen tegenover 23 vrouwen. De leeftijden 

strekten zich uit van 29 jaar tot en met 92 jaar. De mediaan van alle leeftijden bedroeg 68 jaar (interquartile range 

IQR: 54,3-74,0). In 79,3 % van de gevallen werd een methicilline gevoelige S. aureus gedetecteerd in het bloed, in 20,7 

% van de gevallen een methicilline resistente S. aureus. Van alle S. aureus bacteriëmieën werden er 32 geclassificeerd 

als CA, 22 als HA en 4 als HCA. De maximale verblijfsduur in het ziekenhuis bedroeg 129 dagen. Eén patiënt verbleef 

slechts gedurende enkele uren op de spoedafdeling en keerde de dag zelf nog terug naar huis terug. De ligduur van 

deze patiënt bedroeg dus 0 dagen. De mediaan van de ligduur bedroeg 27 dagen (IQR: 16,3-43,5). Negen van de 58 

patiënten (15,5 %) stierven gedurende de opname in het ziekenhuis. Eén persoon (1,7 %) stierf binnen 14 dagen na de 

eerste positieve hemocultuur, 5 personen (8,6 %) stierven binnen 30 dagen na de eerste positieve hemocultuur. Bij 1 

patiënt met MSSA bacteriëmie en 1 patiënt met MRSA bacteriëmie kon niet worden achterhaald of deze binnen de 30 

dagen na de eerste positieve hemocultuur nog in leven waren, omwille van ontslag uit het ziekenhuis na minder dan 

30 dagen en geen latere heropname.  
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Tabel 4.3. Overzicht van de karakteristieken van de SAB patiënten 

Geslacht 

Vrouw (%) 

Man (%)  

 

23 (39,7) 

35 (60,3) 

Leeftijd (jaren) 

Min - Max 

Mediaan (IQR) 

 

29 – 92 

68 (54,3 – 74,0) 

Type S. aureus 

MSSA (%) 

MRSA (%) 

 

46 (79,3) 

12  (20,7) 

Classificatie 

Community-acquired (%) 

Healthcare-associated (%) 

Hospital-acquired (%) 

 

32 (55,2) 

4   (6,9) 

22 (37,9) 

Ligduur (dagen) 

Min – Max 

Mediaan (IQR) 

 

0 – 129 

27 (16,3 - 43,5) 

Mortaliteit 

Gestorven tijdens opname (%) 

14-dagen mortaliteitd (%) 

30-dagen mortaliteitd (%) 

 

9 (15,5)a 

1  (1,7)b 

5 (8,6)c 

a 4 patiënten met MRSA bacteriëmie, 5 patiënten met MSSA bacteriëmie 
b 1 patiënt met MSSA bacteriëmie 
c 2 patiënten met MRSA bacteriëmie, 3 patiënten met MSSA bacteriëmie 
d na de eerste positieve hemocultuur 

4.2.2. Katheterbeleid 

In tabel 4.4. zijn het aantal katheters en het aantal verwijderde katheters binnen 10 dagen na de eerste 

positieve hemocultuur terug te vinden per kathetertype. Op het moment dat de hemocultuur voor het eerst positief 

was voor S. aureus, waren er bij 36 patiënten (62,1 %) één of meerdere katheters/devices aanwezig. Op dat moment 

werden 22 patiënten gekenmerkt door de afwezigheid van een katheter/device. In totaal waren er 40 

katheters/devices aanwezig, waarvan 9 permanente katheters, 15 centrale katheters, 14 perifere katheters en 2 

pacemakers. De verwijdering van de katheters/devices binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur werd 

geëvalueerd. Algemeen gezien werd 75 % van alle katheters verwijderd binnen deze tijdspanne. De perifere katheters 

werden het vaakst verwijderd, namelijk in 85,7 % van de gevallen. De centrale katheter stond op de tweede plaats van 

vaakst verwijderde type katheter. Van alle centrale katheters werd namelijk 80 % verwijderd binnen de 10 dagen. Op 

de derde plaats staat de permanente katheter, de poortkatheter, die in 66,7 % van de gevallen verwijderd werd binnen 

de opgelegde termijn. De pacemaker scoorde het laagst. Geen enkele van de 2 pacemakers werd verwijderd.   
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Van de 58 Staphylococcus aureus bacteriëmieën waren er 12 kathetergerelateerd. Bij 11 patiënten was de 

oorzaak van de bloedstroominfectie niet gekend of niet vermeld. Ook onder andere volgende oorzaken werden 

teruggevonden: gekoloniseerde huidwonden, pulmonaire oorzaken, peritonitis en urosepsis.    

Tabel 4.4. Aantal aanwezige katheters en aantal katheters verwijderd binnen tien dagen per type 

Katheter aanwezig op 

moment van eerste 

positieve hemocultuur  

 

 

 

Type katheter N (%) Verwijderd binnen 10 dagen N (%) 

Alle katheters/devices 

Permanente katheter 

Centrale katheter 

Perifere katheter 

Andere 

40 

9  (22,5) 

15 (37,5) 

14 (35,0) 

2   (5,0) 

30 (75,0)a 

6   (66,7) 

12  (80,0) 

12  (85,7) 

0   (0,0) 

a Van de patiënten waarbij de katheter niet werd verwijderd, had niemand NTR-code 2 of NTR-code 3 

4.2.3. Echocardiografie 

Een echocardiografisch onderzoek vond plaats bij 39 van de 58 patiënten met SAB (67,2 %). Wanneer dit per 

type echocardiografie wordt voorgesteld, werd bij 7 patiënten enkel een TEE uitgevoerd, bij 15 patiënten enkel een 

TTE en 17 patiënten ondergingen beide types echocardiografie. Bij 18 van deze 39 patiënten (46,2 %) werd de 

echocardiografie minder dan 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur uitgevoerd. Bij 14 patiënten (35,9 %) vond 

het onderzoek plaats binnen het tijdsinterval van 10 tot 14 dagen. De echocardiografie gebeurde bij 7 patiënten (17,9 

%) later dan 14 dagen na de eerste positieve hemocultuur (tabel 4.5.). 

Tabel 4.5. Overzicht van de uitgevoerde echocardiografieën en het tijdstip wanneer dit plaatsvond 

Echocardiografie 

(N=39 ; 67,2 %) 

 

TEE 

TTE 

TTE + TEE 

 

 

N (%) 

 

<10 dagen N (%) ≥10 en ≤14 dagen N (%) >14 dagen N (%) 

 

7   

15  

17  

TOTAAL: 

39 (100,0) 

 

2  

9  

7  

TOTAAL: 

18 (46,2)a 

 

4  

4  

6  

TOTAAL: 

14 (35,9) 

 

1 

2 

4 

TOTAAL: 

7 (17,9) 
a Bij 1 patiënt kon een volgend onderzoek binnen de juiste tijdspanne niet plaatsvinden omwille van overlijden 

De mediaan van de tijd na de eerste positieve hemocultuur waarop de eerste echocardiografie werd 

uitgevoerd, bedroeg 8 dagen (IQR: 2-13). Bij 19 patiënten (32,8 %) werd geen echocardiografisch onderzoek uitgevoerd. 

Drie van hen vertoonden echter persisterende koorts gedurende meer dan 4 dagen, wat een risicofactor is voor 

endocarditis. Door middel van de uitgevoerde echocardiografieën kon bij 1 patiënt endocarditis worden 

gediagnosticeerd. In 4 gevallen waarbij telkens een TTE werd uitgevoerd, konden geen uitspraken omtrent de 

aanwezigheid van endocarditis gedaan worden omwille van een slechte visualisatie. Geen enkele van deze 4 patiënten 
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onderging vervolgens een controle-echo om endocarditis te kunnen uitsluiten. Van de 19 patiënten zonder 

echocardiografie hadden er 13 NTR-code 0, 3 NTR-code 1, 2 NTR-code 2 en 1 NTR-code 3.  

4.2.4. Antibioticabeleid 

 De mediaan van de totale behandelingsduur met IV antibiotica bedroeg 16 dagen (IQR: 13,0 – 21,8). De 

minimale en maximale behandelingsduur bedroegen respectievelijk 0 en 53 dagen. Van alle patiënten met een MSSA 

bacteriëmie werd 76,1 % minstens 14 dagen behandeld met IV antibiotica. Flucloxacilline (Floxapen®) werd toegediend 

aan 37 van de 46 patiënten (80,4 %) met een MSSA bacteriëmie. Bij 27 van hen duurde de behandeling met 

flucloxacilline minstens 14 dagen. Van alle patiënten met een MRSA bacteriëmie werd 58,3 % minstens 14 dagen 

behandeld met IV antibiotica. Vancomycine werd toegediend aan 10 van de 12 (83,3 %) patiënten met MRSA 

bacteriëmie. Bij 6 van hen werd vancomycine minimaal 14 dagen gegeven. De overige 2 kregen linezolid (tabel 4.6.). 

Tabel 4.6. Antibioticabeleid bij MSSA en MRSA 

MSSA (N = 46)a 

IV antibiotica 
Minstens 14 dagen 
< 10 dagen 
≥ 10 dagen en ≤ 14 dagen 
> 14 dagen 

Flucloxacilline  
Minstens 14 dagen 
< 10 dagen 
≥ 10 dagen en ≤ 14 dagen 
> 14 dagen 
0 dagen  

N   (%) 
 
35 (76,1) 
5   (10,9)b 

9   (19,6)c 

32 (69,6) 
 
27 (58,7) 
15 (32,6) 
10 (21,7) 
21 (45,7) 
9  (19,6) 

MRSA (N = 12) 
IV antibiotica 

Minstens 14 dagen 
< 10 dagen 
≥ 10 dagen en ≤ 14 dagen 
> 14 dagen 

Vancomycine 
Minstens 14 dagen 
< 10 dagen 
≥ 10 dagen en ≤ 14 dagen 
> 14 dagen 
0 dagen 

 
 
7   (58,3) 
3   (25,0)b 

2   (16,7) 
7   (58,3) 
 
6   (50,0) 
4   (33,3)d 

3   (25,0) 
5   (41,7) 
2   (16,7) 

a 1 patiënt met een penicilline allergie 
b 1 patiënt korter behandeld omwille van NTR-code 3 
c  1 patiënt overleden 
d  1 patiënt korter behandeld, tegen advies van MIT in, daar de patiënt Kerst bij familie wou vieren 

 Na de eerste positieve hemocultuur werd het nemen van hemoculturen herhaald bij 43 patiënten. Bij 25,9 % 

gebeurde dit niet. Van die 43 patiënten werd dit bij 90,7 % herhaald tot negativering van de bloedkweken. De mediaan 

van het aantal afgenomen vancomycinespiegels bij MRSA patiënten bedroeg 9,5 spiegels (IQR: 3,8 – 16,3). In totaal 
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werden van alle MRSA patiënten met een vancomycine behandeling 112 spiegels afgenomen. Van deze 112 spiegels 

lagen er 51 (45,5 %) onder 25 mg/L, 59 (52,7 %) tussen 25 en 35 mg/L en 2 (1,8 %) boven 35 mg/L. Met uitzondering van 

4 patiënten kreeg elke patiënt, bij wie flucloxacilline werd toegediend, dit in de standaarddosering van 6 x 2 g per 

dag. De 4 patiënten, van wie er 2 een creatinineklaring lager dan 15 ml/min hadden, ontvingen 6 x 1 g per dag.  Eén 

van deze 2 patiënten was een dialysepatiënt. De andere had een chronische nierinsufficiënte met een transiënte 

deterioratie van de nierfunctie in het kader van een infectie. 

4.2.5. Consult multidisciplinair infectieteam 

In totaal werd het MIT bij 25 van de 58 patiënten geconsulteerd. Op de dienst algemene inwendige ziekten, 

die geleid wordt door infectiologen, verbleven 7 patiënten. Dit betekent dat 55,2 % van de patiënten een MIT advies 

kreeg of opgenomen was op de dienst algemene inwendige ziekten (tabel 4.7.). 

Tabel 4.7. Overzicht MIT consulten 

Totaal aantal patiënten 58 

Aantal patiënten met een MIT advies 25 

Aantal patiënten behandeld op dienst algemene inwendige ziekten 7 

Percentage patiënten met MIT advies of opname op dienst algemene inwendige ziekten 55,2 % 
 

In tabel 4.8. is een overzicht weergegeven van het aantal gegeven en opgevolgde MIT adviezen per 

onderwerp. De adviezen die handelden over het antibioticagebruik, zoals het opstarten en stoppen van het juiste type 

antibioticum en de duur van de therapie, werden in 82,7 % van de gevallen opgevolgd. Adviezen omtrent het uitvoeren 

van een TTE of TEE werden slechts in 38,5 % van de gevallen opgevolgd. De adviezen over het katheterbeleid en het 

opsporen van strooi-infecties werden steeds opgevolgd. Adviezen omtrent het nemen van controlebloedkweken of 

andere kweken werden in 63,6 % van de gevallen opgevolgd. De opvolging van 1 advies omtrent het uitvoeren van een 

hematologisch onderzoek werd niet teruggevonden in het patiëntendossier. In totaal werd 74,4 % van de gegeven MIT 

adviezen opgevolgd. 

