Nederlandse samenvatting en toekomstperspectief
Om het onderscheid tussen een ontsteking en een infectie te kunnen maken is de
microbiologische kweek de gouden standaard. De incubatietijd van een kweek kost echter
enkele dagen, terwijl antibiotica zo spoedig mogelijk gestart moet worden bij patiënten met een
ernstige bacteriële infectie (sepsis). Daarbij worden bloedkweken ook niet altijd positief, terwijl
er toch bacteriën in de bloedbaan zitten.1 Tegenwoordig hebben we geautomatiseerde, continue
monitoring van bloed kweeksystemen (CMBCSs), waardoor we weten dat er bij twee
bloedkweken slechts 80% detectie van de infecties in de bloedbaan is en bij drie bloedkweken
detecteren we 96% van de bacteriemiën.2 Blijkbaar is de gouden standaard helemaal niet zo
"goud". Er is dus behoefte aan een betrouwbare en vroege marker voor infecties bij ernstig
zieke patiënten. Dit is dan ook de onderzoeksvraag van dit proefschrift: het analyseren en
evalueren van markers en indices in de septische intensive care patiënt.

Deel I van dit proefschrift bestaat uit het evalueren van klinische indices voor infecties op de
intensive care. Vooral in de kritiek zieke patiënt is het van het grootste belang om de
ziekteverwekker zo snel mogelijk op te sporen, in de wetenschap dat vertraging met de juiste
therapie, namelijk antibiotica, de kans op sterfte verhoogt per uur.3
In hoofdstuk 2 bestuderen we het fenomeen longontsteking, een potentieel levensbedreigende
complicatie na verdrinking. Bacteriën die longontsteking veroorzaken bij drenkelingen zijn
vaak waterbacteriën of bacteriën die al pre-existent in de mond-keel holte aanwezig waren. Het
soort bacteriën is afhankelijk van het gebied en het type water. Een verdrinking in
gecontamineerd water verhoogt het risico op longontsteking. Tevens is de temperatuur van het
water een risicofactor. Hoe warmer het water, hoe sneller de deling van de bacteriën is. Veel
verschillende soorten bacteriën kunnen longontsteking veroorzaken. We maken hierin
onderscheid tussen gram-positieve bacteriën en gram-negatieve bacteriën.4,5 Schimmels zijn
tevens een gevreesde oorzaak van longontsteking bij slachtoffers van verdrinking.4,6-9 Het
kunnen voorspellen van welke patiënten wel en welke patiënten geen longontsteking
ontwikkelen na verdrinking zou grote klinische voordelen met zich mee kunnen brengen. Wij
onderzochten risicofactoren voor het niet overleven van de verdrinking en probeerden inzicht te
krijgen in welke soort bacteriën de longontsteking veroorzaken. Wij vergeleken de kweek van
de patiënt met bacteriën vanuit lokaal verkregen watermonsters. Ons cohort van volwassen
drenkelingen wordt gekenmerkt door een hoog sterftecijfer als gevolg van de ernst van het
ongeluk. De meest belangrijkste risicofactoren voor het niet overleven na de verdrinking waren
een hoge leeftijd, een lage uitgangswaarde van de zuurgraad van het bloed (pH) en een hoge

