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In dit proefschrift wordt de rol van biomarkers voor het diagnosticeren, monitoren, 

prognosticeren van infecties en infectieuze complicaties bij kritiek zieke patiënten met 

koorts beschreven. We besteden extra aandacht aan ARDS ls complicatie van infectie 

en ontsteking in kritiek zieke patiënten met koorts. Het belangrijkste inclusiecriterium 

was koorts omdat dit nog steeds een van de belangrijkste symptomen is voor artsen 

om de aanwezigheid van een infectie bij hun patiënt te overwegen. Het is belangrijk 

om een onderscheid te kunnen maken tussen koorts ontstaan door de aanwezigheid 

van bacteriën en koorts ontstaan door "steriele" ontsteking. De eerste moet behandeld 

worden met antibiotica, voor de tweede is de behandeling afhankelijk van de oorzaak 

van de steriele ontsteking. 

deel i - In het eerste hoofdstuk ligt de focus op het diagnosticeren en voorspellen 

van de ernst van een infectie bij kritiek zieke patiënten met koorts. Al heel lang gebruikt 

men witte bloedcellen en andere ontstekingswaarden (bijvoorbeeld CRP) om de aan-

wezigheid van een infectie waarschijnlijker te maken, maar deze parameters kunnen 

ook verhoogd zijn bij een steriele ontsteking. De gedachte is dat de nieuwe biomarkers 

beter dan de oudere ontstekingswaarden een onderscheid kunnen maken tussen in-

fectie en steriele ontsteking. We vergeleken de diagnostische en voorspellende waarde 

van lang bekende ontstekingswaarden namelijk: witte bloedcellen, lactaat en CRP met 

nieuwere biomarkers (ontstekingsstoffen) zoals: PCT, proADM, proANP en COP. Er 

werden 3 groepen gedefinieerd: patiënten met koorts maar zonder infectie, patiënten 

met een lokale infectie (infectie van een weefsel of orgaan) en patiënten met bacteriën 

in de bloedbaan (bacteriëmie). Ernstige infecties werden gedefinieerd als een lokale 

infectie mét bacteriën in de bloedbaan (bacteriëmie) en/of septische shock (een lage 

bloeddruk ten gevolge van infectie) en/of overlijden binnen 28 dagen na het ontstaan 

van de koorts. In totaal werden er 101 kritiek zieke patiënten met koorts ontstaan 

op de intensive care geïncludeerd. Van hen hadden 45 een lokale infectie (infectie 

beperkt tot een orgaan of weefsel) en 12 een infectie met bacteriëmie. De resultaten 

suggereren dat verhoogde CRP waarden een gevoelige maat zijn voor de aanwezig-

heid van bacteriële infecties, onafhankelijk van hun ernst. Hoge PCT waarden, aan 

de andere kant, blijken een specifieke maat voor hoog risico infecties op de intensive 

care. Lage PCT waarden in het bijzonder duidden op de afwezigheid van bacteriëmie, 

septische shock of overlijden binnen 28 dagen na het ontstaan van koorts. Onder de 

bestudeerde biomarkers had PCT de beste voorspellende waarde voor eindpunten, 

daarnaast bereikte het eerder dan de andere markers zijn piekwaarde. 

Het gebruik van biomarkers vroeg na een operatie is lastig omdat een operatie veel 

steriele ontsteking veroorzaakt. Vooral een zogenoemde electieve oesofagectomie met 

buismaagreconstructie (verwijderen van de slokdarm omdat er een slokdarm tumor 
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is) brengt veel steriele ontsteking teweeg, maar gaat ook regelmatig gepaard met 

complicaties van chirurgische (waardoor er nog meer steriele ontsteking ontstaat) of 

infectieuze aard. Hierdoor is de voorspellende waarde van de langer bekende ontste-

kingsparameters (witte bloedcellen en CRP) kort na een operatie vaak beperkt. De 

waarde van PCT na een operatie is echter nog steeds niet helder, maar men denkt dat 

deze superieur zou kunnen zijn aan de waarde van CRP. We vergeleken de voorspel-

lende waarde van CRP en PCT voor het ontstaan van chirurgische en infectieuze com-

plicaties in 45 patiënten na een electieve oesofagectomie met buismaagreconstructie. 

