
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acute complicaties bij chronische 
aandoeningen 

- 
Dialysepatiënten en patiënten onder chemotherapie 

 
 

 

 

 

Lotte Ponet (KU Leuven) 

Jane Smeulders (KU Leuven) 

Sarah Daenen (KU Leuven) 

 

 

 

 

Promotor: Professor dr. Jan Verbakel (ACHG KU Leuven) 
 
Co-promotoren: Professor dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Emmy De Buck (KU Leuven) 
 
Master of Family Medicine 
Masterproef Huisartsgeneeskunde 
Academiejaar: 2021 – 2022 



 
2 
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ABSTRACT 
 

Achtergrond: Deze masterproef maakt deel uit van de herwerking van het boekje 
‘Urgentieschema’s voor huisartsen’. In het hoofdstuk ‘Acute complicaties bij chronische 
aandoeningen’ worden de meest voorkomende, urgente problemen bij verschillende 
chronische patiëntengroepen besproken. Wij spitsten ons toe op de populaties 
dialysepatiënten en patiënten onder chemotherapie, waarbij de onderwerpen ‘Koorts’, 
‘Hyperkaliëmie’, ‘Bloeding bij trombopenie’, ‘Vullingsproblemen’ en ‘Fistelproblemen’ aan bod 
komen. Het einddoel van deze masterproef is het opstellen van werkbare schema’s voor de 
aanpak van elk van deze problemen in de Belgische eerstelijnszorg.  
 
Methoden: We doorzochten eerst de bestaande richtlijnen. Voor het aanvullen van 
ontbrekende of verouderde informatie gebeurde een grondige revisie van de huidige literatuur 
aan de hand van BestBETs. We formuleerden 5 onderzoeksvragen volgens de PICO- 
methode. Er werden MeSHtermen geïdentificeerd waarmee we een literatuuronderzoek 
uitvoerden in 4 gekozen databanken; MEDLINE via PubMed, Embase, Cochrane en 
DynaMed. De geïncludeerde artikels werden onderworpen aan een kwaliteitsbeoordeling en 
relevante informatie vatten we samen in een evidentietabel. Hieruit werd een eerste schema 
van elk onderwerp ontwikkeld dat we vervolgens presenteerden aan een panel van huisartsen 
en specialisten.  
 
Resultaten: In totaal includeerden we 70 artikels, waaronder 31 richtlijnen. Hieruit blijkt dat 
het ECG voor de diagnose van hyperkaliëmie meer specifiek dan sensitief is en dus eerder 
gebruikt kan worden voor het bevestigen van de diagnose dan om deze uit te sluiten. Het 
stopzetten van RAASi leidt tot een toegenomen cardiovasculair risico en mortaliteit. Bij het 
stellen van de diagnose peritonitis bij peritoneale dialysepatiënten dient empirische 
antibioticatherapie zo spoedig mogelijk opgestart te worden. Hierbij geniet behandeling met 
intraperitoneale antibiotica de voorkeur ten op zichte van intraveneuze of orale antibiotica. Ook 
stelden we vast dat laagrisico kankerpatiënten met neutropene koorts veilig en efficiënt 
behandeld kunnen worden met orale antibiotica in een ambulante setting, mits initiële 
diagnostische oppuntstelling en observatie in het ziekenhuis. Tenslotte wordt in de meeste 
consensus gebaseerde richtlijnen een drempel van trom 50 × 109/l gehanteerd voor het 
toedienen van trombocytentransfusie bij de acuut, matig bloedende patiënt met trombopenie. 
Op basis van de informatie uit de richtlijnen en de conclusies op onze onderzoeksvragen 
stelden we een eerste versie van de verschillende schema’s op. Deze presenteerden we aan 
49 artsen (20 huisartsen, 15 HAIO’s, 5 nefrologen, 2 hematologen, 2 oncologen en 5 ASO’s). 
Met hun feedback werden de schema’s systematisch aangepast tot de finale versie.  
 
Conclusie: 
In totaal werden er 6 werkbare en correcte urgentieschema’s gerealiseerd over de aanpak van 
acute complicaties bij dialysepatiënten en patiënten onder chemotherapie in de 
eerstelijnszorg. We trachtten hierbij een aanvulling te bieden op de huidige aanbevelingen in 
de desbetreffende hoofdstukken van het zakboekje. Gezien de beperkte evidentie, eerder lage 
kwaliteit van de gevonden studies en het relatief laag aantal peer-reviews dringt verder 
kwalitatief wetenschappelijk onderzoek zich op voor het optimaliseren van de schema’s en de 
implementatie ervan in Belgische richtlijnen.  
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1 INLEIDING 
Het zakboekje ‘Urgentieschema’s voor huisartsen’ is een veelgebruikt hulpmiddel voor de 
Belgische huisarts. Het biedt een snel, concreet en wetenschappelijk gebaseerd antwoord in 
spoedeisende situaties waar elke huisarts mee geconfronteerd wordt. Het boekje werd in 1985 
voor het eerst uitgegeven en in 2012 werd de zesde en laatste versie gepubliceerd. Gezien 
de snelle toename aan beschikbare evidentie dringt zich een herwerkte uitgave op. In de 
periode van 2019-2022 wordt er door huisartsen-in-opleiding en het Rode Kruis-Vlaanderen 
samengewerkt aan een zevende editie van dit zakboek. Onze masterproef maakt deel uit van 
deze herwerking. We richtten ons voor deze thesis tot het hoofdstuk ‘Acute complicaties bij 
chronische aandoeningen’ en meer bepaald de subtopics ‘Dialysepatiënten’ en ‘Patiënten 
onder chemotherapie’. Beide patiëntengroepen maken een eerder beperkt deel uit van de 
totale patiëntenpopulatie van de huisarts en de opvolging van deze patiënten gebeurt 
voornamelijk in tweede (en derde) lijn. Toch zijn er enkele vermeldenswaardige complicaties 
die zich kunnen voordoen bij deze patiënten, waarvan de huisarts minstens kennis moet 
hebben. 
 
Patiënten in dialysebehandeling zijn patiënten die om een of andere reden te maken krijgen 
met eindstadium nierfalen (ESKD). De meest frequente ziekten die leiden tot een falende 
nierfunctie zijn diabetische nefropathie, chronische glomerulonefritis, cystische nierziekte en 
nefrosclerose.1 Dialyse is voor deze patiënten een levensreddende en erg doeltreffende 
behandeling. Er bestaan verschillende vormen van dialyse; de meest gebruikte dialysevorm in 
België is hemodialyse in een ziekenhuisomgeving (ziekenhuis-HD). Andere vormen zijn 
hemodialyse in een satellieteenheid (satelliet-HD), peritoneale dialyse (PD) en thuis-
hemodialyse (thuis-HD).2 Er is een intensieve opvolging door de behandelend specialist en 
het ziekenhuis bij al deze dialysevormen. Door de vergrijzing van de bevolking neemt het 
aantal dialysepatiënten toe. België telt ongeveer 7000 dialysepatiënten, van wie twee derde 
ouder is dan 65 jaar.3 
 
De andere patiëntenpopulatie die wordt besproken in deze masterproef zijn patiënten onder 
chemotherapie. Er bestaan tegenwoordig meer dan 50 verschillende cytostatica.4 Door de 
snelle wetenschappelijke vooruitgang kan kanker beter behandeld en ook gemakkelijker 
opgespoord worden. Dit leidt tot een toename in de prevalentie van kankerdiagnoses. In 2018 
werden in België 70.468 kankers gediagnosticeerd. Andere factoren die bijdragen tot een 
verwachte stijging van de kankercijfers zijn de stijgende wereldbevolking, de vergrijzing van 
de bevolking en verslechtering van de levensstijl waardoor het risico op kanker toeneemt.5 
 
Door het toenemend aantal dialysepatiënten en kankerpatiënten, vergroot de kans dat de 
huisarts vroeg of laat betrokken wordt bij het ontstaan van problemen bij een patiënt uit één of 
beide groepen<. Ze kunnen zich enerzijds presenteren met banale (zelflimiterende) klachten, 
die niet gerelateerd zijn aan de dialyse of chemotherapie maar frequent voorkomen in de 
huisartsenpraktijk. Anderzijds zijn er specifieke ziekte- en/of behandeling gerelateerde 
problemen. In het zakboekje wordt vooral ingegaan op deze laatste problemen en de aanpak 
ervan in de eerste lijn.  
 
Zo wordt zowel bij dialysepatiënten als bij patiënten onder chemotherapie de aanpak van 
koorts besproken aangezien beide patiëntengroepen door hun behandeling hoger risico 
hebben op het oplopen van infecties en een ernstiger verloop ervan. Bij dialysepatiënten met 
koorts dient er in het bijzonder aandacht te gaan naar de katheter of dialysetoegang. Infectie 
ter hoogte van de peritoneale dialyse katheter kan aanleiding geven tot peritonitis met als 
eerste klachten buikpijn en een troebele drainagevloeistof. Herkenning en snelle verwijzing 
voor het opstarten van geschikte antibiotica zijn belangrijk gezien de hoge mortaliteit en het 
risico op complicaties bij peritonitis. Bij hemodialyse kan infectie via de katheter snel evolueren 
tot sepsis.3  
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Bij patiënten die recent chemotherapie kregen en koorts ontwikkelen moet de huisarts bedacht 
zijn op neutropene koorts en is urgente verwijzing naar het ziekenhuis meestal noodzakelijk. 
Echter heeft recent wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat niet alle kankerpatiënten met 
neutropene koorts een hoog risico lopen op een ernstig verloop of het ontwikkelen van 
complicaties. Om deze laagrisicopatiënten te identificeren werden er bruikbare en 
gevalideerde instrumenten ontwikkeld. De MASCC-index, de CISNE-index of de regel van 
Talcott zijn enkele voorbeelden van deze instrumenten.6 Het selecteren van 
laagrisicopatiënten heeft ertoe geleid dat de behandelingsstrategieën minder intensief worden 
en er ruimte lijkt te zijn voor een nieuwe strategie met orale antibiotica in een ambulante 
setting.  
 
Daarnaast kan behandeling met bepaalde chemotherapie ook aanleiding geven tot 
trombopenie, iets wat de huisarts in rekening moet brengen bij het ontstaan van een bloeding. 
Naarmate het aantal trombocyten daalt, neemt de bloedingsneiging toe. Bij een 
trombocytenaantal <10 x 109/l wordt het risico dat spontane bloedingen optreden groter.7 Bij 
welke drempel van trombocytenaantal moet overgegaan worden tot een 
trombocytentransfusie is één van de vragen waarop we een antwoord trachten te vinden in 
deze masterproef. 
 
Andere vermelde urgenties gerelateerd aan dialysebehandeling zijn vullingsproblemen en 
complicaties ter hoogte van de arterioveneuze fistel. Door excessieve of onvoldoende 
vochtafvoer tijdens een dialysesessie kunnen dialysepatiënten respectievelijk gedehydrateerd 
of vochtoverbelast geraken. Overmatig vochtverlies of vochtophoping kan klinisch beoordeeld 
worden door de verandering in gewicht, schommelingen in bloeddruk of het ontwikkelen van 
oedemen of dyspnee.  Mogelijke complicaties ter hoogte van de arterioveneuze fistel die door 
de huisarts herkend moeten worden zijn bloeding, trombose, infectie en aneurysma. Tenslotte 
wordt het topic hyperkaliëmie besproken. Hoewel dit een veel voorkomende 
elektrolytenstoornis is bij dialysepatiënten wordt dit ook geregeld vastgesteld in de 
huisartsenpraktijk bij niet-dialysepatiënten, bijvoorbeeld bij een routine bloedafname. Om deze 
reden en mede door het potentieel levensbedreigende karakter van deze afwijking werd de 
uitwerking van dit topic uitgebreid naar de algemene populatie in plaats van louter patiënten 
onder dialysebehandeling. 
 
Met onze masterproef probeerden we deze verschillende onderwerpen verder uit te werken 
en voor elk van de onderwerpen een correct schema op te stellen over de aanpak ervan in de 
huisartsenpraktijk. We hopen op deze manier elke huisarts die dit zakboek leest een houvast 
te bieden om in deze situaties snel en adequaat te kunnen handelen. We zijn er ons van 
bewust dat in de huidige praktijk zowel dialysepatiënten als patiënten onder chemotherapie 
een klein deel uitmaken van de patiëntenpopulatie van de huisarts en zij eerder contact 
opnemen met hun behandelend specialist en/of ziekenhuis bij het ontstaan van problemen. 
De huisarts kan ons inziens echter een belangrijke rol spelen in de correcte herkenning van 
deze problemen, de inschatting van de ernst ervan en indien nodig het tijdig en gericht 
verwijzen naar de tweede (en derde) lijn. Door de toenemende prevalentie van beide 
aandoeningen zal een goede samenwerking en communicatie tussen eerste en tweede lijn 
met duidelijke behandelingsrichtlijnen voor deze problemen alsmaar belangrijker worden. 
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1 METHODES  

1.1 Zoekstrategie en keuze van databanken 
We startten met het nalezen van het toegewezen hoofdstuk in het huidige boekje 
‘Urgentieschema’s voor huisartsen’. Met deze informatie werd er eerst gezocht naar 
bestaande en gevalideerde richtlijnen over de verschillende onderwerpen. We zochten in de 
richtlijnen van Dynamed, UpToDate, EB Practice Net, NHG, het Acute Boekje en de ‘Federatie 
Medische Specialisten’ voor deze eerste search. De gevonden eerstelijnsrichtlijnen van EB 
Practice Net bevatten weinig relevante informatie voor verwerking in de urgentieschema’s. We 
vonden ook geen enkele relevante NHG-richtlijn. Daarom hebben we ons bij het opstellen van 
de urgentieschema’s vooral gebaseerd op internationale tweedelijnsrichtlijnen. De kenmerken 
van de gebruikte richtlijnen worden weergeven in tabel 1 (zie bijlage). De kwaliteit van de 
gevonden richtlijnen werd beoordeeld aan de hand van de AGREE-GRS. We kozen voor deze 
tool, die een valabel alternatief is voor de gouden standaard voor het beoordelen van 
praktijkrichtlijnen (AGREE II), gezien de context waarin we op een tijdbesparende manier een 
correcte methodologische kwaliteitsbeoordeling trachtten te bekomen. Het resultaat werd in 
de tabel weergegeven als de AGREE-GRS overall quality score. 
 
Voor het aanvullen van ontbrekende of verouderde informatie uit deze richtlijnen verrichtten 
we een literatuurstudie in de vorm van een BestBET. Er werd vertrokken vanuit een klinisch 
scenario in de huisartsenpraktijk met betrekking tot het onderwerp. Hierna werden 
onderzoeksvragen opgesteld volgens de PICO-methode. Voor elke onderzoeksvraag 
identificeerden we MeSH-termen en een serie Engelstalige trefwoorden die we invoerden in 
de gekozen databanken. We voerden deze literatuurstudie in de periode van september en 
november 2020 in de volgende 4 databanken; MEDLINE, Embase, Cochrane en DynaMed. In 
januari 2022 werden deze databanken nogmaals gecontroleerd voor het toevoegen van de 
meest recente publicaties. 

1.2 Onderzoeksvragen 
In het huidige boekje worden de volgende onderwerpen besproken voor dialysepatiënten: 
koorts, bloeding ter hoogte van de fistel en hyperkaliëmie. Bij patiënten onder chemotherapie 
worden sepsis en bloedingen behandeld. Na raadpleging van de richtlijnen beslisten we 
bloeding ter hoogte van de fistel niet te includeren in onze initiële search, gezien de beperkte 
beschikbare evidentie. De onderwerpen voor patiënten onder chemotherapie lieten we 
ongewijzigd. In het kader van de literatuurstudie in de vorm van BestBETs formuleerden we 
de volgende onderzoeksvragen; (1) Is het ECG voldoende sensitief en specifiek voor het 
aantonen respectievelijk uitsluiten van hyperkaliëmie bij volwassenen? (2) Is het voor een 
patiënt die onder behandeling met RAASi hyperkaliëmie ontwikkelt beter om de behandeling 
te continueren dan te staken met het oog op cardiovasculaire uitkomst? (3) Geniet 
intraperitoneale antibioticatherapie de voorkeur ten opzichte van intraveneuze of orale 
antibioticatherapie bij peritoneale dialysepatiënten die peritonitis ontwikkelen? (4) Is orale 
antibioticatherapie even efficiënt en veilig als intraveneuze antibioticatherapie bij laagrisico 
kankerpatiënten met neutropene koorts? (5) Dient trombocytentransfusie toegediend te 
worden bij een lage trigger dan wel een hoge trigger voor het stoppen van een bloeding bij 
patiënten met chemotherapie-geïnduceerde trombopenie?  
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1.3 Vertaling van onderzoeksvragen naar zoekstrengen  

1.3.1 PIPOH  
(1) Is het ECG voldoende sensitief en specifiek voor het aantonen respectievelijk 

uitsluiten van hyperkaliëmie bij volwassenen?  
P: patiënten met hyperkaliëmie op bloedstaal 
I: ECG  
C: geen ECG 
O: diagnose hyperkaliëmie 

 
(2) Is het voor een patiënt die onder behandeling met RAASi hyperkaliëmie ontwikkelt 

beter om de behandeling te continueren dan te staken met het oog op 
cardiovasculaire uitkomst?  
P: patiënten met hyperkaliëmie  
I: therapie met RAASi verderzetten 
C: therapie met RAASi onderbreken  
O: cardiovasculaire uitkomst 

 
(3) Geniet intraperitoneale antibioticatherapie de voorkeur ten opzichte van intraveneuze 

of orale antibioticatherapie bij peritoneale dialysepatiënten die peritonitis 
ontwikkelen? 
P: peritoneale dialysepatiënten met peritonitis 
I: intraperitoneale behandeling 
C: intraveneuze behandeling 
O: genezing en complicaties 
 

(4) Is orale antibioticatherapie even efficiënt en veilig als intraveneuze antibioticatherapie 
bij laag risico kankerpatiënten met neutropene koorts? 
P: patiënten met laagrisico neutropene koorts 
I: orale antibioticatherapie  
C: intraveneuze antibioticatherapie 
O: genezing en complicaties 
 

(5) Dient trombocytentransfusie toegediend te worden bij een lage trigger dan wel een 
hoge trigger voor het stoppen van een bloeding bij patiënten met chemotherapie-
geïnduceerde trombopenie?  
P: patiënten met chemotherapie-geïnduceerde trombopenie en bloeding 
I: trombocytentransfusie bij lage trigger 
C: trombocytentransfusie bij hoge trigger 
O: stoppen van bloeding 
 

1.3.2 Zoektermen 
Voor elk van de onderzoeksvragen werden er naast een serie Engelstalige trefwoorden ook 
MeSHtermen geïdentificeerd. Voor een volledig overzicht van de gebruikte zoektermen per 
databank en per onderzoeksvraag verwijzen we naar bijlage 2. 
 



 
12 

 

1.4 In-en exclusiecriteria 
Voor de artikelselectie werden de volgende in- en exclusiecriteria bepaald. Inclusiecriteria 
betroffen de studiepopulatie (volwassenen, leeftijd >18 jaar), datum van publicatie (artikels 
gepubliceerd na 2000), het studietype (zowel richtlijnen, meta-analyses, SR, RCT als 
observationele studies), de taal (Engels) en de beschikbaarheid van de volledige tekst. We 
excludeerden narratieve reviews en lopende onderzoeken. 

1.5 Screening titel, abstract en volledige tekst  
De artikels die we overhielden na selectie op basis van hogervermelde in- en exclusiecriteria 
werden onderworpen aan een screening van titel en abstract. Indien titel en abstract relevant 
bleken, controleerden we nogmaals of de volledige tekst van de studie beschikbaar was en 
elimineerden we duplicaten. Vervolgens namen we de volledige tekst van de geselecteerde 
publicaties door. Studies die irrelevant bleken, werden weggelaten. Relevante studies 
afkomstig uit referentielijsten van de gevonden artikels werden nog geïncludeerd. 

1.6 Opstellen evidentietabellen 
Voor elk van de geselecteerde artikels gebeurde een extractie van de meest relevante 
informatie. We bestudeerden aandachtig de studiepopulatie, methodologie en resultaten per 
artikel. De bewijskracht (Level of Evidence) werd bepaald en gescoord. Ook zochten we in 
elke studie naar limitaties om zo het risico op bias te kunnen inschatten. Deze gegevens 
werden in evidentietabellen verzameld (zie bijlage 3). 

1.7 Ontwikkeling voorstel urgentieschema’s 
Met de bekomen informatie uit de geïncludeerde artikels, werd een conclusie geformuleerd 
per onderzoeksvraag. Deze conclusies combineerden we met de gevonden informatie uit de 
richtlijnen voor het opstellen van een eerste voorstel van de urgentieschema’s. De resultaten 
van de onderzoeksvragen (1), (2), (4) en (5) werden gebruikt voor de opmaak van een 
urgentieschema. Onderzoeksvraag (3) gebruikten we ter omkadering van het onderwerp en 
verwerkten we in de voetnoot van het betreffende schema. De flowcharts werden voor de 
presentaties besproken met de promotor en aangepast aan diens feedback.  
 
De urgentieschema’s dienden vervolgens gepresenteerd te worden aan specialisten 
(nefrologen, oncologen en hematologen) en huisartsen. Het doel van deze presentaties was 
om feedback te verwerven over de correctheid, relevantie en gebruiksvriendelijkheid van de 
schema’s in de eerste lijn.  

1.8 Feedbackmomenten voor de urgentieschema’s 

1.8.1 Organisatie 
Voor het organiseren van feedbackmomenten begonnen we met het contacteren (telefonisich 
en via e-mail) van zowel huisartsen en HAIO’s als specialisten en ASO’s in de dichtbijgelegen 
ziekenhuizen (UZ Leuven campus Gasthuisberg, RZ Tienen, Sint-Trudo ziekenhuis). Via onze 
seminariegroep regelden we een eerste bijeenkomst van enkele huisartsen en HAIO’s. Na 
deze eerste presentatie volgde een gepland overlegmoment met de dienst nefrologie van het 
UZ Leuven over de schema’s van dialysepatiënten. In tussentijd werden de schema’s een 
eerste maal aangepast aan de feedback van beide artsengroepen. Vervolgens kon een 
afspraak vastgelegd worden met de dienst oncologie van UZ Leuven campus Gasthuisberg 
voor het voorleggen van de schema’s van patiënten onder chemotherapie. Ook van de dienst 
hematologie binnen ditzelfde ziekenhuis kregen per e-mail de bevestiging voor een afspraak 
met enkele hematologen. Na deze 4 fysieke overlegmomenten waren we genoodzaakt, mede 
door de opgelegde maatregelen in het kader van de coronapandemie, over te gaan tot 
mailverkeer voor het verkrijgen van aanvullende feedback of gerichtere vragen over de 
schema’s. 



 
13 

 

1.8.2 Resultatenverwerking  
We vroegen alle deelnemende artsen na elke presentatie om hun feedback, zowel mondeling 
als schriftelijk via het invullen van een vragenlijst of via e-mail. Zelf namen we ook notities van 
de opmerkingen en suggesties die gegeven werden tijdens de presentaties.  

1.9 Ontwikkeling finale urgentieschema’s 
Na elk feedbackmoment deden we de nodige aanpassingen en zo bekwamen we een finale 
versie van de urgentieschema’s. Deze definitieve versie werd tenslotte nog voorgelegd aan 
onze promotor en na diens goedkeuring verwerkt in deze masterproef. 
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2 RESULTATEN 

2.1 Dialysepatiënten 

2.1.1 Onderzoeksvraag 1: ECG voor de diagnose hyperkaliëmie 
2.1.1.1 Flowchart van artikelselectie 
Het literatuuronderzoek leverde voor de eerste onderzoeksvraag een totaal van 2643 artikels 
op. Na selectie op basis van publicatiejaar (>2000), taal (Engels), beschikbaarheid van de 
volledige tekst, populatie (volwassenen met hyperkaliëmie) en studietype hielden we 261 
artikels over. Deze werden gescreend op basis van titel en abstract wat het totaal aantal 
geïncludeerde studies op 35 bracht. Na het verwijderen van duplicaten werd de volledige tekst 
van deze studies nagelezen. Alle irrelevante artikels werden geëxcludeerd, waarna nog 13 
studies overbleven. Referentielijsten van deze studies werden nagekeken en dit leverde 2 
bijkomende artikels op. Zo werden er in totaal 15 studies geïncludeerd voor analyse.  
 

 
Figuur 1. Prisma flowdiagram van artikelselectie bij onderzoeksvraag 1 
 
2.1.1.2 Best evidence topic met overzicht van finaal gebruikte artikelen 
Er werden bij deze literatuurstudie geen kwalitatieve systematische reviews gevonden, de 15 
geselecteerde studies betroffen naast 2 richtlijnen voornamelijk observationele onderzoeken. 
Na analyse van deze literatuur komen we tot de volgende conclusies.  
 
Eerst en vooral vonden we als antwoord op onze vooropgestelde onderzoeksvraag dat het 
ECG meer specifiek dan sensitief lijkt te zijn voor de diagnose hyperkaliëmie. Het kan dus 
gebruikt worden om een diagnose van hyperkaliëmie te bevestigen, maar niet om deze uit te 
sluiten. Rafique et al8 melden een gemiddelde sensitiviteit van 0,19 (± 0,16) en specificiteit van 
0,97 (± 0,04). Uit de andere studies blijkt het gerapporteerde nut van het ECG voor de 
diagnose van hyperkaliëmie erg variabel. In de studie van Yoon et al9 werden ECG 
veranderingen vastgesteld bij 46% van de patiënten met een kaliumspiegel tussen 6 en 9,3 
mmol/L. Peacock et al10 vonden in hun multicentrische, prospectieve, observationele studie 
dat 45% van de patiënten met een serum K+ ≥7,0 mmol/L geen ECG afwijkingen vertoonde 
die suggestief waren voor hyperkaliëmie (spitse T-toppen of verbreding van het QRS). Ook An 
et al.11 rapporteerden dat slechts 36,7% van de Koreaanse, gehospitaliseerde patiënten met 
hyperkaliëmie (K > 6,5 mmol/l) ECG afwijkingen hadden.  
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Daarnaast kwam uit enkele studies naar voren dat het ECG meer betrouwbaar wordt naarmate 
de ernst van de hyperkaliëmie toeneemt. Durfey et al analyseerden de incidentie van ECG 
veranderingen in verhouding tot de ernst van hyperkaliëmie. Ze stelden een stijgend 
percentage aan ECG afwijkingen vast met een stijgend serumkalium; 66% bij K+ tussen 6,5 –
6,9 mmol/l tov. 100% bij K+ tussen 8,0 –8,4 mmol/l.12,13 Ook in een andere studie van 
gehospitaliseerde patiënten met serumkaliumspiegels >6,0 mmol/l, bleek het ECG niet 
sensitief te zijn voor het diagnosticeren van milde tot matige gradaties van hyperkaliëmie en 
werd een minimale voorspellende kracht pas bereikt bij kaliumspiegels van 7,2–9,4 meq/L.14  
 
Dit zou betekenen dat het ECG gebruikt kan worden om een risico-inschatting te doen bij 
patiënten met ernstige hyperkaliëmie. Durfey et al12 onderzochten het ECG dat werd 
uitgevoerd binnen 1 uur na K+-meting bij patiënten met ernstige hyperkaliëmie (serum K+ ≥ 
6,5 mmol/l). Nadelige gevolgen traden op bij 15% van de 188 geïncludeerde patiënten binnen 
de eerste 6 uur, waaronder symptomatische bradycardie (11,7%), ventriculaire tachycardie 
(1,1%), hartstilstand (1,1%) en overlijden (2,1%). Ze traden op één na allemaal op voordat 
behandeling voor hyperkaliëmie gestart werd. Alle patiënten met een nadelig gevolg hadden 
op het voorafgaande ECG minstens één afwijking suggestief voor hyperkaliëmie. Ook An et 
al11 konden een hogere mortaliteit aantonen bij gehospitaliseerde patiënten met serum K+ ≥ 
6,5 mmol/l met typische ECG-bevindingen van hyperkaliëmie in vergelijking met patiënten 
zonder ECG veranderingen. Desondanks zijn er in sommige studies meldingen van een 
normaal ECG bij extreme hyperkaliëmie.13,15 En omgekeerd werden in de studie van Varga et 
al16 ook kenmerkende ECG afwijkingen gezien bij patiënten met normokaliëmie. 
Elektrocardiografische veranderingen passend bij hyperkaliëmie bleken wel vaker voor te 
komen bij hyperkaliëmische patiënten (46%) dan bij normokalemische patiënten (24%).  
 
Een andere vaststelling is dat spitse T-toppen, de meest gekende en aangeleerde ECG 
afwijking bij hyperkaliëmie, volgens de gevonden studies nauwelijks lijken te correleren met 
het serum kalium en slechts bij 1/3 van de patiënten met matige tot ernstige hyperkaliëmie 
voorkomt.9,11,17,18 Yoon et al9 vonden een Pearson-correlatiecoëfficiënt voor de associatie 
tussen T-amplitude, T-helling en T-norm en serumkalium die varieerde tussen -0,22 tot 0,02. 
Freeman et al18 rapporteerden spitse T-toppen bij 34% van de patiënten met een serum K+ 
>6,0 mmol/l. Durfey et al12 meldden een gelijkaardig percentage van 30% spitse T-toppen bij 
patiënten met een serum K+ ≥ 6.5 mmol/l. Ook in de studie van Peacock et al10 werden in 35% 
van de patiënten met een kalium ≥ 7 mmol/l afwijkende T-toppen gevonden. Green en 
collega’s17 stelden daarnaast vast dat spitse T-toppen net zo vaak voorkomen bij normale 
serumkaliumwaarden als bij hyperkaliëmie (33% versus 31%). Ze besloten dat de T:R 
amplitude een specifiekere maat is dan spitse T-toppen, maar dat beiden weinig sensitief zijn 
voor het detecteren van hyperkaliëmie. 
 
De ‘UK Renal Association’ richtlijn beveelt aan om bij alle gehospitaliseerde patiënten met een 
serum K+ ≥ 6,0 mmol/L een dringend 12-lead ECG af te nemen (GRADE 1B).13 Over de 
afname van een ECG bij de vaststelling van hyperkaliëmie in de ambulante setting wordt in 
deze en de andere gevonden richtlijn niets vermeld.19 De Engelse richtlijn stelt verder dat er 
enkele belangrijke tekortkomingen zijn van het ECG voor de diagnose van hyperkaliëmie. Ten 
eerste is de waarde van het ECG erg afhankelijk van de skills en de interpretatie van de 
afnemer, wat ook bleek uit de resultaten van enkele gevonden studies.8,14 Ten tweede kunnen 
de ECG afwijkingen erg minimaal of atypisch zijn zoals bijvoorbeeld niet-specifieke ST-
segmentafwijkingen of pseudo-Brugada-syndroom zoals gemeld in de studie van Montague et 
al.14 Tenslotte kan het ECG beïnvloed worden door de aanwezigheid van andere 
elektrolytenstoornissen, metabole acidose of onderliggende cardiorenale aandoeningen. 
Aslam et al15 onderzochten de ECG’s van 74 hyperkaliëmische patiënten met ESKD die 
hemodialyse kregen. Ze constateerden dat geen van de patiënten aritmie of kenmerkende 
ECG veranderingen geassocieerd met hyperkaliëmie vertoonden. Dit is mogelijk deels te 
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verklaren door fluctuaties in de serumcalciumconcentratie. Daarom moet de afwezigheid van 
ECG afwijkingen bij hyperkaliëmische hemodialysepatiënten met enige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd.  
 
Risk of bias 
De aanbeveling uit de gebruikte richtlijn13 werd gescoord als GRADE 1B, wat betekent dat 
deze gebaseerd is op een matige kwaliteit van evidentie. Onze literatuurstudie kon dit 
bevestigen want er werden geen kwalitatieve systematische reviews gevonden. Momenteel 
omvat de huidige evidentie voornamelijk een beperkt aantal (prospectieve en retrospectieve) 
observationele studies met patiëntenpopulaties waarin mogelijks selectiebias is opgetreden. 
Daarnaast bestaat bij retrospectieve cohorte studies het risico op confounding factoren en 
missing data omwille van ‘losses to follow up’.  Het is belangrijk op te merken dat bij veel van 
de geïncludeerde studies de steekproefomvang eerder klein is. 
 
