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Geachte lezer,

Inhoud:
1. Voortgang studies
2. Antibioticaschema
3. Grafieken
4. Denk aan de studies

In april zijn het Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis gestart met de CAP
studies. Het aantal inclusies is hiermee in korte tijd meer dan verdubbeld (zie
grafieken). Hulde voor de inzet van beide ziekenhuizen. Het is voor velen erg
wennen om de CAP-patiënten volgens het schema te behandelen, maar we
twijfelen er niet aan dat dit snel zal verbeteren.
Per 2 mei is Douwe Postma als arts-onderzoeker / promovendus gestart op CAPSTART en CAP-extra. De coordinatie van een deel van de ziekenhuizen zal bij hem
komen te liggen.
Allen veel succes in de komende maand, Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons
bereiken via info@cap-studies.nl of 030-6569941.
Namens prof. Marc Bonten en dr. Jan Jelrik Oosterheert,
Douwe Postma en Henri van Werkhoven

1. Voortgang opstart
In mei hopen we in het Medisch Centrum Alkmaar te kunnen starten, in juni zullen
het Diakonessenhuis Utrecht en het Amphia Ziekenhuis Breda volgen. In de
komende maand zullen we daar dus voordrachten geven voor de verschillende
betrokken disciplines. We zijn daarna nog niet op volle sterkte. Als de herfst
begint, hopen we dat de studies in 10-15 ziekenhuizen lopen.

2. Antibioticaschema CAP-START

Voor bijna elke

CAP-patiënt
een studie

Geen wisselingen van antibioticavoorschrift deze maand. Het schema hieronder
laat per ziekenhuis zien in welke groep we momenteel zitten. Zie www.capstudies.nl/schema voor het volledige randomisatieschema en een overzicht van
de middelen in elke groep.
Ziekenhuis

Mei

Kennemer Gasthuis Haarlem

Beta-lactam + macrolide

Medisch Centrum Alkmaar

Fluorchinolon monotherapie

Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp

Beta-lactam + macrolide

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Beta-lactam monotherapie
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3. Grafieken

4. Denk aan de studies
De belangrijkste succesfactor voor de CAP-studies is of de betrokkenen, zowel
artsen als verpleegkundigen, actief denken aan de studies. Dat geldt wel in het
bijzonder voor CAP-START, waarbij de eerste antibioticagift bepalend is. Let
daarom goed op het schema voor uw ziekenhuis.
Ziet u een volwassen patient met (verdenking) CAP? Denk dan aan
1) CAP-START: start antibiotica volgens het schema bij alle patiënten die op een
algemene afdeling opgenomen worden, tenzij hier een contra-indicatie voor
bestaat
2) CAP-extra: gebruik de CAP-extra afnameset bij immuungecompromitteerde
patiënten die met CAP opgenomen worden
3) CAPiTA: is de patiënt (65+er) gevaccineerd voor het CAPiTA-onderzoek, gebruik
dan de CAPiTA-afnameset

Voor bijna elke

CAP-patiënt
een studie

We dragen graag bij aan de bekendheid met de studies door het geven van
voordrachten. Steeds in samenwerking met het locale onderzoeksteam. Geeft u
het dus zeker aan als daar op uw afdeling behoefte aan is!