Tabel 4.8. Aantal gegeven en opgevolgde adviezen van het MIT per onderwerp 

MIT advies Aantal adviezen Aantal adviezen opgevolgd (%) 
Antibiotica 52 43 (82,7)a 

Echocardiografie 13 5   (38,5) 
Strooi-infecties opsporen bv. met PET-scan 4 4   (100,0) 
Kweken nemen bv. bloed, urine,… 11 7   (63,6) 
Katheter plaatsen, verwijderen, wisselen 5 5   (100,0) 
Uitvoeren hematologisch onderzoek 1 Niet gedocumenteerd 
TOTAAL 86 64 (74,4) 

a drie adviezen omtrent antibioticagebruik werden niet opgevolgd omwille van overlijden of kerstperiode 

4.2.6. Evolutie SAB behandeling in het UZ Gent 

 In tabel 4.9. wordt de evolutie van de procesindicatoren van de behandeling van SAB weergegeven aan de 

hand van cijfers uit eerdere studies in het UZ Gent. De eerste indicator is de verwijdering van aanwezige katheters 
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binnen 10 dagen. De tweede indicator is het uitvoeren van een echocardiografie. In de studies van 2007 en 2009 werd 

nagegaan of dit binnen de 10 dagen gebeurde. Vanaf de studie van 2013 werd echter geëvalueerd of dit na 10 tot 14 

dagen plaatsvond. Ook de evaluatie van het antibioticabeleid verschilt tussen de verschillende studies. In de studies 

van 2007 en 2009 werd bestudeerd hoeveel patiënten met een MSSA bacteriëmie minimaal 10 dagen een IV bèta-

lactam antibioticum kregen. Vanaf de studie van 2013 werd nagegaan hoeveel patiënten met zowel een MRSA als een 

MSSA bacteriëmie gedurende minimum 10 dagen een geschikte intraveneuze antibioticatherapie ontvingen. 

Tabel 4.9. Evolutie van de procesindicatoren van SAB in het UZ Gent (39-42) 
 2007 (N=70) 2009 (N=90) 2013 (N=58) 2014 (retro) 

(N=12) 

2014 (pros) 

(N=7) 

2016 (N=58) 

Katheterbeleid 64,2 % 63,6 % 93,8 % 50,0 % 83,3 % 75,0 % 

Echocardiografie 64,9 % 38,9 % 39,7 % 25,0 % 28,6 % 24,1 % a 

Antibioticabeleid 66,7 % 50,0 % 74,1 % 83,3 % 100,0 % 86,2 % 
a  14 van de 58 patiënten ondergingen een echocardiografisch onderzoek 10-14 dagen na eerste positieve hemocultuur 

4.3. RETROSPECTIEVE EVALUATIE CANDIDEMIE 

4.3.1. Patiëntenkarakteristieken 

Tabel 4.10. Overzicht van de karakteristieken van de patiënten met candidemie 

Geslacht 

Vrouw (%) 

Man (%)  

 

4   (36,4) 

7   (63,6) 

Leeftijd (jaren) 

Min - Max 

Mediaan (IQR) 

 

55 – 90 

63 (58,5 – 70,5) 

Classificatie 

Community-acquired (%) 

Hospital-acquired (%) 

 

1    (9,1) 

10 (90,9) 

Ligduur (dagen) 

Min – Max 

Mediaan (IQR) 

 

17 – 97  

25 (21,5 – 53,5)  

Mortaliteit 

Gestorven tijdens opname (%) 

30-dagen mortaliteitb (%) 

 

6   (54,5) 

5   (45,5)a 

Heropname binnen 30 dagen (%) 0   (0,0) 

Totale parenterale nutritie (%) 4   (36,4) 

Candida species 

C. albicans (%) 

C. albicans en C. glabrata (%) 

C. parapsilosis (%) 

C. lusitaniae (%) 

 

6   (54,5) 

3   (27,3) 

1    (9,1) 

1    (9,1) 
a Bij 2 patiënten was dit niet gedocumenteerd omwille van ontslag uit ziekenhuis en geen volgende opname 
b Gestorven binnen 30 dagen na de eerste positieve hemocultuur 
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In totaal werden 11 patiënten met een candidemie, waarvan 4 vrouwen en 7 mannen, in de studie opgenomen. 

De mediaan van de leeftijd bedroeg 63 jaar (IQR: 58,5 – 70,5). De leeftijden strekten zich uit van 55 tot 90 jaar. In 90,9 

% werd de candidemie verworven in het ziekenhuis. De patiënten verbleven minimaal 17 dagen en maximaal 97 dagen 

in het ziekenhuis. De mediaan van de ligduur bedroeg 25 dagen (IQR: 21,5 – 53,5). Van de 11 patiënten stierven er 6 

(54,5 %) tijdens hun opname in het ziekenhuis en 5 (45,5 %) binnen 30 dagen na de eerste positieve hemocultuur. 

Niemand werd opnieuw opgenomen binnen 30 dagen na ontslag. In totaal kregen 4 patiënten totale parenterale 

voeding toegediend, wat een risicofactor is voor het verwerven van een candidemie. De aanwezigheid van enkel C. 

albicans, de combinatie van C. albicans en C. glabrata, C. parapsilosis en tot slot C. lusitaniae kon bij respectievelijk 6 

patiënten, 3 patiënten, 1 patiënt en 1 patiënt in het bloed worden gedetecteerd. C. albicans blijft dus het vaakst 

voorkomende Candida species gevolgd door C. glabrata (tabel 4.10.). 

4.3.2. Katheterbeleid  

Bij de start van de candidemie waren er bij elke patiënt één of meerdere katheters aanwezig, 15 katheters in 

totaal. Van deze 15 katheters werden er 13 verwijderd (86,7 %) binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur. 

Eén van de 3 poortkatheters was na 10 dagen nog ter plaatse. Alle 7 aanwezige centrale katheters werden verwijderd 

binnen de opgelegde tijdspanne. De verwijdering van de perifere katheters binnen 10 dagen vond plaats bij 4 van de 

5 katheters (tabel 4.11.). 

Tabel 4.11. Aantal aanwezige katheters en aantal katheters verwijderd binnen tien dagen per type 

Katheter aanwezig op 

moment van eerste 

positieve hemocultuur  

 

Type katheter N (%) Verwijderd binnen 10 dagen N (%) 

Alle katheters/devices 

Permanente katheter 

Centrale katheter 

Perifere katheter 

15 

3 (20,0) 

7 (46,7) 

5 (33,3) 

13 (86,7) 

2  (66,7) 

7  (100,0) 

4  (80,0) 

 

In 5 van de 11 gevallen (45,5 %) lag een katheter aan de bron van de bloedstroominfectie. Bij 4 patiënten werd 

de oorzaak van de infectie niet vermeld in het EPD. In de overige gevallen lag een ontstoken insteekplaats van een 

sonde of een recidiverende cholangitis aan de basis van de sepsis. 

4.3.3. Echocardiografie 

 Een echocardiografie vond plaats bij 7 van de 11 patiënten (63,6 %). In totaal ondergingen 3 patiënten een 

TEE en 4 patiënten een TTE. Een TTE met een daaropvolgende TEE werd niet uitgevoerd. Bij 5 patiënten werd het 

echocardiografisch onderzoek na minder dan 10 dagen uitgevoerd, bij 1 patiënt na 10 tot 14 dagen en bij een andere 

patiënt na meer dan 14 dagen. Een overzicht wordt weergegeven in tabel 4.12.  
 

De mediaan van de tijd na de eerste positieve hemocultuur waarop de eerste echocardiografie werd 

uitgevoerd, bedroeg 6 dagen (IQR: 3-7,5). In totaal bleek bij één patiënt endocarditis aanwezig te zijn. Bij 4 patiënten 
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(36,4 %) werd geen echocardiografisch onderzoek uitgevoerd. Risicofactoren waren echter bij 2 van hen aanwezig. 

Eén iemand vertoonde persisterende koorts, de andere vertoonde persisterende koorts en persisterende candidemie. 

Van de 4 patiënten zonder echocardiografie hadden er 3 NTR-code 2 en 1 NTR-code 0.  

Tabel 4.12. Overzicht van de uitgevoerde echocardiografieën en het tijdstip wanneer dit plaatsvond 

Echocardiografie 

(N=7 ; 63,6 %) 

 

TEE 

TTE 

TTE + TEE 

 

 

N (%) 

 

<10 dagen N (%) ≥10 en ≤14 dagen N (%) >14 dagen N (%) 

 

3   

4 

0  

TOTAAL: 

7 (100,0) 

 

1 

4 

0 

TOTAAL: 

5 (71,4)a 

 

1 

0  

0 

TOTAAL: 

1 (14,3) 

 

1 

0 

0 

TOTAAL: 

1 (14,3) 
a 1 patiënt stierf 8 dagen na de eerste positieve hemocultuur                  

4.3.4. Antifungale therapie 

De mediaan van de totale antifungale therapieduur bedroeg in deze studie 16 dagen (IQR: 8-20). Er werd 

minimum 5 dagen en maximum 34 dagen behandeld. De aanbeveling om steeds minimum 14 dagen na de eerste 

negatieve bloedkweek te behandelen, werd opgevolgd bij 5 patiënten. Door het feit dat geen opvolghemoculturen 

werden afgenomen, kon bij 1 patiënt niet worden nagegaan of de duur van de behandeling adequaat was. Tabel 4.13. 

geeft een overzicht weer van de duur van de antifungale therapie na de eerste negatieve bloedkweek. 

Tabel 4.13. Overzicht duur van antifungale therapie na eerste negatieve bloedkweek 
 

 

Minder dan 14 dagen antifungale therapie 

< 10 dagen 

≥ 10 en < 14 dagen 

N (%) 

5 (45,5)a 

3 (60,0) 

2 (40,0) 

Minstens 14 dagen antifungale therapie 5 (45,5) 

Therapieduur niet na te gaan 1  (9,1) 
a Bij 5 patiënten kortere behandelingsduur: bij 4 omwille van overlijden, bij 1 omwille van NTR-code 3 
 

Anidulafungine (Ecalta®) werd bij 8 patiënten opgestart. Caspofungine (Cancidas®) werd initieel aan 2 

patiënten toegediend. Eén patiënt kreeg eerst fluconazol (Diflucan®). Dit betekent dat bij 10 van de 11 (90,9 %) 

patiënten initieel een echinocandine werd opgestart. Bij 6 patiënten (54,5 %) werd er geswitcht naar een ander 

antimycoticum. Dit gebeurde gemiddeld na 4,3 dagen. Van de 10 patiënten die initieel waren gestart met een 

echinocandine, switchten er 4 naar een behandeling met fluconazol, switchte er 1 naar een ander echinocandine, 

continueerden er 4 hun therapie met het initiële echinocandine en werd bij 1 patiënt de oorspronkelijke therapie met 

anidulafungine na 17 dagen gecombineerd met fluconazol. De patiënt bij wie initieel fluconazol werd opgestart, 

switchte na 4 dagen naar caspofungine. Uit de antimycogrammen van de Candida species die in het bloed werden 

teruggevonden, bleek dat allen gevoelig waren voor fluconazol en echinocandines met uitzondering van C. glabrata, 
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dat bij 3 patiënten aanwezig was. Dit species vertoonde namelijk resistentie voor fluconazol. De 3 patiënten die initieel 

een echinocandine kregen en bij wie C. glabrata in het bloed aanwezig was, switchten bijgevolg niet naar fluconazol. 

Twee andere patiënten, die niet switchten naar fluconazol, stierven kort na de eerste positieve bloedkweek. 
 

De correctheid van de doseringen werd eveneens geëvalueerd. Dit kon bij 1 patiënt niet worden beoordeeld 

omwille van opname op IZ, waar met een ander voorschriftenpakket wordt gewerkt. Van de overige 10 patiënten kreeg 

initieel iedereen, op 1 patiënt na, de juiste oplaaddosis en onderhoudsdosis. Deze ene patiënt ontving geen 

oplaaddosis van anidulafungine. Van de 6 patiënten bij wie het antimycoticum werd geswitcht, kregen er 4 de juiste 

oplaaddosis en onderhoudsdosis van het nieuwe antimycoticum. De overige 2 patiënten ontvingen geen oplaaddosis 

fluconazol. Bij het combineren van anidulafungine met fluconazol werd ook geen oplaaddosis fluconazol toegediend. 

4.3.5. Oogfundusonderzoek 

Een oogfundusonderzoek werd uitgevoerd bij 9 van de 11 (81,8 %) patiënten met een candidemie. Bij 2 

patiënten werd de richtlijn, die aanbeveelt om bij elke patiënt een oogfundusonderzoek binnen 7 dagen uit te voeren, 

niet opgevolgd. Het oogfundusonderzoek vond plaats bij 7 van de 9 (77,8 %) patiënten binnen de opgelegde 

tijdspanne. Bij 2 patiënten werd dit onderzoek later dan 7 dagen na de eerste postieve hemocultuur uitgevoerd. Twee 

patiënten ondergingen vervolgens nog een tweede onderzoek, namelijk 7 en 18 dagen na de eerste positieve 

hemocultuur. Deze extra onderzoeken zijn niet opgenomen in tabel 4.14.   