waarde van het lactaat bij aankomst op de Spoed Eisende Hulp (SEH). Tevens was het risico op
sterfte hoger bij patiënten die beademd moesten worden met behulp van een machine. Een
lagere lichaamstemperatuur leek niet beschermend met betrekking tot overleving. Aeromonas
spp. en Staphylococcus aureus waren de micro-organismen die voornamelijk werden gekweekt
bij patiënten met een longontsteking na verdrinking. De antibiotische behandeling die meestal
door de artsen werd gekozen gaf voldoende dekking voor de gekweekte bacteriën. In alle
watermonsters werd Aeromonas spp. gekweekt. Drie verschillende soorten van Aspergillus
werden gekweekt uit het water in de regio, waarbij er geen resistentie werd gezien voor
antischimmel middelen. Wat echter wel moeilijk bleek, is om onderscheid te maken tussen de
aanwezigheid van bacteriën (kolonisatie) en een werkelijke infectie. De vraag blijft dan ook of
men profylactisch antibiotica moet geven of behandelen als er een longontsteking optreedt. In
het ideale geval dient men dan een onderzoek met twee groepen uitvoeren, waarbij de ene groep
profylactisch antibiotica krijgt versus placebo met als primaire uitkomstmaat longontsteking.
Logistiek is zo een onderzoek niet haalbaar gezien het geringe aantal drenkelingen per jaar.
Bepaalde biomarkers, zoals procalcitonine kunnen helpen om te differentiëren tussen
kolonisatie en infectiestatus bij deze patiënten. Wanneer echter longontsteking wordt
verondersteld en antibiotica wordt gestart zou deze op zijn minste gericht moeten zijn tegen de
bacteriën die gewoonlijk worden aangetroffen in het oppervlaktewater. We vonden Aeromonas
spp. en Staphylococcus aureus als de meest prominente micro-organismen in het water.
In hoofdstuk 3 voorspelden we dat het gebruik van een Elektronisch Surveillance Systeem
(ESS) met besluitvormende capaciteiten in de Intensive Care Unit (ICU), een zogenaamde
trigger, faciliterend zou kunnen zijn om evidence-based processen gericht op het terugdringen
van infecties uit te voeren.10 Catheter-gerelateerde sepsis (CRS) en ventilator-geassocieerde
pneumonie (VAP) werden gekozen als uitkomstmaten. De trigger screeningsmethode liet een
hoge gevoeligheid en een hoge negatief voorspellende waarden voor zowel CRS (91,3% resp.
99,6%) en VAP (92,3% resp. 99,8%) zien. Het moet gezegd worden dat de CDC-definities
werden aangepast om automatische evaluatie mogelijk te maken. Om te voldoen aan de VAPcriteria moesten in beide definities twee of meer opeenvolgende thorax foto’s met een
consolidatie aanwezig zijn. Daarnaast vereist de CDC-criteria koorts, verminderde / verhoogde
leukocyten en tenminste één van het volgende: het ontstaan van purulent sputum

(of

verandering in de aard van het sputum of toegenomen sputum, of toename van uitzuigen) of het
ontstaan van of verergering van hoesten of kortademigheid of bronchiaal ademgeruis of
achteruitgang in de gasuitwisseling. Voor onze beoordeling werd een meer liberale definitie
gebruikt, koorts of verminderde / verhoogde leukocyten aantal of purulent sputum. Dit zou
mogelijk hebben geleid tot een overschatting van de hoeveelheid VAP’s. Ondanks deze
mogelijke overschatting werd een zeer lage incidentie (13 van de 422) van VAP werd gezien.
We erkennen dat hoe lager de frequentie, hoe minder frequent de trigger geactiveerd werd en

dus de ESS meer specifiek kon zijn. Dus met een hoge incidentie van de uitkomstmaat is het
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Concluderend was het trigger gebaseerde ESS in deze studie effectief en in theorie
tijdbesparend. Voor CRS en VAP screening, werd de arbeidstijd voor de screening en de
vaststelling van de infectie verminderd met 84%, ofwel een daling van intieel 4,4 uur tot 42
minuten per week. Echter, deze trigger gebaseerde ESS is ontwikkeld voor toezicht achteraf en
niet voor real-time bewaking, doordat er impliciet interpretatie van röntgenfoto’s en
bloedkweken noodzakelijk zijn. Studies met woordherkenning naar het woord 'longontsteking'
in röntgen rapporten zijn uitgevoerd en met snellere technologieën zoals de polymerase
kettingreactie (PCR) en matrix geassisteerde laser desorptie / ionisatie (MaldiTof) zal een
volledig geautomatiseerd trigger-systeem die op dezelfde wijze de behandelende arts zal
waarschuwen de nabije toekomst zijn.11