Heterogeniteit 
Er is een belangrijke vorm van heterogeniteit op vlak van de bestudeerde patiëntenpopulatie; 
sommige onderzoekers bestuderen de algemene populatie, andere studies includeerden 
patiënten met ESKD die (wel of geen) hemodialyse kregen. Ook betreffen het allemaal 
patiënten in het ziekenhuis, hetzij op de spoedgevallendienst, hetzij gehospitaliseerd. Dit is 
aldus niet representatief voor de populatie niet-gehospitaliseerde patiënten en daarom is het 
niet geschikt om de bevindingen te generaliseren naar de ambulante praktijk. Ook de gebruikte 
kaliumniveaus en beschreven ECG afwijkingen verschillen tussen de studies.  
 

2.1.2 Onderzoeksvraag 2: RAASi en hyperkaliëmie 
 
2.1.2.1 Flowchart van artikelselectie 
Voor de tweede onderzoeksvraag vonden we na het invoeren van de combinatie zoektermen 
3251 artikels in de verschillende databases. Opnieuw deden we een selectie op basis van de 
hogerop beschreven inclusiecriteria, waarna we 510 artikels overhielden. Deze werden 
gescreend op basis van titel en abstract en duplicaten werden geëxcludeerd. Van de 
overgebleven 27 artikels werd de volledige tekst nagelezen en includeerden we louter artikels 
relevant voor onze onderzoeksvraag. We vonden tenslotte nog 1 artikel bij het doornemen van 
de referentielijsten van de geselecteerde artikels, wat het totaal aantal op 12 bracht.  
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Figuur 2. Prisma flowdiagram van artikelselectie bij onderzoeksvraag 2 

 

2.1.2.2 Best evidence topic met overzicht van finaal gebruikte artikelen 
Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag vonden we in de huidige literatuur 3 
richtlijnen, 1 systematische literatuurstudie, 1 RCT en 7 observationele onderzoeken.  
 
De huidige richtlijnen bevelen aan om de dosis van de RAASi te reduceren of tijdelijk te 
onderbreken wanneer hyperkaliëmie optreedt. Concreet beveelt de NICE CKD-richtlijn van 
202120 aan om RAASi te stoppen bij een serumkalium ≥ 6.0 mmol/l op voorwaarde dat andere 
geneesmiddelen die hyperkaliëmie induceren gestaakt werden. Recente keurde NICE echter 
het gebruik van kaliumbinders (patiromeer en natriumzirkoniumcyclosilicaat) goed voor 
patiënten met CKD 3b-5 (niet in dialyse) of HF die aanhoudende hyperkaliëmie (bevestigd met 
een serum K+ ≥ 6 mmol/l) hebben en die geen optimale dosis RAASi krijgen. Hierdoor 
concludeerde de UK Renal Association richtlijn dat RAASi enkel moeten worden stopgezet bij 
patiënten met een serum K+ van ≥6 mmol/l die niet voldoen aan de criteria voor deze nieuwe 
kaliumbinders (GRADE 1B). Daarnaast wordt aanbevolen RAASi te stoppen tijdens acute 
ziekte (bij bijvoorbeeld sepsis, hypovolemie en/of AKI), ongeacht de ernst van hyperkaliëmie 
(GRADE 1D). Tenslotte wordt in de richtlijnen geadviseerd patiënten met een serum K+ tussen 
5,5 en 5,9 mmol/l frequenter te monitoren en dosisverlaging van RAASi te overwegen.13  
 
Recent zijn de Renal Association en British Society for Heart Failure samen tot een consensus 
gekomen over het gebruik van RAASi bij patiënten met hartfalen met gereduceerde 
linkerventrikel ejectiefractie (HfrEF). In de context van gedecompenseerd hartfalen was 
voortzetting van de RAASi-therapie toegestaan bij patiënten met lichte of matige 
hyperkaliëmie; staken van de medicatie wordt aanbevolen wanneer het serum K+ stijgt tot ≥ 
6,5 mmol/l. Herintroductie van RAASi wordt aanbevolen na herstel en wanneer K+ opnieuw < 
5,5 mmol/l is. Patiënten die meerdere RAASi en/of MRA krijgen, moeten één geneesmiddel 
tegelijk herintroduceren.21  
 
Uit de gevonden literatuur blijkt dat hyperkaliëmie het gebruik van RAASi belemmert en dat 
RAASi frequent (permanent) gestaakt worden.22 Xu et al23 vonden in hun studie dat een vierde 
van de patiëntenpopulatie met hyperkaliëmie behandeling met RAASi stopt binnen 6 
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maanden. Ook uit gegevens van de observationele SCREAM-studie door Trevisan et al24 
bleek hyperkaliëmie vaak voor te komen na het starten van een MRA, met frequente 
onderbreking (47%) van de therapie als gevolg, vooral bij patiënten met CKD. Epstein et al25 
rapporteerden in hun grote, retrospectieve studie dat bij het optreden van hyperkaliëmie de 
RAASi-dosis werd verlaagd en gestopt in respectievelijk 16-21% en 22-27% van de gevallen. 
In de retrospectieve cohort studie van Furuland et al. werd een J-vormige associatie 
beschreven tussen serum kalium en RAASi onderbreking.26 
 
Er wordt echter vermoed dat het permanent staken van deze medicatie bij hoog risicopatiënten 
kan leiden tot het ontstaan van cardiovasculaire problemen. In dit kader zijn reeds enkele 
studies gepubliceerd die hebben gekeken naar het verschil in ongunstige uitkomsten tussen 
onderbreken versus verderzetten van RAASi bij hyperkaliëmie. Zo toonden Epstein et al25 aan 
dat het sterftecijfer hoger was bij patiënten die een suboptimale dosering kregen (8%) en bij 
diegenen die stopten met RAASi (11%) in vergelijking met diegenen die een maximale 
dosering kregen (4%). Ook de bevindingen van Xu et al23 suggereren dat het stopzetten van 
RAASi bij hyperkaliëmie geassocieerd is met een hoger risico op sterfte en cardiovasculaire 
problemen. Deze observaties zijn compatibel met gegevens uit de Nederlandse studie van 
Beusekamp et al27, waarin gekeken werd naar een subgroep van patiënten uit de PROTECT-
trial die tijdens hun hospitalisatie voor acute cordecompensatie hyperkaliëmie ontwikkelden. 
Zij vonden bij patiënten waarbij de RAASi dosis gereduceerd of gestopt werd na het vaststellen 
van hyperkaliëmie een hoger 6-maanden-mortaliteitsrisico (HR 1,73; 95% CI 1,15-2,60) dan 
bij patiënten die eenzelfde of hogere dosis RAASi toegediend kregen. Ook Santoro et al28 
concludeerden dat het stopzetten van RAASi bij patiënten met onderliggende CKD resulteert 
in een verhoogd risico op cardiovasculaire incidenten en mortaliteit (HR 1,45; CI 1,02–2,08; p 
< 0.05). Meer nog stelden ze vast dat bij patiënten die therapie met RAASi stopzetten het risico 
op overlijden toenam met 126% ten opzichte van patiënten die behandeling voortzetten. 
Tenslotte benadrukken ook de resultaten van de observationele studie van Linde et al29 dat 
een suboptimale RAASi-dosering een negatieve impact heeft op MACE en algehele mortaliteit 
bij patiënten met CKD en patiënten met HF. Bovenvermelde studies, hoewel voornamelijk 
observationeel van karakter, onderstrepen de behoefte aan nieuwe strategieën en richtlijnen 
waarmee patiënten de juiste dosis van RAASi kunnen blijven innemen en permanente 
onderbreking ervan wordt vermeden. 
 
Risk of bias 
De aanbevelingen uit de gevonden richtlijnen zijn gebaseerd op een matige tot zwakke 
kwaliteit aan wetenschappelijk bewijs (GRADE 1B-D). De geïncludeerde systematische 
literatuurstudie22 kent ook enkele belangrijke limitaties. Er werd geen synthese gemaakt van 
de evidentie of een evaluatie van de kwaliteit van de studies. De studie bevatte een laag aantal 
geïncludeerde onderzoeken en de search gebeurde slechts in één database. In de enige 
RCT27 werden bepaalde patiëntengroepen niet geïncludeerd waardoor er selectiebias is 
opgetreden. De overige geïncludeerde studies zijn observationeel van design, wat een hoger 
risico op confounding factoren geeft. 
 
Heterogeniteit 
In de studies is een belangrijke heterogeniteit op verscheidene vlakken. Er is heterogeniteit 
door de verschillende in-en exclusiecriteria van de patiëntenpopulatie (algemene populatie, 
patiënten met CKD en/of HF). Ook is er heterogeniteit in de gebruikte definities van hartfalen 
en hyperkaliëmie. De setting van de studies is ook verschillend (patiënten ontslagen uit het 
ziekenhuis, niet-gehospitaliseerde patiënten, gehospitaliseerde patiënten) waardoor 
extrapolatie van de gegevens naar de ambulante setting niet mogelijk is. Er werden tenslotte 
verschillende uitkomstmaten gebruikt (MACE, mortaliteit, ziekenhuisopname, recidief 
hyperkaliëmie). 
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2.1.3 Onderzoeksvraag 3: IP of IV antibiotica voor peritonitis bij PD-patiënten 
2.1.3.1 Flowchart van artikelselectie 
Na het ingeven van de combinatie zoektermen (zie bijlage 3) vonden we in totaal 610 artikels 
in de verschillende databases. Met behulp van de inclusiecriteria selecteerden we hieruit 54 
artikels. Deze werden gescreend op basis van titel en abstract, duplicaten werden 
geëxcludeerd. Van de overgebleven 9 publicaties werd de volledige tekst doorgenomen en 
includeerden we er 8. We vonden tenslotte nog 1 artikel bij het doornemen van de 
referentielijsten van de geselecteerde artikels. In totaal werden 8 artikels geanalyseerd voor 
de derde onderzoeksvraag. 

 
Figuur 3. Prisma flowdiagram van artikelselectie bij onderzoeksvraag 3 
 

2.1.3.2 Best evidence topic met overzicht van finaal gebruikte artikelen 
Uit de gevonden richtlijnen en studies concluderen we dat, behalve wanneer de patiënt 
septisch is, intraperitoneale antibiotica de voorkeur genieten ten opzichte van intraveneuze 
antibiotica voor de behandeling van peritonitis bij PD-patiënten. Intraperitoneale toediening 
heeft enkele belangrijke voordelen; er wordt een optimale dosis aan lokale antibiotica 
vrijgegeven, een venapunctie wordt vermeden en de behandeling kan thuis plaatsvinden mits 
opleiding van de patiënt. Bij de meeste patiënten is de infectie gelokaliseerd tot het 
peritoneum; bacteriëmie komt niet vaak voor bij peritoneale dialyse geassocieerde peritonitis. 
De veelgebruikte antibiotica, waaronder vancomycine, cefalosporines en aminoglycosiden, 
kunnen in dezelfde dialysezak gemengd worden zonder verlies van biologische activiteit.30,31 
 
Belangrijk bij de behandeling van peritonitis is de tijdige toediening van empirische antibiotica 
die gericht zijn tegen de meest voorkomende pathogenen. Dit wordt benadrukt in richtlijnen 
van de ISPD 31,30 en de Australische KHA-CARI-richtlijn32. Beiden stellen dat breedspectrum 
antibiotica, die zowel gram-negatieve als gram-positieve organismen dekken, moeten worden 
gestart op het moment dat een diagnose van peritonitis wordt vermoed. Hetzelfde vinden we 
terug in de ERBP-33 en ‘UK Renal Association’-richtlijn34. De Nederlandse NFN-richtlijn35, die 
voornamelijk gebaseerd is op de ISPD-richtlijn, adviseert ook dat empirische antibiotica zo 
snel mogelijk opgestart dienen te worden. Ze suggereren IP vancomycine in combinatie met 
ceftazidime, vancomycine in combinatie met gentamycine of cefazoline als empirische 
therapie. Daarnaast vermelden ze dat er overwogen moet worden om bij patiënten boven 50 
jaar het peritoneum maximaal 7 dagen te laten rusten door de PD tijdelijk te onderbreken en 
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patiënten te behandelen met IV antibiotica. Deze aanbeveling is gebaseerd op een recente, 
prospectieve studie van Abrahams et al36 waarin werd aangetoond dat bij deze 
patiëntenpopulatie IV meropenem en een PD-kathetervergrendeling de genezingskans en de 
overleving van de PD-technieken beter waren ten opzichte van de traditionele IP peritonitis 
behandeling. Zodra culturen en antibiogram gekend zijn moet er overgeschakeld worden op 
een gerichtere, step-down antibioticabehandeling.32 
 
Naast de richtlijnen vonden we slechts één systematische literatuurstudie37 van RCT’s over 
alle PD-geassocieerde peritonitisbehandelingen. De onderzoekers stelden vast dat IV 
vancomycine resulteerde in een significant hoger percentage primair therapiefalen dan IP 
toediening. Daarnaast concludeerden ze uit resultaten van 2 studies van lage kwaliteit dat IP 
fluoroquinolone mogelijk een betere volledige genezing bereikt dan orale behandeling, hoewel 
het percentage mislukkingen hoog was in beide groepen. Deze review onthulde een significant 
gebrek aan bewijs voor veelgebruikte en geaccepteerde klinische praktijken bij de behandeling 
van peritonitis. Ze constateerden dat veel van de geïncludeerde studies kleine, verouderde 
studies waren van slechte kwaliteit en inconsistente definities en doseringsschema's bevatten. 
Er was onvoldoende bewijs om het optimale middel, de optimale route of de duur van 
antibiotica voor de behandeling van peritonitis te identificeren. Er is nood aan nieuwe en 
grotere RCT’s die de effecten van IV versus IP antibiotica en de effectiviteit en veiligheid van 
de verschillende typen antibiotica bestuderen.37 

 
Risk of bias:  
De verschillende internationale richtlijnen zijn voornamelijk consensusgebaseerd gezien het 
gebrek aan kwalitatieve studies. De ISPD-richtlijn38 wordt gezien als de standaard waar de 
meerderheid van de richtlijnen op gebaseerd is. We vonden slechts één beschikbare SR, 
waarin de beschreven studies van slechte kwaliteit waren. Over het algemeen waren de 
risico’s op bias in de meeste studies van deze SR37 matig tot hoog. Zowel blinding als 
selectieve rapportering werden als belangrijke bias ingeschat. Ontoereikende randomisatie en 
bias in allocation concealment kwamen ook vaak voor.  
 
Heterogeniteit: 
Definities van peritonitis, succesvolle behandeling en recidief varieerden tussen de 
geïncludeerde onderzoeken van de SR37 waardoor de vergelijkbaarheid vermindert. Veel van 
de onderzoeken werden uitgevoerd in één centrum met kleine aantallen van patiënten en 
waren onvoldoende krachtig om effecten op de korte termijn (falen van de behandeling), op 
middellange termijn (herval en recurrentie) of lange termijn (sterfte en falen van de techniek) 
aan te tonen. Een ander belangrijk probleem in de SR was dat er een duidelijke heterogeniteit 
was tussen de studies wat betreft de uitkomstdefinities. Het succes van de behandeling werd 
bijvoorbeeld gedefinieerd als het verdwijnen van symptomen en tekens of klaring van het 
dialysaat maar ook als daling van het aantal witte bloedcellen in het dialysaat of 
microbiologische uitroeiing van de oorzakelijke pathogeen. Bijkomend was er interactie tussen 
de uitkomsten. Als de primaire behandeling bijvoorbeeld mislukt, moet de katheter worden 
verwijderd, wat een eindpunt op zich is. Sommige onderzoeken definieerden het falen van de 
behandeling als een noodzaak om de antibiotica te veranderen of de katheter te verwijderen. 
Daarentegen definieerden andere onderzoeken primair falen als aanhoudende symptomen na 
48 uur antibiotische therapie, waarbij verwijdering van de katheter als een afzonderlijk resultaat 
werd beoordeeld. Deze factoren verminderden de vergelijkbaarheid van de studies uit de SR. 
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2.1.4 Ontwikkeling en voorstel urgentieschema’s dialysepatiënten 
 
Op basis van de geraadpleegde bronnen en richtlijnen vermeld in tabel 1 (zie bijlage) en de 
conclusies op onze onderzoeksvragen werd een eerste voorstel voor de urgentieschema’s 
opgesteld. 
 

 
Figuur 4. Eerste voorstel urgentieschema ‘Hyperkaliëmie’ 
 
K+: kalium; ECG: elektrocardiogram; CNI: chronische nierinsufficiëntie; ANI: acute nierinsufficiëntie; ESRD; end-
stage renal disease; GI: gastrointestinaal 
(1) Mogelijke ECG afwijkingen bij hyperkaliëmie: spitse T-toppen, verlengd PR-interval, ST-segment depressie, 
vlakke P-toppen, verbreding QRS-complex, bradycardie, totale AV-block, sinusgolf, ventrikeltachycardie, 
ventrikelfibrillatie en asystolie 
(2) Pseudohyperkaliëmie: bij onzorgvuldige bloedafname (stuwing, gebalde vuist, te dunne naald, manipulatie 
bloedstaal waardoor mechanische hemolyse), slechte bewaring van bloedstaal (te lage omgevingstemperatuur, te 
laat centrifugeren na bloedafname en monsterklontering) en bloedbeeldafwijkingen (trombocytose, polycythaemia 
vera, leukocytose, myeloproliferatieve afwijkingen, familiale pseudohyperkaliëmie) 
(3) De dosering volgende medicatie wordt verlaagd of deze geneesmiddelen worden tijdelijk gestaakt7:  
Medicatie die mineralocorticoïde activiteit kan verminderen: spironolacton, eplerenon, ACE-remmers, angiotensine 
receptor blokkers, amiloride, triamtereen, NSAID's, β-blokkers, ciclosporine, tacrolimus, heparine, ketoconazol, 
trimethoprim, pentamidine, octreotide, somatostatine 
Medicatie die shift naar extracellulair kan veroorzaken: β-blokkers, succinylcholine, thalidomide, digitalis, diazoxide, 
minoxidil, isofluraan 
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Figuur 5. Eerste voorstel urgentieschema ‘Koorts bij peritoneale dialysepatiënten’ 
 
PD: peritoneale dialyse; SIRS: systematic inflammatory response syndrome 
(1) tekens van sepsis: acuut zieke patiënt, zuurstofsaturatie <90%, systolische bloeddruk ≤100 mmHg, 
gemarbreerde huid, plotselinge verwardheid en/of verandering bewustzijn, oligurie  
(2) SIRS criteria: tachypnee (AH frequentie >20/min),  hartfrequentie >90spm, temperatuur <36°C of >38°C, 
leucocytose >12*109/l of leucopenie <4*109/l 
(3) vermoeden peritonitis bij buikpijn en/of troebel dialysaat 
(4) vermoeden tunnelinfectie bij erytheem, oedeem, induratie en/of pijn over het tunneltraject 
(5) vermoeden huidpoortinfectie bij erytheem, induratie, purulente uitvloed en/of pijn binnen 2 cm van de plaats 
waar de PD-katheter door de huid gaat 
(6) flucloxacilline 3dd 1g PO, cefalexine 3dd 500 mg PO of bij allergieën clindamycine 4dd 300 mg PO 
(7) duur behandeling minstens 2-3 weken 
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Figuur 6. Eerste voorstel urgentieschema ‘Koorts bij hemodialysepatiënten 
 
CVC: centraal-veneuze-katheter; SIRS: systematic inflammatory response syndrome 
(1) tekens van sepsis: acuut zieke patiënt, zuurstofsaturatie <90%, systolische bloeddruk ≤100 mmHg, 
gemarbreerde huid, plotselinge verwardheid en/of verandering bewustzijn, oligurie  
(2) SIRS criteria: tachypnee (AH frequentie >20/min), hartfrequentie >90spm, temperatuur <36°C of >38°C, 
leucocytose >12*109/l of leucopenie <4*109/l 
(3) vermoeden tunnelinfectie bij erytheem, oedeem, induratie en/of pijn over het tunneltraject 
(4) vermoeden huidpoortinfectie bij erytheem, induratie, purulente uitvloed en/of pijn binnen 2 cm van de plaats 
waar de CVC door de huid gaat 
(5) duur behandeling minstens 2-3 weken 
(6) flucloxacilline 3dd 1g PO, cefalexine 3dd 500 mg PO of bij allergieën clindamycine 4dd 300 mg PO 
 
 

2.1.5 Resultaten feedbackmomenten dialysepatiënten 
Het doel van de feedbackmomenten was om deze eerste versie van de urgentieschema’s voor 
te leggen aan een panel experten. Hiervoor werden er in totaal 4 fysieke bijeenkomsten 
ingepland en daarnaast gebeurde er overleg via mail met enkele huisartsen en specialisten. 
In totaal verkregen we de feedback van 20 huisartsen, 15 HAIO’s, 9 specialisten (5 nefrologen, 
2 hematologen, 2 oncologen) en 4 ASO’s verspreid over de verschillende feedbackmomenten. 
Op basis van de verzamelde feedback werden de schema’s systematisch aangepast tot de 
finale versie. 
 
Het eerste feedbackmoment betrof een PO-project van onze toenmalige seminariegroep met 
in totaal 15 huisartsen en 12 HAIO’s. Van deze artsen gaven er 15 geschreven feedback door 
het invullen van vragenlijsten en 5 huisartsen en 1 HAIO gaven mondelinge feedback tijdens 
en na de presentatie.  
 
Bij het eerste schema over hyperkaliëmie werd er aangehaald door enkele artsen dat 
hyperkaliëmie in de huisartsenpraktijk heel vaak pseudohyperkaliëmie betreft en dat controle 
dus quasi altijd aangewezen is. Ook meldden ze dat het in de praktijk vaak niet haalbaar is om 
een controlestaal voor hyperkaliëmie volgens de voorgeschreven richtlijnen uit te voeren. De 
wachttijd tot transport naar het laboratorium vormt hierbij het voornaamste probleem. Soms 
gebeurt het dat het controlestaal opnieuw een (vals) verhoogde waarde aangeeft en dat bij 
controle op een arterieel bloedgas in het ziekenhuis het kalium normaal blijkt te zijn. Enkele 

6

Vermoeden CVC-infectie

JA NEE

Verwijzing ziekenhuis

NEE

Klinische verbetering?

Continueer therapie tot 
genezing5

HOOG
LAAG

Topische antibiotica (gentamycine of 
tobramycine zalf)

of

Systemische antibiotica6

obv. voorgaande kweken indien 
beschikbaar

Ontwikkelen koorts of tekens 
sepis1 of ≥2 SIRS criteria2

NEE

Verwijzing ziekenhuis 

Klinische verbetering?NEE JA

Hemodialyse-gerelateerde infecties

JA

Downgrading obv. antibiogram

JA

Koorts of tekens sepis1 of ≥2 SIRS criteria2

Overleg behandelend nefroloog

Klinische verdenking tunnelinfectie3

Intensivering verzorging huidpoort + 
dagelijkse applicatie mupirocine

Cultuurname huidpoort

Geïsoleerde huidpoortinfectie4



 
24 

 

artsen gaven aan dat ze patiënten voor een controlestaal bij hyperkaliëmie meteen doorsturen 
naar een dichtbijgelegen laboratorium om een onnodige verwijzing naar de 
spoedgevallendienst te vermijden. Een tweede bemerking bij dit schema was dat symptomen 
van hyperkaliëmie vaak moeilijk te herkennen zijn. Bij navraag bleek ook dat, op 2 huisartsen 
na, niemand de gewoonte had een ECG af te nemen bij vaststelling van hyperkaliëmie. De 
afkapwaarden zoals voorgesteld in het eerste schema werden ook als te arbitrair beschreven. 
De beoordeling van een patiënt met hyperkaliëmie in de huisartsenpraktijk gebeurt op basis 
van verschillende factoren waaronder de snelheid van het ontstaan van de hyperkaliëmie, de 
klinische toestand van de patiënt, de gekende onderliggende aandoeningen en het 
medicatiegebruik. Alle huisartsen waren van mening dat bij het vermoeden van een reële 
hyperkaliëmie van ³6,5 mmol/l best naar de spoedgevallendienst verwezen wordt. Geen van 
de aanwezige huisartsen gaf aan gebruik te maken van kaliumbinders bij hyperkaliëmie, met 
als voornaamste reden dat dit hoofdzakelijk opgestart wordt in tweede lijn. De huisartsen 
waren ermee akkoord dat RAASi met voorzichtigheid (tijdelijk) gestopt moeten worden, waarbij 
de voordelen (vermindering serumkalium) afgewogen moeten worden tegen de nadelen 
(verminderde cardiovasculaire bescherming) en dat deze medicatie niet definitief mag 
onderbroken blijven. De algemene lay-out van het schema was voor de meeste aanwezige 
artsen in orde en uit de vragenlijsten werd geconcludeerd dat het schema een duidelijke 
structuur had en praktisch was. 
 
Bij de schema’s over koorts bij dialysepatiënten werd tijdens dit overlegmoment het nut voor 
inclusie van dit onderwerp in het zakboekje in vraag gesteld. De schema’s waren op dat 
moment erg specialistisch en gebaseerd op tweedelijnsrichtlijnen vanwege het gebrek aan 
goede richtlijnen voor de eerste lijn. De meeste huisartsen gaven aan weinig tot geen 
dialysepatiënten op te volgen in hun praktijk. Door de intensieve opvolging van 
nierdialysepatiënten in tweede-en derde lijn zullen deze patiënten zich bij het ontstaan van 
(eender welke) problemen eerder wenden tot de behandelend nefroloog of het dialysecentrum 
dan tot de huisarts. Door verschillende huisartsen werd een goede, meestal telefonische, 
communicatie tussen de huisarts en behandelend nefroloog of dialysecentrum beschreven. Zij 
gaven aan bij problemen erg laagdrempelig contact op te nemen met de specialist. Uit deze 
feedback concludeerden we dat de schema’s over koorts bij dialysepatiënten meer toepasbaar 
gemaakt moesten worden voor gebruik in de eerstelijnszorg met minstens vermelding van 
overleg met nefroloog/dialysecentrum. We noteerden na afloop van de presentatie alle 
feedback in een gedeeld document zodat dit gebruikt kon worden als geheugensteun wanneer 
we de schema’s zouden wijzigen.  
 
Vooraleer we de schema’s aanpasten vond er een tweede feedbackmoment plaats. Ditmaal 
in het UZ Leuven campus Gasthuisberg op de dienst nefrologie, waar we een afspraak hadden 
met een professor in de nefrologie en 2 ASO’s algemene interne geneeskunde. Zij merkten op 
dat in het schema over hyperkaliëmie het onderscheid tussen acute en chronische 
hyperkaliëmie ontbrak. Ook werd niets vermeld over nieuwe kaliumbinders, die volgens de 
nefrologen veelbelovend zullen worden in de behandeling van chronische hyperkaliëmie in de 
toekomst. De professor nefrologie bevestigde de laagdrempelige communicatie tussen 
enerzijds de patiënt en het nierdialysecentrum en anderzijds tussen de nefroloog en de 
huisarts. Ze benadrukten ook het belang van RAASi voor cardiorenovasculaire bescherming 
en de terughoudendheid die er bij de huisartsen zou moeten zijn om deze medicatie zonder 
gegronde reden te stoppen. Wat de schema’s over koorts bij nierdialysepatiënten betrof, waren 
de artsen het eens dat de inhoud weinig relevant leek voor de huisarts. Voor de preventie, de 
herkenning en opvolging van infecties ter hoogte van de huidpoort en de dialysekatheter zijn 
er in het dialysecentrum geschreven protocollen en worden specialist-verpleegkundigen 
opgeleid. Deze kennis en deskundigheid over dialysetoegang-gerelateerde infecties 
verwachten ze niet van de huisarts. Anderzijds waren ze van oordeel dat er zeker een rol voor 
de huisarts is bij de aanpak van koorts bij de dialysepatiënt, in het bijzonder bij 
thuisdialysepatiënten die minder frequent op controle komen in het ziekenhuis. Net zoals de 
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algemene populatie krijgen ook dialysepatiënten te maken met verschillende (banale) infecties 
die initieel door de huisarts opgevangen en behandeld kunnen worden. Enkele voorbeelden 
die de artsen aanhaalden waren acute bovenste- en onderste-luchtweginfecties, gastro-
enteritis, influenza, acute infectieuze diarree. Hierbij werd aangehaald dat de huisarts niet 
beschikt over een uitgebreid aantal technische onderzoeken en dat diagnosestelling veelal 
gebeurt op basis van klinisch oordeel. Het lijkt hun een uitdaging om op basis van kliniek 
bepaalde ziektebeelden van elkaar te onderscheiden (bv. gastro-enteritis vs. beginnende 
peritonitis) en ze adviseren bij twijfel te verwijzen of contact op te nemen. Ook moet er rekening 
gehouden worden met medicatie-aanpassingen in het kader van de nierfunctie en interacties 
van geneesmiddelen. Volgens de specialisten is er een belangrijke rol voor de huisarts bij de 
initiële risico-inschatting en het afnemen van een grondige anamnese en klinisch onderzoek. 
Ze suggereerden de nadruk hierop te leggen in het urgentieschema. De huisarts heeft de 
verantwoordelijkheid om op basis van de ernst en complexiteit van het probleem, met het 
nodige inzicht over zijn eigen kennis en kunde, ofwel de patiënt tijdig naar de juiste dienst te 
verwijzen ofwel zelf therapie op te starten. Hierbij benadrukten ze nogmaals het belang van 
laagdrempelig overleg met de nefrologische dienst bij twijfel. 
 
Tenslotte werd er aangehaald door de professor nefrologie dat inclusie van de onderwerpen 
‘complicaties ter hoogte van de arterioveneuze fistel’ en ‘vullingsproblemen bij de 
dialysepatiënt’ in het boekje zinvol leken. Omdat hiervoor geen onderzoeksvragen werden 
opgesteld vertrokken we vanuit de expert-opinion van de artsen en zouden we deze aftoetsen 
aan de richtlijnen om zo tot 2 extra schema’s te komen. We ontvingen aan het einde van het 
gesprek een lijst met de mailadressen van alle stafleden nefrologie voor het uitzenden van de 
presentatie met de bedoeling aanvullende feedback te krijgen.  
 
Na de eerste 2 feedbackmomenten pasten we onze schema’s aan. Voor de 2 extra 
onderwerpen (complicaties van de AV-fistel en vullingsproblemen) deden we een screenend 
nazicht van de literatuur. Dit was echter teleurstellend, we vonden geen richtlijnen toepasbaar 
voor de eerstelijnszorg. Ook de tweedelijnsrichtlijnen waren schaars en bevatten weinig nuttige 
informatie voor het opmaken van ons schema. Uiteindelijk hebben we ons voornamelijk 
gebaseerd op de NFN richtlijn39, de KDOQI-richtlijn van 201940, de ‘Hemodynamische 
instabiliteit’-richtlijn gebaseerd op de EBPG-richtlijn41, de Nederlandse website ‘het Acute 
Boekje’42, ‘UptoDate’43,44 en de patiëntenfolder ‘AV-fistel’45 die we meekregen van UZ Leuven. 
We zijn ons ervan bewust dat deze schema’s van veel lagere kwaliteit zijn gezien de 
toegepaste methodologie en het ontbreken van kwalitatieve richtlijnen. Echter leek het ons 
een meerwaarde deze schema’s toch op te nemen in de masterproef om de huisarts ook hier 
een overzicht van te bieden.  
 
