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Is there really something else than Covid?

Medische Kring 21/09/2021
Sarah Loof, pneumoloog



2

Antibioticaduur Antibiotic 

stewardship

Scoresystemen Community acquired pneumonie

Nosocomiaal

Empyeem

Overzicht



Antibioticaduur











Antibiotic 
stewardship



For every bacterial infection 

for which trials have 

compared short-course with 

longer course antibiotic 

therapy, short-course therapy 

has been just as effective







Pneumonie

Scoresystemen: 
CURB & PSI



Quote
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Antibioticakeuze



Ambulante patiënten

zonder comoborditeiten (CURB 0)

Medical Presentation

CAP I

• Betrokken pathogenen: 
• Respiratoire virussen
• Streptococcus pneumoniae

• Indien er geen klinische beterschap optreedt na 72u:

▪ andere pathogenen in overweging nemen:
• Haemophilus influenzae
• Moraxella catarrhalis
• Mycoplasma pneumoniae
• Legionella spp. (vnl. serotype 1)
• Chlamydia pneumoniae
• Staphylococcus aureus

▪ rekening gehouden worden met lokale suppuratieve
complicaties zoals empyeem.



Medical Presentation

CAP I
• Patiënten zonder IgE gemedieerde allergie voor penicillines

• Initiële behandeling: amoxicilline (3x1g PO)
• Onvoldoende respons na 72 uur: amoxicilline-clavulanaat ±

amoxicilline + azithromycine (1x500mg PO)

• Patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines: 
• Initiële behandeling: moxifloxacine (1x400mg PO)
• Onvoldoende respons na 72u: ceftriaxone (1x2g IV) + azithro

• Duur van de (empirische + gerichte) antibiotica: 
• Normaal: 5 dagen, niet langer dan 7 dagen. 
• Azithromycine: 3 dagen

Ambulante patiënten

zonder comoborditeiten (CURB 0)



Ambulante patiënten

met comorbiditeiten (CURB 1, oa. >65j)

Of hospitalisatie om sociale reden

Medical Presentation

CAP II

• Betrokken pathogenen: 
• Respiratoire virussen
• Streptococcus pneumoniae
• Haemophilus influenzae
• Moraxella catarrhalis

• Indien er geen klinische beterschap optreedt na 72u:

▪ andere pathogenen in overweging nemen:
• Mycoplasma pneumoniae
• Legionella spp. (hoofdzakelijk serotype 1)
• Chlamydia pneumoniae
• Staphylococcus aureus

▪ rekening gehouden worden met lokale suppuratieve
complicaties zoals empyeem.



Medical Presentation

• Patiënten zonder IgE gemedieerde allergie voor penicillines
• Initiële behandeling: amoxicilline-clavulanaat ± amoxicilline
• Onvoldoende respons na 72 uur: amoxicilline-clavulanaat ±

amoxicilline + azithromycine

• Patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines: 
• Initiële behandeling:  moxifloxacine
• Onvoldoende respons na 72 uur: ceftriaxone + azithromycine

• Duur van de (empirische + gerichte) antibiotica: 
• Normaal: 5 dagen, niet langer dan 7 dagen. 
• Azithromycine : 3 dagen

CAP II

Ambulante patiënten

met comorbiditeiten (CURB 1, oa. >65j)

Of hospitalisatie om sociale reden

Amoxiclav 1000/62.5mg 2dd2 (retard) -> vervangen door:
Amoxiclav 875/125mg 3dd

OF Amoxiclav 500/125mg 3dd + Amoxicilline 3x1 g 



Hospitalisatienood

Non-ICU

Medical Presentation

CAP III

• Betrokken pathogenen: 
• Respiratoire virussen
• Streptococcus pneumoniae
• Haemophilus influenza
• Staphylococcus aureus
• Klebsiella pneumoniae
• Andere gramnegatieve pathogenen
• Groep A streptococcen (S. pyogenes)

• Indien er geen klinische beterschap optreedt na 72u:

▪ andere pathogenen in overweging nemen:
• Mycoplasma pneumoniae
• Legionella spp. (hoofdzakelijk serotype 1)
• Chlamydia pneumoniae

▪ rekening gehouden worden met lokale suppuratieve
complicaties zoals empyeem.