Deel II van dit proefschrift beschrijft een observationele cohort van ernstig zieke patiënten die
verdacht worden van virale luchtweginfecties en eventuele schade aan de long door deze
virussen. In hoofdstuk 4 werden drie doelstellingen geëvalueerd. Ten eerste is er onderzocht
hoeveel patiënten er werden opgenomen op de ICU met symptomen van een acute
luchtweginfectie er daadwerkelijk een virale luchtweginfectie hadden. Tijdens de
onderzoeksperiode werden 82 monsters geanalyseerd, waarbij 29 patiënten positief waren voor
virale detectie in broncho-alveolaire monsters of een keeluitstrijkje, hetgeen overeenkomt met
35%. Dit is relatief hoog in vergelijking met eerdere literatuur.12-14 De belangrijkste beperking
van onze retrospectieve studie is dat de monsters werden afgenomen, op het moment dat
patiënten verdacht werden van een virale luchtweginfectie. Dit kon op elk moment gedurende
de opname zijn. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat gedurende een tamelijk lange periode
(18 maanden inclusief 2 winter periodes) bij slechts 99 patiënten op indicatie monsters werden
afgenomen. Beter zou zijn om het onderzoek prospectief uit te voeren. Er zou dan direct bij
opname een keel uitstrijk van elke patiënt worden afgenomen en dit periodiek herhaald worden
gedurende bijvoorbeeld een jaar. Dit zou een betere systematische aanpak zijn en een
realistischer
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luchtweginfecties zijn geweest. Het tweede doel van de studie was om de klinische kenmerken
te vergelijken tussen de virus geïnfecteerde patiënten en de niet-geïnfecteerde patiënten. In deze
vergelijking werd niet meer schade aan de long gevonden, noch meer sterfte bij patiënten met
een positieve virale test. In tegenstelling tot bij een bacteriële longontsteking, is er geen
duidelijke afkapwaarde voor de incubatietijd. Bij virale verwekkers verschilt de incubatietijd
per virus. Daarom werden alle medische dossiers doorzocht op parameters zoals de aanvang
van de symptomen en werden vergeleken met de incubatietijd per virus, wanneer de test meer

dan drie dagen na opname positief was. De derde doelstelling was om te evalueren bij hoe veel
van de virus-positieve patiënten, de infectie in het ziekenhuis verworven werd. Dit werd
waargenomen bij 17% (5 van de 29 patiënten), waarbij 4 van deze 5 patiënten overleed. Alle
patiënten met een in het ziekenhuis verworven virale infectie waren immuun gecompromitteerd.
Daardoor blijft het onduidelijk of deze patiënten drager waren van het virus of een invasieve
virusinfectie hadden. Onze hypothese is dat virale detectie vooral betekenis heeft als een marker
voor de ernst van de ziekte in plaats van dat het een schadelijke rol impliceert in de
luchtwegen.15,16