De correctheid en het nut van de 2 aanvullende schema’s werd via e-mail bevestigd door 5 
nefrologen. Ook de aangepaste schema’s (over hyperkaliëmie en koorts) werden 
goedgekeurd door dezelfde artsen. Er werden geen bijkomende suggesties gegeven waardoor 
we de schema’s ongewijzigd lieten. Tenslotte koppelden we de schema’s terug naar enkele 
huisartsen van hetzelfde wachtkringgebied. We ontvingen respons van 5 huisartsen en 3 
HAIO’s. De algemene reacties waren positief. De schema’s bleken nu overzichtelijk en 
toepasbaar voor in de huisartsenpraktijk. 
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2.1.6 Finale urgentieschema’s dialysepatiënten 
 

 
Figuur 7. Urgentieschema ‘Hyperkaliëmie’ 
 
K+: kalium; ECG: elektrocardiogram; CKD: chronic kidney disease 
(1) Pseudohyperkaliëmie: bij onzorgvuldige bloedafname (stuwing, gebalde vuist, te dunne naald, manipulatie 
bloedstaal waardoor mechanische hemolyse), slechte bewaring van bloedstaal (te lage omgevingstemperatuur, te 
laat centrifugeren na bloedafname en monsterklontering) en bloedbeeldafwijkingen (trombocytose, polycythaemia 
vera, leukocytose, myeloproliferatieve afwijkingen, familiale pseudohyperkaliëmie) 
(2) Overweeg bloedafname in nabijgelegen laboratorium of arterieel bloedgas op spoedgevallendienst bij twijfel 
(3) Symptomen van hyperkaliëmie: gastro-intestinale tekens (misselijkheid, braken, diarree met dehydratatie en/of 
oligurie) of musculoskeletale klachten (spierzwakte, spierpijn, krampen, paresthesieën, opstijgende verlamming, 
hyperreflexie), cardiale manifestaties (hartkloppingen, ritmestoornissen, geleidingsstoornissen)  
(4) Mogelijke ECG afwijkingen bij hyperkaliëmie: spitse T-toppen, verlengd PR-interval, ST-segment depressie, 
vlakke P-toppen, verbreding QRS-complex, bradycardie, totale AV-block, sinusgolf, ventrikeltachycardie, 
ventrikelfibrillatie en asystolie 
(5) De dosering van de volgende medicatie wordt verlaagd of deze geneesmiddelen worden tijdelijk gestaakt (tot 
recuperatie hyperkaliëmie)7:  
Medicatie die mineralocorticoïde activiteit kan verminderen: spironolacton, eplerenon, ACE-remmers, angiotensine-
receptor-blokkers, amiloride, triamtereen, NSAID's, β-blokkers, ciclosporine, tacrolimus, heparine, ketoconazol, 
trimethoprim, pentamidine, octreotide, somatostatine 
Medicatie die shift naar extracellulair kan veroorzaken: β-blokkers, succinylcholine, thalidomide, digitalis, diazoxide, 
minoxidil, isofluraan 

Hyperkaliëmie [K+] ≥ 5.5 mmol/l

Controleer door correcte 
bloedafname en transporttechniek2

NEE

JA

Verwijzing 
spoedgevallendienst

JA

NEE

Geen verdere consequenties

[K+] <5.5 mmol/l

[K+] ≥ 5.5 mmol/l

Vermoeden pseudohyperkaliëmie1?

≥1 van de volgende criteria:
- Symptomen3 van hyperkaliëmie
- ECG afwijkingen4
- Acute ziektetoestand
- Acute nierinsufficiëntie

ACUUT
CHRONISCH

(ikv. dialyse, CKD, 
hartfalen, diabetes)

Ernstig
[K+] ≥6.5 mmol/L

Matig
[K+] 6.0-6.4 mmol/l

Mild
[K+] 5.5-5.9 mmol/l

Overleg specialist voor
verwijzing ziekenhuis of 
ambulante behandeling

Medicatienazicht: stop 
kaliumpreparaten en overweeg 

tijdelijk staken kaliumverhogende 
medicatie5

Kaliumsparend dieet
Rehydratatie bij hypovolemie
Lisdiuretica bij hypervolemie

Bicarbonaat bij metabole acidose

Overleg 
specialist voor 

opstart 
kaliumbinders 



 
27 

 

Figuur 8. Urgentieschema ‘Koorts bij dialysepatiënten’ 
(1) Koorts ≥38.0°C tweemaal gemeten met een interval van een uur of  ≥ 	38,3°C bij één enkele meting 
(2) Mogelijke bronnen infectie/foci koorts: respiratoir (BLWI, OLWI, influenza), CZS (meningitis, herpes zoster), 
gastro-intestinaal (cholecystitis, hepatitis, gastro-enteritis, diverticulitis, C. difficile colitis), urogenitaal (cystitis, 
pyelonefritis), huid en weke delen (cellulitis, osteomyelitis), oftalmologisch (conjunctivitis) 
 
 
 

 
 
Figuur 9. Urgentieschema ‘Complicaties van de AV-fistel’ 
  

5

! INSPECTIE Fistel: normale huidskleur over fistel (geen erytheem of bleekheid), normale huidintegriteit (geen oedeem, 
massa’s/aneurysma of ulceraties), prikplaatsen genezen zonder korsten of inflammatoire tekens, platvallen fistel 
bij optillen arm 
Lidmaat: normale huidskleur en huidintegriteit (vergelijk met contralaterale arm), afwezigheid van veneuze 
collateralisatie of lidmaatoedeem

" PALPATIE aanwezige trilling1 over fistel, hartslag over fistel weinig voelbaar, hartslag over pols goed voelbaar met toename 
bij zachtjes afduwen fistel, afwezigheid van warmte, pijn en overgevoeligheid over fistel of lidmaat

# AUSCULTATIE zacht, laagfrequent geruis met systolische en diastolische component over fistel hoorbaar met stethoscoop

! HEMATOOM TROMBOSE! NABLOEDING

NORMALE AV-FISTEL

COMPLICATIES AV-FISTEL

Verdwijnt spontaan na 
enkele weken

Bloedend prikgaatje 
licht afduwen met 

steriel kompres 
gedurende 15 min.

Gestopt Niet gestopt 

Prikgaatje afdekken 
met steriel kompres

Aanbrengen licht 
drukverband 

INFECTIE

Verwijzing dialysecentrum

" Afwezige trilling

# Afwezig geruis

! erytheem, oedeem, induratie, 
korstjes/pus rond prikplaatsen

" warmte, pijn, fluctuerende 
zwelling en/of overgevoeligheid 
over fistel of lidmaat, koorts

≥1 RODE VLAG

GEEN RODE VLAGGEN

Overleg behandelend nefroloog 
voor verwijzing dialysecentrum

Verwijzing 
spoedgevallendienst

KOORTS1 bij dialysepatiënt

Grondige anamnese en klinisch onderzoek naar 
FOCUS KOORTS

Screen naar RODE VLAGGEN voor sepsis:
Ademhaling: tachypneu (RR ≥ 25/min), uiteindelijk bradypneu (RR < 8/min) en apneu, desaturatie (SpO2 ≤ 91%)
Bewustzijn: plotse verandering mentale status (agitatie, verward, angstig), uiteindelijk stupor en coma
Circulatie: tachycardie (HR > 130/min), hypotensie (systolische bloeddruk ≤ 90mmHg of daling >40mmHg tov. 
normaal), huidafwijkingen (klamme huid, cyanose, grauwheid, livedo, hemorragische rash)
Diurese: oligurie, uiteindelijk anurie
Lactaat ≥2mmol/l (indien beschikbaar)

ONDUIDELIJKE FOCUS DIALYSETOEGANG

Hemodialyse: centraal-veneuze-
katheterinfectie, infectie AV-fistel/greffe 
en/of bacteriëmie bij hemodialyse 
Peritoneaal dialyse: peritoneaal-
dialyse-katheterinfectie en/of peritonitis

Ziekenhuisopname vereist 
voor verdere diagnostiek en/of 

behandeling?

Initiatie behandeling door 
huisarts met speciale aandacht 

voor dosering medicatie

ANDERE FOCUS2

JA NEE
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Figuur 10. Urgentieschema ‘Vullingsproblemen bij dialysepatiënten’ 
  

6

Vullingsstatus bij patiënt met 
peritoneaal dialyse

Euvolemie

Overleg met nefroloog (of dialysecentrum) omtrent:

- Extra wisselingen hypertoon dialysaat
- Restrictie zout-en vochtintake
- Lisdiuretica zo restdiurese

Overleg met nefroloog (of dialysecentrum) omtrent:

- Wijziging samenstelling dialysaat of verlengen verblijftijd in buikholte
- Stop antihypertensiva
- Hydratatie

Anamnese:
orthostatische hypotensie, pijn in nek en schouders, krampen in 
extremiteiten, toegenomen dorstgevoel, droge mond

Kliniek:
gewichtsafname tov. streefgewicht, hypotensie, orthostatisme, 
tachycardie, droge slijmvliezen

Hypovolemie

Anamnese:
streefgewicht, recente wijzigingen in dialysevloeistof/diuretica, 
uitloopproblemen dialysaat, afname in restdiurese, afname dialysaat 
uitloopvolume, toegenomen vochtintake/zoutinname, dyspnoe, hoesten, 
oedemen, nefrotoxische medicatie, recent contrastaanbod, verlies van 
eetlust of afgenomen orale intake (vals verhoogd streefgewicht), 
therapietrouwheid

Kliniek:
gewichtstoename tov. streefgewicht, hypertensie, tachypnee, gestegen 
CVD, oedemen onderste ledematen, longauscultatoir crepitaties en 
tekens van pleuravocht, additionele harttonen (S3/S4), cardiale souffles, 
abdominale hernia of peritoneaal-dialyse-katheter lek

Hypervolemie
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2.2 Patiënten onder chemotherapie 

2.2.1 Onderzoeksvraag 4: orale antibioticatherapie bij neutropene koorts 
2.2.1.1 Flowchart van de artikelselectie 
We vonden in totaal 627 artikels in de verschillende databanken. Er gebeurde een selectie op 
publicatiejaar (>2000), taal (Engels), beschikbaarheid van de volledige tekst, populatie 
(volwassen kankerpatiënten met neutropene koorts) en studietype. We hielden 133 artikels 
over voor screening van titel en abstract, duplicaten werden geëlimineerd. 35 artikels werden 
geselecteerd voor het lezen van de volledige tekst. Uiteindelijk bleven er 24 artikels over voor 
analyse, waarvan 5 gevonden uit de referentielijsten van de artikels. 
 

Figuur 11. Prisma flowdiagram van artikelselectie bij onderzoeksvraag 4 
 
2.2.1.2 ii. Best evidence topic met overzicht van finaal gebruikte artikelen 
Na de literatuurstudie werden 24 artikelen geïncludeerd, waaronder 9 richtlijnen, 3 
systematische reviews, 4 RCT’s en 8 observationele studies. Als antwoord op de 
vooropgestelde onderzoeksvraag concluderen we hieruit dat laagrisico kankerpatiënten met 
neutropene koorts veilig en effectief behandeld kunnen worden met orale antibiotica. Vidal et 
al47 stelden vast met hun SR van 22 RCT’s dat er geen significant verschil was in therapiefalen 
of mortaliteit bij laagrisicopatiënten met FN behandeld met orale dan wel intraveneuze 
antibiotica. Ook de meta-analyse van Teuffel et al48 had als secundaire outkomst het 
bestuderen van 8 studies die patiënten behandeld met orale therapie (n = 431) vergeleken 
met patiënten behandeld met intraveneuze therapie (n = 426). Ze stelden vast dat de 
toedieningsweg geen grote invloed had op therapiefalen (RR 0,93; 95% CI 0,65-1,32; p = 
0,67). In de studie van Innes et al49, één van de RCT’s geïncludeerd in beide bovengenoemde 
SR’s47,48, werden patiënten gerandomiseerd in een behandelingsgroep die hetzij oraal 
ciprofloxacine 750 mg plus oraal amoxicilline-clavulaanzuur 500/125 mg kreeg, hetzij IV 
gentamicine 80 mg plus IV piperacilline-tazobactam 4,5 g. De behandeling was succesvol in 
90% van de gevallen van de IV groep en 84,8% in de orale groep. Redenen van therapiefalen 
waren serieuze complicaties of klinische deterioratie, intolerantie van de antibiotica en 
aanhoudende koorts.  

Studies identified through 
searching MEDLINE via PubMed

(n = 240)

Studies identified through 
searching EMBASE

(n = 364)

Studies identified through 
searching DYNAMED

(n = 10)

Studies identified through 
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(n = 13)

Studies identified through searching all databases 
(n = 627)

Included studies
(n = 133)

Inclusion studies:
- Publication year >2000
- English
- Full text available
- Adult population
- Study type*

Studies selected on title 
and abstract

(n = 35)

Selected studies after 
full-text reading

(n = 24)

Exclusion studies:
- Irrelevant
- Duplicates Studies selected through 

references in major reviews
(n = 5)
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De meerderheid van de richtlijnen stellen op basis van deze huidige evidentie dat patiënten 
die als laagrisico worden ingeschat veilig en effectief kunnen behandeld worden met orale 
therapie.46,50,51,52,53,54,55,56 Het optimale zorgmodel blijft echter controversieel. Opties zijn onder 
meer een volledige behandeling met orale antibiotica in het ziekenhuis, orale 
antibioticabehandeling in ambulante zorg of een gemengde benadering zoals het starten van 
orale antibiotica in het ziekenhuis en vervolgens vroegtijdig ontslag. De volledige ambulante 
benadering lijkt een aantrekkelijke strategie vanwege het vermijden van ongemak bij de patiënt 
(en hun familie) als gevolg van ziekenhuisopname, het verminderen van de blootstelling aan 
ziekenhuisinfecties die vaak resistent zijn tegen de meest gebruikelijke antibiotica en de 
kosteneffectiviteit. Voor deze aanpak bestaat tot op heden onvoldoende bewijs. De huidige 
richtlijnen adviseren dat de initiële evaluatie van een patiënt met neutropene koorts in het 
ziekenhuis moet gebeuren. In 2012 werden NICE richtlijnen57 gepubliceerd waarin stond dat 
men in overweging moest nemen om bij laagrisicopatiënten met bevestigde neutropene koorts 
ambulante antibioticatherapie te starten. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 
sociale en klinische omstandigheden van de patiënt en de noodzaak om onmiddellijk naar het 
ziekenhuis terug te keren als er zich een probleem voordoet. De toedieningsweg werd in deze 
NICE richtlijn niet gespecifieerd. Ook de andere internationale richtlijnen gevonden via onze 
literatuurstudie (IDSA50, NCCN52, ESMO58, ASCO46, AHS53, NEHCA59, WCMICS56) bevestigen 
dat zorgvuldig geselecteerde, laagrisicopatiënten met neutropene koorts in aanmerking komen 
voor vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis en behandeling in de ambulante setting met orale 
antibioticatherapie.  

De veiligheid van deze ambulante strategie werd in een aantal studies vergeleken door 
laagrisico kankerpatiënten te randomiseren in behandeling in het ziekenhuis of in de 
ambulante setting.60,49,51,47,61 Het primaire doel in de meta-analyse van Teuffel et al48 was het 
evalueren van 6 studies met betrekking tot in-hospitaal (n = 363) versus ambulante (n = 375) 
behandeling. Ze concludeerden dat de behandelingssetting geen grote invloed had op 
therapiefalen. De absolutie risicoreductie was minimaal (2%; 95% CI; -6% tot 2%; p = 0,29; 
NNT = 50) bij ziekenhuisbehandeling. Ook uit een recentere SR en meta-analyse van Rivas-
Ruiz et al62 werd er geen significant verschil gezien in therapiefalen (RR 1.23, 95% CI 0.82-
1.85) of mortaliteit (RR 1.04, 95% CI 0.29-3.71) na analyse van 6 studies met 628 patiënten 
over outpatient vs. inpatient behandeling. Talcott et al63 vonden met hun multicentrische RCT, 
die geïncludeerd werd in de SR van Rivas-Ruiz et al, geen bewijs van nadelige medische 
gevolgen van ambulante behandeling. 

Ook alle andere geïncludeerde, observationele onderzoeken uit onze literatuurstudie 
bevestigen de veiligheid en effectiviteit van de ambulante behandeling van laag-risico 
kankerpatiënten met neutropene koorts. Algemene succespercentages lagen boven 80% en 
er werden sterftecijfers van minder dan 3% gerapporteerd.64,65 De prospectieve cohortestudie 
van Ying et al beschreef een behandelingssucces van 95%.66 In een niet-gerandomiseerde 
prospectieve studie van Escalante et al60 werden in totaal 257 episodes van FN bestudeerd 
bij 191 patiënten. Op basis van het oordeel van de behandelend arts en het ziekenhuisprotocol 
werd er ambulante behandeling gestart met hetzij orale ciprofloxacine 500mg en oraal 
ampicilline-clavulaanzuur 500mg, hetzij IV ceftazidime 2g en clindamycine 600mg. Succes van 
de behandeling werd gedefinieerd als inname van de volledige antibioticakuur buiten het 
ziekenhuis, met aanpassing van de medicatie zo nodig en zonder mortaliteit gerelateerd aan 
infectie. Ambulante behandeling (oraal of IV) was succesvol in 80% van de gevallen.  

We vonden verder in de richtlijnen geen eenduidig advies over de tijd waarbinnen behandeling 
in het ziekenhuis gestart moet worden. De ASCO-richtlijnen bevelen aan dat therapie gestart 
wordt binnen een uur na aankomst van een patiënt in het ziekenhuis en het stellen van de 
diagnose neutropene koorts.46 De IDSA-richtlijn50 adviseren dat de behandeling binnen twee 
uur na aankomst wordt gestart. In de overige richtlijnen werd geen specifiek tijdsbestek 
gevonden waarbinnen behandeling opgestart moet worden.57,52,58,53,59,56 
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De richtlijnen zijn ook tegenstrijdig wat betreft observatietijd in het ziekenhuis na het geven 
van de startdosis van de antibioticabehandeling. De NCCN-richtlijnen geven een brede range 
van 2–12 uur, terwijl de IDSA-richtlijnen een nog bredere window van 4–24 uur rapporteren. 
De aanbeveling door ASCO is specifieker en stelt een observatieduur van ten minste 4 uur 
vóór ontslag. Daarnaast wordt in de richtlijnen beschreven dat patiënten na ontslag 
aanvankelijk dagelijks gecontroleerd moeten worden op koortsevolutie en infectieuze tekenen 
en symptomen. Zowel ASCO als NCCN bevelen ten minste 3 dagen dagelijkse controles in 
het ziekenhuis aan. Wanneer de evolutie van de patiënt gunstig is en er een goede reactie is 
op de ingestelde therapie zonder tekens van toxiciteit is telefonische follow-up voldoende. De 
NCCN-richtlijnen adviseren daarnaast dat een heropname in het ziekenhuis nodig is indien 
voldaan is aan minstens één van de volgende criteria: positivering van de culturen, 
aanhoudende of terugkerende koorts 3-5 dagen na aanvang van de behandeling, bijwerkingen 
of intolerantie voor de ingestelde therapie.52,46 

Wat de keuze van orale antibioticatherapie bij laagrisico neutropene koorts betreft, zijn er in 
de meeste richtlijnen sterke aanbevelingen (grade A-1) voor de combinatie van amoxicilline-
clavulaanzuur en chinolone. Hoewel optimale orale regimes niet bewezen zijn of er geen 
studies zijn die orale therapieën met elkaar vergeleken, worden bij de meeste studies 
chinolonen alleen of in combinatie met andere antibiotica gebruikt met vergelijkbare resultaten.  
Enkele studies bestudeerden de veiligheid en doeltreffendheid van moxifloxacine, een nieuw 
breed-spectrum methoxyquinolone, waarvan is gemeld dat het een hogere activiteit heeft 
tegen gram-positieve pathogenen en anaëroben dan oudere fluroquinolonen, terwijl het een 
goede activiteit behoudt tegen gram-negatieve pathogenen. Bovendien wordt het eenmaal 
daags toegediend en heeft het gunstige farmacokinetische en farmacodynamische 
eigenschappen.  
 
Uit de gevonden studies had moxifloxacine in monotherapie responspercentages in het bereik 
van 80-91%.67,65,68 In de RCT van Kern et al68 werd de  behandeling met oraal moxifloxacine 
400mg dagelijks vergeleken met oraal ciprofloxacine 750mg en amoxicilline-clavulaanzuur 1g 
elke 12 uur. Succes van de behandeling werd gedefinieerd als verdwijnen van de koorts en 
verbetering van de klinische status zonder herval van infectie of infectie resistent tegen 
ingestelde behandeling. Succesratio’s van de behandeling waren gelijkwaardig; 80% voor de 
moxifloxacine groep en 82% in de combinatiegroep. Ook Chamilos et al67 stelden vast dat 
moxifloxacine effectief was in 91% van de bestudeerde FN-episodes en dat de behandeling 
algemeen goed verdragen werd. Sebban en collega's65 voerden een non-inferiority studie uit 
die behandeling met oraal moxifloxacine 400mg éénmaal daags (n = 49) vergeleek met IV 
ceftriaxone 2g 2 keer per dag (n = 47). De eerste dosis van beide therapieën werd toegediend 
in het ziekenhuis en 24u later werden patiënten ontslagen. Het primaire eindpunt van de 
studie, succes van de behandeling, werd bereikt in 79,2% van de patiënten uit de orale groep 
en 73,9% van de patiënten uit de ceftriaxone groep (absolute difference 5,3%; 95% CI -11,9 
tot 22,4%). Men concludeerde echter dat de non-inferiority van moxifloxacine niet aangetoond 
kon worden omdat het oorspronkelijk voorzien aantal patiënten niet gerecruteerd kon worden. 
Om overtuigend te zijn zouden minstens 500 patiënten nodig zijn geweest. Ook de open-label 
pilot studie van Rolston et al69 werd eerder afgesloten omdat de beoogde steekproefomvang 
van 40 patiënten niet tijdig bereikt kon worden. Niettemin toonde deze laatste studie een 
algeheel succespercentage van monotherapie met moxifloxacine van 95%.  Hieruit besluiten 
we dat monotherapie met moxifloxacine een optie kan zijn voor de behandeling van febriele 
neutropenie. Echter moeten er nog meer grote, gerandomiseerde onderzoeken volgen om de 
veiligheid en doeltreffendheid van monotherapie met een quinolone te verzekeren. 

Risks of bias 
Met ons literatuuronderzoek vonden we 9 richtlijnen waarin de kwaliteit van de verschillende 
aanbevelingen varieert van zeer sterk en gebaseerd op voldoende evidentie tot zwak en 
expert-opinion gebaseerd. We vonden geen noemenswaardige tegenstrijdigheden terug en 



 
32 

 

scoorden de kwaliteit van de richtlijnen volgens de AGREE-GRS tool (zie tabel 1 in bijlage). 
Daarnaast analyseerden we 3 systematische reviews, waarvan de geïncludeerde studies 
onderworpen werden aan een kwaliteitsbeoordeling. Gezien het klein aantal studies 
geïncludeerd in de SR’s konden er geen funnel-plots gemaakt worden, waardoor er geen 
goede inschatting van publicatiebias is. Over het algemeen waren de RCT’s van de SR’s van 
lage tot matige kwaliteit. De belangrijkste problemen bij de beoordeling van de ‘risks of bias’ 
van de studies hadden betrekking op randomisatie, blindering en het proces van allocation 
concealment. De belangrijkste beperking bij de meeste, overige observationele studies was 
het ontbreken van statistische power door een te kleine steekproefomvang.  
 
Heterogeniteit 
Bij de interpretatie van de resultaten moet er rekening gehouden worden met een belangrijke 
heterogeniteit. Ten eerste is er een onvermogen om de patiënten te definiëren aan wie orale 
antibiotica kunnen worden aangeboden vanwege variaties in de inclusie- en exclusiecriteria in 
de studies. Dit verschil in criteria is niet verrassend aangezien het concept van neutropene 
koorts met laagrisico en de definitie ervan zich ontwikkelden doorheen de jaren waarin de 
onderzoeken werden uitgevoerd. Prognostische criteria ontwikkelden zich op basis van 
observationele studies met de uiteindelijke totstandkoming van gevalideerde scoresystemen 
(MASCC-index, CISNE-index, Talcott’s rule) voor het identificeren van patiënten met een laag 
risico. Aldus werd een scoresysteem niet in alle (vroegere) studies als inclusiecriterium 
gebruikt. Ook de inclusie en/of exclusie van hematologische maligniteiten, hematopoëtische 
stamceltransplantatie of specifieke infecties varieerden tussen de studies. Daarnaast is er de 
heterogeniteit met betrekking tot de tijd tot ontslag, de initiële toediening van het geneesmiddel 
en de keuze van de antibioticaklasse. Ook blijft de generaliseerbaarheid van het vastgestelde 
bewijs een grote uitdaging. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of ambulante strategieën veilig 
kunnen worden geïmplementeerd in centra buiten de zorgvuldig gecontroleerde setting van 
een gerandomiseerde studie. Tenslotte vonden we ook methodologische beperkingen in de 
meeste gepubliceerde gegevens, waarvan de algehele impact op de resultaten onduidelijk is. 
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2.2.2 Onderzoeksvraag 5: drempel voor trombocytentransfusie bij trombopenie 
 
2.2.2.1 Flowchart van artikelselectie 
Voor de laatste onderzoeksvraag troffen we initieel 3321 artikels met de gekozen combinatie 
zoektermen. Na selectie op basis van de inclusiecriteria bleven er 637 artikels over. Hiervan 
werden titel en abstract gescreend, duplicaten werden geëxcludeerd. Van de overgebleven 17 
publicaties werd de volledige tekst nagelezen. Hieruit bleken 11 artikels relevant voor 
verwerking in onze resultaten. 

 

Figuur 12. Prisma flowdiagram van artikelselectie bij onderzoeksvraag 5 
 

2.2.2.2 Best evidence topic met overzicht van finaal gebruikte artikelen 
Bloedplaatjestransfusies worden in de klinische praktijk gebruikt om bloedingen bij patiënten 
met trombocytopenie te voorkomen en te behandelen. Met deze BestBet zochten we een 
antwoord op de onderzoeksvraag “Bij welke drempel van trombocytenaantal moet overgegaan 
worden tot een trombocytentransfusie bij een bloedende patiënt met chemotherapie-
geïnduceerde trombopenie?”  
 
In de NICE-richtlijn71 uit 2015 werd dit onderwerp reeds aangehaald, onze conclusie werd 
voornamelijk gebaseerd op de aanbeveling en bevindingen uit deze richtlijn. Verder nazicht 
van de huidige literatuur leverde 10 andere richtlijnen op. We vonden echter geen kwalitatieve 
studies (geen SR’s of RCT’s) die verschillende drempels van bloedplaatjeswaarden 
vergeleken voor het toedienen van transfusie bij bloedende patiënten. Alle kwalitatieve studies 
gevonden tijdens de search betroffen artikels over niet bloedende patiënten waarbij 
vergeleken werd tussen profylactische en niet-profylactische transfusies of lage versus hoge 
drempels voor toediening van profylactische trombocytentransfusies. Alle aanbevelingen uit 
de richtlijnen, inclusief de NICE-richtlijn, waren consensus- en experience-based gezien dit 
gebrek aan evidentie. 
 
De GDG van de NICE-richtlijn is tot de overeenkomst gekomen dat patiënten met bloedingen 
en trombocytopenie met een trombocytenaantal van minder dan 30×109/liter 
trombocytentransfusies moeten krijgen. Men was het erover eens dat dit klinisch een geschikt 
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niveau was waarbij het handhaven van het aantal bloedplaatjes opweegt tegen eventuele 
negatieve effecten van het niet toedienen van trombocytentransfusies, zoals aanhoudende of 
toegenomen bloedingen en een verhoogd risico op mortaliteit en slechte uitkomst. Bij patiënten 
die ernstige bloedingen hadden (WHO-graad 3 en 4) of patiënten die bloedden op kritieke 
plaatsen (intracerebrale en oculaire bloedingen), pleitte de GDG voor een meer voorzichtige 
aanpak en adviseerde ze een hoger aantal bloedplaatjes voor transfusie. Vanwege het gebrek 
aan bewijs voor een specifiek drempelniveau in deze groep, werd geadviseerd om een 
drempelwaarde tussen 30×109/liter en 100×109/liter te selecteren, afhankelijk van de klinische 
toestand van de patiënt en context.71 

 
Andere consensus richtlijnen stellen dat het aantal bloedplaatjes niet lager mag zijn dan 50 × 
109/l bij de acuut bloedende patiënt72,73,74,75 waarbij sommige richtlijnen nog hogere drempels 
van 75 × 109/l hanteren om een grotere veligheidsmarge in te bouwen.76 De meeste gevonden 
richtlijnen vermeldden een hoger streefniveau van 100×109/l voor patiënten met multipele 
traumata, hersenletsels (inclusief oculaire bloedingen) en massale bloedingen.71,72,73,74,76,70 

 
Ook de aanbevelingen uit de richtlijn van Estcourt et al uit 201770, die in de UK de richtlijn voor 
het gebruik van bloedplaatjes van de BCSH uit 2003 vervangt, zijn gebaseerd op consensus 
en experience. Er wordt in deze richtlijn het onderscheid gemaakt tussen patiënten met een 
ernstige of matige bloeding.  De richtlijn adviseert dat bij een ernstige bloeding het aantal 
bloedplaatjes boven 50x109/l moet worden gehouden. Bij patiënten met bloedingen die niet 
als ernstig of levensbedreigend worden beschouwd, adviseert de richtlijn een 
bloedplaatjestransfusie te overwegen als het aantal bloedplaatjes lager is dan 30x109/l (2C). 
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2.2.3 Ontwikkeling en voorstel urgentieschema’s patiënten onder chemotherapie 
Op basis van de geraadpleegde bronnen en richtlijnen vermeld in tabel 1 (zie bijlage) en de 
conclusies op onze onderzoeksvragen werd een eerste voorstel voor de urgentieschema’s 
opgesteld. 
 
 

Figuur 13. Eerste voorstel urgentieschema ‘Neutropene koorts’ 
 
(1) Koorts ≥38.0°C tweemaal gemeten met een interval van een uur of  ≥ 	38,3°C bij één enkele meting 
(2) Tekens van sepsis: zieke patiënt, zuurstofsaturatie <90%, tachypnee, systolische bloeddruk ≤100 mmHg, 
gemarbreerde huid, plotselinge verwardheid en/of verandering bewustzijn, oligurie 
(3) SIRS criteria: tachypnee (AH frequentie >20/min),  hartfrequentie >90 spm, temperatuur <36°C of >38°C 
(4) MASCC RISK-Index Score Model en CISNE Score/Model 
(5) Orale antibiotica (amoxicilline-clavulaanzuur 3dd625mg/ciprofloxacine 2dd500mg of moxifloxacine 1dd400mg) 
(6) Criteria thuisbehandeling: patient stemt in met thuisbehandeling, 24u telefonische beschikbaarheid 
mantelzorger, in het bezit van eigen telefoon, gemakkelijke toegang/verkeer tot spoedgevallendienst, geschikte 
thuisomgeving, <1uur rijden van medische hulp/huisarts 
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Figuur 14. Eerste voorstel urgentieschema ‘Bloeding bij trombocytopenie’ 
(1) Tranexaminezuur (Exacyl®) 15-25 mg/kg oraal 3-4 keer/dag 

 

2.2.4 Resultaten feedbackmomenten patiënten onder chemotherapie 
 

Uit de hogervermelde samenkomst met de huisartsen en HAIO’s ontvingen we de volgende 
feedback over deze eerste versies van de schema’s.  
 
