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Nederlandstalige samenvatting en conclusies 

 

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 7000 patiënten een kwaadaardige aandoening van 

bloed of beenmerg vastgesteld. De vooruitzichten voor deze patiënten zijn de laatste jaren 

sterk verbeterd. Het vakgebied van de klinische hematologie wordt gekenmerkt door snelle en 

vaak spectaculaire ontwikkelingen in de behandelingsmogelijkheden, waardoor hogere 

genezingspercentages worden bereikt en patienten kunnen worden behandeld met ziektes die 

tot recent daarvoor niet in aanmerking kwamen. De toepassing van combinatiechemotherapie, 

het intensiveren van de dosis, autologe en allogene stamceltransplantatie en immunotherapie 

hebben allen in belangrijke mate bijgedragen aan de vooruitgang van de 

behandelingsmogelijkheden in de hemato-oncologie. Een belangrijk nadeel is echter dat deze 

op zich veelbelovende ontwikkelingen, zonder uitzondering, het afweersysteem sterk in 

negatieve zin beïnvloeden. Bovendien gaat het daarbij om een categorie patiënten die al op 

voorhand een verhoogde kans op infecties heeft, omdat een hemato-oncologische ziekte per 

definitie zijn oorsprong vindt in het immuunsysteem zelf. Dit alles heeft tot gevolg dat deze 

patiënten zeer gevoelig zijn voor infecties met een scala aan opportunistische micro-

organismen, waaronder diverse soorten virussen, bacteriën en schimmels. 

 

Infecties bij patiënten met hematologische maligniteiten kunnen leiden tot ernstige 

ziekteverschijnselen en ook sterfte. De eerste presentatie van een dergelijke infectie kan 

echter aspecifiek zijn, met soms minimale ziekteverschijnselen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat strategieën ter bestrijding van deze infecties vooral gericht zijn op preventie 

en vroege behandeling. Medicamenteuze profylaxe tegen bacteriën en schimmels en vroeg 

ingestelde, zogenaamde ‘empirische’ therapie staan sterk in de belangstelling in de 

internationale literatuur. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt vanuit een klinisch 

perspectief een overzicht gegeven van de huidige inzichten en ontwikkelingen op het gebied 

van antibacteriële en antifungale profylaxe en behandeling. 

 

Gezien de ernstige gevolgen van infecties voor patiënten die behandeld worden voor een 

hemato-oncologische ziekte, hebben behandelend artsen vaak de neiging om veelbelovende 

medicamenten, soms net op de markt, snel te introduceren in de dagelijkse praktijk. Dit 

gebeurt nogal eens voordat kan worden beschikt over duidelijke gegevens uit klinisch 

onderzoek. Daarmee blijven belangrijke vragen onbeantwoord met betrekking tot de 

veiligheid van een medicament, het farmacologisch gedrag en de werkzaamheid van het 
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betreffende middel als profylaxe of als behandeling, in de bijzondere populatie van patiënten 

met hematologische ziekten.  

 

De studies beschreven in dit proefschrift hebben tot doel de veiligheid en werkzaamheid te 

onderzoeken van een selectie van nieuwe antibiotica, ingezet voor de preventie van bacteriële- 

(hoofdstuk 3 en 4) en schimmelinfecties (hoofdstuk 5 en 6) en voor de empirische 

behandeling van bacteriële infecties (hoofdstuk 7). Een uitbraak met vancomycine-resistente 

Entrococcus faecium (VRE) gaf aanleiding tot een systematische inventarisatie van 

risicofactoren voor besmetting met VRE en leidde tot aanbevelingen voor het voorkomen en 

bestrijden van een dergelijke uitbraak (hoofdstuk 8). 

 

 

Belangrijkste resultaten 

 

Hoofdstuk 3. Het optreden van doorbraakinfecties met Gram-positieve bacteriën vormt een 

belangrijk nadeel van het gebruik van quinolonen (antibiotica) als profylaxe bij neutropene 

patiënten. Levofloxacin is een relatief nieuw quinolone antibioticum met een betere 

antibiotische werking tegen Gram-positieve bacteriën dan eerdere quinolonen en zou daardoor 

een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Toediening van levofloxacin (éénmaal daags 

500 mg, oraal) als antibacteriële profylaxe, aan patiënten die behandeld werden met 

intensieve chemotherapie voor een hematologische maligniteit, resulteerde in een adequate 

eradicatie van het Gram-negatieve deel van de darmflora en van Staphylococcus aureus, 

waarbij het anaërobe deel van de darmflora in tact bleef. Daarbij kon worden aangetoond dat 

de farmacokinetische eigenschappen van levofloxacin niet veranderden gedurende de periode 

van toediening van de chemotherapie en de neutropene fase. De waarden van de minimaal 

remmende concentratie (MIC) voor viridans streptokokken bleek geleidelijk te stijgen, 

hetgeen wijst op het optreden van resistentie tegen levofloxacin. 

