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De ene infectie is de andere niet...

• Acute bronchitis

• Acute exacerbatie van chronisch obstructief 
longlijden  (AECOPD)

• Pneumonie
– Community acquired (CAP)
– Health-care associated (HCAP)
– Hospital acquired (HAP)

• Ventilator associated (VAP)

• Complicaties
– Necrotiserende pneumonie/abces
– Pleuravocht/empyeem



Pneumonie

=  infectie van de (bronchiolen,)  de longalveolen en 
het omringend longweefsel

longinfiltraat



Pneumonie

1. Community-acquired (CAP)

2. Health-care associated (HCAP)

3. Hospital-acquired (HAP)

* Ventilator associated (VAP)



Community-acquired pneumonie (CAP)
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CAP: definitie

=  pneumonie, ontstaan buiten het ziekenhuis (‘thuis ’) of 
72uur na ontslag uit ziekenhuis

frequente en ernstige ziekte, ondanks
beschikbaarheid van krachtige antibiotica en effectieve
vaccins ! 

- zesde doodsoorzaak ter wereld
- meest lethale infectie

alle leeftijden 5-15/1000/jaar

>65 jaar 20/1000/jaar

>75 jaar 34/1000/jaar

21%-44%  � hospitalisatie

opname op ICU  5%-10%



CAP: epidemiologie

1900 1950 2000

Mortaliteit:
- outpatients 1%- 5%
- inpatients

- CAP III 6%-14%
- CAP IV  36%-60%

- 18-44 jaar <1%
- >65 jaar 12,5%

Gilbert K, Fine MJ. Semin Respir Infect 1994
Marston et al, Arch Intern Med 1997



CAP: verantwoordelijke kiemen

Welte T et al.
Thorax 2012; 67: 71-79



CAP: verantwoordelijke kiemen



CAP: oorzaken

Streptococcus pneumoniae

= meest frequente verwekker

= hoogste morbiditeit en mortaliteit

steeds rekening mee houden bij starten
van empirische therapie !!



Atypisch Typisch

Anamnese jonge patiënten oudere patiënten
geen co-morbiditeit productieve hoest
droge hoest hoge koorts, rillingen
viraal syndroom dyspnee
geen pleurale pijn pleurale pijn
insidieus begin plots begin

Kliniek niet altijd crepitaties crepitaties
mineure klachten consolidatie

Labo lage leucocytose hoge leucocytose
geen neutrofilie neutrofilie

Radiologie wazige infiltraten alveolair vullingsbeeld
interstitiële pneumonie lobair - multilobair



Pneumonie: kliniek vaak atypisch!

koorts + dyspnee + hoesten: 30-50%

*  koorts: 30%-60%
*  verwardheid en bewustzijnsstoornissen: 40%
*  vallen: 16%
*  achteruitgang van ADL-functies: 10%
*  incontinentie: 7%
*  hoest vaak minder productief  (dehydratatie, spierzwakte, …)

*  anorexie, braken, tachypnee, thoracale pijn, hypotensie, 
tachycardie…

→→→→ vnl. bij oudere patiënten, co-morbiditeit,…



CAP: aanbevolen onderzoeken

*  Anamnese en klinisch onderzoek

*  Routine laboratorium
(perifeer bloedbeeld, serum electrolyten, lever- en nierfunctie)

→ inschatten van ernst

*  Bepaling van oxygenatie (oximetrie/arteriële bloedgassen)

*  RX thorax
- zekerheidsdiagnose van pneumonie (caveats!)
- inschatten van ernst
- onderliggende aandoeningen of complicaties
- geen correlatie met etiologische kiem !!

*  Sputum: kleuring en cultuur
= controversieel (kolonisatie / contaminatie !!)



CAP: aanbevolen onderzoeken

*  Hemoculturen
→ alle gehospitaliseerde patiënten met CAP (11% positief)

(S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, K. pneumoniae)

*  Serologische testen
(Influenza, Para-influenza, Adeno, RSV, Mycoplasma, Chlamydia,…)

- patiënten met ernstige pneumonie
- onvoldoende of geen respons op empirische therapie
- specifieke epidemiologische omstandigheden

���� legionella antigeendetectie in urine
→ patiënten met ernstige pneumonie
→ alle patiënten met pneumonie bij epidemie



CAP: aanbevolen onderzoeken

*  Anamnese en klinisch onderzoek

Geen verdere onderzoeken noodzakelijk Geen verdere onderzoeken noodzakelijk 
in de ambulante praktijk!!