Tabel 4.14. Overzicht van het oogfundusbeleid 

 

Oogfundusonderzoek uitgevoerd 

≤ 7 dagen 

> 7 dagen 

N (%) 

9 (81,8)a 

7 (77,8) 

2 (22,2) 

Oogfundusonderzoek niet uitgevoerd 2 (18,2)b 

a 2 patiënten ondergingen een tweede oogfundusonderzoek na 7 en 18 dagen 
b 1 persoon vertoonde snelle achteruitgang en overleed niet veel later, andere persoon had NTR-code 2 en later code 3 
 

Niemand van de patiënten bleek neutropeen te zijn, waardoor een herhaling van het oogfundusonderzoek 

niet essentieel was. Tijdens het oogfundusonderzoek kon bij niemand tekenen van candidahaarden ter hoogte van het 

oog worden teruggevonden. De aanwezigheid van chorioretinitis en endoftalmitis kon dus worden uitgesloten. 

4.3.6. Consult multidisciplinair infectieteam 

In totaal werd het MIT bij 5 van de 11 patiënten geconsulteerd. Op de dienst algemene inwendige ziekten, die 

geleid wordt door infectiologen, verbleven 3 patiënten. Dit betekent dat 72,7 % van de patiënten een MIT advies kreeg 

of opgenomen was op de dienst algemene inwendige ziekten (tabel 4.15.).  

 

 

    



 

31 
  

Tabel 4.15. Overzicht MIT consulten 

Totaal aantal patiënten 11 

Aantal patiënten met MIT advies 5 

Aantal patiënten behandeld op dienst algemene inwendige ziekten 3 

Percentage patiënten met MIT advies 72,7 % 
 

De adviezen over de antifungale therapie, zoals het opstarten, stoppen, switchen van een antifungaal middel 

en de therapieduur, werden in 66,7 % van de gevallen opgevolgd. Eén advies omtrent het uitvoeren van een PET-CT 

scan werd niet opgevolgd. Alle adviezen gaande over het herhalen van bloedkweken en het uitvoeren van een 

oogfundusonderzoek werden opgevolgd. In totaal werd 70,0 % van de gegeven MIT adviezen opgevolgd (tabel 4.16.). 

Tabel 4.16. Aantal gegeven en opgevolgde adviezen van het MIT per onderwerp 
MIT-advies Aantal adviezen Aantal adviezen opgevolgd (%) 

Antifungale therapie 6 4 (66,7)a 

Strooi-infecties nagaan met PET-CT 1 0 (0,0)a 

Herhalen van bloedkweken 2 2 (100,0) 

Fundoscopie uitvoeren 1 1 (100,0) 

TOTAAL 10 7 (70,0) 
a  1 advies niet opgevolgd omwille van overlijden       

4.4. RETROSPECTIEVE EVALUATIE VAN HET ANTIBIOTICAGEBRUIK NA SLOKDARMRESECTIES  

4.4.1. Patiëntenkarakteristieken 

In totaal werden 20 patiënten met een open slokdarmresectie en 20 patiënten met een minimale invasieve 

slokdarmresectie in de studie opgenomen. Tabel 4.17. geeft een overzicht weer van de karakteristieken van deze 

patiënten. Beide groepen bestonden uit 85,0 % mannen en 15,0 % vrouwen. De mediaan van de leeftijd bedroeg bij 

open slokdarmresecties 65,5 jaar (IQR: 61,0–71,0), bij minimale invasieve slokdarmresecties 68,0 jaar (IQR: 62,8-74,3). 

De mediaan van de ligduur bedroeg bij open slokdarmresecties 14,0 dagen (IQR: 12,8-17,5) en bij minimaal invasieve 

slokdarmresecties 15,5 dagen (IQR: 14,0-22,8). In beide groepen werd telkens 1 patiënt terug opgenomen binnen 30 

dagen na ontslag. Tijdens de opname stierf 1 patiënt met een open slokdarmresectie, in de andere groep overleed 

niemand. Een heringreep vond plaats bij 3 patiënten met een open slokdarmresectie en bij 5 patiënten met een 

minimaal invasieve ingreep. Het MIT werd geconsulteerd voor 2 patiënten met een open slokdarmresectie. Dit 

gebeurde bij niemand met een minimaal invasieve ingreep. Na de open slokdarmresectie werd voor 1 patiënt een 

apotheekadvies gegeven, na de minimaal invasieve resectie gebeurde dit voor 2 patiënten. Een anastomoselek werd 

in beide groepen telkens bij 2 patiënten gedetecteerd. Een adenocarcinoom van de slokdarm kwam voor bij de helft 

van de patiënten met een open slokdarmresectie en bij 85 % van de patiënten met een minimaal invasieve resectie. 
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Tabel 4.17. Overzicht van de karakteristieken van patiënten met een slokdarmcarcinoom per type ingreep  
 Open slokdarmresectie Minimaal invasieve slokdarmresectie 

Geslacht 

Vrouw (%) 

Man (%) 

 

3      (15,0) 

17     (85,0) 

 

3    (15,0) 

17   (85,0) 

Leeftijd (jaren) 

Min – Max 

Mediaan (IQR) 

 

52 – 82 

65,5 (61,0 – 71,0) 

 

54 – 89 

68,0 (62,8 – 74,3) 

Ligduur in ziekenhuis (dagen) 

Min – Max 

Mediaan (IQR) 

 

10 – 55 

14,0  (12,8 – 17,5) 

 

10 – 60 

15,5  (14,0 – 22,8) 

Heropname binnen 30 dagen (%) 1       (5,0) 1     (5,0) 

Gestorven tijdens opname (%) 

30-dagen mortaliteit na ingreep (%) 

1       (5,0) 

0      (0,0) 

0    (0,0) 

0    (0,0) 

Heringreep (%) 3      (15,0) 5    (25,0) 

MIT advies 

Apotheekadvies 

2      (10,0) 

1       (5,0) 

0    (0,0) 

2    (10,0) 

Anastomoselek (%) 2      (10,0) 2    (10,0) 

Type slokdarmcarcinoom 

Plaveiselcelcarcinoom (%) 

Adenocarcinoom (%) 

 

10    (50,0) 

10    (50,0) 

 

3    (15,0) 

17   (85,0) 
 

4.4.2. Antibioticabeleid 

 Bij open slokdarmresecties bedroeg de mediaan van de totale antibioticatherapieduur (oraal en IV) en van 

de IV antibioticatherapieduur respectievelijk 9 dagen (IQR: 0,0-11,5) en 8 dagen (IQR: 0,0–10,3). Bij minimale invasieve 

slokdarmresecties bedroeg dit 8 dagen (IQR: 5,8-11,3) en 7 dagen (IQR: 3,0-9,3). Er werden geen antibiotica toegediend 

bij 8 patiënten met een open slokdarmresectie en bij 4 patiënten met een minimale invasieve ingreep (tabel 4.18.). 

Tabel 4.18. Duur van de totale en IV antibioticatherapie 

 Open slokdarmresectie Minimaal invasieve slokdarmresectie 

Duur totale antibioticatherapie (dagen) 

Min – Max 

Mediaan (IQR) 
 

 

0 – 35 

9 (0,0 – 11,5) 

 

0 – 41 

8 (5,8 – 11,3) 

Duur IV antibioticatherapie (dagen) 

Min – Max 

Mediaan (IQR) 

 

0 – 35 

8 (0,0 – 10,3) 

 

0 – 26 

7 (3,0 – 9,3) 

Aantal patiënten zonder antibiotica (%) 8 (40,0) 4 (20,0) 
 

 

In tabel 4.19. wordt het aantal patiënten weergegeven dat initieel piperacilline-tazobactam (Tazocin®) of 

amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®) kreeg. Ook het aantal patiënten dat uitsluitend piperacilline-tazobactam of 

amoxicilline/clavulaanzuur kreeg toegediend is terug te vinden in deze tabel. Tot slot wordt ook het aantal patiënten 

weergegeven dat andere antibiotica kreeg, al dan niet samen met bovengenoemde antibiotica, of een combinatie van 

piperacilline-tazobactam en amoxicilline/clavulaanzuur. 
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Tabel 4.19. Keuze van het antibioticum 

 Open slokdarmresectie (%) Minimaal invasieve slokdarmresectie(%) 

Initieel piperacilline-tazobactam  2 (10,0) 4 (20,0) 

Initieel amoxicilline/clavulaanzuur 6 (30,0) 9 (45,0) 

Uitsluitend piperacilline-tazobactam 0 (0,0) 2 (10,0) 

Uitsluitend amoxicilline/clavulaanzuur 2 (10,0) 6 (30,0) 

Andere antibiotica of combinatie van beide 10 (50,0) 8 (40,0) 
 

Tabel 4.20. toont bij hoeveel patiënten de mogelijkheid bestond te switchen van IV naar peroraal (PO). Hierbij 

werden enkel patiënten in rekening gebracht die een IV antibioticum kregen dat ook in orale vorm bestond én die de 

mogelijkheid hadden het orale geneesmiddel in te nemen. Van de 4 patiënten met een open slokdarmresectie bij wie 

deze mogelijkheid bestond, switchte niemand op het juiste moment, konden er 2 reeds vroeger geswitcht hebben en 

switchten er 2 niet. Van de 6 patiënten met een minimaal invasieve ingreep, die de mogelijkheid hadden om te 

switchten, gebeurde dit bij 2 patiënten op het juiste moment, bij 1 patiënt te laat en bij 3 patiënten gebeurde dit niet.  

Tabel 4.20. iv/po-switch 

 Open slokdarmresectie Minimaal invasieve slokdarmresectie 

Aantal patiënten met mogelijkheid tot iv/po-switch 4 6 

Geswitcht op juiste moment (%) 0 (0,0) 2 (33,3) 

Te laat geswitcht (%) 2 (50,0) 1  (16,7) 

Niet geswitcht (%) 2 (50,0) 3 (50,0) 
 

 Bij ongeveer 1/3 van de patiënten met een slokdarmresectie, bij wie een antibioticakuur werd opgestart, kon 

deze therapie vroeger worden beëindigd. Na een open en een minimaal invasieve slokdarmresectie werd bij 

respectievelijk 0,0 % en 12,5 % de antibioticatherapie onnodig opgestart. (tabel 4.21.). 

Tabel 4.21. Overzicht patiënten met een te lange antibioticatherapie of een onnodig opgestarte antibioticatherapie 

 Open slokdarmresectie Minimaal invasieve slokdarmresectie 

Aantal patiënten met antibiotica 12 16 

Te lang antibiotica gekregen (%) 4 (33,3) 5 (31,3) 

Onnodig antibiotica opgestart (%) 0 (0,0) 2 (12,5) 
 

 Tabel 4.22. geeft de gemiddelde duur van de antibioticabehandeling per type infectie weer.  

Tabel 4.22. Overzicht van de gemiddelde antibioticaduur per type infectie waarvoor behandeld werd 

 Open slokdarmresectie Minimaal invasieve slokdarmresectie 

Type infectie Aantal (%) Gem. duur (dag) Aantal (%) Gem. duur (dag) 

Pneumonie 7 (35,0) 11,9 7  (35,0) 8,6 

Urineweginfectie 1  (5,0) 10,0 2  (10,0) 7,0 

Mediastinitis 2 (10,0) 26,0 2  (10,0) 26,5 

Bloedstroominfectie (S. epidermidis) 0 (0,0) - 1   (5,0) 5,0 

Empirisch, atelectase 1  (5,0) 8,0 2  (10,0) 11,5 

Pneumonie + urineweginfectie 0 (0,0) - 2  (10,0) 21,0 

Pneumonie + mediastinits 1  (5,0) 35,0 0  (0,0) - 
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5. DISCUSSIE 

5.1. VERGELIJKING RICHTLIJNEN 

5.1.1. Staphylococcus aureus bacteriëmie 

De richtlijn van IDSA met betrekking tot de behandeling van een MRSA bacteriëmie dateert reeds van 2011. 

Momenteel wordt deze richtlijn herzien. De publicatie van de nieuwe richtlijn, waarvoor IDSA en ESCMID samenwerken, 

wordt verwacht in de herfst van 2018. ESCMID heeft geen specifieke richtlijn voor SAB.  
 

Bèta-lactam antibiotica worden bij een MSSA bacteriëmie verkozen boven glycopeptiden, bijvoorbeeld 

vancomycine, omwille van hun bewezen gunstiger effect (30). Bèta-lactam antibiotica en glycopeptiden inhiberen de 

celwandsynthese van bacteriën. Bèta-lactam antibiotica inhiberen enzymen die nodig zijn voor de celwandsynthese. 

Glycopeptiden binden op het D-alanyl-D-alanine uiteinde van de peptidoglycaan bouwsteen en inhiberen op die 

manier de crosslinking tussen de bouwstenen (4). Flucloxacilline, dat in de richtlijn van het UZ Gent als 

eerstelijnstherapie bij MSSA wordt gezien, wordt tevens in de Sanford Guide als eerste keuze vermeld (70). Voor de 

behandeling van een MRSA bacteriëmie zijn vancomycine, daptomycine en linezolid goede keuzemogelijkheden (38). 