 

Hoofdstuk 4. Met de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 3, bleef de vraag 

onbeantwoord hoe levofloxacin zich verhoudt tot de huidige antibacteriële profylaxe, vooral 

wat betreft werkzaamheid, bijwerkingen en tolerantie en het optreden van resistentie bij 

bacteriën. Om deze vraag te beantwoorden werd een klinische gerandomiseerde studie 

verricht, waarbij levofloxacin werd vergeleken met ciprofloxacin plus phenethicilline als 

antibacteriële profylaxe gedurende neutropenie. Beide middelen bleken even effectief in het 
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voorkomen van bacteriële infecties bij neutropene patiënten. Levofloxacin werd echter beter 

verdragen, hetgeen gunstig zal zijn voor de therapietrouw. Zoals ook beschreven in hoofdstuk 

3, bleken viridans streptokokken soms resistentie te ontwikkelen tegen levofloxacin. Op basis 

van de resultaten van inventarisatiekweken kon in die gevallen het profylactische antibiotica 

schema tijdig worden aangepast en doorbraakinfecties met viridans streptokokken werden niet 

waargenomen. 

 

Hoofdstuk 5. In een poging om de profylaxe tegen schimmelinfecties te verbeteren werd een 

gerandomiseerde klinische studie ontworpen, om intraveneuze toediening van een lipide-vorm 

van amfotericine B (amfotericine B in colloïdale dispersie, ABCD) te vergelijken met 

fluconazol oraal. De toediening van ABCD als profylaxe, aan patiënten die geen 

levensbedreigende schimmelinfecties hadden, bleek echter gepaard te gaan met ernstige en 

onacceptabele bijwerkingen tijdens de infusie van het middel. De studie werd dan ook 

voortijdig gestaakt en geconcludeerd werd dat ABCD niet geschikt is als antifungale 

profylaxe bij neutropene patiënten.  

 

Hoofdstuk 6. Het is een bekend gegeven dat toediening van itraconazol de bloedspiegel van 

ciclosporine (cyclosporine A) verhoogt. Er zijn echter geen gegevens over het effect van 

ciclosporine op de farmacokinetiek van itraconazol. De farmacokinetische eigenschappen van 

itraconazol en hydroxy (OH) itraconazol werden bestudeerd vóór en tijdens toediening van 

ciclosporine, bij tien patiënten die een allogene stamcel transplantatie ondergingen. De 

blootstelling aan OH-itraconazol bleek significant te zijn toegenomen wanneer itraconazol 

gelijktijdig werd toegediend met ciclosporine, dit bleek niet het geval te zijn voor de 

blootstelling aan itraconazol zelf. Het meten van itraconazol spiegels kan van belang zijn als 

patiënten daarnaast andere medicamenten gebruiken, die net als itraconazol worden 

afgebroken via het cytochroom P450 (CYP) 3A enzym systeem. Dit is vooral van toepassing 

wanneer bepaalde concentraties van dit medicament moeten worden behaald om een optimaal 

antischimmel effect te verkrijgen.  

 

Hoofdstuk 7. De introductie van cefpirom, een destijds nieuw vierde-generatie cefalosporine, 

voor de empirische behandeling van neutropene patiënten met koorts, op de afdeling 

hematologie van het VU medisch centrum, leidde tot de uitvoering van een klinisch cohort 

onderzoek om de effectiviteit van cefpirom te onderzoeken. Ook werd de werkzaamheid tegen 

de meest geïsoleerde ziekteverwekkers onderzocht. Drieënvijftig procent van de patiënten 
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overleefde de neutropene episode zonder dat wijziging van antibiotica nodig was 

(succespercentage 53%). Gevoeligheidsbepalingen bij geïsoleerde bacteriën toonde aan dat 

een breed scala aan Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën gevoelig was voor cefpirom, 

met name viridans streptokokken, coagulase-negatieve stafylokokken, Enterobacteriae en 

Pseudomonas aeruginosa. Daarbij liet farmacokinetisch onderzoek zien dat toediening van 

twee maal daags 2 gram cefpirom afdoende zou moeten zijn in deze populatie. 