Ten eerste haalden verschillende huisartsen aan dat ook kankerpatiënten een intensieve 
opvolging in het ziekenhuis hebben waardoor de huisarts relatief minder in contact komt met 
dergelijke patiënten. De meeste huisartsen hanteren het principe dat koorts bij een patiënt die 
recent chemotherapie kreeg neutropene koorts is tot het tegendeel bewezen is en dat urgente 
verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is. Er kwam de feedback dat de meeste patiënten 
ook vanuit het ziekenhuis het advies krijgen contact op te nemen bij het ontstaan van koorts 
na chemotherapie. Een directe lijn tussen huisarts en specialist voor een goede communicatie, 
zoals die tussen de huisarts en nefroloog bij dialysepatiënten, lijkt minder gebruikelijk. De 
huisartsen waren het eens dat de rol van de huisarts bij neutropene koorts eerder beperkt is 
en eruit bestaat de patiënt zo snel mogelijk te verwijzen naar de geschikte dienst binnen het 
ziekenhuis (spoedgevallen, afdeling oncologie, dagcentrum). Men was ervan overtuigd dat 
behandeling met orale antibiotica niet gebruikelijk is bij patiënten met neutropene koorts. De 
meeste aanwezige huisartsen zijn ook niet op de hoogte van het recente advies in de 
internationale richtlijnen om bij patiënten met neutropene koorts na opvang in het ziekenhuis 
een risico-inschatting te doen en de patiënt onder te brengen in een hoogrisico of laagrisico 
groep. 
 
Ook voor de aanpak van acute bloedingen na chemotherapie waren de meeste aanwezige 
huisartsen van mening dat dergelijke pathologie best verwezen wordt naar het ziekenhuis. 
Men nuanceerde dat dit uiteraard afhankelijk is van de ernst van de bloeding. De omschrijving 
van bloedingen op basis van WHO-classificaties was niet gekend bij de meeste artsen, wellicht 
omdat deze gradering voornamelijk gebruikt wordt in de tweedelijnsrichtlijnen. Aldus besloten 
we ter illustratie de WHO-gradering toe te voegen als bijlage van het schema. 
 
Na het feedbackmoment met de huisartsen lieten we de schema’s ongewijzigd en 
presenteerden we deze in het UZ Leuven campus Gasthuisberg voor 2 medisch oncologen en 
3 assistenten oncologie. Zij waren akkoord met de flowcharts over neutropene koorts, maar 
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stelden voor om een telefonisch contact tussen huisarts en ziekenhuis/behandelend specialist 
toe te voegen in het stappenplan. Ze stellen dat bij klinisch stabiele patiënten een overleg 
tussen huisarts en oncoloog een meerwaarde kan bieden voor het inschatten van de te 
verwachten neutropenie, het ziekteverloop of het risico op complicaties. Dit alles is 
voornamelijk afhankelijk van de algemene klinische toestand van de patiënt en van de soort 
chemotherapie en de tijd tot de laatste chemotherapiesessie. Wanneer de behandelend 
specialist van oordeel is dat verdere oppuntstelling via het ziekenhuis noodzakelijk is, kan 
dankzij telefonisch overleg een efficiënte verwijzing en ziekenhuisopname geregeld worden 
zonder dat er tijd verloren gaat op de spoedgevallendienst. Wanneer na telefonisch overleg 
het risico op neutropenie als laag ingeschat wordt, zou de huisarts op advies van de oncoloog 
een dringende bloedname kunnen verrichten voor bepaling van de ANC. Dit zou bij sommige 
patiënten, indien blijkt dat het ANC normaal is en geen snelle daling verwacht wordt, een 
ziekenhuisopname kunnen vermijden. Echter dient dit advies met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden, ook in het UZ Leuven is dit nog niet geïmplementeerd in de huidige 
praktijk. De oncologen bevestigden dat momenteel in het UZ Leuven patiënten met neutropene 
koorts standaard intraveneuze antibiotica toegediend krijgen, ook patiënten waarbij het risico 
laag ingeschat wordt. Downgrading naar orale antibioticatherapie gebeurt wel. Er wordt ook 
geen gebruik gemaakt van de in de richtlijnen vermelde scoresystemen (MASCC-i, CISNE-i, 
Talcott’s rule) voor risico-inschatting van de patiënt. De inschatting van een al dan niet te 
verwachten gecompliceerd verloop gebeurt voornamelijk op basis van klinisch oordeel. 
Tenslotte vermeldde één van de oncologen, gespecialiseerd in urologische oncologie dat 
acute diarree bij patiënten onder chemotherapie ook een frequent voorkomende bijwerking is 
die strikt opgevolgd dient te worden gezien het risico op snelle dehydratatie en deterioratie. 
Dit werd bijgevolg nog opgenomen in het schema.  
 
Voor het schema over trombopenie en bloeding kwam dezelfde opmerking over het 
implementeren van een overlegmoment tussen de huisarts en de behandelend 
oncoloog/hematoloog voor het inschatten van de trombocytopenie bij matig bloedende 
patiënten. Verder waren de oncologen akkoord met de ingestelde drempelwaarden voor 
trombocytentransfusie in het schema, namelijk <50 x 109/l voor matige bloedingen (WHO 2)  
en <10 x 109/l bij geen of milde bloeding (WHO 1). De oncologe gespecialiseerd in urologie 
vulde nog aan dat bij patiënten met urologische kankers en hematurie geen tranexamine 
toegediend mag worden vanwege het risico op het induceren van een ‘klonterblaas’. Ook deze 
feedback verwerkten we nog in de nota van het desbetreffende schema. 
 
Hierna volgde een gesprek met 2 afzonderlijke hematologen binnen UZ Leuven. De reacties 
waren over het algemeen positief. Ze sloten zich aan bij de gegeven commentaar door de 
oncologen. Ze vulden nog aan dat de gebruikte cutoffs voor trombocytentranfusie 
oveeenkwamen met de cutoffs die gehanteerd werden binnen het ziekenhuis. We kregen ook 
inzage in het SOP (standard operating protocol) over neutropene koorts en bloeding bij 
trombopenie dat toebehoort aan de dienst Hematologie in UZ Leuven. Deze documenten 
waren nuttig voor het confirmeren van de correctheid van onze schema’s. 
 
De schema’s werden vervolgens aangepast aan de verkregen feedback. Voor de volledigheid 
voegden we nog 2 bijlagen toe in schemavorm; één schema over risico-stratificatie bij 
neutropene koorts en een ander schema over de opvolging van laagrisico kankerpatiënten 
met neutropene koorts na ontslag uit het ziekenhuis. Deze schema’s zijn volledig gebaseerd 
op de NCCN-richtlijn52 en dienen louter ter illustratie bij de ontworpen urgentieschema’s. Ook 
de WHO bleeding score werd als bijlage toegevoegd. Vervolgens stuurden we onze 
presentatie met de aangepaste schema’s door naar enkele huisartsen uit de omgeving. Zoals 
hierboven reeds aangehaald ontvingen we per mail feedback van 5 huisartsen. Allen waren 
ze positief over de ontworpen schema’s. De schema’s bleken nu overzichtelijk en toepasbaar 
voor in de huisartsenpraktijk.  
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2.2.5 Finale urgentieschema’s patiënten onder chemotherapie 
 

 
 
Figuur 15. Urgentieschema ‘Neutropene koorts’ 
 
(1) Koorts ≥38.0°C tweemaal gemeten met een interval van een uur of  ≥ 	38,3°C bij één enkele meting 
(2) MASCC RISK-Index Score Model en CISNE Score/Model 
(3) Orale antibiotica (amoxicilline-clavulaanzuur 3dd625mg/ciprofloxacine 2dd500mg of moxifloxacine 1dd400mg) 
(4) Criteria thuisbehandeling: patiënt stemt in met thuisbehandeling, 24u telefonische beschikbaarheid 
mantelzorger, in het bezit van eigen telefoon, gemakkelijke toegang/verkeer tot spoedgevallendienst, geschikte 
thuisomgeving, <1uur rijden van medische hulp/huisarts 

 
 
 
 
 

Figuur 16. Risicostratificatie bij neutropene koorts52 
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Figuur 17. Opvolging laag-risico kankerpatiënten met neutropene koorts na ontslag uit het 
ziekenhuis52 
 
 
 
 

Figuur 18. Urgentieschema ‘Bloedingen bij chemotherapie-geïnduceerde trombopenie’ 
 
(1) Kritische plaats: intracerebrale of oculaire bloeding 
(2) tranexaminezuur (Exacyl®) 15-25 mg/kg oraal 3-4 keer/dag 
CAVE: geen toediening tranexaminezuur zo hematurie bij patiënten met urologische kanker 
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Figuur 19. Modified WHO bleeding score 
 
  

WHO graad Type bloeding

0 Geen bloeding

1 • Petechiën/purpura die gelokaliseerd zijn op 1 of 2 afhankelijke locaties, of beperkt/niet-confluerend zijn 
• Orofaryngeale bloeding, epistaxis <30 min duur

2 • Melaena, hematemesis, hemoptoë, RBPA, musculoskeletale bloeding of bloeding van weke delen waarvoor 
geen RBC-transfusie nodig is binnen 24 uur na aanvang en zonder hemodynamische instabiliteit 

• Overvloedige epistaxis of orofaryngeale bloeding >30 min
• Symptomatische orale bloedblaren, d.w.z. veroorzaken bloedingen of ernstige ongemakken 
• Meerdere kneuzingen, elk >2 cm of een enkele >10 cm
• Petechiën/purpura die diffuus zijn 
• Hematurie 
• Abnormale bloeding afkomstig uit operatiewonde
• Onverwachte vaginale bloeding die meer dan 2 maandverbanden verzadigt met bloed in een periode van 24 

uur 
• Macroscopisch zichtbare bloeding in lichaamsholtevloeistoffen 
• Retinale bloeding zonder visuele beperking

3 • Bloeding waarvoor RBC-transfusie nodig is, ter ondersteuning van bloeding binnen 24 uur na aanvang en 
zonder hemodynamische instabiliteit 

• Duidelijk zichtbare bloeding in lichaamsholtevloeistoffen 
• Cerebrale bloeding opgemerkt op computertomografie (CT) zonder neurologische tekenen en symptomen

4 • Bloedingen die blijvende schade veroorzaken, waaronder retinale bloedingen en slechtziendheid
• Niet-fatale cerebrale bloeding met neurologische tekens en symptomen 
• Bloeding geassocieerd met hemodynamische instabiliteit (hypotensie, >30 mmHg verandering in systolische 

of diastolische bloeddruk) 
• Fatale bloeding uit welke bron dan ook

Bijlage 3. Modified World Health Organization bleeding score (Stanworth et al., 2013)
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3 DISCUSSIE 

Het doel van deze masterproef was het opstellen van correcte en werkbare urgentieschema’s 
over de meest voorkomende acute complicaties bij enerzijds dialysepatiënten en anderzijds 
patiënten onder chemotherapie. 

3.1 Antwoord op onderzoeksvragen 
De hoofdresultaten bestaan uit de antwoorden op 5 vooropgestelde onderzoeksvragen. Als 
antwoord op de eerste onderzoeksvraag kunnen we na het literatuuronderzoek concluderen  
dat het ECG meer specifiek dan sensitief is bij de diagnose van hyperkaliëmie en daarom van 
nut kan zijn bij het aantonen van de aandoening in plaats van het uitsluiten. Er is daarnaast 
tegenstrijdig bewijs dat de frequentie van ECG veranderingen toeneemt met toenemende 
serum kaliumconcentratie en wanneer ECG veranderingen worden vastgesteld, zijn deze vaak 
aspecifiek. Het is onduidelijk welke ECG afwijking het meest gevoelig is voor de diagnose van 
hyperkaliëmie, aangezien de verschillende studies ervoor kiezen om sommige ECG 
afwijkingen te evalueren en andere te negeren. De kwaliteit aan de gevonden evidentie blijkt 
eerder matig en het betreft hoofdzakelijk kleine, observationele studies. Ook is er een 
belangrijke heterogeniteit op vlak van de onderzochte patiëntenpopulatie en definitie van 
hyperkaliëmie tussen de verschillende studies. Hierdoor is het niet mogelijk de resultaten te 
generaliseren naar de algemene populatie in de huisartsenpraktijk.  
 
Voor de tweede onderzoeksvraag besluiten we dat de huidige richtlijnen aanbevelen om 
RAASi te stoppen bij een serum K+ ≥ 6.0 mmol/l indien de patiënt niet voldoet aan de criteria 
voor opstart van kaliumbinders. Daarnaast wordt aanbevolen RAASi  te stoppen tijdens acute 
ziekte (bij bijvoorbeeld sepsis, hypovolemie en/of AKI) ongeacht de ernst van hyperkaliëmie. 
Herintroductie van RAASi wordt aanbevolen na herstel en wanneer K+ opnieuw < 5,5 mmol/l 
is. Hyperkaliëmie lijkt het gebruik van RAASi duidelijk te belemmeren en is één van de redenen 
waarom RAASi soms permanent gestaakt worden. Het onterecht stopzetten van deze 
medicatie gebeurt vermoedelijk deels vanuit een gebrek aan kennis en inzicht, maar ook door 
een gebrek aan alternatieve, therapeutische opties voor de behandeling van chronische 
hyperkaliëmie. Deze stopzetting leidt tot een suboptimale behandeling van de onderliggende 
cardiorenale aandoening en bijgevolg een toegenomen cardiovasculair risico en mortaliteit. 
Recente ontwikkelingen in de behandeling van hyperkaliëmie (nieuwe kaliumbinders zoals 
patiromeer en SZC) zouden hierin verandering kunnen brengen. Deze nieuwe therapieën 
kunnen ervoor zorgen dat patiënten een optimale dosis van RAASi kunnen behouden en dat 
zo de progressie van CKD, HF en diabetes tegengaan wordt. 
 
Wat betreft de behandelingsroute van antibioticatoediening bij patiënten met peritoneale 
dialyse gerelateerde peritonitis genieten intraperitoneale antibiotica de voorkeur ten opzichte 
van intraveneuze antibiotica, behalve wanneer de patiënt septisch is. De antibiotica dient tijdig 
toediend te worden, dus de huisarts moet bij het vermoeden van peritoneale dialyse 
gerelateerde peritonitis de patiënt verwijzen naar het ziekenhuis. We concluderen dit op basis 
van de verschillende internationale richtlijnen die voornamelijk consensusgebaseerd zijn 
gezien het gebrek aan kwalitatieve studies. De enige gevonden systematische literatuurstudie 
onthulde een significant gebrek aan bewijs; veel van de geïncludeerde studies waren kleine, 
verouderde studies van slechte kwaliteit die inconsistente definities en doseringsschema's 
bevatten. Er is nood aan nieuwe en grotere RCT’s die de effecten van IV versus IP antibiotica 
en de effectiviteit en veiligheid van de verschillende typen antibiotica bestuderen. 
 
Kankerpatiënten die recent chemotherapie ondergingen en neutropene koorts ontwikkelen, 
kunnen aan de hand van recent ontwikkelde scoresystemen (MASCC-index, CISNE-index, 
Talcott’s rule) geïdentificeerd worden als laagrisicopatiënten. Orale antibiotica blijken bij deze 
patiënten even effectief en veilig te zijn als IV antibiotica voor de empirische behandeling van 
neutropene koorts. Daarnaast blijkt er ook geen verschil in veiligheid of effectiviteit tussen 
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ambulante behandeling of behandeling in het ziekenhuis bij deze patiëntengroep. Opstart van 
de behandeling dient volgens de richtlijnen steeds in het ziekenhuis te gebeuren. Na een 
observatie van onbepaalde duur kunnen patiënten op orale antibiotica ontslaan worden voor 
behandeling op ambulante basis. Hoewel er geen studies zijn die de verschillende orale 
regimes rechtstreeks hebben vergeleken, is het meest gebruikte en bestudeerde orale regime 
de combinatietherapie van een fluorochinolone plus amoxicilline-clavulaanzuur. Ook 
moxifloxacine monotherapie blijkt efficiënt en veilig al zouden grote RCT’s dit nog moeten 
bevestigen alvorens dit kan toegepast worden in de praktijk. Ondanks deze bevindingen zijn 
ontslag en ambulante behandeling momenteel geen routinepraktijk en worden de meeste 
laagrisico kankerpatiënten met neutropene koorts opgenomen in het ziekenhuis voor 
intraveneuze antibioticatherapie. De generaliseerbaarheid van het vastgestelde bewijs blijft 
namelijk een grote uitdaging omdat het niet bekend is of ambulante strategieën veilig kunnen 
worden geïmplementeerd in centra buiten de zorgvuldig gecontroleerde setting van een 
gerandomiseerde studie. Daarnaast leidt variatie tussen onderzoeken op vlak van tijd tot 
ontslag, keuze van antibiotica en in-en exclusiecriteria van de onderzoekspopulatie tot een 
beperking in de interpretatie van de gegevens uit onze literatuurstudie. Het is ook belangrijk te 
vermelden dat geen van de gevonden RCT's waarin ziekenhuisbehandeling versus ambulante 
strategieën worden vergeleken in Europa zijn uitgevoerd. Ook dit is een limiterende factor voor 
generalisatie van de gegevens naar de Belgische eerstelijnszorg.  
 
Vanwege het gebrek aan kwalitatieve studies baseren we ons voor het antwoord op de laatste 
onderzoeksvraag op internationale richtlijnen die voornamelijk experience en consensus 
gebaseerd zijn. De werkgroep van de NICE-richtlijn is tot de overeenkomst gekomen dat 
patiënten met bloedingen en trombocytopenie met een trombocytenaantal van minder dan 
30×109/liter trombocytentransfusies moeten krijgen. Andere consensus richtlijnen stellen dat 
het aantal bloedplaatjes niet lager mag zijn dan 50 × 109/l bij de acuut bloedende patiënt, 
waarbij er ook richtlijnen zijn die nog hogere drempels van 75 × 109/l hanteren om een grotere 
veiligheidsmarge in te bouwen. Bij patiënten die ernstige bloedingen hebben (WHO-graad 3 
en 4) of patiënten die bloeden op kritieke plaatsen (intracerebrale en oculaire bloedingen) 
wordt er in alle gevonden richtlijnen een hoger streefniveau van 100 × 109/l gemeld.  

3.2 Conclusies uit feedbackmomenten 
Uit de verschillende feedbackmomenten leerden we dat hyperkaliëmie in de huisartsenpraktijk 
heel vaak pseudohyperkaliëmie betreft en dat het afnemen van een controlestaal volgens de 
richtlijnen praktisch niet mogelijk is. Ook stellen de huisartsen dat de klinische tekens van 
hyperkaliëmie erg aspecifiek zijn en dat ze zelden een ECG afnemen voor risico-stratificatie. 
Alle huisartsen waren van mening dat een patiënt met reële hyperkaliëmie van ³6,5 mmol/l 
best naar de spoedgevallendienst verwezen wordt. Kaliumbinders worden zelden gestart door 
de huisarts en RAASi regelmatig onderbroken. De meeste bevraagde huisartsen waren zich 
ervan bewust dat de onderbreking of dosisreductie van RAASi best zo kort mogelijk is met het 
oog op cardiovasculaire bescherming. Ook de deelnemende nefrologen benadrukten dit en 
vermeldden nieuwe kaliumbinders als veelbelovende middelen voor de behandeling van 
chronische hyperkaliëmie in de toekomst. 
 
Tijdens de presentaties gaven de meeste huisartsen aan weinig tot geen dialysepatiënten op 
te volgen in hun praktijk. Door de intensieve opvolging van nierdialysepatiënten in tweede-en 
derde lijn zullen deze patiënten zich bij het ontstaan van (eender welke) problemen eerder 
wenden tot de behandelend nefroloog. Door verschillende huisartsen werd een goede, 
meestal telefonische, communicatie tussen de huisarts en behandelend nefroloog of 
dialysecentrum beschreven. Dit werd bevestigd door de nefrologen en zij gaven aan deze 
communicatie als een grote meerwaarde te ervaren gezien het toenemend aantal 
dialysepatiënten.  
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Ook kankerpatiënten worden intensief opgevolgd in het ziekenhuis waardoor de huisarts 
relatief minder in contact komt met dergelijke patiënten. De meeste huisartsen hanteren het 
principe dat koorts bij een patiënt die recent chemotherapie kreeg neutropene koorts is tot het 
tegendeel bewezen is en dat urgente verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is. Er kwam 
de bemerking dat de meeste patiënten ook vanuit het ziekenhuis het advies krijgen contact op 
te nemen bij het ontstaan van koorts na chemotherapie. Specialisten van het UZ Leuven 
Gasthuisberg bevestigden dit maar stelden ook dat dit zeker niet voor alle patiënten 
noodzakelijk blijkt. Ze zijn ervan overtuigd dat in de toekomst, mede dankzij de ontwikkeling 
van minder agressieve therapieën, deze strategie gewijzigd zal worden. Er zal meer plaats zijn 
voor ambulante behandeling en orale toediening van antibiotica, zeker bij patiënten met een 
laag risico op complicaties, zoals momenteel reeds beschreven staat in de meeste richtlijnen. 
 
Ook voor de aanpak van acute bloedingen na chemotherapie waren de meeste huisartsen 
geneigd een patiënt meteen te verwijzen naar het ziekenhuis. Het omschrijven van bloedingen 
op basis van WHO-gradering was niet gekend bij de meeste huisartsen, aldus voegden we dit 
toe aan het schema ter illustratie. Na contact met de oncologen/hematologen bleken de 
selecteerde drempelwaarden voor trombocytentransfusie in het schema correct te zijn en 
overeen te komen met de ziekenhuisprotocollen.  

3.3 Sterktes en limitaties van de studie 
Een sterkte van deze studie is de toegepaste methodologie van het uitgevoerde 
literatuuronderzoek. We vertrokken vanuit de huidige versie van het zakboekje voor het 
bepalen van de te bespreken onderwerpen. Daarna raadpleegden we bestaande richtlijnen 
over de verschillende topics en de verouderde of ontbrekende informatie werd verwerkt tot 
onderzoeksvragen. Hierop werden antwoorden gezocht in de literatuur aan de hand van 
BestBETs. Voor bepaalde onderzoeksvragen werden er slechts een beperkt aantal 
kwalitatieve systematische reviews teruggevonden waardoor we onze zoektocht moesten 
uitbreiden tot studies van lagere kwaliteit, hoofdzakelijk observationele studies. Hierdoor 
kwamen we uiteindelijk tot een ruim overzicht van de meest recente, beschikbare evidentie 
over de verschillende onderwerpen. Echter konden we met dit literatuuronderzoek niet 
dezelfde kwaliteit bereiken als die van een systematische review.  
 
Een andere sterkte van deze masterproef is de bijkomende informatie verkregen uit de 
georganiseerde feedbackmomenten. Door in overleg te gaan met verschillende artsen van 
verschillende opleidingsniveaus werd nuttige experience- en consensus-gebaseerde 
informatie bekomen die in de schema’s verwerkt kon worden. Een limiterende factor hierbij 
was het relatief laag aantal deelnemende artsen (n = 49) en de manier waarop de feedback 
ingewonnen werd. We verkregen namelijk enkel het advies van specialisten uit één universitair 
(tertiair) centrum. We zijn ons ervan bewust dat meer opinies van experten uit verschillende 
centra de kwaliteit van de urgentieschema’s nog zou kunnen verbeteren. Ook de ligging van 
de verschillende huisartsenpraktijken ten opzichte van het ziekenhuis kan een belemmerende 
factor zijn voor de interpretatie van de gegeven feedback. Zo zal de aanpak van enkele van 
de besproken problemen verschillen tussen huisartsen gevestigd in meer rurale gebieden en 
huisartsen in stedelijke praktijken die dichtbij de ziekenhuizen gelegen zijn.  
 
Een andere belangrijke limitatie van de studie is de zeer beperkte beschikbaarheid aan 
wetenschappelijke evidentie bij enkele van de besproken onderwerpen. Dit zorgde ervoor dat 
sommige initiële schema’s na feedback van de verschillende artsen grondig werden 
aangepast om de kwaliteit van het schema te optimaliseren. Aldus kunnen we besluiten dat er 
meer kwalitatief onderzoek nodig is wil men tot schema’s komen die voornamelijk gebaseerd 
zijn op evidentie. Ook voegden we 2 schema’s toe die niet ontworpen werden via de 
vooropgestelde methodologie en dus van lagere kwaliteit zijn.  
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Een bijkomende beperking is dat zo goed als alle geïncludeerde studies uitgevoerd werden in 
een ziekenhuissetting. Daardoor kan men zich vragen stellen over de generaliseerbaarheid 
van de conclusies naar de eerstelijnscontext. Zo kan de patiëntenpopulatie verschillen (o.a. 
wat betreft de ernst van de aanmeldingsklacht) en de beperkte beschikbaarheid aan middelen 
in de eerstelijnszorg een probleem vormen. Ook werden er maar weinig Nederlandstalige of 
Belgische richtlijnen gevonden en moet men dus kritisch zijn bij het veralgemenen van de 
gevonden conclusies uit de internationale richtlijnen naar de Belgische eerstelijnscontext. 

3.4 Vergelijking met andere studies 
Zoals reeds eerder aangehaald werd, ligt in tegenstelling tot ons onderzoek de focus van de 
meeste studies in de tweede-of derdelijns ziekenhuissetting. Aan de hand van feedback door 
zowel specialisten als huisartsen, trachtten we deze vaak specialistische informatie te vertalen 
naar praktische en correcte schema’s voor gebruik in de huisartsenpraktijk.  

3.5 Impact op de klinische praktijk 
Al bij al levert deze masterproef overzichtelijke en up-to-date schema’s voor de aanpak van 
acute complicaties bij dialysepatiënten en patiënten onder chemotherapie. We zijn ervan 
overtuigd dat we een goede aanvulling hebben kunnen bieden op de huidige aanbevelingen 
in de desbetreffende hoofdstukken uit het zakboekje ‘Urgentieschema’s voor huisartsen’. 
Waar mogelijk werden de schema’s gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, waar nodig 
werden ze aangevuld met de opinie van experten. Een belangrijk leerpunt uit deze masterproef 
is dat verder kwalitatief wetenschappelijk onderzoek en een uitgebreidere bevraging bij meer 
artsen/specialisten uit verschillende centra verspreid over België nodig zijn voor het 
optimaliseren van onze schema’s en de implementatie ervan in nationale richtlijnen.  
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4 BESLUIT 
Met deze masterproef, gebaseerd op huidige richtlijnen en gericht literatuuronderzoek in de 
vorm van BestBETs, wordt een uitgangspunt voorzien voor een herwerkte versie van een 
onderdeel uit het hoofdstuk ‘Acute complicaties bij chronische patiënten’ van het zakboek 
‘Urgentieschema’s voor huisartsen’. Het finale resultaat van deze masterproef zijn 6 werkbare 
en correcte schema’s over de aanpak van veelvoorkomende problemen bij dialysepatiënten 
en patiënten onder chemotherapie in de huisartsenpraktijk. De kwaliteit van de gevonden 
literatuur is wisselend. Over enkele onderwerpen konden geen kwalitatieve studies (SRs en 
RCTs) gevonden worden en baseerden we ons op een beperkt aantal observationele 
onderzoeken en expert consensus gebaseerde richtlijnen. De schema’s zijn aldus waar 
mogelijk evidence-based en waar nodig experience-based aangepast aan de Belgische 
eerstelijnscontext. Meer kwalitatieve wetenschappelijke evidentie en een uitgebreidere 
bevraging bij meer artsen uit verschillende centra verspreid over België zijn nodig om de 
kwaliteit van onze schema’s te verbeteren en de implementatie ervan in nationale richtlijnen 
mogelijk te maken. 
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6 BIJLAGEN 

6.1 Gunstig advies EC (OBC via SCONE) 
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6.2 Zoektermen 

6.2.1 Onderzoeksvraag (1)  
Is het ECG voldoende sensitief en specifiek voor het aantonen respectievelijk uitsluiten van 
hyperkaliëmie bij volwassenen? 
 
MEDLINE via PubMed 
("Hyperkalemia"[MeSH Terms] OR "hyperkalemia*"[Title/Abstract] OR 
"hyperkalaemia*"[Title/Abstract] OR "high potassium"[Title/Abstract] OR 
"hyperpotassaemia*"[Title/Abstract] OR "hyperpotassemia*"[Title/Abstract]) AND 
("Electrocardiography"[MeSH Terms] OR "electrocardiograph*"[Title/Abstract] OR 
"electrocardiographic manifestation*"[Title/Abstract] OR "electrocardiographic 
sign*"[Title/Abstract] OR "electrocardiographic finding*"[Title/Abstract] OR 
"electrocardiogram*"[Title/Abstract] OR "EKG"[Title/Abstract] OR "ECG"[Title/Abstract] OR 
"EKGs"[Title/Abstract] OR "ECGs"[Title/Abstract] OR "12-Lead ECG"[Title/Abstract] OR "12-
Lead ECGs"[Title/Abstract] OR "12 lead electrocardiograph*"[Title/Abstract] OR "12-Lead 
EKG"[Title/Abstract] OR "12-Lead EKGs"[Title/Abstract]) 
 
EMBASE 
(hyperkalemia:ti,ab,kw OR hyperkal*:ti,ab,kw OR hyperpotass*:ti,ab,kw OR 'high 
potassium':ti,ab,kw)  
AND  
(electrocardiogram*:ti,ab,kw OR electrocardiograph*:ti,ab,kw OR ecg*:ti,ab,kw OR 
ekg*:ti,ab,kw OR '12-lead ecg*':ti,ab,kw OR '12-lead electrocardiogram*') 
 
Cochrane Library 
(hyperkalaemia*):ti,ab,kw OR (hyperkalemia*):ti,ab,kw OR (hyperkal*):ti,ab,kw OR 
(hyperpotass*):ti,ab,kw OR ("high potassium"):ti,ab,kw  
OR MeSH descriptor: [Hyperkalemia] explode all trees 
AND   
(electrocardiograph*):ti,ab,kw OR ("electrocardiogram change*"):ti,ab,kw OR 
("electrocardiographic sign*"):ti,ab,kw OR ("electrocardiography manifestation*"):ti,ab,kw OR 
("electrocardiography finding*"):ti,ab,kw OR ("electrocardiogram*"):ti,ab,kw OR 
(ECG*):ti,ab,kw OR (EKG*):ti,ab,kw OR ("12 lead ECG*"):ti,ab,kw OR ("12 lead 
electrocardiogram*"):ti,ab,kw OR MeSH descriptor: [Electrocardiography] explode all trees 
 
DYNAMED 
“Hyperkalemia - Approach to the Patient” 
 

6.2.2 Onderzoeksvraag (2)  
Is het voor een patiënt die onder behandeling met RAASi hyperkaliëmie ontwikkelt beter om 
de behandeling te continueren dan te staken met het oog op cardiovasculaire uitkomst? 
 