Inschatten van ernst van CAP

BTS: CURB (1996) → CURB-65 (2003)

Fine: PSI (Pneumonia Severity Index) (1997)

ATS: criteria for ‘severe pneumonia’

Sepsis, severe sepsis, septic shock

IDAB guidelines



Fine Criteria – step 1

Mortality probability
< 0.5%

Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. N Engl J Med 1997; 336: 243



Fine Criteria – step 2

Points    Class       ����

≤ 70  II < 1%

71-90        III  1-4 %

91-130    IV 4-10 %

> 130        V > 10 %

Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. N Engl J Med 1997; 336: 243



Modified BTS criteria
“CURB-65” 

Neill AM et al. Thorax 1996; 51(10):1010-6
Lim WS et al. Thorax 2003;58:377-382

Confusion

Urea >7mmol/l (42 mg/dL)

Respiratory rate ≥30/min

Blood pressure:  Psyst <90mmHg
Pdias ≤60mmHg

Age ≥65years



Confusion
Respiratory rate ≥30/min
Blood pressure: Psyst<90mmHg

Pdias ≤60mmHg
Age ≥65years

Clinical
judgement

CRB-65 score

0
Low

Likely suitable for
home treatment

1-2
Moderate

May need
hospital referral

3-4
High

Urgent hospital
admission

Lim WS et al. Thorax 2009 64: 1-55



Krüger S et al. Eur Respir J 2008; 31: 349–355

CRB-65, hospitalisatie, mortaliteit



CAP: behandeling     antibiotica !

Streptococcus pneumoniae

= meest frequente verwekker

= hoogste morbiditeit en mortaliteit

steeds rekening mee houden bij starten
van empirische therapie !!

kennis van lokale resistentiepatronen !!



EARS net, 2010



EARS net, 2010



S. pneumoniae: resistentie in België

J. Verhaegen, referentie-laboratorium Leuven, 2010
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CAP: behandeling

1.  Ambulante patiënten zonder cardiopulmonaire ziekte en/of 
andere risicofactoren

2.  Ambulante patiënten met cardiopulmonaire ziekte en/of 
andere risicofactoren

3.  Gehospitaliseerde patiënten, opgenomen op ‘gewone’ zaal

4.  Gehospitaliseerde patiënten, opgenomen op eenheid voor 
Intensieve Zorgen

5.  Gehospitaliseerde patiënten, opgenomen op eenheid voor 
Intensieve Zorgen mét risicofactoren voor infectie met 
P. aeruginosa



Antibiotica - spectrum
• Amoxycilline

– POS: actief tegen Gram-pos./neg. kiemen, anaëorben

– NEG: inactivatie door β-lactamasen � activiteit tegen Gram-neg.↓

– NEG: niet actief tegen atypische kiemen

• Amoxyclavulaanzuur
– POS: actief tegen Gram-pos./neg. kiemen, anäeroben

– POS: weerstandig aan β-lactamasen

– NEG: niet actief tegen atypische kiemen

• Macroliden
– POS: actief tegen atypische kiemen

– NEG: resistentie van Gram-pos./neg. kiemen!!

• Moxyfloxacine
– POS: actief tegen Gram-pos./neg. kiemen, anäeroben

– POS: weerstandig aan β-lactamasen (Gram-neg.!!)