Daptomycine is echter niet verkrijgbaar in België. Om de therapieduur te bepalen moet er onderscheid gemaakt 

worden tussen een ongecompliceerde bacteriëmie en een gecompliceerde bacteriëmie. Een ongecompliceerde 

bacteriëmie voldoet volgens IDSA aan de volgende voorwaarden: geen aanwezigheid van endocarditis, geen 

prothesemateriaal, opvolghemoculturen zijn negatief na twee tot vier dagen, verdwijnen van koorts binnen 72 uur na 

opstarten van therapie en de afwezigheid van indicaties die wijzen op metastatische infecties. Wanneer niet voldaan 

wordt aan één van deze criteria is er een gecompliceerde bacteriëmie aanwezig en moet vier tot zes weken worden 

behandeld (38, 68). Een minimale behandelingsduur van 14 dagen met een IV antibioticum, ongeacht een 

gecompliceerd of ongecompliceerd verloop, is nodig aangezien een kortere therapie geassocieerd wordt met herval 

en een groter risico op strooi-infecties (37). 
 

Volgens verschillende bronnen dient de aanwezigheid van infectieuze endocarditis steeds bij alle SAB 

patiënten, door middel van een echocardiografie, te worden uitgesloten. De voorkeur gaat hierbij uit naar een TEE 

omwille van het hogere detectievermogen (30, 38, 68). In de retrospectieve studie van Showler et al. (2015) worden 

criteria voor patiënten met een laag risicoprofiel opgesteld. Indien wordt voldaan aan de volgende criteria is het 

uitvoeren van enkel een TTE voldoende: afwezigheid van intraveneus druggebruik, nosocomiale verworvenheid van 

SAB en de afwezigheid van risicovolle hartaandoeningen. Dit houdt onder meer in dat er geen klepprothesen aanwezig 

zijn en de patiënt geen voorgeschiedenis van endocarditis heeft. Verder mag er ook geen aangeboren hartafwijking, 

kleplijden of pacemaker aanwezig zijn. Patiënten die voldoen aan deze criteria moeten dus geen TEE ter uitsluiting 

van endocarditis ondergaan. Op deze manier worden kosten gereduceerd en ervaren minder patiënten discomfort. 
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Deze studie heeft enkele beperkingen die toch moeten worden vermeld. Zo heeft deze studie een retrospectief design 

en zijn de aanwezigheid van persisterende koorts en hemoculturen niet opgenomen als criteria (71). In de review van 

Holland et al. (2014) worden andere criteria vermeld waarbij het uitvoeren van enkel TTE eveneens voldoende is. Deze 

criteria zijn de volgende: nosocomiale verworvenheid van SAB, negatieve hemoculturen binnen vier dagen na de eerste 

positieve hemocultuur, afwezigheid van permanente intracardiale devices, geen tekenen die wijzen op de 

aanwezigheid van endocarditis en onafhankelijkheid van hemodialyse (38).  
 

De richtlijn van het UZ Gent, met betrekking tot het uitvoeren van een echocardiografie bij SAB patiënten, is 

gebaseerd op de studie van Kaasch et al. (2011). Deze studie toont aan dat patiënten die voldoen aan opgestelde 

criteria geen TEE moeten laten uitvoeren. De criteria zijn de volgende: afwezigheid van persisterende SAB, 

onafhankelijkheid van hemodialyse, afwezigheid van zowel een permanent intracardiaal device als klepprothesen en 

tot slot de absentie van een spinale infectie en niet-vertebrale osteomyelitis (72). De studie vermeldt niet of de 

patiënten die voldoen aan de criteria al dan niet nog een TTE moeten ondergaan. Het niet noodzakelijk zijn van een 

TEE betekent echter niet dat deze patiënten helemaal geen echocardiografie moeten laten uitvoeren.  
 

In de richtlijn van het UZ Gent staat vermeld dat een echocardiografie enkel moet worden uitgevoerd bij een 

vermoeden van endocarditis of bij de aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren. De echocardiografie vindt het 

best plaats 10 tot 14 dagen na start van de antibioticatherapie om vals negatieve resultaten te vermijden. Het 

standaard uitvoeren van een echocardiografie bij alle SAB patiënten in het UZ Gent, bij voorkeur TEE, kan op basis van 

de IDSA richtlijn worden overwogen. Na overleg met een infectioloog wordt toch aangeraden in te zetten op een goede 

timing van TEE eerder dan TEE bij iedereen uit te voeren. Het uitvoeren van een TTE kan in aanmerking komen bij het 

voldoen aan opgestelde criteria voor patiënten met een laag risicoprofiel. 

5.1.2. Candidemie 

Een echinocandine is de eerstelijnsbehandeling bij een candidemie. Het wordt in de richtlijnen als initiële 

therapie verkozen omwille van zijn hoge efficaciteit, brede spectrum, weinige interacties met geneesmiddelen, 

weinige bijwerkingen en de toenemende resistentie van Candida species voor fluconazol (55). Er is reeds aangetoond 

dat een initiële therapie met een echinocandine gepaard gaat met hogere overlevingscijfers en betere uitkomsten 

dan fluconazol als eerstelijnsbehandeling (73). Switchen van een echinocandine naar fluconazol brengt verschillende 

voordelen met zich mee. De step-down therapie heeft een gunstige financiële impact, het reduceert het 

kathetergebruik en het beperkt de resistentieontwikkeling voor echinocandines omwille van de kortere 

blootstellingsduur. De studies van Vazquez et al. (2014) en Van Der Geest et al. (2015) tonen aan dat reeds na vijf 

dagen behandeling met een echinocandine veilig kan worden overgeschakeld naar fluconazol, indien wordt voldaan 

aan de opgestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de volgende: klinische stabiliteit, negatieve hemoculturen en 
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gevoeligheid van het Candida species voor fluconazol. Deze vroege de-escalatie naar fluconazol heeft een 

gelijkaardige efficaciteit als de behandeling waarbij het echinocandine wordt gecontinueerd. Tevens wordt er geen 

verschil gezien in mortaliteit na zowel 28 als 90 dagen (74, 75). 
 

Volgens de richtlijn van IDSA moet een katheter verwijderd worden indien er een vermoeden bestaat dat deze 

aan de oorsprong van de infectie ligt en indien dit op een veilige manier kan gebeuren. Aangezien een katheter vaak 

de bron is van de bloedstroominfectie, is het toch aan te raden steeds de katheter te verwijderen zoals vermeld in de 

richtlijn van het UZ Gent. In de richtlijnen wordt niet vermeld binnen welke tijdspanne dit moet plaatsvinden. De 

candidemie kan blijven persisteren totdat de katheter verwijderd wordt. Daarom lijkt het logisch dat deze zo snel 

mogelijk wordt weggehaald. Bovendien is de verwijdering van de katheter geassocieerd met hogere 

overlevingskansen en betere uitkomsten (73). 
 

 Volgens de richtlijn van ESCMID moet elke patiënt met een candidemie een TEE ondergaan om endocarditis 

uit te sluiten. In de richtlijn van het UZ Gent staat vermeld dat dit moet worden uitgevoerd bij een vermoeden van 

endocarditis of bij aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren. De risicofactoren die het UZ Gent vermeldt zijn 

de volgende: persisterende koorts of candidemie, klepprothesen, kleplijden, voorgeschiedenis van endocarditis en IV 

druggebruik. In de studie van Fernàndez-Cruz et al. (2015) ondergaan 187 patiënten met candidemie een 

echocardiografie. Bij elf patiënten blijkt uit de echocardiografie dat endocarditis aanwezig is. Bij drie van deze elf, dus 

27,3 %, komen geen risicofactoren in verband met endocarditis voor. Endocarditis zou bij deze drie patiënten dus niet 

worden opgemerkt indien zij geen echocardiografie zouden ondergaan (76). Het systematisch uitvoeren van een 

echocardiografie, bij voorkeur TEE, bij alle patiënten met candidemie zou dus in het UZ Gent kunnen worden 

overwogen, om de aanwezigheid van endocarditis uit te sluiten.  
 

 Strooi-infecties ter hoogte van het oog worden nagegaan door middel van een oogfundusonderzoek bij elke 

patiënt. Sommigen suggereren dat op basis van de aan-of afwezigheid van symptomen, die patiënten ter hoogte van 

het oog ondervinden, een oogfundusonderzoek al dan niet moet worden uitgevoerd. In een studie waarbij niemand 

van de 211 patiënten met een candidemie symptomen ter hoogte van het oog ervaart, blijkt ook uit het 

oogfundusonderzoek dat bij niemand een strooi-infectie ter hoogte van het oog aanwezig is (49). Bij voorkeur wordt 

toch de richtlijn van het UZ Gent gevolgd, zodat problemen ter hoogte van het oog snel kunnen worden gedetecteerd 

en eventueel gezichtsverlies beperkt blijft.  
 

 Tot slot kan dus besloten worden dat de richtlijn van het UZ Gent omtrent candidemie up-to-date is en 

overeenkomt met wat in de literatuur wordt vermeld. Het standaard uitvoeren van een echocardiografie, ook bij 

patiënten zonder risiciofactoren, kan worden overwogen. 
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5.2. RETROSPECTIEVE EVALUATIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERIËMIE 

5.2.1. Patiëntenkarakteristieken 

 In totaal werden 58 patiëntendossiers geëvalueerd. In deze studie bedroeg de mortaliteit tijdens de opname 

15,5 %. In de literatuur wordt beschreven dat de mortaliteit 15 tot 50 % bedraagt (30). De cijfers in deze studie liggen 

dus eerder laag, wat mogelijks kan verklaard worden door het feit dat patiënten op IZ werden geëxcludeerd. De 

mortaliteit van een MSSA bacteriëmie lag iets hoger dan die van een MRSA bacteriëmie. Dit is tegenstrijdig met wat 

de literatuur vermeldt (34-36). Bij één patiënt werd op spoed een bloedstaal afgenomen dat later positief bleek voor 

S. aureus. Deze patiënt ging de dag zelf naar huis en werd niet opnieuw gecontacteerd. Bijgevolg onderging deze geen 

echocardiografie en werd geen adequate therapie opgestart. Dit illustreert dat een actieve opvolging van de patiënt 

nodig is, zodat deze indien nodig gecontacteerd kan worden om de juiste behandeling op te starten. 

5.2.2. Katheterbeleid 

Het verwijderen van aanwezige katheters/devices wordt gezien als een kwaliteitsindicator voor de evaluatie 

van de behandeling van een SAB. Deze verwijdering wordt bij voorkeur zo snel mogelijk uitgevoerd. Analoog aan 

eerdere evaluaties van de SAB behandeling in het UZ Gent, werd in deze thesis de verwijdering binnen een tijdspanne 

van 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur geëvalueerd. In deze retrospectieve studie werd 75 % van alle 

katheters verwijderd, wat op zich al een redelijk resultaat is. Toch is dit nog niet voldoende en moet er gestreefd 

worden naar betere resultaten. Er is dus nog ruimte voor verbetering.  
 

Bij 2 patiënten was een pacemaker aanwezig die in beide gevallen niet werd verwijderd. Wanneer de richtlijn 

van het UZ Gent strikt wordt gevolgd, dienen pacemakers ook steeds te worden verwijderd. Tijdens het overleg met 

de infectioloog adviseerde deze om een pacemaker enkel te verwijderen indien het de bron van de 

bloedstroominfectie is. Wanneer dit niet het geval is, raadde hij aan om de pacemaker te laten zitten en gedurende 

zes weken rifadine te associëren. In beide gevallen waarbij de pacemaker niet werd verwijderd, lag deze niet aan de 

bron van de SAB. Volgens het advies van de infectioloog zou rifadine dus bij beiden moeten worden geassocieerd. Dit 

was bij 1 van de 2 patiënten het geval. Eén van de poortkatheters werd niet verwijderd ondanks het gegeven MIT-

advies. De reden voor het niet verwijderen van één van de centrale katheters, die in het medisch dossier stond vermeld, 

was de volgende: ‘Gezien alle positieve hemoculturen dateren van hetzelfde tijdstip, wordt geopteerd om de centraal 

veneuze katheter niet te verwijderen.’ Deze redenering is niet correct en strookt niet met de richtlijn omtrent de 

katheterverwijdering. Een katheter moet steeds worden verwijderd wanneer een S. aureus in het bloed wordt 

gedetecteerd. Het niet verwijderen van de katheter kon bij niemand verklaard worden door het NTR-beleid. 