De resultaten laten zien dat in deze groep hoge CRP waarden binnen 3 dagen na een 

oesofagectomie bijdragen aan de vroege diagnose van postoperatieve complicaties, 

ongeacht of deze van chirurgische of infectieuze aard zijn en onafhankelijk van pre-

operatieve risico scores. Verhoogde PCT waarden waren een specifieke maat voor de 

meer ernstige gecombineerde chirurgische-infectieuze complicaties en gingen meestal 

gepaard met anastomose lekkage, deze patiënten verbleven dan ook langer in het 

ziekenhuis. PCT kon helaas niet geïsoleerde infectieuze complicaties diagnosticeren. 

Verhoogde PCT waarden en niet CRP wijzen op een bepaalde mate van ernst en nood-

zaak tot spoedige behandeling, ook al is de precieze bacterie of complicatie nog niet 

bekend. Lage PCT waarden zijn geruststellend en geven artsen de tijd om aanvullend 

onderzoek af te wachten zodat zij met gerichte therapie kunnen starten.

In het overgrote deel van de literatuur is PCT gebruikt om sepsis te diagnosticeren 

en niet een bewezen infectie. Sepsis is een klinisch beeld dat ontstaat door een hef-

tige immuunreactie van het lichaam, regelmatig als gevolg van infectie, maar soms 

ten gevolge van steriele ontsteking.  Wij denken dat de tegenstrijdige resultaten in 

eerdere onderzoeken voor een deel te maken hebben met het gebruik van deze niet 

robuuste uitkomstmaat. Gedurende dit proefschrift hebben wij geprobeerd om de 

biomarkers te gebruiken ter diagnose van ziekte (infectie) en niet ter diagnose van 

symptomen (sepsis). In hoofdstuk 4 bekijken en vergelijken we de literatuur waarin 

de PCT waarde van patiënten met een bewezen bacteriëmie vergeleken wordt met de 

PCT waarde van patiënten zonder bewezen infectie. In totaal werden er 58 artikelen 

geïncludeerd, waaraan 17.155 patiënten deelnamen, van wie 3.420 een bacteriëmie 

hadden. PCT had bij een afkapwaarde van 0.5 ng/mL een goede diagnostische waarde 

voor bacteriëmie in patiënten die werden verdacht van een infectie.  

Tot slot onderzochten we in hoofdstuk 5 of CRP en PCT gebruikt kunnen worden 

om  een uitspraak te doen over de ontwikkeling van het ziektebeeld in de week na 

het ontstaan van koorts. We onderzochten de voorspellende waarde van een rela-

tieve verandering van CRP en PCT gedurende een week voor de ontwikkeling van een 

infectie, bacteriëmie en ziekte ernst. Uit de resultaten kunnen we concluderen dat 

CRP meer dan PCT een gevoelige marker is voor de evolutie van (lokale) infecties. 

Daartegenover staat dat een verhoogd PCT voorspellend is voor bacteriëmie en ziekte 
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ernst: septische shock, orgaanfalen en sterven binnen 28 dagen na het ontstaan van 

koorts. Dit sterkt de hypothese dat PCT waardevoller is voor het voorspellen van 

infectieuze complicaties dan CRP. 

Samenvattend kunnen we naar aanleiding van de resultaten uit deel I van dit 

proefschrift concluderen dat CRP een gevoelige biomarker is voor infecties ongeacht 

de ernst van deze infectie. PCT daarentegen is een specifiekere marker van hoog 

risico infecties en infectieuze complicaties. Het onderscheidende vermogen van CRP 

tussen milde en levensbedreigende infecties was kleiner dan die van PCT. Indien je 

CRP gebruikt als diagnosticum voor het starten van antibiotica zal je een deel van 

de patiënten onnodig antibiotica geven. Lage PCT waarden zouden artsen kunnen 

ondersteunen in hun beslissing dat het veilig is om onderzoeksresultaten af te wachten 

zodat gerichte therapie gestart kan worden. Het verminderen van onnodige antibioti-

sche behandelingen kan helpen in de preventie van resistente bacteriën en voorkomt  

onnodige allergische reacties bij patiënten. Er blijft echter wel een grijs gebied waarin 

de biomarker waarden wel verhoogd zijn, maar niet extreem verhoogd. De inter-

pretatie van de biomarker waarden in dit grijze gebied blijft lastig. Een interessante 

bevinding is ook dat een daling van de CRP waarden gedurende een week gebruikt kan 

worden om het slagen van de behandeling te objectiveren, terwijl het stijgen van PCT 

waarden met name gebruikt kan worden om een achteruitgang/verslechtering van 

het ziektebeeld te objectiveren. Lage PCT waarden 1 week na het begin van koorts bij 

kritiek zieke patiënten zouden gebruikt kunnen worden om het stoppen van antibiotica 

te verdedigen of het veilig is om PCT te gebruiken als enige maat om het starten 

van antibiotica op te baseren, kunnen we uit dit proefschrift niet concluderen. Verder 

onderzoek zal nodig zijn. 

deel ii – Het acute respiratory distress syndrome (ARDS) is longschade ontstaan 

door ontsteking van de kleine longblaasjes en de daaromheen gelegen bloedvaatjes. 