In hoofdstuk 5 onderzochten we de hypothese of een hoge herpes-load in de lage luchtwegen
bij kritisch zieke patiënten correleert met de ernst van de onderliggende ziekte en / of klinische
longinfectie. Daarom werd sputum en een broncho-alveolaire lavage geanalyseerd op HSV-1.
Het klinische pulmonale beloop werd bestudeerd in relatie tot de hoogte van de load van HSV-1
en risicofactoren werden onderzocht. De resultaten geven aan dat HSV-1-positiviteit niet
geassocieerd was met eventuele verschillen in pulmonale- of systemische variabelen: het virus
had relatie met de LIS, CPIS en SOFA scores. Dit zijn allen scores waar een mate van schade
aan de longen en respectievelijk organen mee kan worden weergegeven. Er werd wel een
directe relatie tussen de SAPS II score (eerste 24 uur bij opname) en HSV-1 load in het eerste
monster gezien (rs = 0,41), wat suggereert dat de aanwezigheid van HSV-1 in de lagere
luchtwegen bij ernstig ziekte, niet correleert aan longschade, maar juist met de ernst van de
onderliggende ziekte bij opname. Dit laatste kan hebben geleid tot onderdrukking van het
immuunsysteem, waardoor er virale reactivatie optreedt en het virus verspreid wordt. Er werd
geen bewijs gevonden voor directe schade aan de long of meer sterfte door HSV-1. De HSVload correleert dus wel met de ernst van de ziekte, maar niet met scores die enige vorm van
longschade weer geven. Het lijkt derhalve dus hoe ernstiger de morbiditeit en ernst van de
ziekte hoe hoger de HSV load zonder toename van schade aan de long. De vraag rijst of het
nuttig zou kunnen zijn voor deze patiënten om behandeling te beginnen met een antiviraal
middel? Hoewel er geen bewijs door middel van grote studies, is er wel een retrospectieve
studie verricht door Traen et al. die aangeeft dat therapie met een antiviraal middel mogelijk de
ziekenhuis- en IC-sterfte reduceert bij patiënten met HSV in de BAL-vloeistof.19 Onze
resultaten verschaffen deze informatie niet, echter het onthouden van antivirale behandeling bij
een kritisch zieke patiënt lijkt onverstandig. Theoretisch is de HSV-load dus geen goede marker
voor infectie in het algemeen, maar waarschijnlijk wel voor de ernst van de ziekte of de status
van het immuunsysteem. Er zijn echter andere klinische parameters of laboratoriumwaarden die
een indicatie kunnen geven van de ernst van de ziekte, in plaats van een dure HSV-load te

bepalen in een broncho-alveolaire lavage of het sputum. Dus de zoektocht naar een goede
marker voor (virale) infectie wordt voorgezet….

De ideale biomarkers is Specifiek (en Sensitief), Meetbaar met een hoge graad voor precisie
’Available’ en ‘Affordable’ (beschikbaar en betaalbaar) Responsief en Reproduceerbaar, met
resultaat beschikbaar zodanig op Tijd dat therapie erop aan kan worden gepast (SMART).20
Tevens zou het van grote waarde zijn, wanneer de biomarker de

antibioticatherapie kan

optimaliseren en kan helpen bij monitoring van de patiënt in de geselecteerde therapie. Verder
moet een sepsis biomarker onderscheid kunnen maken tussen infectie en inflammatie, en is het
een indicator voor de ernst van de ziekte.

Met deze voorwaarden in gedachten zijn er twee verschillende biomarkers onderzocht: CD64
en PCT. In hoofdstuk 6 werd de expressie van CD64 op een deel van de witte bloedcellen
onderzocht als een indicator voor een bacteriële infectie bij intensive care patiënten. Onze
analyse toonde een klein verschil in expressie tussen patiënten met een positieve kweek en
patiënten met een negatieve kweek in de eerste twee dagen na start met antibiotica. Er werd
geen verschil in expressie waargenomen tussen de overlevenden en overleden patiënten, echter
CD64 expressie correleerde wel met de ernst van de ziekte op dag één. Ten tweede
bestudeerden we het beloop van CD64 op neutrofiele granulocyten over een periode van 14
dagen en de correlatie met overleven of dood en de ernst van de infectie. Hier toonden we aan
dat er geen significant verschil in hoogte van CD64 was tussen de overlevenden versus nietoverlevenden gedurende de eerste 14 dagen, echter CD64 daalde gemiddeld sneller in patiënten
die overleefden. Er werd een gering verschil gezien in het beloop tijdens die 14 dagen van
CD64 voor patiënten met sepsis, ernstige sepsis en septische shock maar na correctie voor
interventie groep, leeftijd, geslacht en APACHE-4 score, was het enige significante verschil
alleen te zien op dag 1.
Er lijkt derhalve slechts een beperkte waarde voor het bepalen van seriële waarden van CD64
metingen, , dan wel om het onderscheid te maken tussen patiënten met en zonder een septische
shock. Bovendien is de CD64 test is een tijdrovende flowcytometrie, die praktische toepassing
bij een septisch zieke patiënten beperkt.