MEDLINE via PubMed 
("Hyperkalemia"[MeSH Terms] OR "hyperkalemia*"[Title/Abstract] OR 
"hyperkalaemia*"[Title/Abstract] OR "high potassium"[Title/Abstract] OR 
"hyperpotassaemia*"[Title/Abstract] OR "hyperpotassemia*"[Title/Abstract]) AND 
("angiotensin converting enzyme inhibitor*"[Title/Abstract] OR "angiotensin i converting 
enzyme inhibitor*"[Title/Abstract] OR "kininase ii inhibitor*"[Title/Abstract] OR "angiotensin 
converting enzyme antagonist*"[Title/Abstract] OR "ace inhibitor*"[Title/Abstract] OR 
"angiotensin 2 type 1 receptor antagonist*"[Title/Abstract] OR "type 1 angiotensin receptor 
blocker*"[Title/Abstract] OR "angiotensin ii type 1 receptor antagonist*"[Title/Abstract] OR 
"type 1 angiotensin receptor antagonist*"[Title/Abstract] OR "angiotensin ii type 1 receptor 
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blocker*"[Title/Abstract] OR "angiotensin ii type 1 receptor antagonist*"[Title/Abstract] OR 
"selective angiotensin ii receptor antagonist*"[Title/Abstract] OR "sartan*"[Title/Abstract] OR 
"raas inhibit*"[Title/Abstract] OR "renin angiotensin aldosterone system 
inhibitor*"[Title/Abstract] OR "Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"[MeSH Terms] OR 
"Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers"[MeSH Terms]) 
 
EMBASE 
(hyperkalemia:ti,ab,kw OR hyperkal*:ti,ab,kw OR hyperpotass*:ti,ab,kw) AND 'angiotensin 
converting enzyme inhibitor*':ti,ab,kw OR 'angiotensin i converting enzyme inhibitor*':ti,ab,kw 
OR 'kininase ii inhibitor*':ti,ab,kw OR 'angiotensin converting enzyme antagonist*':ti,ab,kw 
OR 'ace inhibitor*':ti,ab,kw OR 'angiotensin 2 type 1 receptor antagonist*':ti,ab,kw OR 'type 1 
angiotensin receptor blocker*':ti,ab,kw OR 'type 1 angiotensin receptor antagonist*':ti,ab,kw 
OR 'angiotensin ii type 1 receptor blocker*':ti,ab,kw OR 'angiotensin ii type 1 receptor 
antagonist*':ti,ab,kw OR 'selective angiotensin ii receptor antagonist*':ti,ab,kw 
OR 'sartan*':ti,ab,kw OR 'raas inhibit*':ti,ab,kw OR 'renin angiotensin aldosterone system 
inhibitor*':ti,ab,kw 
 
Cochrane Library 
(hyperkalaemia*):ti,ab,kw OR (hyperkalemia*):ti,ab,kw OR (hyperkal*):ti,ab,kw OR 
(hyperpotass*):ti,ab,kw OR MeSH descriptor: [Hyperkalemia] explode all trees 
AND 
"angiotensin converting enzyme inhibitor*":ti,ab,kw OR "angiotensin i converting enzyme 
inhibitor*":ti,ab,kw OR "kininase ii inhibitor*":ti,ab,kw OR "angiotensin converting enzyme 
antagonist*":ti,ab,kw OR "ace inhibitor*":ti,ab,kw OR "angiotensin 2 type 1 receptor 
antagonist*":ti,ab,kw OR "type 1 angiotensin receptor blocker*":ti,ab,kw OR "angiotensin ii type 
1 receptor antagonist*":ti,ab,kw OR "type 1 angiotensin receptor antagonist*":ti,ab,kw OR 
"angiotensin ii type 1 receptor blocker*":ti,ab,kw OR "angiotensin ii type 1 receptor 
antagonist*":ti,ab,kw OR "selective angiotensin ii receptor antagonist*":ti,ab,kw OR 
"sartan*":ti,ab,kw OR "raas inhibit*":ti,ab,kw OR "renin angiotensin aldosterone system 
inhibitor*":ti,ab,kw  
 
DYNAMED 
Hyperkalemia – approach to the patient 
 

6.2.3 Onderzoeksvraag (3) 
Geniet intraperitoneale antibioticatherapie de voorkeur ten opzichte van intraveneuze of 
orale antibioticatherapie bij peritoneaal dialyse patiënten die peritonitis ontwikkelen? 
 
MEDLINE via PubMed 
("Peritoneal Dialysis"[MeSH Terms] OR "peritoneal dialysis, continuous ambulatory"[MeSH 
Terms] OR "Renal Dialysis"[MeSH Terms] OR "Renal Replacement Therapy"[MeSH Terms] 
OR "dialysis*"[Title/Abstract] OR "peritoneal dialys*"[Title/Abstract] OR "continuous 
ambulatory peritoneal dialys*"[Title/Abstract] OR "extracorporeal dialys*"[Title/Abstract] OR 
"CARD"[Title/Abstract] OR "kidney replacement therap*"[Title/Abstract]) AND ("injections, 
intraperitoneal"[MeSH Terms] OR "intraperitoneal antibiotic*"[Title/Abstract] OR 
"intraperitoneal administration"[Title/Abstract] OR "ip antibiotic*"[Title/Abstract]) AND 
("Peritonitis"[MeSH Terms] OR "Peritonitis"[Title/Abstract]) 
 
EMBASE 
"Renal Dialysis":ti,ab,kw OR "Renal Replacement Therapy":ti,ab,kw OR RRT:ti,ab,kw OR 
"dialysis*":ti,ab,kw OR "peritoneal dialys*":ti,ab,kw OR "continuous ambulatory peritoneal 
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dialys*":ti,ab,kw OR "extracorporeal dialys*":ti,ab,kw OR CARD:ti,ab,kw OR "kidney 
replacement therap*":ti,ab,kw 
AND 'intraperitoneal drug administration':ti,ab,kw OR "intraperitoneal antibiotic*":ti,ab,kw OR 
"intraperitoneal administration":ti,ab,kw OR "ip antibiotic*":ti,ab,kw  
AND peritonitis:ti,ab,kw OR “intraperitoneal infection*”:ti,ab,kw 
 
Cochrane Library 
MeSH descriptor: [Dialysis] explode all trees OR MeSH descriptor: [Peritoneal Dialysis] 
explode all trees OR MeSH descriptor: [Renal Replacement Therapy] explode all trees OR 
"Renal Dialysis":ti,ab,kw OR "Renal Replacement Therapy":ti,ab,kw OR RRT:ti,ab,kw OR 
"dialysis*":ti,ab,kw OR "peritoneal dialys*":ti,ab,kw OR "continuous ambulatory peritoneal 
dialys*":ti,ab,kw OR "extracorporeal dialys*":ti,ab,kw OR CARD:ti,ab,kw OR "kidney 
replacement therap*":ti,ab,kw 
AND MeSH descriptor: [Infusions, Parenteral] explode all trees OR 'intraperitoneal drug 
administration':ti,ab,kw OR "intraperitoneal antibiotic*":ti,ab,kw OR "intraperitoneal 
administration":ti,ab,kw OR "ip antibiotic*":ti,ab,kw 
AND MeSH descriptor: [Peritonitis] explode all trees OR peritonitis:ti,ab,kw OR “intraperitoneal 
infection*”:ti,ab,kw 
 
Dynamed 
‘Peritoneal Dialysis for End-stage Renal Disease’ 
 

6.2.4 Onderzoeksvraag (4) 
Is orale antibioticatherapie even efficiënt en veilig als intraveneuze antibioticatherapie bij laag 
risico kankerpatiënten met neutropene koorts 
 
MEDLINE via PubMed 
("Neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplas*"[Title/Abstract] OR "malignant 
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "tumor"[Title/Abstract] OR "tumour"[Title/Abstract] OR 
"tumors"[Title/Abstract] OR "tumours"[Title/Abstract] OR "malignan*"[Title/Abstract] OR 
"cancer*"[Title/Abstract] OR "oncolog*"[Title/Abstract] OR "antineoplastic 
agent*"[Title/Abstract] OR "chemotherap*"[Title/Abstract] OR "antineoplastic*"[Title/Abstract] 
OR "chemotherapy, cancer, regional perfusion"[MeSH Terms]) AND ("Febrile 
Neutropenia"[MeSH Terms] OR "Febrile Neutropenia"[Title/Abstract] OR "Chemotherapy-
Induced Febrile Neutropenia"[MeSH Terms] OR "neutropenic sepsis"[Title/Abstract]) AND 
("Anti-Bacterial Agents"[MeSH Terms] OR "antibiotic*"[Title/Abstract] OR 
"antimicrob*"[Title/Abstract] OR "anti bacterial agent*"[Title/Abstract] OR "antibacterial 
agent*"[Title/Abstract] OR "antibiotic therap*"[Title/Abstract]) AND ("administration, 
oral"[MeSH Terms] OR "oral antibiotic*"[Title/Abstract] OR "oral administration*"[Title/Abstract] 
OR "oral therap*"[Title/Abstract] OR "Outpatients"[MeSH Terms] OR "Ambulatory Care"[MeSH 
Terms] OR "outpatient*"[Title/Abstract] OR "outpatient care"[Title/Abstract]) 
 
EMBASE 
neoplas*:ti,ab,kw OR 'malignant neoplasm*':ti,ab,kw OR tumor:ti,ab,kw OR tumour:ti,ab,kw 
OR tumors:ti,ab,kw OR tumours:ti,ab,kw OR malignan*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw 
OR oncolog*:ti,ab,kw OR 'antineoplastic agent*':ti,ab,kw OR chemotherap*:ti,ab,kw 
OR antineoplastic*:ti,ab,kw 
AND 'chemotherapy-induced febrile neutropenia':ti,ab,kw OR 'febrile neutropenia':ti,ab,kw OR 
'febrile neutropen*':ti,ab,kw OR 'neutropenic sepsis':ti,ab,kw 
AND 'antibiotic agent':ti,ab,kw OR antibiotic*:ti,ab,kw OR 'anti bacterial agent*':ti,ab,kw OR 
'antibacterial agent*':ti,ab,kw OR 'antibiotic therap*':ti,ab,kw 
AND 'oral drug administration':ti,ab,kw OR 'oral antibiotic*':ti,ab,kw OR 'oral 
administration*':ti,ab,kw OR 'oral therap*':ti,ab,kw OR outpatient*:ti,ab,kw OR 'outpatient 
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care':ti,ab,kw OR 'outpatient treatment':ti,ab,kw OR 'ambulatory care':ti,ab,kw OR 'ambulatory 
treatment*':ti,ab,kw 
 
Cochrane Library 
neoplas*:ti,ab,kw OR “malignant neoplasm*”:ti,ab,kw OR tumor:ti,ab,kw OR tumour:ti,ab,kw 
OR tumors:ti,ab,kw OR tumours:ti,ab,kw OR malignan*:ti,ab,kw OR cancer*:ti,ab,kw OR 
oncolog*:ti,ab,kw OR “antineoplastic agent*”:ti,ab,kw OR chemotherap*:ti,ab,kw OR 
antineoplastic*:ti,ab,kw OR MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees 
AND “febrile neutropen*”:ti,ab,kw OR “neutropenic sepsis”:ti,ab,kw OR MeSH descriptor: 
[Febrile Neutropenia] explode all trees 
AND antibiotic*:ti,ab,kw OR "anti bacterial agent*":ti,ab,kw OR "antibacterial agent*”:ti,ab,kw 
OR "antibiotic therap*":ti,ab,kw 
OR MeSH descriptor: [Anti-Bacterial Agents] explode all trees 
AND “oral antibiotic*”:ti,ab,kw OR “oral administration*”:ti,ab,kw OR “oral therap*”:ti,ab,kw OR 
outpatient*:ti,ab,kw OR “outpatient care”:ti,ab,kw OR “outpatient treatment”:ti,ab,kw OR 
“ambulatory care”:ti,ab,kw OR “ambulatory treatment*”:ti,ab,kw OR MeSH descriptor: 
[Administration, Oral] explode all trees OR MeSH descriptor: [Ambulatory Care] explode all 
trees OR MeSH descriptor: [Outpatients] explode all trees 
 
DYNAMED 
‘Febrile Neutropenia’ and ‘Febrile Neutropenia in Children - Approach to the Patient’ - 
Description and definition 
 

6.2.5 Onderzoeksvraag (5) 
Dient trombocytentransfusie toegediend te worden bij een lage trigger dan wel een hoge 
trigger voor het stoppen van een bloeding bij patiënten met chemotherapie-geïnduceerde 
trombopenie?  
 
MEDLINE via PubMed: 
"Thrombocytopenia"[Mesh] OR thrombopenia*[Title/Abstract] OR 
thrombocytopenia*[Title/Abstract] OR ‘low platelets’[Title/Abstract] 
AND "Hemorrhage"[Mesh] OR bleeding*[Title/Abstract] OR ‘blood loss’[Title/Abstract] OR ‘loss 
of blood’[Title/Abstract] AND 
"Platelet Transfusion"[Mesh] OR ‘platelet transfusion’ [Title/Abstract] OR ‘blood platelet 
transfusion’ [Title/Abstract] 
("Thrombocytopenia"[MeSH Terms] OR "thrombopenia*"[Title/Abstract] OR 
"thrombocytopenia*"[Title/Abstract] OR "low platelets"[Title/Abstract]) AND 
("Hemorrhage"[MeSH Terms] OR "bleeding*"[Title/Abstract] OR "blood loss"[Title/Abstract] 
OR "loss of blood"[Title/Abstract]) AND ("Platelet Transfusion"[MeSH Terms] OR "Platelet 
Transfusion"[Title/Abstract] OR "blood platelet transfusion"[Title/Abstract]) 
 
EMBASE 
thrombopenia*:ti,ab,kw OR thrombocytopenia*:ti,ab,kw OR ‘low platelets’:ti,ab,kw AND 
hemorrhage*:ti,ab,kw OR bleeding*:ti,ab,kw OR ‘blood loss’:ti,ab,kw OR ‘loss of blood’:ti,ab,kw 
AND ‘platelet transfusion’:ti,ab,kw OR ‘blood platelet transfusion’:ti,ab,kw OR 'thrombocyte 
transfusion':ti,ab,kw 
 
Cochrane Library 
MeSH descriptor: [Thrombocytopenia] explode all trees OR thrombopenia*:ti,ab,kw OR 
thrombocytopenia*:ti,ab,kw OR ‘low platelets’:ti,ab,kw  
AND MeSH descriptor: [Hemorrhage] explode all trees OR hemorrhage*:ti,ab,kw OR 
bleeding*:ti,ab,kw OR ‘blood loss’:ti,ab,kw OR ‘loss of blood’:ti,ab,kw  
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AND MeSH descriptor: [Platelet Transfusion] explode all trees OR ‘platelet transfusion’:ti,ab,kw 
OR ‘blood platelet transfusion’:ti,ab,kw OR 'thrombocyte transfusion':ti,ab,kw  
 
DYNAMED 
‘Thrombocytopenia in adults – Approach to the patient’ 
 
 

 
 
 
 



6.3 Evidentietabellen 

6.3.1 Tabel 1 – Overzicht richtlijnen 
 

Bron Auteur, 
datum en 
land 

Resultaten AGREE 
GRS-
score 

Studie eigenschappen en limitaties 

Dynamed 
guidelines 

USA ‘Hyperkalemia - Approach to the Patient’ 
‘Peritoneal Dialysis for End-stage Renal Disease’ 
‘Hemodialysis for End-stage Renal Disease’ 
‘Vascular Acces for Hemodialysis’ 
‘Febrile Neutropenia’ 
‘Thrombocytopenia in Adults - Approach to the Patient’ 
‘Epistaxis’ 

nvt. Gebruikte richtlijnen voor de 
ontwikkeling van de urgentieschema’s 
en voor achtergrondinformatie 
Richtlijn voor tweedelijnszorg 

UpToDate USA ‘Clinical manifestations of hyperkalemia in adults’ 
‘Treatment and prevention of hyperkalemia in adults’ 
‘Non-access-related infections in chronic dialysis patients’ 
‘Clinical manifestations and diagnosis of peritonitis in peritoneal dialysis’ 
‘Microbiology and therapy of peritonitis in peritoneal dialysis’ 
‘Arteriovenous fistula creation for hemodialysis and its complications’ 
Hypertension in dialysis patients 
‘Overview of the management and prevention of heart failure in dialysis patients’ 
‘Diagnostic approach to the adult cancer patient with neutropenic fever’ 
‘Risk assessment of adults with chemotherapy-induced neutropenia’ 
‘Treatment and prevention of neutropenic fever syndromes in adult cancer patients at low risk for 
complications’ 
‘Drug-induced immune thrombocytopenia’ 
‘Platelet transfusion: Indications, ordering, and associated risks’ 
‘Approach to the adult with epistaxis’ 

nvt. Gebruikte richtlijnen voor de 
ontwikkeling van de urgentieschema’s 
en voor achtergrondinformatie 
Richtlijn voor tweedelijnszorg 

Het Acute 
Boekje77 

Nederland ‘Hyperkaliëmie’ 
‘Katheter(poort)infectie bij hemodialysepatiënt’ 
‘Peritonitis bij een patiënt met peritoneaal dialyse’ 
‘Stolling van arterioveneuze fistel/shunt bij hemodialysepatiënt’ 
‘Overvulling bij een patiënt met peritoneaal dialyse’ 
‘Ondervulling bij een patiënt met peritoneaal dialyse’ 
‘Trombocytopenie met hemorragische diathese’ 
‘Koorts bij neutropenie’ 

nvt. Gebruikte richtlijnen voor de 
ontwikkeling van de urgentieschema’s 
en voor achtergrondinformatie 
Richtlijn voor tweedelijnszorg  

EBPracticen
et78 

België ‘Hyperkaliëmie’ 
‘Dialysepatiënten in de eerste lijn’ 
‘Infecties bij immunodeficiënte patiënten en kankerpatiënten’ 
‘Trombocytopenie’ 

nvt. Eerstelijns richtijn 
Ontoereikend; enkel de richtlijn 
‘Epistaxis’ werd gebruikt voor 
verwerking in de schema's   
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‘Epistaxis’ 
Federatie 
medische 
specialisten 

2020, 
Nederland 

Een bloeding WHO-graad 2 en een trombocytopenie lager dan 30*109/L is een indicatie voor een 
trombocytentransfusie. Een bloeding WHO-graad 3 en 4 zijn dusdanig dat ondanks het ontbreken van 
bewijs, een therapeutische trombocytentransfusie met afhankelijk van de kliniek een target tot maximaal 
100*109/L gerechtvaardigd is. 

5 Gebaseerd op NICE-richtlijn en 
consensus, gebrek aan evidentie 

RACPG13 
Richtlijn 

Alfonzo et al., 
2020, UK 

Aanbeveling dat alle gehospitaliseerde patiënten met een serum K+-spiegel ≥ 6,0 mmol/L een urgent 12-
leads ECG laten maken en beoordelen op veranderingen van hyperkaliëmie. (1B) 
We raden een verhoogde frequentie van monitoring aan bij patiënten met een serum K+ tussen 5,5-5,9 
mmol/l en overweging van dosisverlaging van RAASi-geneesmiddelen. (1B) 
We raden aan om RAASi-medicatie te onthouden tijdens acute bijkomende ziekte (bijv. sepsis, 
hypovolemie en/of AKI) bij alle ernst van hyperkaliëmie.(1D) 
We raden aan te stoppen met RAASi-geneesmiddelen bij patiënten met een serum K ≥ 6 mmol/l die niet 
voldoen aan de criteria voor behandeling met patiromer of natriumzirkoniumcyclosilicaat. (1B) 

6 Evidence grade 1 B-D 
 

ERC79 
Richtlijn 

Truhlář et al., 
2015, UK 

Het effect van hyperkaliëmie op het ECG hangt zowel af van het absolute serumkalium als van de 
snelheid van stijging. De meeste patiënten blijken ECG-afwijkingen te vertonen bij een 
serumkaliumconcentratie hoger dan 6,7 mmol/L. 
De aanwezigheid van ECG-veranderingen hangt sterk samen met mortaliteit.  

4 Geen scoring van de aanbevelingen 
Geen reproduceerbaar ontwikkeling 
van de richtlijn 

NICE205771 
Richtlijn 

2021, 2012, 
2015, UK 

Stop met RAASi bij volwassenen als de serumkaliumconcentratie stijgt tot 6,0 mmol/liter of meer en als 
andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze hyperkaliëmie bevorderen, zijn stopgezet. 
 
Overweeg ambulante antibiotische therapie voor patiënten met bevestigde neutropene sepsis en een 
laag risico op het ontwikkelen van septische complicaties, rekening houdend met de sociale en klinische 
omstandigheden van de patiënt en met het bespreken van de noodzaak om onmiddellijk terug te keren 
naar het ziekenhuis als er zich een probleem ontwikkelt. 
 
Dien bloedplaatjestransfusies toe bij patiënten met trombocytopenie die klinisch significante bloedingen 
hebben (WHO-graad 2) en een aantal bloedplaatjes lager dan 30×109/l. 
Gebruik hogere trombocytendrempels (tot maximaal 100×109/l) voor patiënten met trombocytopenie en 
een van de volgende: ernstige bloedingen (WHO-graad 3 en 4) of bloedingen op kritieke plaatsen, zoals 
het centrale zenuwstelsel (inclusief ogen) 

6 
 

Richtlijn voor kinderen en volwassenen 
Geen score van aanbevelingen 
 

The Renal 
Association 
and British 
Society for 
Heart Failure 
Guideline 
 

Clark et al., 
2021, UK 

Als een patiënt met HFrEF hyperkaliëmie ontwikkelt: 
• Kalium ≥5,5 mmol/L: nauwlettend volgen, medicatiebeoordeling en tijdelijk onderbreken van RAAS-
remmer(s) overwegen 
• Kalium ≥6,0 mmol/L, stop RAAS-remmer(s) 
Onderbreek RAAS-remmers in alle ernst van hyperkaliëmie voor een patiënt die klinisch onwel is met 
sepsis of hypovolemie en/of AKI. 

3 Geen scoring van de aanbevelingen 
Geen reproduceerbaar ontwikkeling 
van de richtlijn; geen duidelijke 
structuur 

ISPD30 
Richtlijn 

Kam-Tao Li et 
al., 2017, 
België 

Start empirische antibiotische therapie zo snel mogelijk nadat geschikte microbiologische stalen werden 
verzameld (ISPD graad 1C) 
In het algemeen heeft intraperitoneale (IP) toediening de voorkeur boven IV-toediening; IP-toediening 
resulteert naar verluidt in een hoge IP-medicijnconcentratie en kan na een opleiding thuis door de patiënt 
worden uitgevoerd 

5 Grade 1B-C 
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Dien IP-antibiotica toe, tenzij de patiënt aanwijzingen heeft voor systemische sepsis (ISPD-graad 1B) 
NFN35 
Richtlijn 

Michels et al., 
2020, 
Nederland 

Het is belangrijk dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met empirisch gekozen antibiotica gezien de 
potentieel ernstige gevolgen van te laat starten (relapse, katheterverwijdering, techniekfalen, overlijden). 
Suggesties voor een empirisch schema zijn (alles intraperitoneaal): vancomycine in combinatie met 
ceftazidim, vancomycine in combinatie met gentamycine of cefazoline 
Het valt te overwegen om bij patiënten van 50 jaar en ouder het peritoneum maximaal 7 dagen rust te 
geven door PD tijdelijk te onderbreken en patiënten te behandelen met intraveneuze antibiotica 

4 Geen grading van aanbevelingen; 
hoofdzakelijk gebaseerd op ISPD-
richtlijn 
 

KHA-CARI32 
Richtlijn 

Walker et al., 
2013, Australië 

Bij patiënten met peritoneale dialyse met een voorlopige diagnose van peritonitis, dient de behandeling te 
beginnen met een combinatie van intraperitoneale antibiotica die Gram-positieve en Gram-negatieve 
organismen adequaat zullen dekken. Zodra de bacteriële diagnose is gesteld, moet worden 
overgeschakeld op een geschikt antibioticum. De behandeling moet van voldoende duur zijn om 
herhaling te verminderen (level II evidence). 

3 Level of evidence 2 

UK Renal 
Association 
Richtlijn 

Woodrow et 
al., 2017, UK 

We raden aan dat MRSA een systemische behandeling (bijv. vancomycine) nodig hebben en zich moeten 
houden aan het lokale beleid voor infectiecontrole. (1C) 
We raden aan dat initiële behandelingsschema's voor peritonitis dekking moeten omvatten voor bacteriële 
Gram-positieve en Gram-negatieve organismen, inclusief Pseudomonas-soorten, totdat het resultaat van 
de kweek en antibiotica-gevoeligheden zijn verkregen. (1C) 

6 Level of evidence 1C 
Gebaseerd op ISPD-richtlijn  
Geen informatie over route van 
antibiotica 

ASCO46 
Richtlijn 

Taplitz et al., 
2018, USA 

Patiënten met febriele neutropenie krijgen een aanvangsdosering van empirische antibacteriële therapie 
binnen 1 uur na triage en worden gedurende ³4 uur vóór ontslag gemonitord in het ziekenhuis. Patiënten 
met FN en een laag risico op medische complicaties, bij wie koorts reageert op IV empirische 
antibioticabehandeling en de patiënt klinisch stabiel blijft, komen in aanmerking voor ontslag naar een 
ambulante behandeling (8,12 of 48 uur na de initiële IV-infusie ). 
Er is een vergelijkbaar niveau van veiligheid en werkzaamheid met orale versus IV-regimes als initiële 
empirische therapie. Een orale fluorochinolone plus amoxicilline/clavulaaanzuur (of clindamycine, als 
penicilline allergisch) wordt aanbevolen als empirische ambulante therapie, tenzij profylaxe met 
fluoroquinolon werd gebruikt voordat koorts ontwikkelde. 

6 Type aanbeveling: op consensus 
gebaseerd, voordelen wegen op tegen 
nadelen; Bewijskwaliteit: laag; Sterkte 
van aanbeveling: matig 

NCCN52 
Richtlijn 

Baden et al., 
2021, USA 

Behandelingsopties voor ambulante therapie voor patiënten met een laag risico zijn: intraveneuze (IV) 
antibiotica) thuis of alleen orale therapie. Criteria voor orale therapie zijn geen misselijkheid of braken, de 
patiënt kan orale medicatie verdragen en de patiënt heeft geen eerdere fluorochinolonenprohylaxe 
ondergaan. De keuze voor orale therapie is ciprofloxacine plus amoxicilline-clavulaanzuur (clindamycine 
in plaats van amoxicilline-clavulaanzuur indien allergisch voor penicilline) (categorie 1), levofloxacine 
monotherapie of moxifloxacine monotherapie (voor patiënten die mogelijk geen pseudomonas-dekking 
nodig hebben) (categorie 1). Houd rekening met observatieperiode (2–12 uur) in het ziekenhuis 
(categorie 2B). 

5 Alle aanbevelingen in de richtlijn 
categorie 2A, tenzij anders 
aangegeven.  
Categorie 1 voor orale antibiotica 
 

IDSA80 
Richtlijn 

Freifeld et al., 
2011, USA 

Patiënten met een laag risico moeten initiële orale of IV empirische antibioticadoses krijgen in een kliniek 
of ziekenhuisomgeving; er kan overgegaan worden tot een ambulante orale of IV-behandeling als ze 
klinisch stabiel zijn en de gastro-intestinale absorptie als voldoende wordt beschouwd (A-I). 
Geselecteerde gehospitaliseerde patiënten die voldoen aan de laag risico criteria, kunnen worden 
ontslaan uit het ziekenhuis om ofwel IV of orale antibiotica te krijgen, zolang er gezorgd wordt voor 
adequate dagelijkse follow-up (B-III). 
Ciprofloxacine plus amoxicilline-clavulanaat in combinatie wordt aanbevolen voor orale empirische 
behandeling (A-I). 

6 Aanbevelingen  A-I, A-III en B-III 
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ESMO58 
Richtlijn 

Klastersky et 
al., 2016, 
Zwitserland 

Orale AB therapie kan veilig worden toegediend in het ziekenhuis in plaats van conventionele IV 
behandeling bij sommige FN-patiënten met een laag risico, namelijk degenen die hemodynamisch stabiel 
zijn, geen acute leukemie of tekenen van orgaanfalen hebben en geen longontsteking, een centraal 
veneuze katheter of ernstige weke delen infectie hebben [I, A]  

5 Sterke aanbeveling, IA 

AHS 
Richtlijn 

AHS, 2014, 
Canada 

Behandeling in het ziekenhuis wordt beschouwd als de standaardzorg. Een subpopulatie van patiënten 
met FN waarvan wordt aangenomen dat ze een laag risico op complicaties hebben, kan baat hebben bij 
ambulante behandeling. Ambulante behandeling moet worden voorbehouden aan tertiaire centra met 
aanzienlijke ervaring in het identificeren en beheren van deze groep met een laag risico. 

4 Geen scoring van de aanbevelingen 
 

NEHCA Lee et al., 
2011, Korea 

Orale AB kunnen worden gebruikt voor de initiële behandeling van patiënten met FN als het risico op 
infectieuze complicaties laag is (AI). 
De combinatie van ciprofloxacine en amoxicilline/clavulaanzuur wordt aanbevolen als orale AB voor 
patiënten met FN (A-I). 

4 Aanbevelingen graad A-I 

WCMICS Tam et al., 
2011, Australia 

Geselecteerde patiënten met solide tumoren en lymfomen kunnen in een ambulante setting worden 
behandeld als ze als laag risico FN worden beschouwd. Een initiële klinische behandeling met AB (IV of 
PO) gedurende 24-48 uur wordt aanbevolen. Het beheer van dergelijke patiënten in de ambulante setting 
vereist dat de juiste infrastructuur en klinische middelen aanwezig zijn. 

4 Aanbeveling graad A en expert opinion 
over antibioticakeuze 

BCSH70 Estcourt et al., 
2017, England 

Houd bij ernstige bloedingen het aantal bloedplaatjes boven 50 × 109/l. Overweeg empirisch gebruik voor 
de initiële behandeling van ernstige bloedingen (1C). 
Houd bij patiënten met meervoudig trauma, traumatisch hersenletsel of spontane intracerebrale bloeding 
het aantal bloedplaatjes boven 100 × 109/l(2C) 
Overweeg bij patiënten met bloedingen die niet als ernstig of levensbedreigend worden beschouwd een 
bloedplaatjestransfusie als het aantal bloedplaatjes lager is dan 30 × 109/l(2C) 

5 Low grade of recommendations, lack of 
evidence 
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6.3.2 Tabel 2 – Hyperkaliëmie en ECG 
 

Auteur, 
datum en 
land 

Patiëntengroep Studietype Uitkomsten Resultaten Studiezwaktes en risks of bias 

Alfonzo et 
al., 2020, UK 

(RAPG) Richtlijn 
 

Aanbeveling dat alle gehospitaliseerde patiënten met een serum K+-spiegel ≥ 6,0 mmol/L 
een urgent 12-leads ECG laten maken en beoordelen op veranderingen van 
hyperkaliëmie. (1B) 

Evidence grade 1B, AGREE GRS 6 

Truhlář et al., 
2015, UK 

(ERC) Richtlijn Het effect van hyperkaliëmie op het ECG hangt zowel af van het absolute serumkalium 
als van de snelheid van stijging. De meeste patiënten blijken ECG-afwijkingen te vertonen 
bij een serumkaliumconcentratie hoger dan 6,7 mmol/L. 
De aanwezigheid van ECG-veranderingen hangt sterk samen met mortaliteit. In sommige 
gevallen kan het ECG normaal zijn of atypische veranderingen vertonen, waaronder ST-
elevatie. 

Geen scoring van de aanbevelingen 
AGREE GRS 4 

Peacock et 
al., 2018, 
USA 

 

203 volwassen 
patiënten met 
hyperkaliëmie 
(K+≥ 5.5mmol/L) 
die zich op de 
spoed 
presenteren 

Multicentrische 
prospectieve 
observationele 
studie  
 

Primaire uitkomst: K+ 4u na 
ingestelde behandeling 
Secundaire uitkomsten: 
cardiale arritmiën en 
geleidingsstoornissen  
 

Hyperkaliëmie gerelateerde ECG-afwijkingen werden 
geobserveerd bij 23% van de patiënten:  

- K+ ≤ 7.0 mmol/l: <25% spitse T-toppen, < 13% 
verbreed QRS complex 

- K+ > 7.0 mmol: 35% spitse T-toppen, 45% 
spitse P-toppen of verbreding QRS complex 

Observationele studie design 
Methode van datarecording werd niet 
beschreven in het studie protocol 
Relatief klein aantal deelnemende centra (n 
= 14) 
Relatief kleine steekproefgrootte-omvang 
van het aantal hyperkaliëmie patiënten; bias 
door stedelijke ligging 
spoedgevallendiensten (centra met 
voornamelijk Afro-Amerikaanse populatie) 
‘Enrollment time’ bias (meer patiënten 
ingeschreven overdag dan ‘s nachts) 

Durfey et al., 
2017, USA 
 

188 patiënten met 
K+ ≥ 6.5 mmol/l 
 

Retrospectieve 
chart review 

Onderzoeken van de 
associatie tussen nadelige 
gevolgen en ECG 
afwijkingen suggestief voor 
hyperkaliëmie 
en de relatie van de K-
waarde tot een ECG 
passend bij hyperkaliëmie 
 
 
 

- 134 (71%) patiënten hadden abnormaal ECG 
suggestief voor hyperkaliëmie, QRS verbreding 
(43%) and spitse T-toppen (30%) 

- Nadelige gevolgen binnen de eerste 6 uren 
gebeurde bij 28 patienten (15%): 
symptomatische bradycardie (n=22, 11.7%), 
dood (n=4, 2.1%), ventriculaire tachycardie 
(n=2, 2.1%) and reanimatie (n=2, 1.1%). Bij al 
deze patiënten (100%) minstens één afwijking 
op voorafgaand ECG. 