Hierdoor gaan de bloedvaatjes rondom de longblaasjes lekken en komt er ontstekings-

vocht in de longblaasjes. Door dit ontstekingsvocht wordt het moeilijk om genoeg 

zuurstof (O2) vanuit de longen naar het bloed te transporteren. Daarnaast worden de 

longen door de ontsteking  stugger, waardoor de uitwisseling van zuurstof en koolzuur 

(CO2) nog moeilijker is. ARDS is een ernstig ziektebeeld bij kritiek zieke patiënten 

waaraan mensen kunnen overlijden of beperkende restschade aan overhouden. Er is 

een gebrek aan simpele, objectieve methoden om ARDS te diagnosticeren aan bed van 

een kritiek zieke patiënt. Bij de huidige ARDS scoresystemen wordt gebruik gemaakt 

van onder andere het verschil tussen de hoeveelheid zuurstof in de beademingslucht 

en het bloed, röntgenfoto’s van de longen, en elasticiteit van de longen. Het blijkt 

echter dat ook bij andere longproblemen deze parameters afwijkend kunnen zijn en 

dat er veel verschil is in interpretatie. 
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In het tweede deel van dit proefschrift hebben we geprobeerd om met behulp van 

reeds bekende langer gebruikte bloedwaarden zoals albumine, LDH en CRP (hoofd-

stuk 6) en nieuwe biomarkers zoals ANG2, PCT, PTX3 en proADM (hoofdstuk 7) de 

ernst, het verloop en de uitkomst van ARDS te diagnosticeren. Het blijkt dat met 

name albumine en ANG2, beide een maat voor lekkende bloedvaten ten gevolge van 

ontsteking, gebruikt konden worden voor het diagnosticeren, vervolgen en voorspel-

len van de uitkomst van ARDS. De diagnostische en voorspellende waarde van deze 

twee biomarkers was echter niet perfect. Er zal verder onderzoek nodig zijn naar de 

onderliggende mechanismen van ARDS voordat deze markers gebruikt kunnen worden 

in de dagelijkse praktijk. 

toekomstiGe uitdaGinGen

Ondanks dat er een toegevoegde waarde is voor het gebruik van biomarkers bij 

het diagnosticeren van infecties en infectieuze complicaties liggen er verschillende 

uitdagingen in de toekomst. Zo is er nog winst te behalen in het vaststellen van de 

aanwezigheid van bacteriën. De huidige kweekmethodes zijn nog niet waterdicht. Zo 

kan het gebeuren dat er wel een bacterie aanwezig is maar dat je deze met de huidige 

kweekmethodes niet of pas relatief laat vindt. Een oplossing zou kunnen liggen in het 

screenen van DNA- en eiwitpatronen in bijvoorbeeld witte bloedcellen van patiënten 

verdacht voor een infectie. Dit soort methodes zijn echter bewerkelijk en kostbaar en 

kunnen nog niet in elk laboratorium worden uitgevoerd. 

De technieken waarbij DNA- en eiwitpatronen in cellen bestudeerd kunnen worden 

zouden ook gebruikt kunnen worden om een beter begrip te krijgen van het zeer 

diverse ziektebeeld dat ARDS is. Misschien dat patiënten die we nu diagnosticeren met 

ARDS wel een heel ander onderliggend ziektebeeld hebben maar dat de symptomen 

erg op elkaar lijken. 

Tot slot; in de geneeskunde maar ook in het dagelijks leven proberen wij complexe 

problemen in simpele categorieën in te delen, terwijl veel van deze problemen zich 

misschien meer op een continue schaal bevinden. Concluderend uit dit proefschrift, 

en de literatuur in het algemeen, zouden we moeten overwegen om de zoektocht 

naar de heilige graal der biomarkers te verschuiven naar het doorgronden van de 

mechanismen die ten grondslag liggen aan deze biomarkers.