5.2.3. Echocardiografie 

 Volgens de richtlijn van het UZ Gent dient bij aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren voor 

endocarditis steeds een echocardiografie te worden uitgevoerd. Dit moet 10 tot 14 dagen na de eerste positieve 
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hemocultuur gebeuren. Op die manier kan latente endocarditis worden uitgesloten. Wanneer de echocardiografie 

vroeger plaatsvindt, kunnen de resultaten namelijk vals negatief zijn. Het vroeg uitvoeren van een echocardiografie 

wordt enkel bij patiënten met een suggestieve kliniek gerechtvaardigd. In het elektronisch patiëntendossier van 4 

patiënten werd expliciet vermeld dat er een souffle waar te nemen was en er een vermoeden van endocarditis 

bestond. Het vroeg uitvoeren van een echocardiografie was in die gevallen verantwoord. Bij 1 van deze 4 patiënten 

kon endocarditis worden vastgesteld. Mogelijks vertoonden nog meer patiënten een suggestieve kliniek wijzend op 

endocarditis, maar kon dit door beperkte documentatie in het EPD niet in kaart worden gebracht.  
 

Van de 39 patiënten die een echocardiografie ondergingen, vond dit bij 18 patiënten (46,2 %) plaats minder 

dan 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur. Slechts in 4 gevallen kon dit worden gerechtvaardigd. Het aantal 

echocardiografieën dat te vroeg wordt uitgevoerd is te hoog, waardoor de kans op vals negatieve resultaten ook hoog 

is. Een echocardiografie binnen de aanbevolen tijdspanne van 10 tot 14 dagen werd uitgevoerd bij 35,9 % van de 

patiënten met een echocardiografie. Dit lage resultaat toont aan dat maatregelen nodig zijn om een echocardiografie 

binnen de correcte tijdspanne te laten plaatsvinden en het aantal te vroege echocardiografieën te reduceren.  
 

Bij voorkeur wordt een TEE uitgevoerd omwille van de hogere sensitiviteit. Van de 39 patiënten die in dit 

retrospectief onderzoek een echocardiografie ondergingen, werd bij 24 patiënten (61,5 %) een TEE, al dan niet in 

combinatie met een TTE, uitgevoerd. Enkel een TTE werd uitgevoerd bij 15 patiënten (38,5 %). Voor een optimaal beleid 

hadden deze patiënten vervolgens nog een TEE moeten ondergaan, wat hier niet is gebeurd. Tijdens het overleg werd 

door de infectioloog bevestigd dat het uitvoeren van enkel TTE onvoldoende is, tenzij de TTE reeds de aanwezigheid 

van endocarditis kan aantonen. Bij 4 patiënten die enkel TTE ondergingen, kon geen uitspraak worden gedaan over de 

aanwezigheid van endocarditis omwille van slechte visualisatie. Niemand van hen onderging vervolgens nog een 

echocardiografie om endocarditis uit te sluiten. Deze controle-echocardiografie had bij deze patiënten zeker moeten 

plaatsvinden. Bij 5 patiënten was een TEE niet mogelijk onder andere omwille van dysfagieklachten, slokdarmstenose 

of een recente oesofagectomie. 
 

Bij afwezigheid van risicofactoren is volgens de richtlijn van het UZ Gent de uitvoering van een 

echocardiografie niet noodzakelijk. In totaal ondergingen 39 van de 58 patiënten een echocardiografie. Dit betekent 

dat de richtlijn van IDSA omtrent echocardiografieën in 67,2 % van de gevallen werd gevolgd. IDSA raadt namelijk aan 

om bij elke SAB patiënt een echocardiografisch onderzoek uit te voeren (68). Wat er in de literatuur geschreven staat 

omtrent de uitvoering van een echocardiografie werd reeds eerder vermeld onder 4.1.1 en 5.1.1. Bij 19 patiënten 

gebeurde geen echocardiografisch onderzoek. Wanneer bij deze 19 de aanwezigheid van één of meerdere 

risicofactoren werd onderzocht, bleek dat bij 3 patiënten een persisterende koorts werd opgemeten. Eén van hen 

overleed snel na de eerste positieve hemocultuur, wat het niet uitvoeren van het onderzoek kan rechtvaardigen. Bij 2 
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patiënten werd dus onterecht geen echocardiografie uitgevoerd. In dit retrospectief onderzoek werd kleplijden als 

risicofactor buiten beschouwing gelaten daar dit moeilijk terug te vinden was in het patiëntendossier. Bijgevolg kan 

het niet uitgesloten worden dat naast deze 2 patiënten nog anderen ten onrechte geen echocardiografie hebben 

ondergaan, aangezien kleplijden mogelijks aanwezig was. 
 

Bij de evaluatie van het tijdstip van uitvoering van het echocardiografisch onderzoek werd rekening 

gehouden met het NTR-beleid. Bij 1 patiënt, die reeds vroeg een echocardiografie onderging, kon geen onderzoek 

binnen de gewenste tijdspanne van 10 tot 14 dagen worden uitgevoerd daar deze overleed. De vroege echocardiografie 

kon echter reeds de aanwezigheid van endocarditis aantonen, waardoor bijgevolg een volgende echocardiografie niet 

meer nodig was. Bij de andere patiënten met een echocardiografie, kon het niet uitvoeren van het onderzoek na 10 

tot 14 dagen niet worden verklaard door het NTR-beleid of overlijden. Verder werd ook het NTR-beleid bij patiënten 

zonder echocardiografie in rekening gebracht. Bij 1 patiënt met NTR-code 3 kon geen echocardiografie worden 

uitgevoerd wegens overlijden. Bij 2 andere patiënten werd dit mogelijks niet uitgevoerd wegens NTR-code 2. 

5.2.4. Antibioticabeleid 

 De richtlijn van het UZ Gent beveelt aan om een SAB steeds minimaal 14 dagen te behandelen. Voor een MSSA 

en MRSA bacteriëmie worden respectievelijk flucloxacilline en vancomycine/linezolid als antibiotica vermeld. Door de 

aanwezigheid van andere kiemen of onderliggende aandoeningen werden soms andere antibiotica toegediend. Een 

vaak voorkomend voorbeeld is de behandeling met piperacilline-tazobactam dat een brede range aan kiemen indekt. 

Tijdens het overleg met de infectioloog werd besproken of de keuze voor deze alternatieve antibioticatherapieën 

correct was en of deze antibiotica eveneens instonden voor de behandeling van de SAB bacteriëmie. De gegeven 

antibiotica werden bij iedereen goedgekeurd. Van de patiënten met een MSSA bacteriëmie werd 76,1 % minstens 14 

dagen behandeld met IV antibiotica. Bij de patiënten met een MRSA bacteriëmie gebeurde dit in 58,3 % van de gevallen. 

In totaal werd 72,4 % van de SAB patiënten minstens 14 dagen met IV antibiotica behandeld. Een antibioticatherapie 

van minder dan 14 dagen kon bij 2 patiënten met een MSSA bacteriëmie worden verklaard door overlijden of NTR-code 

3. Bij een MRSA bacteriëmie kon dit bij 1 patiënt worden verklaard door de NTR-code 3. Deze cijfers tonen aan dat een 

antibioticatherapie gedurende minimaal 14 dagen niet bij elke patiënt wordt toegepast. Deze minimale therapieduur 

is echter zeer belangrijk aangezien een kortere therapieduur gepaard met een groter risico op herval en strooi-

infecties (37). Ook omwille van de hoge mortaliteit die met SAB gepaard gaat, is het naleven van de minimale 

therapieduur belangrijk.  
 

 Wanneer de richtlijn zeer strikt wordt opgevolgd en dus bij een MSSA bacteriëmie enkel rekening wordt 

gehouden met de duur van de behandeling met flucloxacilline, dan kan worden besloten dat de richtlijn bij 58,7 % van 

de patiënten werd opgevolgd. De helft van de patiënten met een MRSA bacteriëmie ontving vancomycine gedurende 
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minimaal 14 dagen. De 2 patiënten die geen vancomycine kregen, kregen wel voldoende lang linezolid. De richtlijn 

werd dus bij 66,7 % van de patiënten met MRSA strikt opgevolgd. 
 

De standaarddosering van flucloxacilline bedraagt 6 x 2 g per dag. Bij 4 patiënten werd een lagere dosis van 

6 x 1 g gegeven. Deze lagere dosering wordt in de literatuur aangeraden bij een creatinineklaring lager dan 15 mL/min 

(70). Dit was bij 2 van deze 4 patiënten het geval. Volgens de infectioloog werd flucloxacilline bij elk van deze 4 

patiënten ondergedoseerd, daar deze van mening is dat de dosering van flucloxacilline niet moet worden aangepast 

aan de hand van de creatinineklaring. Om deze stelling te bevestigen zou TDM moeten worden uitgevoerd. 
 

Het nemen van controlehemoculturen is belangrijk om blijvende positiviteit te kunnen uitsluiten. Op die 

manier kan worden nagegaan of de ingestelde antibioticakuur een effect heeft op de bacteriëmie. Toch werd dit bij 

25,9 % van de patiënten niet uitgevoerd. Indien wel controlehemoculturen werden afgenomen, gebeurde dit in 90,7 % 

van de gevallen tot negativering van de bloedkweken. Er moet dus worden ingezet op het nemen van 

controlehemoculturen tot bewezen negativering.  

5.2.5. Consult multidisciplinair infectieteam 

In het UZ Gent heeft het MIT de intentie om bij elke patiënt met een SAB een advies te geven. In dit 

retrospectief onderzoek kreeg 55,2 % een MIT advies of was opgenomen op de dienst algemene inwendige ziekten. De 

doelstelling van het MIT is dus nog niet bereikt. Klinisch microbiologen communiceren een positieve hemocultuur naar 

de voorschrijvende arts. Voor een goede opvolging is registratie in het EPD noodzakelijk, met feedback naar het MIT. 

Zo kan het MIT de behandeling van deze patiënten opvolgen en adviezen geven. Uit de bekomen resultaten blijkt dat 

vooral de adviezen omtrent het uitvoeren van een echocardiografisch onderzoek niet werden opgevolgd. Het 

uitvoeren van een echocardiografie op het juiste tijdstip is echter essentieel om endocarditis, dat gepaard gaat met 

een hoge mortaliteit, uit te sluiten. Van alle adviezen werd 74,4 % opgevolgd, wat op zich een goed resultaat is (24). 

De gunstige effecten van een antimicrobial stewardship programma zijn reeds aangetoond. Onder andere het 

plaatsvinden van consulten aan het bed van de patiënt reduceert de mortaliteit bij SAB patiënten (77). Een ziekenhuis 

in Portugal maakt gebruik van een innovatief elektronisch systeem waarbij de arts bij het voorschrijven dient aan te 

duiden of het antibioticum voor empirisch of gericht gebruik bedoeld is en welk type infectie aanwezig is. Vervolgens 

stelt het systeem automatisch de ideale therapieduur in. Indien het voorschrift niet voldoet aan de opgestelde 

richtlijnen wordt dit onmiddellijk gemeld aan het MIT, zodat deze zo snel mogelijk kan ingrijpen. Het systeem heeft 

in dit ziekenhuis geleid tot meer adequate behandelingen en een daling van het antibioticagebruik (78). Dit voorbeeld 

toont aan dat het gebruik van innovatieve elektronische systemen kan helpen om een correcter antibioticagebruik na 

te streven. Een dergelijk systeem zou ook in het UZ Gent een meerwaarde bieden.    
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5.2.6. Evolutie SAB behandeling in het UZ Gent 

De prospectieve studie uit 2014 toont betere resultaten aangezien in deze studie patiënten intensief werden 

opgevolgd (42). Sinds de oprichting van het MIT in 2011 tonen de studies betere cijfers aan omtrent het 

antibioticabeleid en het katheterbeleid. De cijfers van de echocardiografische onderzoeken vanaf 2013 zijn lager dan 

de cijfers uit 2007 en 2009. Dit kan verklaard door het feit dat in de vroegste studies bestudeerd werd of het 

onderzoek plaatsvond binnen de 10 dagen (39-42). Vanaf de studie van 2013 werd de uitvoering 10 tot 14 dagen na 

de eerste positieve hemocultuur bestudeerd. Vermits deze thesis heeft aangetoond dat veel echocardiografieën te 

vroeg werden uitgevoerd, is het niet abnormaal dat de vroegste studies betere resultaten voorleggen. Tabel 4.9 geeft 

onder andere de cijfers van 2016 weer omtrent het antibioticagebruik gedurende minimaal 10 dagen. De richtlijn 

beveelt echter een minimale antibioticaduur van 14 dagen aan. Daar eerdere studies de minimale duur van 10 dagen 

evalueerden, werd dit ook zo voor deze studie in de tabel weergegeven. De bekomen resultaten in deze masterproef 

tonen aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering van de behandeling van SAB. 
 

5.3. RETROSPECTIEVE EVALUATIE CANDIDEMIE 

5.3.1. Patiëntenkarakteristieken 

In deze studie werden 11 patiëntendossiers geëvalueerd. De mortaliteit tijdens opname bedroeg 54,5 %. In de 

literatuur wordt de mortaliteit tot 47 % geschat (55). De sterftecijfers liggen dus hoger dan beschreven in de literatuur. 

Op één geval na werden alle candidemieën verworven in het ziekenhuis. Deze cijfers zijn te verwachten daar Candida 

species één van de belangrijkste verwekkers van nosocomiale bloedstroominfecties zijn (45). C. albicans blijft het 

vaakst voorkomende Candida species gevolgd door C. glabrata. Dit komt overeen met de incidenties die terug te vinden 

zijn in de literatuur (43, 45). Totale parenterale voeding werd bij 36,4 % van de patiënten toegediend. TPN wordt dan 

ook gezien als risicofactor voor candidemie (45). 