- Een toegenomen waarschijnlijkheid voor 
nadelige gevolgen werd aangetoond bij 
hyperkaliëmische patiënten met op ECG QRS 
verbreding (relative risk [RR] 4.74, 95% CI [2.01-
11.15]), bradycardie (HR<50) (RR 12.29, 95%CI 

Retrospectieve design 
Éen centrum 
Alle patiënten hadden een abnormale 
nierfunctie; 17% van de patiënten in 
hemodialyse 
Raciale verschillen (94% van de populatie 
was blank) 
Klein aantal nadelige gevolgen (n = 28), Ci’s 
te breed om te concluderen dat 
hyperkaliëmie patiënten zonder ECG 
afwijkingen geen nadelige gevolgen op korte 
termijn kunnen ontwikkelen  
Confounding door verschillen in behandeling 
van hyperkaliëmie, aanwezigheid van andere 
metabole afwijkingen, acute ziekte of 
onderliggende cardiale aandoeningen 
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[6.69-22.57]), en/of junctioneel ritme (RR 7.46, 
95%CI 5.28-11.13).  

- 3/4e van de patiënten met negatieve gevolgen 
had geen spitse T-toppen en er werd geen 
significante correlatie gevonden tussen de 
aanwezigheid van spitse T-toppen en de 
ontwikkeling van korte termijn nadelige gevolgen 

‘Interviewer bias’: high number of ECGs en 
gebrek aan ECGs van patiënten met 
normokaliëmie kan bij de ECG 
beoordeelaars (die geblindeerd waren voor 
studiemethode en objectief) tot een 
vermoeden van ECGs bij hyperkaliëmie 
geleid hebben 

Montague et 
al., 2008, 
USA  
 

90 patiënten met 
K+ ³6.0 mmol/L 
en een 
aansluitend ECG 
op spoed 

Retrospectieve 
chart review 

Het voorkomen van ECG 
afwijkingen bij hyperkaliëmie 
 

Het ECG bleek niet sensitief te zijn voor het 
diagnosticeren van milde tot matige gradaties van 
hyperkaliëmie en benaderde slechts minimale 
voorspellende kracht bij hogere kaliumspiegels van 7,2-
9,4 meq/L 
Er was een significante discrepantie tussen de 
beoordelingen van de ECG's door de cardiologen en die 
van de beoordelaars. De overeenstemming tussen de 
beoordeelaars in onze steekproef was matig met 
statistieken van 0,50 voor strikte criteria en spitse T-
golven, 0,53 voor symmetrie van T-golven en 0,58 voor 
de aanwezigheid van enige ECG-verandering 
Ernstige hyperkaliëmie kan zich manifesteren met 
minimale of atypische ECG-bevindingen, waaronder niet-
specifieke ST-segmentafwijkingen of pseudo-Brugada-
syndroom. 

Retrospectieve design 
Eén centrum 
Geen blindering van de reviewers; dit kan 
geleid hebben tot de vermelde discrepatie 
tussen de beoordelingen van de cardiologen 
en de reviewers 
Geen schattingen van steekproefomvang 
uitgevoerd 
 

Green et al., 
2013, UK  
 

ECG’s en 
kaliumwaarden 
van 145 patiënten 
met ESKD  
 

Retrospectieve 
cohort studie 

Bepalen welke andere 
klinische kenmerken verband 
houden met de 
waarschijnlijkheid van spitse 
T-toppen; en of er een 
overlevingsverschil op 
langere termijn is tussen 
patiënten die spitse T-toppen 
ontwikkelen en degenen die 
dat niet doen 

Spitse T-toppen komen net zo vaak voor bij normale 
serumkaliumwaarden als bij hyperkaliëmie (33 versus 
31%) en minder vaak dan bij linkerventrikelhypertrofie 
(44%).  
T:R was minder sensitief (24 versus 33%) maar 
specifieker (85 versus 67%) dan spitse T-toppen bij het 
correct identificeren van hyperkaliëmie ≥6.0 mmol/L. 
Spitse T-toppen komen minder vaak voor met 
toenemende leeftijd. Dialysepatiënten vertoonden meer 
kans op een verhoogde T:R dan patiënten met CKD 
stadium 5 van vóór de dialyse. Verhoogde T:R was niet 
geassocieerd met een slechtere cardiovasculaire 
uitkomst, maar was geassocieerd met een verhoogd 
risico op plotse dood gedurende een gemiddelde follow-
up van 3,8 jaar (hazard ratio = 8,3, P = 0,021). 

Retrospectieve study design 
Heterogene populatie: zowel ESKD 
patiënten aan dialyse als niet aan dialyse 

An et al., 
2012, Korea 
 

932 
gehospitaliseerde, 
volwassen 

Restrospective 
cohorte studie 

Correlatie tussen ECG 
afwijkingen en in hospitaal 
mortaliteit 

36,7% had bevindingen op het ECG passend bij 
hyperkaliëmie. 

Retrospectieve design (confounders voor oa. 
mortaliteit) 
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patiënten (met K+ 
³ 6,5 mmol/L) in 2 
Koreaanse 
ziekenhuizen 

 Het sterftecijfer in het ziekenhuis was sterk gecorreleerd 
met ECG-veranderingen, MOF bij opname en urgente 
hospitalisatie (OR 4,29, 95% BI 2,87 tot 6,10; P <0,001). 
ECG-veranderingen die ernstiger zijn, zoals hartstilstand, 
worden geassocieerd met hogere waarden van 
hyperkaliëmie en met een hoger sterftecijfer. 
 

Gehospitaliseerde studiepopulatie en alleen 
ernstige hyperkaliëmie, geen controlegroep 
Enkel de behandelende artsen evalueerden 
de patiënten en classificeerden de 
verschillende klinische situaties 
Studie gaat ervan dat alle patiënten, behalve 
die met de DNR-status, een even effectieve 
behandeling kregen voor andere 
aandoeningen zoals infectie, volumedepletie 
en bloeding 
De beschreven ECG-veranderingen kunnen 
ook het gevolg zijn van ernstige acidose en 
myocardischemie 

Aslam et al., 
2002, USA 
 

74 hemodialyse 
patiënten 
 

Prospectieve 
geblindeerde 
cohorte studie 

T-golf amplitude, T-wave/R-
golf ratio bij verschillende 
kaliumwaarden 

Geen van de patiënten had aritmie of kenmerkende ECG-
veranderingen geassocieerd met hyperkaliëmie 
Geen significante verschillen in T-golfamplitude of T:R 
verhouding tussen kwartielen serumkaliumconcentratie of 
tussen patiënten met serumkaliumconcentratie > 5,5 
mmol/L vs. ≤ 5,5 mmol/L  
Meervoudige lineaire regressieanalyse toonde aan dat de 
totale serumcalciumconcentratie een omgekeerde relatie 
had met de T-golfamplitude (Ps0,03) na correctie voor 
andere factoren  
 

Kleine steekproefgrootte, geen schattingen 
van steekproefomvang gemaakt 
Specifieke populatie van ESKD patiënten 
met hemodialyse 
Geen vergelijking met eerdere ECGs 
Geen metingen van geïoniseerd calcium 
 

Freeman et 
al., 2008, 
Canada 
 

168 patiënten met 
een serum K+ > 
6.0 mmol/l op een 
spoedgevallendie
nst 

Restrospectieve 
chart review 
 

Primaire uitkomst: tijd tot 
initiatie behandeling voor 
hyperkaliëmie en de 
afhankelijkheid van de 
klinische presentatie  
Secundaire uitkomsten: 
arritmie en dood 
 

Initiële ECG’s waren abnormaal in 83% van de patiënten: 
24% niet-specifieke ST-afwijkingen, 34% T-top 
afwijkingen, 17% 1e graads AV-blok en 12% 
interventriculaire geleidingsvertraging.  
ECG-afwijkingen leidden niet tot vroege behandeling. 
 
 

Retrospectief design 
Selectiebias; verschillen in etiologie van 
hyperkaliëmie 
Eén center 
Sampling bias 
Studiemodel gelimiteerd door assumptie dat 
vroege behandeling van kritische 
hyperkaliëmie de outcome van de patient 
beïnvloedt en door een arbitraire cutoff van  
> 6.0 mmol ⁄L. 
Eén ECG, geen vergelijking mogelijk  
Tijd van ECG afname correleert mogelijk niet 
exact met de tijd van de bloedafname 
28% dialyse patiënten 

Rafique et 
al., 2020, 
USA 
 

528 ECG 
interpretaties van 
66 ESKD 
patiënten die zich 

Retrospectieve 
cohorte studie 

Sensitiviteit, specificiteit van 
het ECG en PPV en NPV 
van de beoordelaars van het 

ECG gemiddelde sensitiviteit van 0,19 (± 0,16) en 
specificiteit 0,97 (± 0,04) 
De PPV van beoordelaars voor het detecteren van 
hyperkaliëmie was 0,92 (± 0,13) en de NPV was 0,46 (± 

Single center studie  
ECG-beoordeelaars waren spoedartsen 
Klein aantal beoordeelaars (n = 8) 
Resultaten van ESKD patiënten 
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op spoed 
presenteerden en 
hemodialyse 
kregen voor 
minstens 3 
maanden 
 

ECG voor het detecteren van 
hyperkaliëmie  
 

0,05). Bij ernstige hyperkaliëmie (K ≥ 6.5mEq/L) 
verbeterde de gemiddelde sensitiviteit tot 0,29 (±0,20), 
terwijl de specificiteit afnam tot 0,95 (±0,07). 
 

Elektonische vragenlijst kan confounder zijn 
Relatief klein aantal geanalyseerde ECG’s (n 
= 66) 
Sample size calculation niet uitgevoerd 
gezien hoge prevalentie  van hyperkaliëmie 
in ECG set (60%) 

Nemati et al., 
2010, Iran 
 

80 stabiele 
patiënten met 
ESKD die HD 
kregen, 
geselecteerd uit 4 
poliklinische HD-
centra 

Prospectieve 
cross-sectionele 
studie 
 

Evalueren of ECG  
parameter de aanwezigheid 
van hyperkaliëmie kan 
voorspellen bij patiënten in 
HD 
 

Alleen een significant T-golf verschil wanneer 2 groepen 
(K ≤5,2 mg/dL vs >5,2 mg/dL) werden vergeleken: 
omgekeerde correlatie tussen K-concentratie en T-
golfduur (p<0,05), significante relatie tussen verminderde 
T-golfduur (≤170 ms) en hyperkaliëmie. 
Hemodialysepatiënten met hyperkaliëmie hebben niet de 
gebruikelijke ECG-afwijkingen, maar een kortere T-
golfduur is een goede indicator 

Specifiek voor ESKD patiënten die HD 
ontvingen 
Kleine steekproefomvang zonder schatting 
Niet alle patiënten in rekening gebracht (80 
patiënten geïncludeerd, slechts 78 
resultaten) 

Sánchez et 
al., 2007, 
Spanje 
 

34 patiënten met 
ESKD die HD 
kregen; 
waaronder 10 
patiënten met 
hyperkaliëmie 
(serumkalium ≥ 
5,5 mEq/l). 

Prospectieve 
cross-sectionele 
studie 
 

Evaluatie van ECG 
veranderingen gerelateerd 
aan kalium bij ESKD-
patiënten in HD 

De meest voorkomende wijziging in het ECG waren 
spitse T-golven in afleidingen V2 naar V4. In de gevallen 
van hyperkaliëmie was de gemiddelde verhoging van de 
T-golf 7 mm. Bij 2 patiënten met hyperkaliëmie was er 
geen verhoging van de T-golf: één T-golf was negatief 
(K+ = 6 mEq/L) en een andere bleef normaal (K+ = 5,6 
mEq/L). 

Schattingen van steekproefomvang niet 
uitgevoerd en aantal patiënten met 
hyperkaliëmie erg klein (n = 10) 
Geen statistische analyse van resultaten 
uitgevoerd 
Alleen inclusie van patiënten met ESKD 
werden geïncludeerd 
Inclusie van normokaliëmische patiënten, 
maar er werd geen vergelijking gemaakt 
tussen beide groepen 

Yoon et al., 
2018, Korea 

330 ECGs (totale 
patiënten groep), 
met een subgroep 
van 231 normale 
ECGs 

Retrospectieve 
cohorte studie 

Evaluatie van de lineaire 
correlatie tussen T-top 
eigenschappen en het 
kalium niveau in het bloed 
 

De Pearson-correlatiecoëfficiënt voor de associatie 
tussen T-amplitude, T-rechter helling en T-norm, en 
serumkalium varieerde van -0,22 tot 0,02. 
In de normale ECG-subgroep was er geen correlatie 
tussen op T-golf gebaseerde kenmerken en 
serumkaliumspiegels. 
Veranderingen in het ECG-patroon die wijzen op 
hyperkaliëmie werden waargenomen bij slechts 46% van 
de patiënten bij wie de kaliumspiegel tussen 6 en 9,3 
mEq/L lag. 
 

Retrospectieve design 
T-amplitudo en T-rechter helling werden 
manueel gemeten 
Korte T-golflengte gebruikt (3s) 
Slechts 2 (onafhankelijke) beoordeelaars  
Geen beoordeling van andere ECG 
pattronen buiten T-afwijkingen 
Relatief beperkte data 

Varga et al., 
2019, 
Hongarije 

De ECGs van 170 
patiënten normale 
(K+) waarden and 
135 patiënten met 
matige (serum K+ 
= 6.0–7.0 mmol/l) 

Retrospectieve, 
cross-sectionele 
studie 

Het vergelijken van de 
prevalentie van ECG 
afwijkingen suggestief voor 
hyperkaliëmie bij 
normokalemische en 
hyperkalemische patiënten 

24% van de patiënten met normokaliëmie en 46% van de 
patiënten met hyperkaliëmie had een of andere ECG-
verandering passend bij hyperkaliëmie.  
Afwijkingen bij patiënten met ernstige hyperkaliëmie: 
verbreding QRS (31,6%), spitse T-golven (18,4%), 1e 
graads AV-blok (18,4%) en bradycardie (18,4%)  

Retrospective design 
Geen matching op basis van leeftijd, 
medicatie en comorbiditeiten. 
Interpretatie van het ECG kan confounding 
factor zijn aangezien een aantal ECG-
veranderingen het gevolg kunnen zijn van 
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of ernstige (K+ > 
7.0 mmol/l) die 
zich op de spoed 
presenteerden 

en onderzoeken van het 
voorkomen van bepaalde 
ECG afwijkingen mogelijk 
geassocieerd aan verhoogde 
kalium waarden 

Afwijkingen bij patiënten met normokaliëmie; verbreding 
QRS (8,2%), spitse T-golven (4,7%), 1e graads AV-blok 
(7,1%) en bradycardie (6,5%)  
Er was geen significant verschil tussen de frequentie van 
ECG-veranderingen die wijzen op hyperkaliëmie bij 
normokalemische en matig hyperkaliëmische patiënten.  
Bij het onderzoeken van ECG-veranderingen die niet 
typisch geassocieerd zijn met hyperkaliëmie, ontdekten 
we dat verlengde QTc de enige ECG-verandering was 
die significant vaker voorkwam bij zowel patiënten met 
matige (17,5%) als ernstige hyperkaliëmie (21,1%) in 
vergelijking met patiënten met normokaliëmie (5,3%). 

andere oorzaken dan hyperkaliëmie of 
omgekeerd kunnen ECG-veranderingen als 
gevolg van andere aandoeningen tekenen 
van hyperkaliëmie maskeren 

Vuillaume et 
al., 2020, 
Frankrijk 

500 Franse 
huisartsen 

Een descriptief 
onderzoek 
(enquête) 

Beschrijven van de aanpak 
van (diagnose en 
behandeling) van 
hypokaliëmie of 
hyperkaliëmie door de 
huisarts 

Hoewel de meerderheid (67%) van de huisartsen een 
ECG had, werd het vaak niet gebruikt (13,6%) voor 
dyskaliëmische patiënten. 

Selectiebias (geen representatieve populatie 
van de totale huisartsenpopulatie) 
Onevenwicht tussen landelijke en stedelijke 
gebieden 
Declaratieve gegevens niet bevestigd door 
beoordeling van patiëntendossiers 
Externe validiteit kan in twijfel worden 
getrokken vanwege het wijdverspreide 
gebruik van oude generatie kaliumbinders in 
Frankrijk in vergelijking met andere landen 
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6.3.3 Tabel 3 – Hyperkaliëmie en RAASi 
 

Auteur, datum 
en land 

Patiëntengroep Studietype Uitkomsten Resultaten Studiezwaktes en risks of bias 

Alfonzo et al., 
2020, UK 

(RAPG) Richtlijn 
 

We raden een verhoogde frequentie van monitoring aan bij patiënten met een serum K+ 
tussen 5,5-5,9 mmol/l en overweging van dosisverlaging van RAASi-geneesmiddelen. 
(1B) 
We raden aan om RAASi-medicatie te onthouden tijdens acute bijkomende ziekte (bijv. 
sepsis, hypovolemie en/of AKI) bij alle ernst van hyperkaliëmie.(1D) 
We raden aan te stoppen met RAASi-geneesmiddelen bij patiënten met een serum K ≥ 6 
mmol/l die niet voldoen aan de criteria voor behandeling met patiromer of 
natriumzirkoniumcyclosilicaat. (1B) 

Evidence grade 1 B-D 
AGREE-GRS 6 

NICE, 2021, UK NICE Richtlijn Stop met RAASi bij volwassenen als de serumkaliumconcentratie stijgt tot 6,0 mmol/liter 
of meer en als andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze hyperkaliëmie 
bevorderen, zijn stopgezet. 

Geen scoring van aanbevelingen 
AGREE-GRS 6 

Clark et al., 
2021, UK 

Richtlijn Als een patiënt met HFrEF hyperkaliëmie ontwikkelt: 
• Kalium ≥5,5 mmol/L: nauwlettend volgen, medicatiebeoordeling en tijdelijk onderbreken 
van RAAS-remmer(s) overwegen 
• Kalium ≥6,0 mmol/L, stop RAAS-remmer(s) 
Onderbreek RAAS-remmers in alle ernst van hyperkaliëmie voor een patiënt die klinisch 
onwel is met sepsis of hypovolemie en/of AKI. 

Geen scoring van aanbevelingen 
AGREE-GRS 3 

Fonseca et al., 
2020, Portugal 

30 observationele 
and 18 
interventionele 
studies 

Systematische 
review 

Het bestuderen van RAASi 
voorschrift percentages en 
hyperkaliëmie-gerelateerde 
redenen voor het niet 
bereiken van de RAASI-
doeldoses of voor 
stopzetting. 
Het effect RAASi downtitratie 
of stopzetting door 
hyperkaliëmie op mortaliteit 
of ziekenhuisopname. 

Hyperkaliëmie werd gemeld als reden voor stopzetting of 
intolerantie bij 4-46% van de patiënten met HFrEF die 
ACI/ARB of MRA kregen. 
Ongeveer 60% van de studies met gegevens over het 
gebruik van RAASi beschreef geen redenen voor het 
staken ervan en dat minder dan 1/3 hyperkaliëmie als 
reden vermeldde. 
Er werden geen gegevens gevonden over het verband 
tussen RAASi-downtitratie of stopzetting vanwege 
hyperkaliëmie en het risico op mortaliteit en/of 
ziekenhuisopname bij patiënten met HFrEF. 

Slechts één database 
(PubMed/MEDLINE) 
Geen synthese van de evidentie of 
evaluatie van de kwaliteit van de studies  
Lage steekproefomvang van opgenomen 
onderzoeken 
Verschillende definities van HFrEF en 
hyperkaliëmie tussen onderzoeken 
Under-reporting (in observationele 
studies en klinische studies) 

Xu et al., 2022, 
Zweden 

5669 nieuwe 
gebruikers van 
RAASi die 
hyperkaliëmie 
ontwikkelden 
 

Observationele 
studie 

Vergelijking tussen 
verderzetten van RAASi en 
staken ervan bij 
hyperkaliëmie met als 
uitkomsten: 
3-year risk of mortality, 
MACE and recurrent 
hyperkalemia 

1425 (25%) stopten met RAASi-therapie binnen 6 
maanden 
Vergeleken met het voortzetten van RAASi, was het 
stoppen van de therapie geassocieerd met: 
- een hoger 3-jaars risico op overlijden (absoluut 
risicoverschil 10,8%; HR 1,49, 95% BI 1,34-1,64) 
- hogere MACE (absoluut risicoverschil 4,7%; HR 1,29, 
95% BI 1,14-1,45) 

Resultaten zijn van toepassing op de 
Zweedse populatie (met voorzichtigheid 
generaliseren naar andere populaties) 
Geen willekeurige beslissing om RAASi 
te stoppen na hyperkaliëmie 
Geen dosisinformatie beschikbaar 
Kan uitkomsten niet onderzoeken bij 
patiënten met K > 6,0 mmol/L 
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- lager risico op terugkerende hyperkaliëmie (absoluut 
risicoverschil -9,5%, HR 0,76; 95% BI 0,69-0,84) 
De resultaten waren consistent voor episodes na een 
kaliumgehalte van >5,0 of >5,5 mmol/L 

Epstein et al., 
2015, USA 

205.108 patiënten Retrospectieve 
observationele 
studie 

Evalueren of RAAS-remmers 
worden voorgeschreven 
volgens de 
behandelrichtlijnen 
 
Onderzoeken van 
dosisveranderingen van 
RAAS-remmers na 
hyperkaliëmie en de 
frequentie van cardiorenale 
bijwerkingen/ mortaliteit of 
mortaliteit alleen 

De dosis RAASi werd verlaagd na 16-21% en stopgezet 
na 22-27% van de gevallen van hyperkaliëmie. 
 
Er is aangetoond dat het sterftecijfer hoger is bij patiënten 
die een submaximale dosering kregen (8%) en bij 
diegenen die zijn gestopt met RAASi (11%) in vergelijking 
met diegenen die een maximale dosering kregen (4%). 

Retrospectief karaker 
Lange follow-up periode (risico van 
losses to follow-up) 
Prevalent-user bias 
Gebrek van aanpassing voor 
confounders 

Beusekamp et 
al., 2019, 
Nederland 

1589 patiënten uit 
PROTECT trial 
(gehospitaliseerde 
patiënten met HF 
en hyperkaliëmie) 

RCT Onderzoek naar associaties 
tussen incidentele 
hyperkaliëmie tijdens 
ziekenhuisopnames voor 
HF) en veranderingen RAASi 
Primaire uitkomst was 
algehele mortaliteit na 180 
dagen 

Downtitratie van MRA's tijdens ziekenhuisopname was 
onafhankelijk geassocieerd met 180 dagen mortaliteit 
(hazard ratio [HR]: 1,73; 95% betrouwbaarheidsinterval 
[BI]: 1,15 tot 2,60), ongeacht incidentele hyperkaliëmie 
(p>0,10). Patiënten met incidentele hyperkaliëmie die 
werden ontslagen met dezelfde of verhoogde dosis 
MRA's (HR: 0,52; 95% BI: 0,32 tot 0,85) of ACEi/ARBs 
(HR: 0,47; 95%-BI: 0,29 tot 0,77) had een lagere 
mortaliteit na 180 dagen. 
 

Selectiebias 
Geen gegevens over de reden van 
dosisverandering van RAASi 
De incidentie van hyperkaliëmie en het 
effect ervan op het gebruik van RAAS-
remmers kan vertekend zijn door de 
frequente controle (ivm de klinische 
praktijk) 

Trevisan et al., 
2018, Zweden 

13 726 nieuwe 
gebruikers van 
MRA 

Real-world 
observationele 
cohorte studie 

Schatting van de 1-jaars 
incidentie en klinische 
voorspellers van 
hyperkaliëmie en 
beschrijving van 
veranderingen in patronen 
van medicijngebruik (bijv. 
stopzetting van MRA, 
overschakelen of 
dosisaanpassing) 

Na hyperkaliëmie stopte 47% met MRA en verlaagde 
slechts 10% de dosis. Het aantal stopzettingen was 
hoger na matige/ernstige (K+>5,5 mmol/L) en vroeg in de 
therapie (<3 maanden na aanvang) hyperkaliëmie. CKD 
patiënten hadden het hoogste risico op stopzetting van 
MRA in aangepaste analyses. Toen MRA werd 
stopgezet, kregen de meeste patiënten (76%) in het jaar 
geen nieuwe behandeling. 

Geen beschrijving van de eigenschappen 
van de deelnemers 
Observationele karakter 

Santoro et al., 
2020, Italië 

4451 CKD-
patiënten met 
hyperkaliëmie 

Retrospectieve 
cohorte studie 

Inschatting van het 
verhoogde risico op 
cardiovasculaire 
gebeurtenissen en mortaliteit 
als gevolg van suboptimale 
therapietrouw RAASi bij 

Niet-naleving van RAASi-therapie bij patiënten met 
hyperkaliëmie was geassocieerd met een hoger risico op 
cardiovasculaire gebeurtenissen (hazard ratio [HR] 1,45, 
betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,02-2,08; p <0,05). 
Bovendien nam bij niet-adherente hyperkaliëmiepatiënten 

Descriptief, retrospectief karakter 
Geen controle groep (met patiënten met 
een gewone nierfunctie) 
Confounding (gebrek aan informatie over 
comorbiditeiten en andere potentiële 
confouders) 
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CKD-patiënten met 
hyperkaliëmie 

het risico op overlijden toe met 126% (HR 2,26, CI 1,62-
3,15; p < 0,001) vergeleken met therapietrouwe patiënten 
 

Selection bias 
Lange follow-up periode (risico op losses 
to follow up) 

Linde et al., 
2019, UK 

100 572 CKD-
patiënten en 
13 113 patiënten 
met HF 
 

Retrospectieve 
cohorte studie 

Onderzoek naar de 
associaties tussen (1) 
hyperkaliëmie en dosering 
van RAASi bij CKD- en HF-
patiënten en (2) suboptimale 
RAASi-dosering en nadelige 
klinische uitkomsten, 
inclusief algehele mortaliteit 
en niet-fatale MACE 

De incidentie van ernstige MACE en mortaliteit was 
consistent hoger in de groep met de lagere dosis (AIRR: 
CKD: 5,60 [95% BI, 5,29-5,93] voor mortaliteit en 1,60 
[95% BI, 1,55-1,66] voor niet-fatale MACE; HF: 7,34 [95% 
BI, 6,35-8,48] voor mortaliteit en 1,85 [95% BI, 1,71-1,99] 
voor ernstige MACE). 
 

Retrospectieve, descriptieve karakter  
Confounding 

Furuland, 2018, 
USA 

191,964 CKD 
patiënten 

Retrospectieve 
observationele 
cohorte studie 

AIRR's tussen serumkalium 
en nadelige uitkomsten 

Ten opzichte van de referentiecategorie (4,5 tot < 5,0 
mmol/L), vertoonden gecorrigeerde IRR's voor mortaliteit 
en MACE U-vormige associaties met serumkalium, 
waarbij leeftijd de belangrijkste voorspeller was van beide 
uitkomsten (P<0,0001). Een J-vormige associatie tussen 
serumkalium en stopzetting van RAASi werd 
waargenomen. 

Retrospectieve en descriptieve karakter 
Overschatting van de incidentie van 
hyperkaliëmie als gevolg van 
pseudohyperkaliëmie 
Niet-geobserveerde confounders 

Vuillaume et al., 
2020, Frankrijk 

500 Franse 
huisartsen 

Een descriptief 
onderzoek 
(enquête) 

Beschrijven van de aanpak 
van (diagnose en 
behandeling) van 
hypokaliëmie of 
hyperkaliëmie door de 
huisarts 

Huisartsen meldden dat ze zelden ‘geneesmiddelen die 
hyperkaliëmie kunnen veroorzaken’ verminderden of 
stopten voor CKD (14%) of HF (25%) patiënten, maar 
vaak een kaliumbindend hars voorschreven 
(respectievelijk 65% of 51%). 

Selectiebias (geen representatieve 
populatie van de totale 
huisartsenpopulatie) 
Onevenwicht tussen landelijke en 
stedelijke gebieden 
Declaratieve gegevens niet bevestigd 
door beoordeling van patiëntendossiers 
Externe validiteit kan in twijfel worden 
getrokken vanwege het wijdverspreide 
gebruik van oude generatie 
kaliumbinders in Frankrijk in vergelijking 
met andere landen 
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6.3.4 Tabel 4 – Peritonitis en IP antibiotica 
 

Auteur, datum 
en land 

Patiëntengroep Studietype Uitkomsten Resultaten Studiezwaktes en risks of bias 

Kam-Tao Li, 
2017, Belgium 

(ISPD) Richtlijn Start empirische antibiotische therapie zo snel mogelijk nadat geschikte microbiologische 
stalen werden verzameld (ISPD graad 1C) 
In het algemeen heeft intraperitoneale (IP) toediening de voorkeur boven IV-toediening; IP-
toediening resulteert naar verluidt in een hoge IP-medicijnconcentratie en kan na een 
opleiding thuis door de patiënt worden uitgevoerd 
Dien IP-antibiotica toe, tenzij de patiënt aanwijzingen heeft voor systemische sepsis (ISPD-
graad 1B) 

GRADE 1B-C 
AGREE-GRS 5 

Michels et al., 
2020, Nederland 

NFN-Richtlijn Het is belangrijk dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met empirisch gekozen antibiotica 
gezien de potentieel ernstige gevolgen van te laat starten (relapse, katheterverwijdering, 
techniekfalen, overlijden). 
Suggesties voor een empirisch schema zijn (alles intraperitoneaal): vancomycine in 
combinatie met ceftazidim, vancomycine in combinatie met gentamycine of cefazoline 
Het valt te overwegen om bij patiënten van 50 jaar en ouder het peritoneum maximaal 7 
dagen rust te geven door PD tijdelijk te onderbreken en patiënten te behandelen met 
intraveneuze antibiotica 

Geen grading van aanbevelingen; 
hoofdzakelijk gebaseerd op ISPD-
richtlijn 
AGREE-GRS 4 

Piraino et al., 
2005, USA 

Richtlijn Empirische antibiotica moeten zowel grampositieve als gramnegatieve organismen dekken. 
De commissie beveelt een centrumspecifieke selectie van empirische therapie aan, 
afhankelijk van de voorgeschiedenis van gevoeligheden van organismen die peritonitis 
veroorzaken (Opinie). Gram-positieve organismen kunnen worden gedekt door 
vancomycine of een cefalosporine, en gram-negatieve organismen door een derde 
generatie cefalosporine of aminoglycoside (bewijs). Vancomycine, aminoglycosiden en 
cefalosporines kunnen in dezelfde zak met dialyseoplossing worden gemengd zonder 
verlies van biologische activiteit. 