Gezien het feit dat PCT een superieure kinetiek heeft in vergelijking met andere biomarkes
zoals CRP, evalueerden we in hoofdstuk 7, of PCT-metingen effectiever waren dan CRP in het
voorspellen van een infectie bij patiënten opgenomen op de IC.21 Onze gegevens tonen aan dat
CRP geen goede biomarker is voor het onderscheiden van een ontsteking en een infectie in een
cohort van algemene ICU patiënten met een matige a priori kans op infectie.3 PCT presteerde

echter niet beter dan CRP in dit cohort. De hoge voorspellende waarde van PCT zoals in vele
eerdere studies beschreven kon niet worden bevestigd in onze heterogene populatie IC patiënten
met een lage prevalentie van "bewezen infecties".22,23 In ons cohort en diverse andere studies
kon ook PCT niet het onderscheid tussen ontsteking en infectie maken en derhalve lijkt PCT
als diagnosticum bij een eenpuntmeting ontoereikend.24-26 We menen dan ook dat een enkele
PCT waarde niet leidend mag zijn bij de vraag of bij een kritisch zieke patiënt al dan niet
gestart dient te worden of met antibiotica . Een dergelijk besluit kan alleen worden gemaakt na
de integratie van alle beschikbare parameters zoals lichamelijk onderzoek, alle andere
laboratoriumwaarden en de kliniek aan bed.
Eerdere gerandomiseerde ICU studies (totaal n = 1075) hebben echter wel aangetoond dat het
beloop van PCT de duur voor antibioticatherapie wel kan sturen met name om antibiotische
behandeling te individualiseren.27-31 Vrijwel alle onderzoeken waren echter uitgevoerd in landen
met een hogere consumptie van antibiotica dan in Nederland. Daarom werd een grote
prospectieve, open-label, multicenter, gerandomiseerde Nederlandse PCT-gestuurde trial
ontworpen. De SAPS studie (Stop Antibiotica op geleide van Procalcitonine Studie) richt zich
op een heterogene real-life populatie en is verreweg de grootste studie tot nu toe met de
participatie van 15 centra. Tevens anticipeert de studie op het waarschijnlijk lage gebruik van
antibiotica in de controlegroep. In Hoofdstuk 8 van dit proefschrift wordt de studieopzet in
detail beschreven. Hoofdstuk 9 geeft de SAPS-studie weer,

gebaseerd op de volgende

hypothese: kan PCT-gestuurde therapie in vergelijking met de standaard therapie de duur van
de behandeling met antibiotica verminderen en dus ook de totale hoeveelheid antibiotica
verminderen, zonder toename van de mortaliteit of toename van recidiverende infecties. De
SAPS-studie toonde een significant kortere mediane duur voor de PCT-gestuurde groep van de
voorgeschreven antibiotica in de eerste 28 dagen (5 dagen; IQR 3-8 dagen) ten opzichte van de
groep met standaard therapie (7 dagen; IQR 4-10 dagen) Op dag 28 na randomisatie waren
149/761 (19,6%) van de patiënten in de PCT-gestuurde groep overleden versus 196/785
(25,0%) in de groep met de standaard therapie (P = 0,006). Een jaar na randomisatie bleek dit
opmerkelijke verschil in sterfte nog steeds te bestaan met 265/761 (34,8%) sterfgevallen in de
PCT-begeleide groep versus 321/785 (40,9%) in de groep met standaard therapie (log-rank test
P = 0,006). De aanname was een kortere antibiotica duur met gelijkblijvende sterfte, dus dit
resultaat kwam onverwacht en is niet gemakkelijk te verklaren. Mogelijk is de lagere sterfte in
de PCT-groep, althans gedeeltelijk, te verklaren door een intensiever zoeken naar een ander
focus bij niet dalende PCT-waarden of het overwegen van andere diagnosen als de PCTwaarden laag bleven, zoals bij virale infecties of distributieve shock. Voorts heeft een
voortdurend hoge PCT-waarde mogelijk geleid tot tussentijdse aanpassing van de behandeling
met antibiotica.