5.3.2 Katheterbeleid 

 In de richtlijn van het UZ Gent staat vermeld dat een katheter steeds moet worden verwijderd. De tijdspanne 

waarin dit zich moet voordoen wordt echter niet vermeld. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren. Om meer 

duidelijkheid te bieden aan de gebruikers van deze richtlijn, zou dit aan de richtlijn moeten worden toegevoegd. In 

deze thesis wordt het verwijderen van een katheter binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur als 

kwaliteitsindicator beschouwd. Uit de resultaten blijkt dat dit in 86,7 % van de gevallen gebeurde. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat de richtlijn omtrent de katheterverwijdering goed wordt opgevolgd. In totaal werden 2 

katheters niet verwijderd, namelijk een perifere katheter en een poortkatheter. Eén patiënt overleed minder dan 10 

dagen na de eerste positieve hemocultuur, terwijl de perifere katheter nog aanwezig was. Bij de andere patiënt kon 

de poortkatheter pas na 13 dagen, na herstel van bloedplaatjes na een diepe trombopenie, worden verwijderd. Dit 

toont aan dat bij evaluatie van richtlijnen een zekere klinische dynamiek in rekening kan worden gebracht. 
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5.3.3. Echocardiografie 

 Wat er in de literatuur geschreven staat omtrent de uitvoering van een echocardiografie werd reeds eerder 

vermeld onder 4.1.2 en 5.1.2. Net zoals de richtlijn voor de behandeling van SAB, vermeldt de UZ Gent richtlijn voor de 

behandeling van candidemie dat bij aanwezigheid van risicofactoren een echocardiografie 10 tot 14 dagen na de eerste 

positieve hemocultuur moet worden uitgevoerd. Bij een vermoeden van endocarditis dient echter vroeger een 

echocardiografisch onderzoek plaats te vinden. Bij 1 patiënt werd de aanwezigheid van endocarditis vermoed, wat kon 

worden aangetoond met een vroege echocardiografie. Bij deze patiënt is het vroege tijdstip van uitvoeren dus 

gerechtvaardigd.  
 

Van de 7 patiënten die een echocardiografie ondergingen, vond dit bij 5 patiënten (71,4 %) plaats minder dan 

10 dagen na de eerste positieve hemocultuur. Slechts bij 1 patiënt kon dit worden gerechtvaardigd. Een 

echocardiografie binnen de aanbevolen tijdspanne van 10 tot 14 dagen werd uitgevoerd bij 14,3 % van alle patiënten 

met een echocardiografie, wat een heel laag resultaat is. Van alle patiënten met candidemie onderging 9,1 % een 

echocardiografie binnen de correcte tijdspanne. Deze resultaten tonen opnieuw aan dat in het ziekenhuis moet 

worden ingezet op een correcte timing van de uitvoering van echocardiografische onderzoeken. Op die manier wordt 

de kans op vals negatieve resultaten gereduceerd. 
 

 De voorkeur gaat uit naar een TEE. Van de 7 patiënten met een echocardiografie, werd bij 3 patiënten (42,9 

%) een TEE uitgevoerd. Een TTE werd uitgevoerd bij 4 patiënten. Omwille van een slokdarmstenose of een te risicovolle 

anesthesie kon het uitvoeren van een TTE bij 2 patiënten worden verklaard. Bij 1 van de andere 2 patiënten, kon 

endocarditis reeds met een TTE worden aangetoond. Voor een optimaal beleid zou 1 van de 4 patiënten dus nog een 

TEE moeten ondergaan zijn. Dit gebeurde niet aangezien de patiënt 2 dagen na de TTE overleed. 
 

Bij afwezigheid van risicofactoren is volgens de richtlijn van het UZ Gent de uitvoering van een 

echocardiografie niet noodzakelijk. Bij 4 patiënten gebeurde geen echocardiografisch onderzoek, ondanks het feit dat 

bij 2 van hen 1 of meerdere risicofactoren aanwezig waren. Deze 2 patiënten werden echter gekenmerkt door de snelle 

achteruitgang van hun medische toestand waardoor werd afgezien van verdere onderzoeken. Kleplijden als 

risicofactor werd ook hier buiten beschouwing gelaten omwille van dezelfde reden als bij SAB. 
 

Bij de evaluatie van het tijdstip van de echocardiografie werd rekening gehouden met het NTR-beleid. Bij 1 

patiënt kon het vroege onderzoek reeds de aanwezigheid van endocarditis aantonen waardoor een later onderzoek 

niet essentieel was. Eén patiënt met TTE overleed 8 dagen na de eerste positieve hemocultuur. Bij de andere patiënten 

met een echocardiografie, kon het niet uitvoeren van het onderzoek binnen 10 tot 14 dagen niet worden verklaard 

door het NTR-beleid of overlijden. Verder werd ook het NTR-beleid in rekening gebracht bij patiënten zonder 

echocardiografie. Bij 3 patiënten werd mogelijks geen echocardiografisch onderzoek uitgevoerd wegens NTR-code 2. 
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5.3.4. Antifungale therapie 

 Volgens de richtlijn van het UZ Gent dient een candidemie minstens 14 dagen na de eerste negatieve 

hemocultuur te worden behandeld met een antifungaal middel. In deze studie kon bij 1 patiënt niet worden nagegaan 

of er voldoende lang werd behandeld omwille van het feit dat geen controlehemoculturen werden afgenomen. Het 

nemen van controlehemoculturen tot negativering is zeer belangrijk. Alleen dan kan een correcte therapieduur 

worden bepaald. Een te korte behandelingsduur werd gezien bij 5 patiënten, maar kon bij allen verklaard worden door 

overlijden of NTR-beleid. De overige patiënten werden allemaal voldoende lang behandeld. Wanneer geen rekening 

werd gehouden met overlijdens en NTR-beleid, was bij 83,3 % de therapieduur conform de richtlijn. Het ziekenhuis 

scoort dus zeer goed wat betreft de duur van de antifungale behandeling.  
 

 Echinocandines worden als eerstelijnsbehandeling voor candidemie beschouwd. De redenen hiervoor werden 

reeds eerder beschreven onder 5.1.2. In deze studie werd bij 90,9 % van de patiënten initieel een echinocandine 

opgestart. Bij 1 patiënt werd initieel fluconazol opgestart en werd later geswitcht naar een echinocandine. Deze 

afwijking van de richtlijn werd door de infectioloog goedkgekeurd omwille van mycositis ter hoogte van de liezen en 

stuit. Qua keuze van initiële therapie worden de richtlijnen dus goed gevolgd. Volgens de terugbetalingscriteria 

worden echinocandines enkel terugbetaald wanneer initieel fluconazol wordt toegediend. Dit gebeurt echter zelden.  
 

Bij gevoeligheid van het Candida species voor fluconazol, bij bewezen negativering van de hemoculturen en 

bij klinische stabiliteit kan vervolgens worden geswitcht naar fluconazol. Het switchen gebeurt best zo snel mogelijk 

wanneer wordt voldaan aan deze criteria onder andere omwille van de financiële impact. De dagprijs van een 

echinocandine in het UZ Gent is namelijk ongeveer 28 keer hoger dan de dagprijs van fluconazol. In deze studie werd 

bij 5 patiënten de initiële behandeling, die bij iedereen bestond uit een echinocandine, niet geswitcht naar fluconazol. 

Bij 3 patiënten kon dit verklaard worden door het resistentiepatroon van C. glabrata in het bloed. De 2 overige 

patiënten overleden 8 en 9 dagen na de eerste positieve hemocultuur, waardoor het niet switchen naar fluconazol 

vermoedelijk te wijten is aan de achteruitgang van de klinische toestand. Er kan dus worden besloten dat bij deze 5 

patiënten het continueren van de echinocandinebehandeling wordt gerechtvaardigd. Van de 4 patiënten bij wie 

geswitcht werd naar fluconazol waren bij 3 de controlehemoculturen negatief en was het Candida species gevoelig 

voor fluconazol. Bij 1 patiënt daarentegen werden geen controlehemoculturen afgenomen, maar werd toch geswitcht 

naar fluconazol. Dit is niet conform de richtlijn aangezien negativering van de hemoculturen niet kon worden 

bewezen. De voorwaarde van klinische stabiliteit werd bij deze 4 patiënten niet in rekening gebracht, daar dit niet 

gemakkelijk uit het EPD kon worden gehaald. De combinatie van een echinocandine met fluconazol was volgens de 

infectioloog een bewuste keuze omwille van een aorta greffe.  
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Wanneer de dosering van de totale behandeling wordt geëvalueerd, blijkt dat bij 7 van de 10 patiënten (70,0 

%) een correcte dosering werd toegediend. Bij 1 patiënt kon dit niet worden nagegaan door verblijf op IZ. Van de 4 

patiënten die overschakelden op fluconazol, kregen er 2 (50,0 %) geen oplaaddosis. De patiënt bij wie fluconazol en 

een echinocandine werden gecombineerd, kreeg van beide geen oplaaddosis toegediend. Uit de resultaten blijkt het 

opladen van fluconazol bijna uitsluitend een probleem te zijn. Hier moet zeker verder aandacht aan worden besteed. 

5.3.5. Oogfundusonderzoek 

 Om Candida chorioretinitis en endoftalmitis uit te sluiten dient steeds een oogfundusonderzoek uitgevoerd 

te worden binnen 7 dagen na de eerste positieve hemocultuur. Bij klinische symptomen moet dit onmiddellijk worden 

verricht. De resultaten tonen aan dat het oogfundusonderzoek bij 81,8 % van de patiënten met een candidemie 

plaatsvond. Van de 9 patiënten die een oogfundusonderzoek ondergingen gebeurde dit bij 7 patiënten binnen de 

opgelegde tijdspanne van 7 dagen. De andere 2 patiënten ondergingen een oogfundusonderzoek na 8 en 9 dagen. Van 

alle candidemie patiënten onderging 63,6 % een oogfundusonderzoek binnen 7 dagen na de eerste positieve 

hemocultuur. Het niet uitvoeren van een oogfundusonderzoek bij 2 patiënten kon worden verklaard door hun 

progressieve achteruitgang. Eén patiënt overleed 9 dagen na de eerste positieve hemocultuur. De andere patiënt had 

NTR-code 2 en schakelde vervolgens over naar NTR-code 3 en dus comforttherapie. De aanbevelingen omtrent het 

uitvoeren van een oogfundusonderzoek worden dus goed nageleefd. Wat er in de literatuur geschreven staat omtrent 

de uitvoering van een oogfundusonderzoek werd reeds eerder vermeld onder 5.1.2. 

5.3.6. Consult multidisciplinair infectieteam 

In het UZ Gent heeft het MIT de intentie om bij elke patiënt met een candidemie een advies te geven. In dit 

retrospectief onderzoek kreeg 72,7 % van de patiënten een MIT advies of was opgenomen op de dienst algemene 

inwendige ziekten. Ook bij candidemie moeten maatregelen worden genomen om dit cijfer tot 100,0 % te laten 

evolueren. Maatregelen besproken onder 5.2.5. kunnen ook bij candidemie een oplossing bieden. De resultaten tonen 

dat 3 van de 10 gegeven adviezen niet werden opgevolgd. In 2 gevallen kan het niet opvolgen van het advies worden 

verklaard door het overlijden van de patiënt. Dit betekent dat slechts 1 advies onterecht niet werd opgevolgd. Op vlak 

van opvolging van de adviezen wordt dus goed gescoord. De literatuur toont aan dat een antifungal stewardship 

programma gunstige effecten heeft op de behandeling van de patiënten en eveneens de kosten reduceert. MIT 

adviezen leidden in studie van Micallef et al. (2015) tot een reductie van de kosten van de antifungale therapie (79). 
 