 

Hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk beschrijft een uitbraak van vancomycine-resistente Enterococcus 

faecium (VRE) op de afdeling hematologie van het VU medisch centrum. Een patiënt-

controle onderzoek toonde aan dat besmette patiënten (n = 24) langer opgenomen waren 

geweest op de afdeling gedurende het jaar voorafgaand aan de uitbraak in vergelijking met 

VRE-negatieve controle patiënten (n = 49). Onder de besmette patiënten waren meer gevallen 

van acute myeloide leukemie en in deze groep was ook de mate van slijmvliesbeschadiging 

door chemotherapie (mucositis) hoger dan in de controlegroep. Door middel van logistische 

regressie analyse kon worden aangetoond dat antibiotica gebruik in de maand voorafgaand 

aan de opname en een lage albuminewaarde bij aanvang onafhankelijke risicofactoren waren 

voor besmetting met VRE. De uitbraak kon succesvol worden bestreden door een 

stapsgewijze inzet van intensieve infectie beperkende maatregelen, waaronder het indelen van 

de patiëntenpopulatie in drie groepen (besmet, onbesmet of verdacht), het toewijzen van 

specifieke verpleegkundigen aan zo’n categorie en het verplichten van betere handhygiëne.  

 

 

Conclusies en klinische toepasbaarheid 

 

De studies beschreven in dit proefschrift zijn gebaseerd op vraagstukken en problemen die 

voortkwamen uit de dagelijkse klinische praktijk, tijdens de zorg voor patiënten met een 

hemato-oncologische ziekte. Uit de in dit proefschrift beschreven resultaten van deze studies 

kunnen antwoorden op deze vragen worden afgeleid, die richting kunnen geven aan actuele en 

toekomstige beslissingen ten aanzien van preventie en behandeling van infecties bij deze 

patiënten. 

 

[1] Het gebruik van levofloxacin als standaard antibacteriële profylaxe bij neutropene 

patiënten is het overwegen waard, gezien het feit dat het middel uitstekend verdragen wordt 

en de werkzaamheid vergelijkbaar is met die van ciprofloxacin en phenethicilline. Het 
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verrichten van inventarisatiekweken is daarbij een vereiste, om het optreden van levofloxacin-

resistente viridans streptokokken te signaleren en het antibacteriële profylactische schema 

tijdig te kunnen aanpassen. 

[2] Amfotericine B in colloïdale dispersie (ABCD) is niet geschikt voor de preventie van 

schimmelinfecties bij neutropene patiënten met een hematologische maligniteit vanwege 

ernstige, infusiegerelateerde bijwerkingen. Indien dit middel gebruikt wordt voor 

therapeutische doeleinden is het nauwkeurig observeren van bijwerkingen sterk aan te raden. 

[3] Blootstelling aan OH-itraconazol kan verhoogd zijn als itraconazol en ciclosporine 

gelijktijdig worden toegediend. Deze bevinding heeft beperkte klinische betekenis, maar kan 

van belang zijn als het meten van itraconazol spiegels is aangewezen. 

[4] De toepassing van cefpirom als empirische antibacteriële therapie bij de behandeling van 

neutropene koorts kan alleen op basis van de gegevens beschreven in dit proefschrift niet 

zonder meer worden aanbevolen. Hoewel een redelijke effectiviteit van het middel kon 

worden aangetoond zijn er een aantal zaken die de aandacht behoeven; (a). Een beperkte 

werkzaamheid tegen Pseudomonas aeruginosa is waarschijnlijk een belangrijk nadeel van het 

gebruik van cefpirom als monotherapie. (b). Het gebruik van cefpirom heeft mogelijk een rol 

gespeeld bij het optreden van de uitbraak met vancomycine-resistente Enterococcus faecium, 

hoewel hoofdstuk 7 en 8 geen gegevens bevatten die deze aanname kunnen ondersteunen. (c) 

In een recent gepubliceerde meta-analyse van de toepassing van monotherapie op empirische 

gronden bij neutropene koorts wordt gemeld dat het gebruik van cefepime, een cefalosporine 

dat sterke gelijkenis vertoont met cefpirom, gepaard gaat met een hoger sterftepercentage dan 

andere antibiotica. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een mindere werkzaamheid dan de 

andere geteste antibiotica.
1
 

[5] Het gebruik van antibiotica binnen één maand voor opname en een lage albumine waarde 

bij aanvang van de behandeling van een hemato-oncologische ziekte zijn onafhankelijke 

risicofactoren voor de besmetting met vancomycine-resistente Enterococcus faecium 

gedurende een ziekenhuisuitbraak. Een dergelijke uitbraak is te bestrijden door toepassing van 

intensieve infectie beperkende maatregelen. 