– POS: actief tegen atypische kiemen

– NEG: beperkte activiteit tegen anaëroben



Antibiotica – niet gebruiken

• 1ste en 2de generatie cefalosporines

• Tetracyclines

• Macroliden in mono-therapie

• Combinatie van β–lactam en FQ (moxyfloxacine)

• Parenterale toedieningsvorm (behoudens…)



Ambulant, geen risicofactoren

Eerste keuze:      amoxycilline  1 g  3x/d PO

Alternatieven:

*  IgE-gemedieerde overgevoeligheid/ernstige intolerantie
� moxifloxacine 400 mg  1x/d PO 

*  Ongunstig klinisch verloop
� swith naar resp. FQ

of associeer neo-macrolide/azalide



Ambulant, met risicofactoren

Eerste keuze:  amoxycilline-clavulaanzuur  2 g  2x/d POEerste keuze:  amoxycilline-clavulaanzuur  2 g  2x/d POEerste keuze:  amoxycilline-clavulaanzuur  2 g  2x/d PO

Alternatieven:

*  IgE-gemedieerde overgevoeligheid/ernstige intolerantie
� moxifloxacine   400 mg  1x/d PO 

*  Ongunstig klinisch verloop
� swith naar resp. FQ

of associeer neo-macrolide/azalide



CAP: behandeling

• Amoxicilline 3 x 1g/d gedurende 8 dagen

• Co-morbiditeit/leeftijd >60jaar:
→ vervang 50% van amoxicilline door amoxycilline-clavulaanzuur (…)

• Geen verbetering na 48uren:
→ associeer macrolide of switch naar moxifloxacin 400mg/d

• IgE-gemedieerde overgevoeligheid: moxifloxacin 400mg/d

• Niet-IgE-gemedieerde overgevoeligheid: cefuroxime axetil 3 x 500mg/d

Folia Pharmacotherapeutica
10/2010
Richtlijnen 2006
www.bcfi.be



IV ���� PO switch:
Bio-equivalente antibiotica

Levofloxacine Tavanic®

Moxifloxacine Avelox®

Clarithromycine Biclar®

Clindamycine Dalacin®

Linezolide Zyvoxid®

Metronidazole Flagyl®

Ornidazole Tiberal®

Fluconazole Diflucan®

SMX/TMP Bactrim®, Eusaprim®



Duur van therapie met antibiotica

→ Geen robuste data!
“tot 3 dagen koortsvrij”

Li JZ, Winston LG, Moore DH, et al. Am J Med 1997; 120: 783-790
BTS Guidelines. Lim WS, Baudouin SV, George RC, et al. Thorax 2009; 64(3); iii1-55

5-7 dagen S. pneumoniae

7-14 dagen Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa

14 dagen Staphylococci

14-21 dagen Mycoplasma spp.
Chlamydophila spp.
Legionella spp.



Healthcare-associated pneumonie (HCAP)



Healthcare-associated pneumonie (HCAP)

• Bewoners van rustoorden/RVT

• Behandeling met intraveneuze antibiotica, chemotherapie 
of wondverzorging gedurende 30 dagen voor infectie

• Ambulante verzorging op dagzaal of dialyse-afdeling

• Hospitalisatie gedurende ≥2 dagen tijdens 90d. vooraf

• Contact met patiënt met MDR kiemen

Aanpak zoals bij HAP !!

Mylotte JM. Clin Infect Dis 2002; 35: 1205-1211
ATS/IDSA Guidelines. Clin Infect Dis 2007; 44; 27-72



Healthcare-associated pneumonie (HCAP)

MAAR

= heterogene patiëntengroep
- onderliggende reden voor ‘HCAP’

- co-morbiditeit

- ‘in’ of ‘uit’ hospitaal

= complexe pathologie
- ernst van de ziekte

- NHAP?

Niet altijd noodzaak vanNiet altijd noodzaak van
*  intraveneuse toegangsweg
*  2-3 “MDR-antibiotica”



(1071) (277)



Patiënt karakteristieken
� leeftijd
� functionele status
� co-morbiditeiten

• 30d. mortaliteit  HCAP > CAP (14,8% vs. 7,5%)
MAAR
niet gerelateerd aan - causale pathogenen

- antibiotic resistentie



HCAP

Ernst van de pneumonie (KV? ICU?)

EN

MDR risicofactoren
(recente AB, recente hospitalisatie, immuunsuppressie, slechte functionele status)

Ernstige pneumonie?

NEE

0-1 risicofactor

Ambulant?
R/ CAP II

≥2 risicofactoren

Hospitalisatie
R/ HAP

JA

0 riscofactoren

Hospitalisatie
R/ CAP III

≥1 risicofactor

Hospitalisatie
R/ MDR HAP

Brito V, Niederman MS. Curr Opin Infect Dis 2009; 22; 316-325