5.4. RETROSPECTIEVE EVALUATIE VAN HET ANTIBIOTICAGEBRUIK NA SLOKDARMRESECTIES 

5.4.1. Antibioticabeleid 

 Er werden 20 patiënten met een open slokdarmresectie en 20 patiënten met een minimaal invasieve 

slokdarmresectie opgenomen in de studie. Bij 2 patiënten was er volgens het expertenpanel geen indicatie om 
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antibiotica op te starten. Algemeen werd beoordeeld dat de drempel om antibiotica op te starten heel laag ligt 

omwille van de hoge kans op een pneumonie en lekkage. Daarnaast zijn de patiënten ook vaak fragiel. Bij 

aanwezigheid van koorts en een hoog CRP wordt dan ook vaak empirisch een antibioticum toegediend. Dit kan 

goedgekeurd worden wanneer na opstarten van de behandeling ook wordt gestopt vanaf het moment dat de klinische 

toestand van de patiënt dit toelaat. Na overleg met een abdominaal chirurg, een infectioloog en een 

ziekenhuisapotheker is gebleken dat in deze studie bij 33,3 % van de patiënten met een open slokdarmresectie en bij 

31,3 % van de patiënten met een minimaal invasieve slokdarmresectie, bij wie een antibioticakuur werd opgestart, de 

antibioticatherapie vroeger kon worden beëindigd. De kliniek van de patiënt moet meer als indicator worden gebruikt 

om de antibioticabehandeling te stoppen. Volgens de richtlijn van het UZ Gent wordt een hospital-acquired pneumonie 

standaard 8 dagen behandeld. In de literatuur is reeds aangetoond dat een kortere antibioticaduur even effectief kan 

zijn (80). In deze studie werd een pneumonie gemiddeld langer dan 8 dagen behandeld. De keuzes qua antibiotica 

werden door het expertenpanel goedgekeurd. Uit forfaitcijfers van het UZ Gent blijkt dat veel piperacilline-

tazobactam wordt opgestart. Uit deze studie blijkt dat dit hier niet het geval was, daar initieel meer 

amoxicilline/clavulaanzuur werd opgestart. Dit is een goed resultaat. Een minimaal invasieve slokdarmresectie is het 

type ingreep dat tegenwoordig bij slokdarmresecties bijna uitsluitend wordt toegepast omwille van betere 

uitkomsten, zoals een kortere ligduur en minder pulmonaire complicaties (62). In deze studie werd geen verschil 

gezien tussen beide groepen wat betreft de ligduur of de pulmonaire complicaties. Ook blijkt uit deze studie dat het 

aantal patiënten zonder antibiotica hoger ligt bij open slokdarmresecties. Dit kan mogelijks worden verklaard door 

de kleine groepen patiënten die werden vergeleken. Tussen beide groepen werd ook weinig verschil gezien in de duur 

van de antibioticatherapie.  
 

In deze studie werd het moment waarop een patiënt in staat was yoghurt, beschuit of bouillon te eten 

beschouwd als het moment waarop de patiënt in staat was medicatie oraal in te nemen. Op dat moment zou de 

patiënt reeds grote pillen moeten kunnen slikken. De resultaten tonen aan dat op vlak van iv/po-switch minder goed 

wordt gescoord. Vaak wordt niet geswitcht of kon dit reeds vroeger al zijn gebeurd. Het switchen van een intraveneuze 

naar een orale vorm brengt heel wat voordelen met zich mee zoals een betere mobiliteit, beter comfort, afwezigheid 

van katheters en lagere kosten (81). 
 

5.5. ACTIEPUNTEN IN HET UZ GENT 

BAPCOC beschrijft dat 90 % van de patiënten conform de interne richtlijnen moet worden behandeld (21). 

Cijfers van deze thesis tonen aan dat dit nog niet is bereikt. Daarom worden volgende actiepunten voorgesteld: 
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1. Algemeen 

o De resultaten van deze masterproef zullen worden voorgesteld op een vergadering van de ABG en op een 

LOK-vergadering van de dienst infectieziekten. 
 

2. Richtlijnen 

o Kritische evaluatie van het uitvoeren van een echocardiografie bij elke patiënt met SAB en candidemie is 

nodig. 
 

3. SAB en candidemie 

o Documenteren van adviezen in EPD en proactief opvolgen van patiënten door het MIT met als doelstelling 

alle patiënten met deze bloedstroominfecties op te volgen. 

o Een nieuwsbrief maken voor de voorschrijvende artsen waarbij gefocust wordt op de 3 indicatoren voor SAB 

en de 4 indicatoren voor candidemie. Vooral de foutieve timing van het echocardiografisch onderzoek moet 

hierbij aan bod komen. Daarnaast kunnen enkele casussen beschreven worden als educatief materiaal naar 

de voorschrijvers toe. 

o Meer controlehemoculturen afnemen bij SAB. 

o Duidelijk beleid nodig rond de doseringsaanpassing bij een verlaagde nierfunctie cfr. flucloxacilline  

o Focussen op het opladen van fluconazol. 

o Positieve hemoculturen opvolgen van patiënten die ontslagen zijn. 
 

4. Slokdarmresecties 

o Tijdens stafvergadering van de dienst gastro-intestinale heelkunde casussen voorstellen focussend op de 

indicatie, duur en iv/po-switch van antibiotica. 
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6. CONCLUSIE 

 In deze studie is uit de vergelijking van de richtlijnen van het UZ Gent, omtrent de behandeling van SAB en 

candidemie, met de literatuur gebleken dat een kritische evaluatie van het uitvoeren van een echocardiografie bij elke 

patiënt met SAB of candidemie noodzakelijk is. 
 

De retrospectieve evaluatie van de SAB behandeling toonde aan dat 75,0 % van de aanwezige katheters 

binnen 10 dagen na de eerste positieve hemocultuur werd verwijderd. Verder werd aangetoond dat 24,1 % een 

echocardiografie onderging 10 tot 14 dagen na de eerste positieve hemocultuur en dat 72,4 % gedurende minstens 14 

dagen behandeld werd met een geschikt IV antibioticum. Om de behandeling van candidemie te evalueren werden 4 

indicatoren getoetst. Van de aanwezige katheters werd 86,7 % binnen 10 dagen verwijderd. Bij 9,1 % werd een 

echocardiografie 10 tot 14 dagen na de eerste positieve hemocultuur uitgevoerd. Een behandeling gedurende 

minstens 14 dagen na de eerste negatieve hemocultuur vond plaats bij 45,5 %. Hierbij moet vermeld worden dat 5 van 

de 11 patiënten minder lang werden behandeld omwille van overlijden of NTR-code 3. Wanneer deze patiënten niet 

werden ingesloten, werd 83,3 % voldoende lang behandeld. Qua keuze voor echinocandines als eerstelijnstherapie 

werd goed gescoord. Bij switchen naar fluconazol moet het geven van een oplaaddosis nog meer worden 

gecontroleerd. Een oogfundusonderzoek werd uitgevoerd bij 63,6 % binnen 7 dagen. Uit deze resultaten blijkt dat het 

uitvoeren van een echocardiografie binnen 10 tot 14 dagen bij zowel SAB als candidemie een werkpunt is. Het aantal 

echocardiografieën dat te vroeg werd uitgevoerd is te hoog. Voor de overige indicatoren werd bij SAB en candidemie 

redelijk gescoord, maar er is nog ruimte voor verbetering. Om te evolueren naar de BAPCOC doelstelling om 90 % van 

de patiënten conform de interne richtlijnen te behandelen werden een aantal actiepunten voorgesteld. 
 

Bij zowel SAB als candidemie heeft het MIT in het UZ Gent de intentie om voor elke patiënt een advies te 

geven. In deze studie kreeg 55,2 % van de patiënten met SAB en 72,7 % van de patiënten met candidemie een MIT 

advies of verbleef op de dienst algemene inwendige ziekten, die geleid wordt door infectiologen. De doelstelling is 

dus nog niet bereikt. Klinisch microbiologen communiceren een positieve hemocultuur naar de voorschrijvende arts. 

Voor een goede opvolging is registratie in het EPD noodzakelijk, met feedback naar het MIT. Zo kan het MIT de 

behandeling van deze patiënten opvolgen en adviezen geven. 
 

Bij 1/3 van de patiënten met een slokdarmresectie, bij wie een antibioticakuur werd opgestart, kon de therapie 

vroeger worden beëindigd. Bij 2 patiënten was er geen indicatie voor het opstarten van antibiotica. Bij 4 patiënten 

met een open slokdarmresectie en 6 patiënten met een minimaal invasieve slokdarmresectie bestond de mogelijkheid 

om naar een orale vorm te switchen. Toch werd bij 4 patiënten met een open slokdarmresectie en 4 patiënten met 

een minimaal invasieve resectie niet of te laat geswitcht. De kliniek van de patiënt moet meer als indicator worden 

gebruikt om de antibioticabehandeling te stoppen. Ook het switchen naar orale vorm is een werkpunt.  
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BIJLAGE 1: EVOLUTIE VAN HET AANTAL S. AUREUS BACTERIËMIEËN IN HET UZ GENT 
 

 

 

                                 Figuur: Evolutie van het aantal S. aureus bacteriëmieën in het UZ Gent van 2012-2016 

(cijfers afkomstig van de dienst klinische biologie) 
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BIJLAGE 2: RICHTLIJN UZ GENT VOOR DE BEHANDELING VAN SAB (bron Iprova UZ Gent) 
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BIJLAGE 3: EVOLUTIE VAN HET AANTAL CANDIDEMIEËN IN HET UZ GENT 
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Figuur: Evolutie van het aantal candidemieën in het UZ Gent van 2005-2016 

                     (cijfers afkomstig van de dienst klinische biologie) 
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BIJLAGE 4: EVOLUTIE VAN CANDIDEMIE IN UZ GENT PER CANDIDA SPECIES 

Figuur: Evolutie van candidemie per Candida species in het UZ Gent van 2005-2016 

                        (cijfers afkomstig van de dienst klinische biologie) 

 

 

 

Tabel: Evolutie van candidemie per Candida species in het UZ Gent in percentages (cijfers afkomstig van dienst klinische 

biologie) 

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

C. albicans 51,8 60,9 60 65,8 59,5 51,6 35,3 53,1 39,5 33,3 29,3 52,9 

C. glabrata 25 23,9 20 23,7 19 29 35,3 26,5 31,6 20,5 17,1 26,5 

C. parapsilosis 10,7 2,2 15,6 5,3 2,4 12,9 17,6 12,2 15,8 30,8 24,4 5,9 

C. krusei 7,1 4,3 2,2 5,3 2,4 0 0 2 0 7,7 4,9 2,9 

C. tropicalis 5,4 8,7 0 0 9,5 3,2 5,9 4,1 2,6 5,1 9,8 2,9 

C. lusitaniae 0 0 2,2 0 2,4 0 2,9 2 5,3 2,6 2,4 2,9 

C. guilliermondii 0 0 0 0 2,4 0 0 0 5,3 0 2,4 0 

C. kefyr 0 0 0 0 2,4 0 2,9 0 0 0 0 0 

Candida sp. 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 

Candida dubliniensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 9,8 5,9 

TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel: Evolutie van candidemie per Candida species in het UZ Gent in absolute aantallen (cijfers afkomstig van dienst 

klinische biologie) 

n 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

C. albicans 29 28 27 25 25 16 12 26 15 13 12 18 

C. glabrata 14 11 9 9 8 9 12 13 12 8 7 9 

C. parapsilosis 6 1 7 2 1 4 6 6 6 12 10 2 

C. krusei 4 2 1 2 1 0 0 1 0 3 2 1 

C. tropicalis 3 4 0 0 4 1 2 2 1 2 4 1 

C. lusitaniae 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 

C. guilliermondii 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 

C. kefyr 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Candida sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Candida dubliniensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 

TOTAAL 56 46 45 38 42 31 34 49 38 39 41 34 
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BIJLAGE 5: RICHTLIJN UZ GENT VOOR DE BEHANDELING VAN CANDIDEMIE (bron Iprova UZ Gent) 
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BIJLAGE 6: REGISTRATIEFORMULIER SAB 

 

1. Adremanummer (unieke nummer): …………………………………………………  

2. Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ….../..…./..……..  

3. Geslacht: man / vrouw  

4. Gewicht: …………kg  

5. Datum opname: ….../.…./…..  

6. Datum ontslag: ….../..…/..……..  

7. Afdeling: ………………………………………………..  

     VPE: ………..…………………………………………………. 

8. Reden: ……………….…………………………………… 

9. MRSA / MSSA / Niet gedocumenteerd  

10. Datum eerste positieve HC : ...../..…./…….. 

11. Controle bloedkweken:  
….../..…./..……..  
…../.…../..……..  
...../.…../..……..  
..../..…./..……..  
 
12. Opname op de dienst intensieve zorgen: 
Ja / Nee  
Datum: ….../..…./..…….. tot ….../..…./..…….. 

 

13. Intravasculaire katheter(s)/device(s) op het moment van SAB aanvang:  
Ja / Nee  
Indien ja: welk type?  
Perifeer veneuze katheter / Centraal veneuze katheter / Permanente IV katheter / Andere devices  
 
14. Intravasculaire katheterverwijdering binnen 10 dagen na SAB aanvang:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: (1) ….../..…./..…….. (2) ….../..…./..…….. (3) ….../..…./..……..  
 
15. Bron van SAB, bevestigde katheter/IV device-gerelateerde infectie: Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
 
16. Risicofactoren voor endocardititis aanwezig: 

a.Persisterende koorts of positieve hemoculturen (≥ 4 dagen) 

b.Hemodialyse 

c.Permanent intracardiaal device (incl. klepprothese), kleplijden of endocarditis in de voorgeschiedenis 

d.Spondylodiscitis 
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17. Echocardiografie uitgevoerd:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: (1) …./…../……. (2) ….../..…./….. (3) ….../..…./..……..  
TEE / TTE / TEE en TTE  
Diagnose: …………………………………………….  
 
18. Patiënt is intolerant of allergisch aan penicilline:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
 
19. SAB geclassificeerd als:  
Community-acquired / hospital-acquired / healthcare-associated 
 
20. Patiënt gestorven binnen 14 dagen na eerste positieve hemocultuur:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: ….../..…./..…….. 