Een aantal beperkingen van de SAPS studie moet worden vermeld. Van alle patiënten in de
PCT-gestuurde strategie werd 30% ontslagen van de IC voor het bereiken van het stop advies.
Verdere reductie van antibiotica zou wellicht zijn bereikt indien het PCT-gestuurde advies zou
zijn voortgezet op de afdelingen, wat echter niet als haalbaar werd geacht . Tevens heeft de
groep met de standaard therapie niet een dagelijkse advies of waarschuwing gekregen om te
stoppen of door te gaan met antibiotica ontvangen. Daarom blijft onbekend wat het effect van
een dagelijkse waarschuwing alleen zou zijn.
Gemiddeld genomen kon er met behulp van dagelijkse PCT-metingen de antibioticaduur
verkort worden, maar we moeten daarmee toch voorzichtig zijn. Bij sommige ernstig zieke
patiënten bleef de PCT-waarde laag, hoewel er een duidelijke bacteriële oorzaak van de sepsis
was, bv. secundaire meningitis met gram-positieve bacteriën. Tijdens de studie werd er een stop
advies gegenereerd wanneer de stopregels werden bereikt, maar het was uiteindelijk aan de
intensivist om de antibiotica al dan niet daadwerkelijk te stoppen. Bij deze patiënten werd de
antibiotica meestal gecontinueerd, maar het geeft hiermee aan dat we nooit moeten vertrouwen
op alleen een biomarker. Tevens zullen er verdere analyses moeten worden uitgevoerd in deze
subgroepen. Een ander interessant punt zal zijn om de patiënten die vroeg na inclusie stierven
nader te evalueren, met name om de oorzaak waren voor het verschil in sterfte tussen PCT- en
de standaard groep in de eerste twee weken te ontrafelen. Wat was de precieze doodsoorzaak en
wat waren de PCT-waarden. Waren er nog aanvullende onderzoeken verricht bij patiënten met
een extreem hoge of lage PCT-waarden ?

De belangrijke conclusie van deze landmark-trial is dat PCT-geleide therapie de antibiotica
consumptie veilig kan verminderen en wij durven te stellen dat de potentie van het verminderen
en optimaliseren van antibiotica in de ICU groot is. Blijkbaar waren sommige artsen
terughoudend om antibiotica te stoppen bij deze ernstig zieke patiënten, zoals blijkt uit de
opvallend lage therapietrouw ten opzichte van het protocol. Veel patiënten in de standaard
groep, bijv. CAP of intra-abdominale infecties, werden zelfs langer dan dat de nationale
richtlijnen heeft aanbevolen behandeld. PCT kan dus zeker ondersteunend zijn in het stoppen
van antibiotica bij deze subgroep van ernstig zieke patiënten. Bij de meeste patiënten bleek dat
5 dagen antibiotische behandeling voldoende was, zelfs bij de gecompliceerde infecties. Gezien
de opkomende resistentie tegen antibiotica, is dit een feit wat men niet naast zich neer mag
leggen.32