 

 

Toekomstperspectief 

 

Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat de toepassing van profylactische en 

therapeutische antibacteriële en antifungale antibiotica daadwerkelijk leidt tot een reductie 
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van ziekteverschijnselen en ook sterfte bij patiënten met ernstige neutropenie. De gegevens 

beschreven in dit proefschrift zijn echter te beperkt om een belangrijke bijdrage te kunnen 

leveren aan de bewijsvoering van deze bewering. Onze gegevens illustreren eerder de 

keerzijde van de medaille, die gekenmerkt wordt door een zorgwekkende toename van 

resistente bacteriën en het optreden van ernstige bijwerkingen als nieuwe profylactische of 

therapeutische antibiotica worden ingezet. De grote hoeveelheid wetenschappelijke artikelen 

gewijd aan ziekenhuisuitbraken op hematologie- of oncologieafdelingen en aan bacteriële 

resistentie tegen antibiotica illustreert dit nog eens extra.
2-9
 Het gaat daarbij niet langer en 

alleen om het welzijn van de individuele patiënt maar ook van diens directe omgeving en 

uiteindelijk van de bevolking in zijn geheel. Daarbij komt dat het optreden van ernstige 

bijwerkingen van antibiotica en de toename van resistente micro-organismen aanzienlijke 

gevolgen hebben voor de dagelijkse zorg en werkzaamheden op hemato-oncologie afdelingen. 

Uiteindelijk leidt dit alles tot een verminderde genezingskans voor de patiënt, een toename 

van de werklast voor medisch personeel en tot stijging van kosten van de gezondheidszorg. 

Hoewel deze argumenten pleiten tegen een wijdverbreid en ongelimiteerd gebruik van 

antibiotica bij neutropene patiënten is een afgewogen oordeel op zijn plaats, hetgeen ook 

richting kan geven aan onderwerpen van toekomstig onderzoek. 

 

[1] Uit literatuurgegevens en uit de studies beschreven in dit proefschrift blijkt dat het 

optreden van resistentie niet noodzakelijkerwijs wordt gevolgd door een infectie met het 

betreffende micro-organisme.
10-12

 De afname van sterfte en infectiekans lijken ruimschoots op 

te wegen tegen de nadelen die de aanwezigheid van resistente micro-organismen met zich 

meebrengt. Toekomstig onderzoek zou zich naast onderzoek naar resistentiepatronen, ook 

dienen te richten op de kans dat daadwerkelijk een infectie met het betreffende micro-

organisme volgt, met een beoordeling van de ernst daarvan. 

 

[2] Eén van de belangrijkste beperkingen van de studies beschreven in dit proefschrift is het 

ontbreken van een indeling van de patientenpopulatie in verschillende categorieën, naar het 

risico op het optreden van infecties. Patiënten die bijvoorbeeld worden behandeld met een 

autologe stamcel transplantatie voor een Non-Hodgkin lymfoom lopen een ander risico op 

infecties, met andersoortige verwekkers, dan patiënten die een allogene stamcel transplantatie 

ondergaan vanwege acute leukemie. Tegenwoordig worden pogingen gedaan om een 

dergelijke risicoindeling te maken.
13-15

 Toekomstig onderzoek zou ten doel moeten hebben 

om juist die populatie te identificeren die het meeste baat heeft bij toediening van een bepaald 
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medicament.
16-18

 In geselecteerde groepen van patiënten met een laag infectierisico, is het 

denkbaar dat het voorschrijven van antibiotica sterk wordt teruggebracht of zelfs geheel 

achterwege wordt gelaten. 

 

[3] Toekomstig onderzoek zou zich dienen te richten op de ontwikkeling en verbetering van 

diagnostische technieken om infecties bij patiënten met neutropenie op te sporen. 

Vroegtijdige ontdekking van een bacteriële- of schimmelinfectie en identificatie van het 

betrokken micro-organisme kan bijdragen aan een snellere en beter afgestemde behandeling, 

waardoor het succes daarvan zal toenemen. In geselecteerde patiëntengroepen kunnen 

verbeterde diagnostische procedures, zo nodig gevolgd door tijdig ingestelde therapie, 

wellicht het profylactisch gebruik van antibiotica overbodig maken en de overbehandeling 

met antibiotica op empirische basis reduceren. 

 

Dus, in plaats van volledig af te zien van het routinematig gebruik van antibiotica bij 

patiënten met een hematologische maligniteit, ziet de behandelend arts zich gesteld voor de 

uitdaging om het juiste antibioticum voor te schrijven aan de juiste categorie patiënten. Niet 

alleen gegevens uit klinisch onderzoek zijn daarbij van belang. Andere factoren, die minstens 

zo belangrijk zijn bij deze beslissing, zijn bijvoorbeeld plaatselijke microbiologische en 

epidemiologische gegevens. Daarbij dient gelet te worden op resistentiepatronen van micro-

organismen die in het betreffende centrum frequent worden geïsoleerd. Ook het 

gebruiksgemak van een antibioticum is van belang, zowel voor patiënten als voor 

verpleegkundigen. Tenslotte zal de keuze voor een bepaald middel worden bepaald door de 

bijwerkingen van het middel en de kosten. 
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