21. Patiënt gestorven binnen 30 dagen na eerste positieve hemocultuur: 

Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  

Indien ja, datum: ….../..…./..…….. 

 

22. Bijdrage MIT: …../..…./..…  

23. Aanbeveling MIT:  

 

24. Antibacteriële therapie:  
Datum 
starttherapie 

Antibacteriële 
geneesmiddelen 

Route Dosering in mg Dagelijks 
interval 

Datum einde 
therapie 

      
      
      
      
      
      
      

 
25. Vancomycine spiegels:  

26. NTR:  

 

27. Ontslagbrief + medicatie na ontslag:   
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BIJLAGE 7: BETEKENIS VAN DE VERSCHILLENDE NTR-CODES (bron Iprova UZ Gent) 
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BIJLAGE 8: REGISTRATIEFORMULIER CANDIDEMIE 

 

1. Adremanummer (unieke nummer): ……………………………………………………  

2. Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ….../..…./..……..  

3. Geslacht: man / vrouw  

4. Gewicht: …………kg  

 

5. Datum opname: ….../..…./..……..  

6. Datum ontslag: ….../..…./..……..  

7. Duur verblijf:……………………………….. 

 

8. Medische discipline: …………………………………………………….  

9. VPE:…………………………………………. 

 

10. Heropname binnen 30 dagen na ontslag: 

Ja/Nee 

Indien ja, datum: ……/……./…….. 

 

11. Diagnose:…………………………………………. 

 

12. Datum eerste positieve HC : ….../..…./..……..  

 

13. Controle bloedkweken:  
….../..…./..……..  
….../..…./..……..  
….../..…./..……..  
….../..…./..……..  
 

14. Datum bijdrage MIT: ….../..…./..……..  

15. Advies MIT:  
 
16. Intravasculaire katheter(s)/device(s) aanwezig bij aanvang candidemie:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja: welk type?  
Perifeer veneuze katheter / Centraal veneuze katheter / Permanente IV katheter / Andere devices  
 
17. Intravasculaire katheterverwijdering binnen 10 dagen na aanvang candidemie:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: (1) ….../..…./..…….. (2) ….../..…./..…….. (3) ….../..…./..……..  
 
18. Oftalmologische evaluatie (oogfundus met pupildilatatie) binnen 7 dagen na aanvang candidemie:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: (1) ….../..…./..…….. (2) ….../..…./..…….. (3) ….../..…./..……..   
Diagnose: …………………………………………..  
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19. Is patiënt neutropeen? 
Ja / Nee 
 
20. Indien patiënt neutropeen, oftalmologische evaluatie herhaald:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: (1) ….../..…./..…….. (2) ….../..…./..…….. (3) ….../..…./..……..  
 
21. Risicofactoren voor Candida-endocarditis aanwezig: 
a. Persisterende koorts/candidemie (≥4 dagen) 
b. klepprothesen, belangrijk kleplijden, voorgeschiedenis van endocarditis 
c. IV druggebruik 
 
22. Echocardiografie uitgevoerd:  
Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  
Indien ja, datum: (1) ….../..…./..…….. (2) ….../..…./..…….. (3) ….../..…./..……..  
TEE / TTE / TEE en TTE  
Diagnose: …………………………………………….  
 
23. Candidemie geclassificeerd als:  
Community-acquired / hospital-acquired / healthcare-associated 
 
24. Patiënt gestorven binnen 30 dagen na aanvang candidemie: 

Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  

Indien ja, datum: ….../..…./..…….. 
 
25. NTR: 
 
26. Antifungale therapie: 

Datum 
starttherapie 

Antifungale 
geneesmiddelen 

Route Dosering in mg Dagelijks 
interval 

Datum einde 
therapie 

      
      
      
      
      

 
27. TPN: Ja / Nee 
 
28. Ontslagbrief + medicatie na ontslag: 
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BIJLAGE 9: REGISTRATIEFORMULIER OPEN SLOKDARMRESECTIE EN MINIMAAL INVASIEVE SLOKDARMRESECTIE 

 

1.Adremanummer (unieke nummer):………………………………… 

2.Leeftijd:……..jaar 

3.Geslacht: Man / Vrouw 

4.Gewicht:………kg 

 

5. Datum opname: ….../..…./..……..  

6. Datum ontslag: ….../..…./..…….. 

7. Duur verblijf:……………….. 

 

8: Type ingreep: ………………………………………… 

9. Datum ingreep: ….../..…./..…….. 

 

10. Heropname binnen 30 dagen na ontslag: 

Ja/Nee 

Indien ja, datum: ……/……./…….. 

 

11. Patiënt gestorven binnen 30 dagen na ingreep: 

Ja / Nee / Niet gedocumenteerd  

Indien ja, datum: ….../..…./..…….. 
 
12. Opname IZ van ……/……./…… tot ……/……./…… 
 
13. Heringreep: Ja / Nee 
Zo ja:……………………… 
Datum: ………/………/…….. 
 
14. Kweken:…………………………….. 
 
15. Datum MIT advies: ….../..…./..……..  

16. Advies MIT:  
 
17. Datum apotheekadvies: ….../..…./..……..  

18. Apotheekadvies: 
 

19. Anastomoselek: Ja / Nee 
 
20. Adenocarcinoom / Plaveiselcelcarcinoom 
 
21. Complicaties:………………………………………… 
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22. Antibiotica:  

Datum 
starttherapie 

Antimicrobiële 
geneesmiddelen 

Route Dosering in mg Dagelijks 
interval 

Datum einde 
therapie 

      
      
      
      
      

 

23. Reden start antibiotica:………………………………………….. 

 

24. Koorts:………………………………………. 

 

25. Start perorale voeding: ….../..…./..…….. 
 

26. CRP-waarden: 

 

27. eGFR waarden: 

 

28. Verdere antibiotica na ontslag: 
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BIJLAGE 10: INTERNATIONALISATION AT HOME 
 

1. Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden – Prof. Sandra Van Dulmen 

In de loop der jaren is de rol van de patiënt in de zoektocht naar de juiste behandeling belangrijker geworden. De arts 

schrijft in samenspraak met de patiënt de juiste medicatie voor. Het concept therapietrouw of adherence wordt 

gedefinieerd als de mate waarin de patiënt deze medicatie zoals voorgeschreven inneemt. Uit studies blijkt dat 30 

tot 70 % van de patiënten niet therapietrouw is. Van deze patiënten haalt 20 % hun voorgeschreven medicatie niet op 

bij de apotheker en neemt 80 % de medicatie verkeerd in. Therapie-ontrouw heeft als gevolg dat de therapie niet 

aanslaat en het gewenste effect niet wordt bekomen. Tien tot 20 % van alle ziekenhuisopnames zijn te wijten aan een 

verkeerd medicatiegebruik en hadden dus vermeden kunnen worden. Het is van groot belang om aandacht te hebben 

voor de steeds toenemende problematiek van therapie-ontrouw, vooral bij patiënten die hun geneesmiddel chronisch 

innemen. Bij de 80 % die hun medicatie verkeerdelijk innemen, treedt therapie-ontrouw bewust of onbewust op. Beide 

vormen vragen een andere manier van aanpak, waardoor het belangrijk is om na te gaan of het verkeerdelijk gebruik 

bewust of onbewust is. Bij onbewuste therapie-ontrouw kiest de patiënt er niet voor om zijn medicijnen te laten staan, 

maar vergeet hij het of heeft hij de gekregen informatie niet begrepen. Bij deze vorm van therapie-ontrouw kunnen 

geheugensteuntjes een oplossing bieden. Patiënten die bewust hun medicijnen laten staan, omdat ze de noodzaak 

niet inzien of omdat ze vrezen voor bijwerkingen, kunnen geholpen worden met communicatie. Communicatie is 

essentieel in de volgende drie fasen: het voorkomen van ontrouw, het signaleren van ontrouw en het oplossen van 

ontrouw. Om ontrouw te voorkomen is een communicatie waarin zorgen, verwachtingen en opvattingen van de 

patiënt openlijk worden besproken belangrijk. De apotheker moet goed kunnen inschatten wat er bij de patiënt leeft 

en dat blijkt niet steeds het geval te zijn. De percepties zijn vaak gekleurd door eigen opvattingen. Een voorbeeld 

hiervan is dat apothekers niet goed inschatten dat patiënten bijvoorbeeld negatiever staan tegenover het gebruik van 

inhalatiecorticosteroïden. Hierdoor wordt geen gesprek opgestart waarbij de apotheker de opvattingen van de patiënt 

kan corrigeren. Het signaleren van ontrouw kan door interesse te tonen, open vragen te stellen en te luisteren. Door 

een gesprek te voeren dat afgestemd is op de patiënt, kan therapietrouw worden verbeterd. 
 

2. Nanomedicine: opportunities for non-invasive drug delivery and combatting infectious diseases - Prof. Claus-Michael 

Lehr 

Drugs have to overcome some biological barriers, for example the intestinal mucosa, the skin or the epithelial cells of 

the lungs, to work on their site of action. Anti-infectives also have to cross bacterial barriers like the bacterial 

envelope. To cross these barriers, nanoparticles can offer a solution. Nanoparticles increase the solubility, dissolution 

velocity and adhesiveness to mucosa. In this way they improve the oral delivery. Intracellular intestinal infections are 

difficult to treat because some bacteria are protected by membrane structures of the host cells. Some antibiotics, for 

example gentamicin, are too hydrophilic to pass these membranes. By using Yersinia invasin-decorated nanocarriers 
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the intracellular uptake improves and gentamicin can reach and kill the intracellular bacteria. Nanoparticles can be 

used for non-invasive vaccinations for example in developing countries or for people with needle phobia. The 

nanoparticles can penetrate into hair follicles. In the lungs, mucus and surfactant are important barriers.  
 

3. Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: challenges and opportunities – Prof. Bryony D. 

Franklin 

Medication use is the most common healthcare intervention. Almost every patient admitted in a hospital receives 

medication. But it can go wrong. Doctors can make errors in prescribing and nurses can make errors in dosing. One or 

two percent of inpatients suffer harm due to medication errors. To reduce prescribing errors, pharmacists have to be 

more assertive and tell the doctor that he made an error. So he becomes aware of his error and will prescribe correctly 

in the future. In the UK, the prescriptions are mostly paper-based. In 94 % of all the prescriptions, the signature of the 

prescriber was unreadable, so that nobody knew the name of the prescriber. To improve the identification of the 

prescribers, they were asked to stamp or print their name on the medication orders. Due to this improvement, 

pharmacists could give the prescribers feedback. Pharmacists were educated how to give effective feedback without 

being judgemental. The improved identification of the prescribers and the increased quality and quantity of feedback 

on errors, reduced the amount of prescribing errors. Other possible interventions are technology use, for example 

electronic prescribing, and patient involvement. Patients have to be more involved to improve medication safety. They 

can tell which medication they use or can ask questions if they think that the medication looks different than the 

medication that they are used to. When they take their medication always at the same moment at home, they can 

take their medication themselves in the hospital setting. 
 

4. Reform royal decree nr. 78 and implications for healthcare workers – Pedro Facon 

Binnen de gezondheidszorg worden veel discussies gevoerd over hoeveel budget er beschikbaar is en hoe dit moet 

worden besteed. Cijfers tonen aan dat ons land goed scoort qua uitgaven aan gezondheidszorg in vergelijking met de 

andere lidstaten van de Europese Unie. Wanneer men de uitgaven van sociale zekerheid, ongeveer tachtig miljard 

euro, vergelijkt met andere uitgaven van de overheid, zoals veiligheid en onderwijs, dan lijkt dit een enorm bedrag. 

Het aandeel van de gezondheidszorguitgaven binnen de totale overheidsuitgaven ligt echter iets onder het 

gemiddelde. Het gezondheidszorgsysteem speelt zich af binnen een breed maatschappelijk en economisch systeem, 

waardoor ook de komende jaren veel aan gezondheidszorg zal worden bespaard. Het Health Consumer Powerhouse, 

dat de kwaliteit van het gezondheidszorgsysteem van verschillende landen evalueert, plaatst België op de vierde 

plaats. Wanneer deze cijfers iets meer in detail worden bekeken, blijkt dat België zo goed scoort omwille van de zeer 

goede toegankelijkheid. Voor andere indicatoren scoort België gemiddeld of zelfs slechter. Toegankelijkheid houdt 

onder meer de rechtstreekse toegang tot de specialist of de wachtlijsten in. De overlevingsgraad in ons land na een 

stroke of kanker is gemiddeld, antibioticagebruik in ons land is nog steeds een probleem en op vlak van beschikking 
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van websites waar patiënten de prijzen en kwaliteit in verschillende ziekenhuizen kunnen vergelijken, scoort ons land 

ook niet goed. We geven dus in ons land veel uit aan de gezondheidszorg, terwijl de kwaliteit ervan maar gemiddeld 

is. Deze regering heeft veel hervormingstrajecten opgestart, die zeker een impact op de kwaliteit van ons 

gezondheidszorgsysteem zullen hebben. Een voorbeeld hiervan is het vormen van ziekenhuisnetwerken met elk hun 

eigen taakverdelingen.  

 

 

 

 

 