Toekomstperspectieven
Tegenwoordig sterven er meer patiënten aan sepsis gerelateerde complicaties dan borst- en
darmkanker bij elkaar, waardoor sepsis een belangrijke economische gezondheidskwestie is.
Vroege herkenning van sepsis door indices en markers van infectie en daarmee de start van
behandeling en het toedienen van de juiste antibiotica is cruciaal en vormt het een belangrijke
uitdaging voor het huidige onderzoek. Klinische symptomen zijn nog steeds het belangrijkste
bij het identificeren van de septische patiënt, echter de infectie zelf moet altijd nog aangetoond
worden.33 Conventionele microbiologische standaardprocedures verschaffen ons waardevolle
gegevens over bacteriële of schimmel soorten, maar deze technieken presteren matig in de
eerste twee relevante dagen van de septische patiënt. Nieuwere technieken om bacterieel DNA
te definiëren in de bloedbaan van patiënten zoals polymerasekettingreactie (PCR) en matrix
geassisteerde laser desorptie / ionisatie (MaldiTof) kunnen de identificatie van microorganismen potentieel versnellen tot minder dan 8 uur. Om sepsis te identificeren in een vroeg
stadium worden er ook specifieke laboratoriumtests en biomarkers gebruikt. Tot op heden,
bestaat er echter controverse over de meest ideale biomarker met betrekking tot sepsis.
Uiteraard heeft elke biomarker zijn voor- en nadelen. In dit proefschrift hebben we laten zien
dat een arts nooit de beslissing om te starten met antibiotica of onthouden van antibiotica bij
een kritisch zieke patiënt moet af laten hangen van een enkele biomarker, maar er lijkt wel een
rol voor procalcitonine in het sturen van de duur van antibiotica in de septische patiënt met
behulp van een eenvoudig algoritme met stopadvies. In toekomstig onderzoek kunnen we ons
richten op subgroepen die nu werden uitgesloten, bijvoorbeeld immuun gecompromitteerde
patiënten of patiënten met aandoeningen die langdurige behandeling met antibiotica nodig
hebben zoals endocarditis. Er zijn geen belangrijke redenen waarom het meten van PCT niet
nuttig kan zijn in het verminderen van de duur van antibiotica bij deze infecties, echter zal er
wel een langere follow-up duur moeten zijn en er zullen strengere afkapwaarden nodig zijn om
dit veilig te kunnen uitvoeren. Om te beginnen is meer observationeel onderzoek in dit soort
patiëntengroepen noodzakelijk, om te bepalen welke drempel veilig is om een advies te geven
om te stoppen met antibiotica. Verder zal toekomstig onderzoek niet alleen gericht moeten zijn
op deëscalatie van antibiotica, maar juist op het individualiseren van de behandeling met
antibiotica. Bij de meeste patiënten kon de duur van antibiotica worden ingekort, waardoor de
mediane duur wel korter was. Echter, sommigen hadden juist een langere antibiotische therapie
nodig. Idealiter zou het onderzoek gericht moeten zijn naar een op maat gemaakte behandeling
voor elke patiënt op basis van diagnostische algoritmen en antibiotica stewardship. Dergelijke
strategieën moeten gebaseerd zijn op vlotte identificatie van de septische patiënt, snelle
microbiologische testen, optimale selectie van antimicrobiële middelen en geïndividualiseerde
dosering gebaseerd op de farmacokinetiek en farmacodynamiek, antibiotica deëscalatie en
optimaliseren van antibioticaduur gepaard gaande met onderwijs en feedback.34 Het

optimaliseren van de behandeling met antibiotica moet worden gecombineerd met diverse
instrumenten, zoals geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen in combinatie met
biomarkers en snelle testen zoals MaldiTof en infectiologen en microbiologen als onderdeel van
antibioticum stewardship programma.35 Dit zal waarschijnlijk leiden tot een snellere diagnose
van bacteriële en virale infecties en daarmee snellere behandeling en tevens waar nodig isolatie
maatregelen.33 Ten slotte zal er een link moeten komen met een data management systeem,
aanvankelijk lokaal, maar ook nationaal, die voor een effectieve epidemiologische surveillance
kan zorgdragen. Hieruit zullen we meer kennis krijgen en zullen duidelijke voordelen blijken
ten opzichte van antibiotica selectie. Tevens zal er een betere bestrijding van ziekte-uitbraken
volgen en hopelijk uiteindelijk een einde komen aan de toenemende antibiotica resistentie.
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