Geen grading van aanbevelingen, deels 
opinie gebaseerd 
AGREE-GRS 

Walker et al., 
2013, Australië 

(KHA-CARI) Richtlijn Bij patiënten met peritoneale dialyse met een voorlopige diagnose van peritonitis, dient de 
behandeling te beginnen met een combinatie van intraperitoneale antibiotica die Gram-
positieve en Gram-negatieve organismen adequaat zullen dekken. Zodra de bacteriële 
diagnose is gesteld, moet worden overgeschakeld op een geschikt antibioticum. De 
behandeling moet van voldoende duur zijn om herhaling te verminderen (level II evidence). 
Hoewel er geen goed bewijs is om een specifieke antibioticumkeuze te ondersteunen, dient 
bij empirische intraperitoneale therapie rekening te worden gehouden met lokale 
microbiologische resistentieprofielen en grampositieve en gramnegatieve bacteriën te 
dekken. Gram-positieve organismen kunnen worden gedekt door vancomycine of een 
cefalosporine en Gram-negatieve organismen door een derde generatie cefalosporine of 
aminoglycoside. (level III-IV evidence) 

Zwakke bewijskracht  
AGREE-GRS 3 

Woodrow et. al., 
2017, UK 

(UK Renal Association) Richtlijn We raden aan dat MRSA een systemische behandeling (bijv. vancomycine) nodig hebben 
en zich moeten houden aan het lokale beleid voor infectiecontrole. (1C) 
We raden aan dat initiële behandelingsschema's voor peritonitis dekking moeten omvatten 
voor bacteriële Gram-positieve en Gram-negatieve organismen, inclusief Pseudomonas-

AGREE-GRS 6 
Gebaseerd op ISPD-richtlijn  
Geen informatie over route van 
antibiotica 
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soorten, totdat het resultaat van de kweek en antibiotica-gevoeligheden zijn verkregen. 
(1C) 

Van Biesen, 
2010, Italië 

(ERBP) Richtlijn Beveelt gebruik van ISPD-richtlijn aan Gebaseerd op ISPD-richtlijn 

Ballinger et al., 
2014, Australië 

42 
gerandomiseerde 
en quasi-
gerandomiseerde 
studies (2433 
deelnemers) 
 

Cochrane 
systematische 
review 

Vergelijking van verschillende 
antibiotica of 
antibioticaregimes en 
toedieningswegen 

Geen significante verschillen in primair therapiefalen, het 
niet bereiken van volledige genezing of terugval bij het 
vergelijken van orale antibiotica met IP-antibiotica 
(verschillend antibioticum in elke groep) in meerdere 
analyses (geïncludeerde antibiotica omvatten oraal 
chinolon, oraal cefradine, IP-
aminoglycoside/glycopeptide, IP-cefalosporine, en IP-
cefuroxim) 
Behandelingsfalen bij 10,3% met IP vancomycine plus 
tobramycine vs. 36,1% met IV vancomycine plus 
tobramycine (p < 0,05, NNT 4) in 1 onderzoek met 75 
patiënten 

Bewijs van lage kwaliteit, gebaseerd op  
verouderde, kleine en beperkt aantal 
studies 
Alle onderzoeken hadden ≥ 1 beperking 
inclusief 
Onduidelijke of ontoereikende 
allocation, concealment of gebrek aan 
blinding en selectieve rapportering  
Mogelijkheid dat relevante studies niet 
opgenomen zijn 
Publicatiebias niet onderzocht 

Abrahams et al., 
2017, Nederland 

203 episodes van 
peritonitis bij 71 
patiënten 
behandeld met 
Mero-PerRest-
protocol en 217 
episodes bij 104 
patiënten 
behandeld met 
een traditioneel 
intraperitoneaal 
regime  

Observationele 
studie 

Vergelijking van de uitkomst 
van 203 peritonitis-episodes bij 
71 patiënten die werden 
behandeld met het Mero-
PerRest-protocol, met 217 
episodes bij 104 patiënten die 
werden behandeld met een 
meer traditioneel 
intraperitoneaal regime op 
basis van gentamicine-
rifampicine 

Bij episoden van EM-peritonitis resulteerde het Mero-
PerRest-protocol in een hoger primair 
genezingspercentage (90,0% vs. 65,3%, aangepaste 
[OR] 4,54 [95%CI 1,46 – 14,15]) en een betere overleving 
van de techniek (90,0 % vs 69,4%, gecorrigeerde OR 
3,41 [95% CI 1,07 – 10,87]). 
 

Datasets werden verkregen in 2 
verschillende ziekenhuizen; verschillen 
kunnen te wijten zijn aan 
centrumeffecten 
Observationele karakter 
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6.3.5 Tabel 5 – Neutropene koorts en orale antibiotica 
 
 

Auteur, datum 
en land 

Patiëntengroep Studietype Uitkomsten Resultaten Studiezwaktes en risks of bias 

Taplitz et al., 
2018, USA 

(ASCO)Richtlijn  Patiënten met febriele neutropenie krijgen een aanvangsdosering van empirische 
antibacteriële therapie binnen 1 uur na triage en worden gedurende ³4 uur vóór ontslag 
gemonitord in het ziekenhuis. Patiënten met FN en een laag risico op medische 
complicaties, bij wie koorts reageert op IV empirische antibioticabehandeling en de patiënt 
klinisch stabiel blijft, komen in aanmerking voor ontslag naar een ambulante behandeling 
(8,12 of 48 uur na de initiële IV-infusie ). 
Er is een vergelijkbaar niveau van veiligheid en werkzaamheid met orale versus IV-regimes 
als initiële empirische therapie. Een orale fluorochinolone plus amoxicilline/clavulaaanzuur 
(of clindamycine, als penicilline allergisch) wordt aanbevolen als empirische ambulante 
therapie, tenzij profylaxe met fluoroquinolon werd gebruikt voordat koorts ontwikkelde. 

Type aanbeveling: op consensus 
gebaseerd, voordelen wegen op tegen 
nadelen; Bewijskwaliteit: laag; Sterkte 
van aanbeveling: matig 
AGREE-GRS 6 

Freifeld et al., 
2011, USA 
 

(IDSA)Richtlijn 
 

Patiënten met een laag risico moeten initiële orale of IV empirische antibioticadoses krijgen 
in een kliniek of ziekenhuisomgeving; er kan overgegaan worden tot een ambulante orale 
of IV-behandeling als ze klinisch stabiel zijn en de gastro-intestinale absorptie als 
voldoende wordt beschouwd (A-I). Geselecteerde gehospitaliseerde patiënten die voldoen 
aan de laag risico criteria, kunnen worden ontslaan uit het ziekenhuis om ofwel IV of orale 
antibiotica te krijgen, zolang er gezorgd wordt voor adequate dagelijkse follow-up (B-III). 
Ciprofloxacine plus amoxicilline-clavulanaat in combinatie wordt aanbevolen voor orale 
empirische behandeling (A-I). 
Andere orale regimes, waaronder levofloxacine of ciprofloxacine monotherapie of 
ciprofloxacine plus clindamycine, zijn minder goed bestudeerd, maar worden vaak gebruikt 
(B-III). Patiënten die profylaxe met fluorochinolon krijgen, mogen geen orale empirische 
therapie met een fluorochinolon (A-III) krijgen. 

Aanbevelingen  A-I, A-III en B-III 
AGREE-GRS 6 

2012, UK 
 

(NICE)Richtlijn 
 

Overweeg ambulante antibiotische therapie voor patiënten met bevestigde neutropene 
sepsis en een laag risico op het ontwikkelen van septische complicaties, rekening houdend 
met de sociale en klinische omstandigheden van de patiënt en met het bespreken van de 
noodzaak om onmiddellijk terug te keren naar het ziekenhuis als er zich een probleem 
ontwikkelt. 
Schakel over van intraveneuze naar orale antibioticatherapie na 48 uur behandeling bij 
patiënten bij wie het risico op het ontwikkelen van septische complicaties opnieuw als laag 
is beoordeeld door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die bekwaam is in het 
behandelen van complicaties van kankerbehandeling met behulp van een gevalideerd 
risicoscoresysteem. 

Richtlijn voor kinderen en volwassenen 
Geen score van aanbevelingen 
AGREE GRS 6  
 

Klastersky et al., 
2016, 
Zwitserland 
 

(ESMO)Richtlijn 
 

Orale AB therapie kan veilig worden toegediend in het ziekenhuis in plaats van 
conventionele IV behandeling bij sommige FN-patiënten met een laag risico, namelijk 
degenen die hemodynamisch stabiel zijn, geen acute leukemie of tekenen van orgaanfalen 

Aanbeveling sterk IA tot matig IIB 
AGREE GRS-5 
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hebben en geen longontsteking, een centraal veneuze katheter of ernstige weke delen 
infectie hebben [I, A]  
Monotherapie met moxifloxacine is niet inferieur aan combinatietherapie (chinolone met 
amoxicilline-clavulaanzuur), maar deze laatste hebben de voorkeur gezien de toename van 
Gram-positieve FN-episodes. Orale chinolonetherapie mag niet worden gebruikt bij 
patiënten die een AB profylaxe met chinolone kregen. De veiligheid van vroege verandering 
naar orale combinaties na 48 uur IV therapie wordt ondersteund in de review en heeft de 
voorkeur van veel artsen. Sommige patiënten met een laag risico kunnen worden 
behandeld met ambulante parenterale regimes. 
Er is ook bewijs voor een vroegtijdig ontslagbeleid in gevallen met een laag risico zodra ze 
klinisch stabiel en symptomatisch beter zijn geworden en er aanwijzingen zijn voor 
verdwijnen van de koorts na minimaal 24 uur in het ziekenhuis [II, B], en op voorwaarde dat 
er goede patiëntenopvolging en een adequaat begrip is van de risico's. 

Baden et al., 
2021, USA 

(NCCN) Richtlijn Behandelingsopties voor ambulante therapie voor patiënten met een laag risico zijn: 
intraveneuze (IV) antibiotica) thuis of alleen orale therapie. Criteria voor orale therapie zijn 
geen misselijkheid of braken, de patiënt kan orale medicatie verdragen en de patiënt heeft 
geen eerdere fluorochinolonenprohylaxe ondergaan. De keuze voor orale therapie is 
ciprofloxacine plus amoxicilline-clavulaanzuur (clindamycine in plaats van amoxicilline-
clavulaanzuur indien allergisch voor penicilline) (categorie 1), levofloxacine monotherapie 
of moxifloxacine monotherapie (voor patiënten die mogelijk geen pseudomonas-dekking 
nodig hebben) (categorie 1). Houd rekening met observatieperiode (2–12 uur) in het 
ziekenhuis (categorie 2B). 

Alle aanbevelingen in de richtlijn 
categorie 2A, tenzij anders 
aangegeven.  
Categorie 1 voor orale antibiotica 
AGREE-GRS 5 

AHS, 2014, 
Canada 

(AHS) Richtlijn Behandeling in het ziekenhuis wordt beschouwd als de standaardzorg. Een subpopulatie 
van patiënten met FN waarvan wordt aangenomen dat ze een laag risico op complicaties 
hebben, kan baat hebben bij ambulante behandeling. Ambulante behandeling moet worden 
voorbehouden aan tertiaire centra met aanzienlijke ervaring in het identificeren en beheren 
van deze groep met een laag risico. 
Patiënten klinische verbetering vertonen onder IV-antibiotica en die hemodynamisch stabiel 
zijn en geen orgaanfalen, longontsteking, infectie van een centrale lijn of ernstige infectie 
van de weke delen hebben, en geen acute leukemie hebben, kunnen worden 
overgeschakeld naar een geschikt oraal regime voor de balans van de gekozen 
antibioticaduur. Als deze patiënten stabiel zijn (niet-septische presentatie, mucositis 
verdwijnen, neutrofielen >0,1 x 109/L, adequate GI-absorptie), geen ongecontroleerde 
comorbiditeiten hebben en een veilige en betrouwbare thuisomgeving hebben, kunnen ze 
ook worden ontslagen. 
Ciprofloxacine (750 mg tweemaal daags) plus amoxicilline – clavulaanzuur (875 mg 
tweemaal daags) of levofloxacine (500 mg eenmaal daags) zijn redelijke step-down 
regimes. Als de patiënt profylactisch chinolone heeft gekregen voorafgaand aan de episode 
van FN, moeten deze bij ontslag worden vermeden. 

Geen scoring van de aanbevelingen 
AGREE-GRS 4 

Lee et al., 2011, 
Korea 

(NECA) Richtlijn Orale AB kunnen worden gebruikt voor de initiële behandeling van patiënten met FN als het 
risico op infectieuze complicaties laag is (AI). 

Aanbevelingen graad A-I-II en B-II 
AGREE-GRS 4 
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De combinatie van ciprofloxacine en amoxicilline/clavulaanzuur wordt aanbevolen als orale 
AB voor patiënten met FN (A-I). 
De combinatie van ciprofloxacine en clindamycine is een acceptabel alternatief voor orale 
AB voor penicilline-allergische patiënten (A-II). Orale antibioticakuren op basis van 
ciprofloxacine worden echter niet aanbevolen voor patiënten die recentelijk zijn behandeld 
met fluorochinolonenprofylaxe (B-II). 

Flowers et al., 
2013, USA 
 

(ASCO)Richtlijn Bij gebrek aan studies die verschillende observatie-intervallen rechtstreeks vergelijken, 
beveelt het panel aan dat patiënten met FN die zijn geïdentificeerd als laag risico en 
geselecteerd voor ambulante behandeling, gedurende ten minste 4 uur vóór ontslag 
worden geobserveerd om te verifiëren dat ze stabiel zijn en het regime dat ze zullen 
krijgen, kunnen verdragen. 
Een orale fluorochinolone plus amoxicilline/clavulaanzuur (of plus clindamycine bij allergie 
voor penicilline) wordt aanbevolen als empirische therapie, tenzij profylaxe met 
fluorochinolon werd gebruikt voordat koorts zich ontwikkelde. 

Gebrek aan bewijs van directe 
vergelijkingen; aanbevelingen over 
observatieduur in het ziekenhuis op 
basis van expert opinion 

Tam et al., 
2011, Australia 

(WCMICS)Richtlijn Geselecteerde patiënten met solide tumoren en lymfomen kunnen in een ambulante setting 
worden behandeld als ze als laag risico FN worden beschouwd. Een initiële klinische 
behandeling met AB (IV of PO) gedurende 24-48 uur wordt aanbevolen. Het beheer van 
dergelijke patiënten in de ambulante setting vereist dat de juiste infrastructuur en klinische 
middelen aanwezig zijn. 
Aanbevolen orale regimes omvatten: combinatietherapie met amoxicilline-clavulaanzuur en 
ciprofloxacine voor patiënten zonder bekende allergie voor deze middelen (graad A-
aanbeveling), combinatietherapie met clindamycine en ciprofloxacine voor patiënten met 
een penicilline-allergie (expert opinion), monotherapie met amoxicilline-clavulaanzuur zuur 
voor patiënten met een fluorochinolon-allergie (expert opinion). 

Aanbeveling graad A en expert opinion 
over antibioticakeuze 

Vidal et al., 
2013, Israël 

22 RCT’s met 
2,372 laag-risico 
patiënten met 
kanker en 
neutropene koorts  
 

Cochrane 
systematische 
review 

Vergelijking van de effectiviteit 
tussen orale antibiotica (initieel 
of na een korte IV kuur) vs. IV 
antibiotica op mortaliteit en 
behandelingsfalen 
 

Geen significante verschillen in: 
- mortaliteit ([RR] 0,95, 95% CI 0,54-1,68) in analyse van 
9 onderzoeken met 1.392 patiënten 
- percentage behandelingsfalen (RR 0,96, 95% CI 0,86-
1,06) in analyse van 22 onderzoeken met 3.142 episoden 
Er werd geen significante heterogeniteit gevonden in een 
van de geëvalueerde uitkomsten. Optimale orale regimes 
zijn niet vastgesteld, maar de meeste onderzoeken 
omvatten chinolonen alleen of in combinatie met andere 
antibiotica met vergelijkbare resultaten. Bijwerkingen, 
meestal gastro-intestinaal, kwamen vaker voor bij orale 
antibiotica. 

Variaties in de inclusie- en 
exclusiecriteria 
Een laag sterftecijfer leidde tot brede 
CI's in de absolute risicoreductie 
 

Kern et al., 
2013, Duitsland 

341 volwassenen 
met neutropene 
koorts en laag 
risico op 
complicaties 
 

Multicentrische 
dubbelgeblindee
rde RCT 
 

Vergelijking van de effectiviteit 
en veiligheid tussen één dosis 
orale moxifloxacine 400 mg 
dagelijks vs. 
combinatietherapie 
(ciprofloxacin 750 mg 2x/d 

Moxifloxacine ten opzichte van ciprofloxacine plus 
amoxicilline-clavulaanzuur: 

- therapeutisch succes bij 80% vs. 82% (95% CI 
for the difference, −10% to 8%) 

- ernstige bijwerkingen bij 6% vs. 8% (niet 
significant) 

Studie werd beëindigd voor de initiële 
steekproefomgang bereikt werd, 
berekende CI voor therapeutisch 
succes was compatibel met 
equivalentie 
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plus amoxicillin-clavulanate 
1,000 mg 2x/d) op 
behandelingssucces 
(verdwijnen koorts en 
verbeteren klinische status) 

Geen verschillen tussen groepen bij het vergelijken 
- tijd tot verdwijnen van de koorts 
- mediane behandelingsduur (7 dagen) 

 
 

Hoog percentage patiënten dat niet 
werd ontslagen vanwege niet-medische 
(vs medische) redenen (dag 1, 64% 
versus 36%) 

Hocking et al., 
2013, Australië 
 

34 patiënten met 
solide tumoren die 
zich presenteren 
aan een tertiair 
referrentiecentrum 
met FN (ANC < 
1,0 × 109 en 
geregistreerde 
temperatuur > 
38,0 graden) 

Controlled case 
series  
 

Interventie: patiënten met een 
laag risico naar huis ontslagen 
Controle: patiënten met een 
laag risico behandeld als 
opgenomen patiënten 
Outcome: falen van de 
strategie voor vroege ontslag 
en heropname voor IV AB 

De resultaten waren consistent met een percentage falen 
van 3-15% met de ambulante strategie 

Niet-gerandomiseerde, kleine 
pilotstudie op basis van een 
convenience sample van één centrum; 
Selectiebias 
GRADE: lage kwaliteit 

Rivas-Ruiz et 
al., 2019, 
Mexico 

10 RCTs, 
waaronder 6 
RCTs over 
volwassene 
patiëntenpopulatie
; totaal 994 
patiënten met 
neutropene koorts 

Cochrane 
systematische 
review and 
meta-analyse 

Vergelijken van ambulante 
behandeling met behandeling 
in het ziekenhuis/ 
Primaire uitkomst: 
therapiefalen, mortaliteit na 
30d follow-up 
Secundaire uitkomst: aantal 
dagen koorts, aantal dagen 
neutropenie, 
hospitalisatieduur, 
levenskwaliteit. 

Bij de analyse van onderzoeken die volwassen patiënten 
evalueerden, waren er geen significante verschillen in: 
- falen van de behandeling ([RR] 1,23, 95% CI 0,82-1,85) 
in analyse van 6 onderzoeken met 628 patiënten 
- mortaliteit (RR 1,04, 95% CI 0,29-3,71) in analyse van 6 
onderzoeken met 628 patiënten 
- risico op bijwerkingen (RR 8,39, 95% CI 0,38-187,15) in 
analyse van 3 onderzoeken met 375 patiënten 

 

RCT's van lage tot matige kwaliteit  
Geen standaardisering van interventie 
(meeste studies over ‘vroeg ontslag na 
observatieperiode’ ipv. onmiddelijke 
ambulante strategie) 
Heterogene populatie: volwassenen en 
kinderen 
Verschil in definities van laag-risico FN 
(gebruik MASCC-i bij volwassenen in 1 
RCT) 
Mogelijkheid van publicatiebias, geen 
funnel plots omdat aantal onderzoeken 
laag is (<10) 
Slechts 2 RCT’s vergeleken inpatient 
met outpatient behandeling   
Geen meta-analyse van alle RCT's 
Breed CI omvat mogelijkheid van 
benefit or harm 

Teuffel et al., 
2011, USA 

14 studies 
geïncludeerd voor 
meta-analyse 

Systematische 
review and 
meta-analyse 

Bij laagrisico-patiënten met 
neutropene koorts, vergelijking 
tussen: 
- Ziekenhuisbehandeling vs. 
ambulante behandeling 
- Ambulante orale versus 
ambulante IV behandeling 

- Ziekenhuisbehandeling versus ambulante behandeling 
(6 studies) was niet significant geassocieerd met 
therapiefalen [RR 0,81; 95% CI 0,55-1,19; P=0,28]. 
Mortaliteit in 13 van de 742 FN-episodes zonder verschil 
tussen de twee groepen (RR 1,11; 95% BI 0,41-3,05; 
P=0,83). 
- Ambulante orale versus ambulante IV antibiotica (8 
studies) waren even werkzaam zonder verband tussen 
de wijze van toediening van het geneesmiddel en 

Confounding factoren mogelijk; 
Geen stratified data beschikbaar voor 
subgroep analyses 
Bias door verschillende outcomes 
Beperkt aantal geïncludeerde studies 
waardoor geen funnelplot voor 
beoordelen publicatiebias  
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therapiefalen (RR 0,93; 95% CI 0,65-1,32; P=0,67). Geen 
mortaliteit in 857 FN-episodes. 

Gebrek aan statistische power; 
superieuriteit van behandeling in 
ziekenhuis kon niet aangetoond worden 

Rolston et al., 
2010, Australië 

21 patiënten met 
FN met een laag 
risico, 
geïdentificeerd 
met behulp van 
vooraf 
gedefinieerde 
criteria (MASCC-
risico-index) op 
spoed 

Open-label pilot 
studie 
 

Evaluatie van de geschiktheid 
van monotherapie met 
chinolone (PO moxifloxacine 
400mg 1x/d) in deze setting 

Moxifloxacine is een fluorochinolon van de nieuwere 
generatie waarvan is aangetoond dat het veilig is bij 
patiënten met een laag risico met neutropene koorts. Het 
algehele succespercentage van monotherapie was 95%. 

Kleine steekproefomvang vanwege 
langzame recrutering 

 

King et al., 
2021, Schotland 

51 
kankerpatiënten 
die recent 
chemotherapie 
ontvingen en zich 
met FN op spoed 
presenteren  
 

Retrospectieve 
cohorte studie 

MASCC-scores berekend om 
te bepalen of patiënten uit 
groep 3 mogelijk in 
aanmerking kwamen voor 
ambulante behandeling met 
PO AB 

In totaal hadden 4 patiënten positieve hemoculturen 
(groep 1), 12 patiënten hadden een klinische focus van 
infectie maar geen duidelijke pathogeen (groep 2), terwijl 
35 patiënten geen van beide hadden (groep 3). Patiënten 
van groep 3 hadden meestal een solide tumor, minder 
kans op koorts, een kortere tijd tot herstel van 
neutrofielen en hogere scores van de MASCC, hoewel 
niet al deze vergelijkingen statistische significantie 
bereikten.  
De mediane duur van intraveneuze en orale antibiotica bij 
groep 3 patiënten was 9 dagen met een mediane 
opnameduur van 7 dagen, wat de mogelijkheid van 
overbehandeling verhoogt. Retrospectief hadden 23 
(66%) groep 3-patiënten een MASSC-risico-index hoger 
dan 21, wat suggereert dat ze een laag risico op 
complicaties hadden 

Retrospectief design; interpretatiebias 
en limitatie om  MASCC-berekening uit 
te voeren 
Observationele karakter 
Kleine steekproefgrootte 

Escalante et al., 
2004, USA 

257 FN-episoden 
bij 191 patiënten 
met laag-risico 

Prospectieve 
observationele 
studie 

Behandeling met 2 standaard 
poliklinische antibioticaroutes: 
oraal ampicilline/clavulaanzuur 
(500 mg) en ciprofloxacine 
(500 mg) of IV ceftazidim (2 g) 
en clindamycine (600 mg) elke 
8 uur. 
Bepalen van het succes en 
mortaliteit van ambulante 
behandeling van FN met een 
laag risico en identificeren van 
factoren die therapiefalen 
voorspellen 

205 (80%) FN-episodes reageerden succesvol op 
ambulante behandeling en 52 (20%) werden opgenomen 
in het ziekenhuis. Er waren geen sterfgevallen of 
significante morbiditeit geassocieerd met deze 
behandelingsroutes. 

 

Niet gerandomiseerd (niet in SR Teuffel 
et al geïncludeerd) 
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Elting et al., 
2008, USA 

712 patiënten met 
solide tumoren 
met een laag 
risico, waarvan 
589 (83%) 
ambulant werden 
behandeld en 123 
(17%) in het 
ziekenhuis 

Retrospectieve 
observationele 
studie 

Vergelijking ambulante 
behandeling vs. behandeling 
in het ziekenhuis obv. 
algemeen succes van de 
behandeling en 9 secundaire 
uitkomsten. 

Algehele succes van de behandeling was 80% bij laag-
risico ambulante patiënten en 79% bij laag-risico 
gehospitaliseerde patiënten. Alle patiënten reageerden 
uiteindelijk op antibiotica; er was geen mortaliteit. 

 

Retrospectieve observationele studie; 
geen gerandomiseerd onderzoek 
Selectiebias 
Eén centrum 
Gebruik van lokaal klinische algoritme 
voor de inschatting en behandeling van 
FN-patiënten met een laag risico 

Innes et al., 
2003, UK 

126 episodes van 
FN met laag risico 
bij 102 patiënten 

Prospectieve 1-
centrum RCT 

Om de werkzaamheid en 
veiligheid te beoordelen van 
orale antibiotica (ciprofloxacine 
(750 mg 12 uur) plus 
amoxicilline-clavulaanzuur 
(675 mg 8 uur gedurende 5 
dagen) in combinatie met 
vroegtijdig ontslag uit het 
ziekenhuis (n = 66) in 
vergelijking met standaard IV 
antibiotica 
(piperacilline/tazobactam) (n = 
60).  
Enkele uitkomstmaten: 
mortaliteit, therapiefalen, 
ziekenhuisduur 

De werkzaamheid van de 2 groepen was vergelijkbaar: 
de initiële behandeling was succesvol zonder wijziging 
van het antibioticum in 90% van de episodes in de 
intraveneuze groep en 84,8% van de episodes in de 
orale groep (P=0,55, absoluut verschil tussen de groepen 
5,2%; 95% CI voor het verschil 7 tot 17,3%) 

Kleine power van de studie 
Eén centrum 
Performance bias (geen blindering van 
deelnemers en personeel) 
(Geïncludeerd in SR van Teuffel et al., 
Vidal et al. en Rivas-Ruiz et al.) 

 

Talcott et al., 
2011, USA 

117 
kankerpatiënten 
met een laag 
risico febriele 
neutropenie  

Multicentrische 
RCT 

Vergelijking tussen vroeg 
ontslag uit het ziekenhuis en 
hospitalisatie. 
Primaire uitkomst: optreden 
van een ernstige medische 
complicatie, gedefinieerd als 
bewijs van medische 
instabiliteit die dringende 
medische aandacht vereist 

Belangrijke medische complicaties traden op in 5 
episodes (8%) in de ziekenhuisgroep en 4 (9%) in de 
ambulante groep (95% CI voor het verschil, −10% tot 
13%; p = 0,56). Geen enkele studiepatiënt stierf. De door 
de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven was 
vergelijkbaar in beide groep. 

Verminderde power door trage 
recrutering 
Performance bias onduidelijk; niet 
gerapporteerd 
(Geïncludeerd in SR van Rivas-Ruiz et 
al.) 

 

Poprawski et al., 
2018, Australië 

40 patiënten met 
NF 
 

Een 
retrospectieve 
klinische audit 

% NF-patiënten dat in 
aanmerking komt voor 
vervroegd ontslag met orale 
antibiotische therapie 

21 (52,5%) patiënten werden geclassificeerd als laag 
risico op de MASCC-score. Toen de aanvullende criteria 
uit de SA(South Australian) cancer service -richtlijnen 
werden toegevoegd, kwamen slechts 12 (30%) van de 40 
patiënten met NF in aanmerking voor vroegtijdig ontslag 
op orale antibiotische therapie. 

Kleine steekproefomvang en 
retrospectief, beschrijvend karakter van 
analyse 

 

Ying et al., 
2018, Duitsland 

38 patiënten met 
solide tumoren en 

Niet-
gerandomiseerd

Vergelijking van de 
werkzaamheid en veiligheid 

2 patiënten moesten in het ziekenhuis worden 
opgenomen vanwege aanhoudende koorts. Het 

Niet-gerandomiseerd  
Kleine steekproefgrootte 
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febriele 
neutropenie met 
MASCC ³21 en 
goede 
performantiestatu
s 
 

e prospectieve 
cohort studie 
 

van het ambulante 
behandelingsstrategie in 
vergelijking met traditionele 
ziekenhuisbehandeling 
Primaire uitkomst: 
therapeutisch succes 

slagingspercentage in de ambulante groep was niet 
significant verschillend van de groep die 
ziekenhuisbehandeling kregen (94,9 versus 97,4%, p= 
0,053). Er werd geen sterfte waargenomen. 

De meerderheid van de patiënten 
waren borstkankerpatiënten die 
adjuvante chemotherapie kregen 
(betere beenmergreserve en een 
kortere duur van neutropenie) 

Chamilos et al., 
2005, USA 

54 patiënten met 
solide en 
hematologische 
maligniteiten en 
febriele 
neutropenie 
die geselecteerd 
werden met 
MASCC-i 

Prospectieve 
observationele 
studie 

Evalueren van de 
werkzaamheid en veiligheid 
van moxifloxacine als 
poliklinische behandeling 
Primaire uitkomst: 
therapeutisch succes 

Van de 55 FN-episodes werden er 50 (91%) met succes 
behandeld. De mediane tijd tot verdwijnen van de koorts 
was 2 dagen. Moxifloxacine werd goed verdragen en er 
waren geen infectiegerelateerde sterfgevallen. 

Geen randomisering 
Kleine steekproefomvang 

Sebban et al., 
2008, Frankrijk 

96 patiënten 
laagrisico 
kankerpatiënten 
met FN 
(geselecteerd obv. 
MASCC-i) 

Een 
prospectieve, 
multi-centrische 
RCT 
 

Vergelijking van oraal 
moxifloxacine met IV 
ceftriaxone 
Primair eindpunt: wereldwijd 
succes van de antibiotische 
thuistherapie 
Secundair eindpunt: 
effectiviteit van de 
monotherapie met antibiotica, 
toxiciteit, QoL 

Succes van de thuisbehandeling werd waargenomen bij 
34 (73,9%) van de 46 patiënten in de ceftriaxon-groep en 
bij 38 (79,2%) van de 48 patiënten in de moxifloxacine-
groep. 

Kleine steekproefomvang vanwege 
langzame recrutering, non-inferioriteit 
van moxifloxacine kon hierdoor niet 
worden bereikt 
Performance bias 
(Geïncludeerd in SR van Teuffel et al. 
en Vidal et al.) 
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6.3.6 Tabel 6 – Bloeding bij trombocytopenie 
 

Auteur, datum 
en land 

Patiëntengroep Studietype Uitkomsten Resultaten Studiezwaktes en risks of bias 

2012, UK 
 

(NICE)Richtlijn 
 

Dien bloedplaatjestransfusies toe bij patiënten met trombocytopenie die klinisch significante 
bloedingen hebben (WHO-graad 2) en een aantal bloedplaatjes lager dan 30×109/l. 
Gebruik hogere trombocytendrempels (tot maximaal 100×109/l) voor patiënten met 
trombocytopenie en een van de volgende: ernstige bloedingen (WHO-graad 3 en 4) of 
bloedingen op kritieke plaatsen, zoals het centrale zenuwstelsel (inclusief ogen) 

Geen score van aanbevelingen 
AGREE-GRS 6 

Estcourt et al., 
2017, Engeland  

(BCSH) Richtlijn   Houd bij ernstige bloedingen het aantal bloedplaatjes boven 50 × 109/l. Overweeg 
empirisch gebruik voor de initiële behandeling van ernstige bloedingen (1C). 
Houd bij patiënten met meervoudig trauma, traumatisch hersenletsel of spontane 
intracerebrale bloeding het aantal bloedplaatjes boven 100 × 109/l(2C) 
Overweeg bij patiënten met bloedingen die niet als ernstig of levensbedreigend worden 
beschouwd een bloedplaatjestransfusie als het aantal bloedplaatjes lager is dan 30 × 
109/l(2C) 

Lage graad van aanbeveling 
(suggestie), gebrek aan evidentie 
AGREE-GRS 5 

Chairman et al., 
2003, Engeland 

(BCSH) Richtlijn Er is consensus dat het aantal bloedplaatjes niet onder 50×109/l mag komen bij patiënten 
met acute bloedingen. (graad C, niveau IV) 
Een hoger streefniveau van 100×109/l is aanbevolen voor mensen met meervoudig trauma 
of letsel aan het centrale zenuwstelsel. (graad C, niveau IV) 

Lage graad van aanbeveling, gebrek 
aan evidentie 

Nahirniak et al., 
2015, Canada 

(ICTMG)Richtlijn Patiënten met hypoproliferatieve trombocytopenie met klinisch significante bloedingen 
toegeschreven aan trombocytopenie dienen waarschijnlijk bloedplaatjestransfusies te 
krijgen, zelfs als het aantal bloedplaatjes hoger is dan 10 × 109/l. 