Medical Presentation

• Patiënten zonder IgE gemedieerde allergie voor penicillines
• Initiële behandeling:  

• Oraal: amoxicilline-clavulanaat ± amoxicilline 
• IV: amoxicilline-clavulanaat of ceftriaxone

• Onvoldoende respons  na 72 uur:
• Orale behandeling nog steeds mogelijk: amoxicilline-

clavulanaat ± amoxicilline + azithromycine
• IV behandeling noodzakelijk: amoxicilline-clavulanaat of 

ceftriaxone + clarithromycine (2x500mg IV)
• Patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines: 

• Initiële behandeling: moxifloxacine
• Onvoldoende respons na 72 uur: ceftriaxone + (azithromycine 

of clarithromycine)

• Duur van de (empirische + gerichte) antibiotica: 
• Normaal: niet langer dan 7d. Steeds herevaluatie na 72u.
• Azithromycine : 3 dagen
• Clarithromycine: 5 dagen

CAP III

Hospitalisatienood

Non-ICU



Hospitalisatienood

ICU

Medical Presentation

CAP IV

• Betrokken pathogenen: 
• Respiratoire virussen
• Streptococcus pneumoniae
• Haemophilus influenza
• Staphylococcus aureus
• Klebsiella pneumoniae
• Andere gramnegatieve pathogenen
• Groep A streptococcen (S. pyogenes)
• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydia pneumoniae
• Legionella spp

• De gebruikte antibiotica dienen steeds zowel typische als atypische 
pathogenen in te dekken. 

• Combineren van een bètalactam met azithromycine of 
clarithromycine bij patiënten van deze subgroep leidt tot een 
verbeterde uitkomst, zelfs wanner de infectie wordt veroorzaakt door 
een pathogeen die resistent is tegen azithromycine en/of 
clarithromycine. Dit kan wellicht worden toegeschreven aan het 
immunomodulerend effect van deze 2 antibiotica.



Medical Presentation

• Patiënten zonder IgE gemedieerde allergie voor penicillines
• Geen structureel longlijden:

• Geen recente blootstelling aan antibiotica of recente 
hospitalisatie: amoxicilline-clavulanaat (6x1g IV) + 
clarithromycine

• Wel recente blootstelling aan antibiotica of recente 
hospitalisatie: ceftriaxone + clarithromycine

• Structureel longlijden (bronchiëctasieën of ernstige COPD: 
indekken Pseudomonas aeruginosa): ceftazidime (6g/24u IV) of 
piperacilline-tazobactam (4x4g IV) + clarithromycine

• Patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines: 
• Meropenem + clarithromycine

• Duur van de (empirische + gerichte) antibiotica: bij gunstige klinische 
evolutie kunnen 7 dagen volstaan. Bij onderliggend structureel longlijden: 
10-14 dagen

CAP IV

Hospitalisatienood

ICU



Medical Presentation

• Patiënten zonder IgE gemedieerde allergie voor 
penicillines
- Geen sepsis , geen RF voor multiresistente pathogenen: 

amoxicilline-clavulanaat (6x1g IV)
- Geen sepsis, wel RF voor multiresistente pathogenen: 

ceftazidime of meropenem of piperacilline-tazobactam
- Sepsis of septische shock: + amikacine

• Patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines
- Geen sepsis, geen RF voor resistente pathogenen: 

ceftriaxone
- Geen sepsis , wel RF voor resistente pathogenen: 

meropenem
- Sepsis of septische shock: + amikacine

• Duur van de (empirische + gerichte) antibiotica: 
- Geen sepsis, geen RF: 5-7 dagen bij ongecompliceerd 

verloop. 
- Andere patiënten: 7 dagen bij bewezen gevoeligheid en 

goede klinische respons. 
- Amikacine: max 3 dagen. 

Noscomiale
pneumonie

HAP (>48u opname)

VAP

Aspiratiepneumonie



Medical Presentation

Empyeem

• Betrokken pathogenen: 
• Streptococcus pneumoniae
• Groep A streptokokken (S. pyogenes).
• Staphylococcus aureus
• Andere streptokokken (viridans groep).
• Anaeroben
• Enterobacterales
• Mycobacterium tuberculosis

• Patiënten zonder IgE gemedieerde allergie voor penicillines
• Milde of matige infecties: amoxicilline-clavulanaat
• Ernstige of overweldigende infectie: behandelen zoals CAP IV

• Patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines: 
• Milde of matige infecties: moxifloxacine
• Ernstige of overweldigende infectie en/of risicofactoren: behandelen 

zoals CAP IV

• Duur van de (empirische + gerichte) antibiotica: 
• Normaal: 14-28 dagen
• Optimale duur is afhankelijk van betrokken pathogeen en 

doeltreffendheid van de drainage.



Conclusie

• Antibiotica limiteren
• Noodzaak antibiotica?
• Dagen

• Antibiotica personaliseren
• Afhankelijk van pathogeen: belang culturen!
• Afhankelijk van immuunsysteem patiënt
• Onderliggend structureel longlijden?

• Voorkeurstherapie pneumonie
• Amoxi of amoxi-clav (moxifloxacine bij penicilline allergie)
• Zo geen beterschap na 72u: associatie macroliden
• Zo hoog CRP bij opname (>300mg/L) of CAP IV: associatie macroliden



Bedankt!
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