Zeer zwak niveau van bewijs, zwakke 
aanbeveling 

Spahn et al., 
2013, Duitsland 

Richtlijn We raden aan om bloedplaatjes toe te dienen om het aantal bloedplaatjes boven de 50 × 
109/l te houden. (Grade 1C) 
We raden aan om het aantal bloedplaatjes boven 100 × 109/l te handhaven bij patiënten 
met aanhoudende bloedingen en/of TBI. (Grade 2C) 

Lage graad van aanbeveling, gebrek 
aan evidentie 

Rossaint et al., 
2010, Engeland 

Richtlijn We raden aan trombocyten toe te dienen om een trombocytentelling boven 50 × 109/l 
(graad 1C) te houden. We raden aan om het aantal bloedplaatjes boven 100 × 109/l te 
handhaven bij patiënten met meervoudig trauma die ernstig bloeden of TBI hebben (graad 
2C). 

Lage graad van aanbeveling, gebrek 
aan evidentie 

Stainsby et al., 
2000, Engeland 

Richtlijn Experten zijn het erover eens dat bloedplaatjes niet onder het kritische niveau van 50×109/l 
mogen komen bij acuut bloedende patiënten. Een hoger streefniveau van 100×109/l is 
aanbevolen voor mensen met multipel hoogenergetisch trauma of letsel aan het centrale 
zenuwstelsel. 

Expert consensus 

Liumbruno et al., 
2009, Italië 

Richtlijn De voorgestelde transfusiedrempel is 75.000/μl bij patiënten met actieve bloeding om een 
veiligheidsmarge te garanderen en te voorkomen dat het aantal bloedplaatjes daalt tot 
onder 50.000/μl, de kritische drempel voor hemostase. Een hoger aantal bloedplaatjes is 
aanbevolen voor patiënten met meervoudig trauma veroorzaakt door ongevallen met hoge 
snelheid of met laesies van het centrale zenuwstelsel (graad van aanbeveling: 2C) 

Lage graad van aanbeveling 2C, 
gebrek aan evidentie 
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Hunt et al., 
2015, Engeland 

Richtlijn Probeer bij ernstige bloedingen het aantal bloedplaatjes >50 × 109/l (1B) te houden; we 
raden aan om bloedplaatjes aan te vragen als er een aanhoudende bloeding is en het 
aantal bloedplaatjes is gedaald tot onder 100 × 109/l (2C). 
 

Grade 1B-2C 

Het Acute 
boekje, 
Nederland 

Richtlijn Bij actieve bloeding of trauma met bloeding is er een indicatie voor trombocytentransfusie 
(i.h.a. wordt een trombocytenaantal van 50-100 x 109/l gehanteerd) afhankelijk van de ernst 
van de bloeding of het type chirurgische ingreep (bij intracerebrale bloeding: streef naar 
>100 x 109/l) 

Weinig beschikbare evidentie, geen 
duidelijke tresholds gedefinieerd 

Federatie 
medische 
specialisten 

Richtlijn Een bloeding WHO-graad 2 en een trombocytopenie lager dan 30*109/L is een indicatie 
voor een trombocytentransfusie. Een bloeding WHO-graad 3 en 4 zijn dusdanig dat 
ondanks het ontbreken van bewijs, een therapeutische trombocytentransfusie met 
afhankelijk van de kliniek een target tot maximaal 100*109/L gerechtvaardigd is. 

Gebaseerd op NICE richtlijn, 
voornamelijk experience-based 
Gebrek aan evidentie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



6.4 Eerste versie urgentieschema’s 

6.4.1 Eerste urgentieschema ‘Hyperkaliëmie’ 
 
 

 
K+: kalium; ECG: elektrocardiogram; CNI: chronische nierinsufficiëntie; ANI: acute nierinsufficiëntie; ESRD; end-
stage renal disease; GI: gastrointestinaal 
(1) Mogelijke ECG afwijkingen bij hyperkaliëmie: spitse T-toppen, verlengd PR-interval, ST-segment depressie, 
vlakke P-toppen, verbreding QRS-complex, bradycardie, totale AV-block, sinusgolf, ventrikeltachycardie, 
ventrikelfibrillatie en asystolie 
(2) Pseudohyperkaliëmie: bij onzorgvuldige bloedafname (stuwing, gebalde vuist, te dunne naald, manipulatie 
bloedstaal waardoor mechanische hemolyse), slechte bewaring van bloedstaal (te lage omgevingstemperatuur, te 
laat centrifugeren na bloedafname en monsterklontering) en bloedbeeldafwijkingen (trombocytose, polycythaemia 
vera, leukocytose, myeloproliferatieve afwijkingen, familiale pseudohyperkaliëmie) 
(3) De dosering volgende medicatie wordt verlaagd of deze geneesmiddelen worden tijdelijk gestaakt7:  
Medicatie die mineralocorticoïde activiteit kan verminderen: spironolacton, eplerenon, ACE-remmers, angiotensine 
receptor blokkers, amiloride, triamtereen, NSAID's, β-blokkers, ciclosporine, tacrolimus, heparine, ketoconazol, 
trimethoprim, pentamidine, octreotide, somatostatine 
Medicatie die shift naar extracellulair kan veroorzaken: β-blokkers, succinylcholine, thalidomide, digitalis, diazoxide, 
minoxidil, isofluraan 
 
 
 
 

1

[K+] 6.0-6.4 mmol/l

[K+] ≥6.5 mmol/L

Symptomen of acute ziekte of 
ECG afwijkingen1?

Vermoeden pseudohyperkaliëmie2?

Medicatienazicht: stop 
kaliumpreparaten en 
kaliumverhogende medicatie3

Rehydrateer bij hypovolemie

Diuretica (furosemide) bij 
CNI/hypervolemie

Bicarbonaat bij metabole 
acidose

Kaliumsparend dieet

Hyperkaliëmie [K+] ≥ 5.5 mmol/l

Controleer door correcte 
bloedafname en transporttechniek 

NEE

JA
NEE

Stabiele hyperkaliëmie

Onstabiele hyperkaliëmie

Verwijzing ziekenhuis

JA

Overleg nefroloog voor 
dialyse 

[K+] 5.5-5.9 mmol/l

Belangrijke ANI, of weefselschade 
(rhabdomyolyse, tumor lysis 

syndroom) of GI-bloedverlies?

Dialysedependent, ESRD of 
oligurie?

JA

NEE

JA

JA

NEE

NEE

Geen verdere consequenties

[K+] <5.5 mmol/l

[K+] ≥ 5.5 mmol/l
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6.4.2 Eerste urgentieschema ‘Koorts bij PD-dialysepatiënten’ 
 

PD: peritoneale dialyse; SIRS: systematic inflammatory response syndrome 
(1) tekens van sepsis: acuut zieke patiënt, zuurstofsaturatie <90%, systolische bloeddruk ≤100 mmHg, 
gemarbreerde huid, plotselinge verwardheid en/of verandering bewustzijn, oligurie  
(2) SIRS criteria: tachypnee (AH frequentie >20/min),  hartfrequentie >90spm, temperatuur <36°C of >38°C, 
leucocytose >12*109/l of leucopenie <4*109/l 
(3) vermoeden peritonitis bij buikpijn en/of troebel dialysaat 
(4) vermoeden tunnelinfectie bij erytheem, oedeem, induratie en/of pijn over het tunneltraject 
(5) vermoeden huidpoortinfectie bij erytheem, induratie, purulente uitvloed en/of pijn binnen 2 cm van de plaats 
waar de PD-katheter door de huid gaat 
(6) flucloxacilline 3dd 1g PO, cefalexine 3dd 500 mg PO of bij allergieën clindamycine 4dd 300 mg PO 
(7) duur behandeling minstens 2-3 weken 
  

8

Vermoeden PD-kathetherinfectie

JA NEE

Verwijzing ziekenhuis

HOOG
LAAG

Peritoneaal-dialyse-
gerelateerde infecties 

Overleg behandelend nefroloog

Klinische verdenking tunnelinfectie4

Cultuurname huidpoort

Geïsoleerde huidpoortinfectie5

Klinische verbetering?

JA
NEE

Downgrading obv. antibiogram

Continueer therapie tot genezing7

Koorts zonder focus of tekens sepsis1 of ≥2 SIRS 
criteria2 of klinisch vermoeden peritonitis3

Start empirische orale antibiotica:

- obv. voorgaande kweken

- zo niet beschikbaar: start therapie 
tegen S. Aureus6
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6.4.3 Eerste urgentieschema ‘Koorts bij hemodialysepatiënten’ 
 

 
CVC: centraal-veneuze-katheter; SIRS: systematic inflammatory response syndrome 
(1) tekens van sepsis: acuut zieke patiënt, zuurstofsaturatie <90%, systolische bloeddruk ≤100 mmHg, 
gemarbreerde huid, plotselinge verwardheid en/of verandering bewustzijn, oligurie  
(2) SIRS criteria: tachypnee (AH frequentie >20/min),  hartfrequentie >90spm, temperatuur <36°C of >38°C, 
leucocytose >12*109/l of leucopenie <4*109/l 
(3) vermoeden tunnelinfectie bij erytheem, oedeem, induratie en/of pijn over het tunneltraject 
(4) vermoeden huidpoortinfectie bij erytheem, induratie, purulente uitvloed en/of pijn binnen 2 cm van de plaats 
waar de CVC door de huid gaat 
(5) duur behandeling minstens 2-3 weken 
(6) flucloxacilline 3dd 1g PO, cefalexine 3dd 500 mg PO of bij allergieën clindamycine 4dd 300 mg PO 
  

6

Vermoeden CVC-infectie

JA NEE

Verwijzing ziekenhuis

NEE

Klinische verbetering?

Continueer therapie tot 
genezing5

HOOG
LAAG

Topische antibiotica (gentamycine of 
tobramycine zalf)

of

Systemische antibiotica6

obv. voorgaande kweken indien 
beschikbaar

Ontwikkelen koorts of tekens 
sepis1 of ≥2 SIRS criteria2

NEE

Verwijzing ziekenhuis 

Klinische verbetering?NEE JA

Hemodialyse-gerelateerde infecties

JA

Downgrading obv. antibiogram

JA

Koorts of tekens sepis1 of ≥2 SIRS criteria2

Overleg behandelend nefroloog

Klinische verdenking tunnelinfectie3

Intensivering verzorging huidpoort + 
dagelijkse applicatie mupirocine

Cultuurname huidpoort

Geïsoleerde huidpoortinfectie4
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6.4.4 Eerste urgentieschema ‘Neutropene koorts’ 
 

(1) Koorts ≥38.0°C tweemaal gemeten met een interval van een uur of  ≥ 	38,3°C bij één enkele meting 
(2) Tekens van sepsis: zieke patiënt, zuurstofsaturatie <90%, tachypnee, systolische bloeddruk ≤100 mmHg, 
gemarbreerde huid, plotselinge verwardheid en/of verandering bewustzijn, oligurie 
(3) SIRS criteria: tachypnee (AH frequentie >20/min),  hartfrequentie >90 spm, temperatuur <36°C of >38°C 
(4) MASCC RISK-Index Score Model en CISNE Score/Model 
(5) Orale antibiotica (amoxicilline-clavulaanzuur 3dd625mg/ciprofloxacine 2dd500mg of moxifloxacine 1dd400mg) 
(6) Criteria thuisbehandeling: patient stemt in met thuisbehandeling, 24u telefonische beschikbaarheid 
mantelzorger, in het bezit van eigen telefoon, gemakkelijke toegang/verkeer tot spoedgevallendienst, geschikte 
thuisomgeving, <1uur rijden van medische hulp/huisarts 
 
 

6.4.5 Eerste urgentieschema ‘Bloeding bij trombopenie’ 

(1) Tranexaminezuur (Exacyl®) 15-25 mg/kg oraal 3-4 keer/dag  
7

Bloeding bij chemogeïnduceerde trombocytopenie

Levensbedreigende bloeding of 
bloeding op kritische plaats 

Verwijzing ziekenhuis voor 
plaatjestransfusie en behandeling 

bloedingAntifibrinolytica 
tranexaminezuur (Exacyl®) 15-

25 mg/kg oraal 3-4 keer/dag

Epistaxis In lidocaïne/adrenaline gedrenkte watten, neus dichtduwen minstens 15 
minuten, ijsblokje in mond of cold-pack aan nek, nadien electrocauterisatie of 
neustampon (Merocel®) of gelatine (Spongostan®) of ballontampon 
(Rapid Rhino®)

Oppervlakkige 
wonde

Compressie en applicatie in tranexaminezuur gedrenkte (gaas)kompressen

Snijwonde Hechting

Tandvlees-
bloeding

Mondspoeling met tranexaminezuur (10ml met 5% 4-6x/dag)

Lokale hemostase

Matige bloeding

Bloeding gestopt

<30 min

NEE

Overleg met oncoloog/hematoloog 
voor profylactische 

thrombocytentransfusie

JA

WHO 4WHO 3

Bloedplaatjes <50 x 109/lBloedplaatjes ≥50 x 109/l

WHO 2WHO 1

Milde  bloeding

Geen therapeutische 
transfusie zo lang 

bloedplaatjes >10 x109/l

1

12

Urgente verwijzing 
spoedgevallendienst voor 

opstart intraveneze 
antibiotica (<30 min)

HOOG 
RISICO

LAAG 
RISICO

Risico-inschatting o.b.v. 
gevalideerde modellen4

Mogelijkheid orale 
antibiotica5 én criteria voor 
thuisbehandeling6 voldaan

Sepsis2 of ≥2 SIRS criteria3 of klinisch 
instabiele patiënt JA

NEE

Klinisch stabiele patiënt

Verwijzing spoedgevallendienst voor 
opstart antibiotica (<60 min)

Opstart intraveneuze
antibioticatherapie en 

hospitalisatie

NEE

JA

Opstart orale antibiotica en 
ontslag spoedgevallendienst 

met strikte ambulante 
follow-up

Koorts1 <6 weken na chemotherapie

Neutropene koorts tot tegendeel bewezen
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6.5 Finale versie urgentieschema’s 

6.5.1 Finale urgentieschema ‘Hyperkaliëmie’ 
 

 
K+: kalium; ECG: elektrocardiogram; CKD: chronic kidney disease 
(1) Pseudohyperkaliëmie: bij onzorgvuldige bloedafname (stuwing, gebalde vuist, te dunne naald, manipulatie 
bloedstaal waardoor mechanische hemolyse), slechte bewaring van bloedstaal (te lage omgevingstemperatuur, te 
laat centrifugeren na bloedafname en monsterklontering) en bloedbeeldafwijkingen (trombocytose, polycythaemia 
vera, leukocytose, myeloproliferatieve afwijkingen, familiale pseudohyperkaliëmie) 
(2) Overweeg bloedafname in nabijgelegen laboratorium of arterieel bloedgas op spoedgevallendienst bij twijfel 
(3) Symptomen van hyperkaliëmie: gastro-intestinale tekens (misselijkheid, braken, diarree met dehydratatie en/of 
oligurie) of musculoskeletale klachten (spierzwakte, spierpijn, krampen, paresthesieën, opstijgende verlamming, 
hyperreflexie), cardiale manifestaties (hartkloppingen, ritmestoornissen, geleidingsstoornissen)  
(4) Mogelijke ECG afwijkingen bij hyperkaliëmie: spitse T-toppen, verlengd PR-interval, ST-segment depressie, 
vlakke P-toppen, verbreding QRS-complex, bradycardie, totale AV-block, sinusgolf, ventrikeltachycardie, 
ventrikelfibrillatie en asystolie 
(5) De dosering van de volgende medicatie wordt verlaagd of deze geneesmiddelen worden tijdelijk gestaakt (tot 
recuperatie hyperkaliëmie)7:  
Medicatie die mineralocorticoïde activiteit kan verminderen: spironolacton, eplerenon, ACE-remmers, angiotensine-
receptor-blokkers, amiloride, triamtereen, NSAID's, β-blokkers, ciclosporine, tacrolimus, heparine, ketoconazol, 
trimethoprim, pentamidine, octreotide, somatostatine 
Medicatie die shift naar extracellulair kan veroorzaken: β-blokkers, succinylcholine, thalidomide, digitalis, diazoxide, 
minoxidil, isofluraan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperkaliëmie [K+] ≥ 5.5 mmol/l

Controleer door correcte 
bloedafname en transporttechniek2

NEE

JA

Verwijzing 
spoedgevallendienst

JA

NEE

Geen verdere consequenties

[K+] <5.5 mmol/l

[K+] ≥ 5.5 mmol/l

Vermoeden pseudohyperkaliëmie1?

≥1 van de volgende criteria:
- Symptomen3 van hyperkaliëmie
- ECG afwijkingen4
- Acute ziektetoestand
- Acute nierinsufficiëntie

ACUUT
CHRONISCH

(ikv. dialyse, CKD, 
hartfalen, diabetes)

Ernstig
[K+] ≥6.5 mmol/L

Matig
[K+] 6.0-6.4 mmol/l

Mild
[K+] 5.5-5.9 mmol/l

Overleg specialist voor
verwijzing ziekenhuis of 
ambulante behandeling

Medicatienazicht: stop 
kaliumpreparaten en overweeg 

tijdelijk staken kaliumverhogende 
medicatie5

Kaliumsparend dieet
Rehydratatie bij hypovolemie
Lisdiuretica bij hypervolemie

Bicarbonaat bij metabole acidose

Overleg 
specialist voor 

opstart 
kaliumbinders 
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6.5.2 Finale urgentieschema ‘Koorts bij dialysepatiënt’ 
 

(1) Koorts ≥38.0°C tweemaal gemeten met een interval van een uur of  ≥ 	38,3°C bij één enkele meting 
(2) Mogelijke bronnen infectie/foci koorts: respiratoir (BLWI, OLWI, influenza), CZS (meningitis, herpes zoster), 
gastro-intestinaal (cholecystitis, hepatitis, gastro-enteritis, diverticulitis, C. difficile colitis), urogenitaal (cystitis, 
pyelonefritis), huid en weke delen (cellulitis, osteomyelitis), oftalmologisch (conjunctivitis) 
 

6.5.3 Finale urgentieschema ‘Complicaties ter hoogte van de AV-fistel’ 
 

 
  

5

! INSPECTIE Fistel: normale huidskleur over fistel (geen erytheem of bleekheid), normale huidintegriteit (geen oedeem, 
massa’s/aneurysma of ulceraties), prikplaatsen genezen zonder korsten of inflammatoire tekens, platvallen fistel 
bij optillen arm 
Lidmaat: normale huidskleur en huidintegriteit (vergelijk met contralaterale arm), afwezigheid van veneuze 
collateralisatie of lidmaatoedeem

" PALPATIE aanwezige trilling1 over fistel, hartslag over fistel weinig voelbaar, hartslag over pols goed voelbaar met toename 
bij zachtjes afduwen fistel, afwezigheid van warmte, pijn en overgevoeligheid over fistel of lidmaat

# AUSCULTATIE zacht, laagfrequent geruis met systolische en diastolische component over fistel hoorbaar met stethoscoop

! HEMATOOM TROMBOSE! NABLOEDING

NORMALE AV-FISTEL

COMPLICATIES AV-FISTEL

Verdwijnt spontaan na 
enkele weken

Bloedend prikgaatje 
licht afduwen met 

steriel kompres 
gedurende 15 min.

Gestopt Niet gestopt 

Prikgaatje afdekken 
met steriel kompres

Aanbrengen licht 
drukverband 

INFECTIE

Verwijzing dialysecentrum

" Afwezige trilling

# Afwezig geruis

! erytheem, oedeem, induratie, 
korstjes/pus rond prikplaatsen

" warmte, pijn, fluctuerende 
zwelling en/of overgevoeligheid 
over fistel of lidmaat, koorts

≥1 RODE VLAG

GEEN RODE VLAGGEN

Overleg behandelend nefroloog 
voor verwijzing dialysecentrum

Verwijzing 
spoedgevallendienst

KOORTS1 bij dialysepatiënt

Grondige anamnese en klinisch onderzoek naar 
FOCUS KOORTS

Screen naar RODE VLAGGEN voor sepsis:
Ademhaling: tachypneu (RR ≥ 25/min), uiteindelijk bradypneu (RR < 8/min) en apneu, desaturatie (SpO2 ≤ 91%)
Bewustzijn: plotse verandering mentale status (agitatie, verward, angstig), uiteindelijk stupor en coma
Circulatie: tachycardie (HR > 130/min), hypotensie (systolische bloeddruk ≤ 90mmHg of daling >40mmHg tov. 
normaal), huidafwijkingen (klamme huid, cyanose, grauwheid, livedo, hemorragische rash)
Diurese: oligurie, uiteindelijk anurie
Lactaat ≥2mmol/l (indien beschikbaar)

ONDUIDELIJKE FOCUS DIALYSETOEGANG

Hemodialyse: centraal-veneuze-
katheterinfectie, infectie AV-fistel/greffe 
en/of bacteriëmie bij hemodialyse 
Peritoneaal dialyse: peritoneaal-
dialyse-katheterinfectie en/of peritonitis

Ziekenhuisopname vereist 
voor verdere diagnostiek en/of 

behandeling?

Initiatie behandeling door 
huisarts met speciale aandacht 

voor dosering medicatie

ANDERE FOCUS2

JA NEE
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6.5.4 Finale urgentieschema ‘Vullingsproblemen’ 

 
 
 

6.5.5 Finale urgentieschema ‘Neutropene koorts’ 
 
 

 
(1) Koorts ≥38.0°C tweemaal gemeten met een interval van een uur of  ≥ 	38,3°C bij één enkele meting 
(2) MASCC RISK-Index Score Model en CISNE Score/Model 
(3) Orale antibiotica (amoxicilline-clavulaanzuur 3dd625mg/ciprofloxacine 2dd500mg of moxifloxacine 1dd400mg) 
(4) Criteria thuisbehandeling: patiënt stemt in met thuisbehandeling, 24u telefonische beschikbaarheid 
mantelzorger, in het bezit van eigen telefoon, gemakkelijke toegang/verkeer tot spoedgevallendienst, geschikte 
thuisomgeving, <1uur rijden van medische hulp/huisarts 
  

12

Urgente verwijzing 
spoedgevallendienst 

LAAG RISICO

Klinisch STABIELE patiënt
Anamnese en klinisch onderzoek naar FOCUS KOORTS 

Opstart IV antibiotica 
en hospitalisatie

KOORTS1 na chemotherapie

Neutropene koorts tot tegendeel bewezen

Screen naar RODE VLAGGEN voor sepsis:
Ademhaling: tachypneu (RR ≥ 25/min), uiteindelijk bradypneu (RR < 8/min) en apneu, desaturatie

(SpO2 ≤ 91%)

Bewustzijn: plotse verandering mentale status (agitatie, verward, angstig), uiteindelijk stupor en coma

Circulatie: tachycardie (HR > 130/min), hypotensie (systolische bloeddruk ≤ 90mmHg of daling 

>40mmHg tov. normaal), huidafwijkingen (klamme huid, cyanose, grauwheid, livedo, hemorragische 

rash)

Diurese: oligurie, uiteindelijk anurie

Acute diarree met dehydratatie

≥1 RODE VLAG

GEEN RODE VLAGGEN

OVERLEG behandelend oncoloog/hematoloog voor 
initiële diagnostische work-up en behandeling in ziekenhuis

HOOG RISICO

Mogelijkheid orale antibiotica3 én criteria
voor thuisbehandeling4 voldaan?

Risico-inschatting o.b.v. klinische 
inschatting en gevalideerde modellen2

Opstart orale antibiotica en korte 
observatie, nadien ontslag uit ziekenhuis 

met strikte ambulante follow-up

JA

NEE

6

Vullingsstatus bij patiënt met 
peritoneaal dialyse

Euvolemie

Overleg met nefroloog (of dialysecentrum) omtrent:

- Extra wisselingen hypertoon dialysaat
- Restrictie zout-en vochtintake
- Lisdiuretica zo restdiurese

Overleg met nefroloog (of dialysecentrum) omtrent:

- Wijziging samenstelling dialysaat of verlengen verblijftijd in buikholte
- Stop antihypertensiva
- Hydratatie

Anamnese:
orthostatische hypotensie, pijn in nek en schouders, krampen in 
extremiteiten, toegenomen dorstgevoel, droge mond

Kliniek:
gewichtsafname tov. streefgewicht, hypotensie, orthostatisme, 
tachycardie, droge slijmvliezen

Hypovolemie

Anamnese:
streefgewicht, recente wijzigingen in dialysevloeistof/diuretica, 
uitloopproblemen dialysaat, afname in restdiurese, afname dialysaat 
uitloopvolume, toegenomen vochtintake/zoutinname, dyspnoe, hoesten, 
oedemen, nefrotoxische medicatie, recent contrastaanbod, verlies van 
eetlust of afgenomen orale intake (vals verhoogd streefgewicht), 
therapietrouwheid

Kliniek:
gewichtstoename tov. streefgewicht, hypertensie, tachypnee, gestegen 
CVD, oedemen onderste ledematen, longauscultatoir crepitaties en 
tekens van pleuravocht, additionele harttonen (S3/S4), cardiale souffles, 
abdominale hernia of peritoneaal-dialyse-katheter lek

Hypervolemie
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6.5.6 Ter illustratie: risico-stratificatie bij neutropene koorts 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6.5.7 Ter illustratie: follow-up van laagrisico patiënt met neutropene koorts  
 

 
 
 
  

3

12

Geen enkele hoogrisico-factor en meeste van de volgende:

- Koorts ontstaan buiten ziekenhuis
- Geen acute bijkomende ziekte 

(hydratatie/hypotensie/zuurstofbehoefte) en/of comorbiditeiten die 
ziekenhuisopname of nauwgezette observatie vereisen

- Verwachte korte duur van ernstige neutropenie (≤100 cellen/mcL 
voor <7 dagen)

- Solide tumor
- Goede performance status (ECOG 0–1)
- Geen leverinsufficiëntie
- Geen nierinsufficiëntie 
- MASCC Risk-Index Score of ≥21 of CISNE score of <3b
- Geen voorgeschiedenis van schimmelinfectie

Indien ≥ 1 van onderstaande factoren:

- MASCC Risk-Index Score <21 of CISNE score ≥3b
- Koorts ontstaan binnen ziekenhuis
- Belangrijke acute bijkomende ziekte 

(hydratatie/hypotensie/zuurstofbehoefte) en/of comorbiditeiten die 
ziekenhuisopname of nauwgezette observatie vereisen 

- Klinisch instabiele patiënt
- Allogene stamceltransplant
- Geen solide tumor
- Verwachte lange duur van ernstige neutropenie (≤100 cellen/mcL 

voor ≥7 dagen)
- Leverinsufficiëntie (5x bovenste limiet van normale 

aminotransferasen)
- Nierinsufficiëntie (creatinineklaring <30 mL/min)
- Ongecontroleerde/progressieve kanker
- Pneumonie of andere complexe infecties bij presentatie
- Behandeling met immuuntherapie of andere targeted-treatments
- Mucositis graad 3–4
- Voorgeschiedenis van schimmelinfectie

HOOG 
RISICO

LAAG 
RISICO

Bijlage 1. Risicostratificatie neutropene koorts

4

12

Follow-up patiënt met neutropene koorts 
na ontslag uit ziekenhuis onder orale 

antibioticatherapie

Dagelijkse opvolging gedurende minstens 
eerste 3 dagen

Herevaluatie ziekenhuis na 
overleg met specialist³1

Indicaties voor heropname:

Onmogelijke verderzetting orale 
antibiotica: orale intolerantie, slechte 
therapietrouw

Ontwikkelen nieuwe symptomen of 
verslechtering kliniek

Positieve cultuur of diagnostische test

Noodzaak verandering empirische 
therapie of toevoeging antimicrobiële 
behandeling (bv. ongevoelige kiem)

Persisterende of terugkerende koorts na 3-
5 dagen behandeling

Dagelijkse telefonische follow-up en 
duur orale therapie in overleg met 

behandelend oncoloog/hematoloog

<1

Bijlage 2. Opvolging laag-risico neutropene koorts na ontslag uit het ziekenhuis
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6.5.8 Finale urgentieschema ‘Bloeding bij trombopenie’ 
 

(1) Kritisische plaats: intracerebrale of oculaire bloeding 
(2) tranexaminezuur (Exacyl®) 15-25 mg/kg oraal 3-4 keer/dag 
CAVE: geen toediening tranexaminezuur zo hematurie bij patiënten met urologische kanker 
 
 
 

6.5.9 Ter illustratie: WHO-gradering bij bloedingen 

 

WHO graad Type bloeding

0 Geen bloeding

1 • Petechiën/purpura die gelokaliseerd zijn op 1 of 2 afhankelijke locaties, of beperkt/niet-confluerend zijn 
• Orofaryngeale bloeding, epistaxis <30 min duur

2 • Melaena, hematemesis, hemoptoë, RBPA, musculoskeletale bloeding of bloeding van weke delen waarvoor 
geen RBC-transfusie nodig is binnen 24 uur na aanvang en zonder hemodynamische instabiliteit 

• Overvloedige epistaxis of orofaryngeale bloeding >30 min
• Symptomatische orale bloedblaren, d.w.z. veroorzaken bloedingen of ernstige ongemakken 
• Meerdere kneuzingen, elk >2 cm of een enkele >10 cm
• Petechiën/purpura die diffuus zijn 
• Hematurie 
• Abnormale bloeding afkomstig uit operatiewonde
• Onverwachte vaginale bloeding die meer dan 2 maandverbanden verzadigt met bloed in een periode van 24 

uur 
• Macroscopisch zichtbare bloeding in lichaamsholtevloeistoffen 
• Retinale bloeding zonder visuele beperking

3 • Bloeding waarvoor RBC-transfusie nodig is, ter ondersteuning van bloeding binnen 24 uur na aanvang en 
zonder hemodynamische instabiliteit 

• Duidelijk zichtbare bloeding in lichaamsholtevloeistoffen 
• Cerebrale bloeding opgemerkt op computertomografie (CT) zonder neurologische tekenen en symptomen

4 • Bloedingen die blijvende schade veroorzaken, waaronder retinale bloedingen en slechtziendheid
• Niet-fatale cerebrale bloeding met neurologische tekens en symptomen 
• Bloeding geassocieerd met hemodynamische instabiliteit (hypotensie, >30 mmHg verandering in systolische 

of diastolische bloeddruk) 
• Fatale bloeding uit welke bron dan ook

Bijlage 3. Modified World Health Organization bleeding score (Stanworth et al., 2013)

5

BLOEDING NA CHEMOTHERAPIE

Ernstige bloeding of bloeding 
op kritische plaats1

Verwijzing ziekenhuis voor 
trombocytentransfusie en

behandeling bloeding

Epistaxis
In lidocaïne/adrenaline gedrenkte watten, neus dichtduwen 
minstens 15 minuten, ijsblokje in mond of cold-pack aan nek, 
neustampon (Merocel®) 

Oppervlakkige 
wonde

Compressie en applicatie (gaas)kompressen gedrenkt in 
tranexaminezuur

Snijwonde Hechting

Tandvleesbloeding Mondspoeling met tranexaminezuur (10ml met 5% 4-6x/dag)

Lokale hemostase 
+ antifibrinolytica2

Matige bloeding

Bloeding gestopt

NEE

Overleg met oncoloog/hematoloog 
voor profylactische 

trombocytentransfusie

JA

WHO 4WHO 3

<50 x 109/l≥50 x 109/l

WHO 2WHO 1

Controle trombocytenaantal

OVERLEG behandelend 
oncoloog/hematoloog

Urgente bloedname
voor trombocytenaantal

Trombocytopenie 
weinig waarschijnlijk

Trombocytopenie 
waarschijnlijk

Milde bloeding

Geen trombocytentransfusie 
zo bloedplaatjes >10 x109/l


