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Beste lezer,

Inhoud:
1. Follow-up
2. Antibioticaschema

Bij deze sturen we jullie de derde nieuwsbrief over CAP-start en CAP-extra. Samen
onderzoeken we de effectiviteit van de verschillende antimicrobiële opties voor
CAP. Alleen door jullie inzet kunnen we een goed onderzoek neerzetten, en de
vraag naar de beste empirische behandeling van deze groep patiënten
beantwoorden.

3. Grafieken
1. Follow-up
De eerste periode van vier maanden zit er op voor het UMC Utrecht. Dat betekent
dat in het UMCU per 1 juni het antibioticabeleid verandert naar Moxifloxacine
voor alle CAP-patiënten die op een algemene afdeling worden opgenomen. In de
afgelopen maanden is bij 10% van de patiënten in het UMCU zonder duidelijke
reden van het antibioticaschema afgeweken. Dit was vooral in de eerste maand
het geval, en er was een mooie leercurve zichtbaar (grafiek 3). We zijn dan ook
erg benieuwd of het vanaf komende maand goed blijft gaan.
In het Spaarne Ziekenhuis blijkt het een stuk lastiger om alle CAP-patiënten
volgens het randomisatieschema te behandelen. Hopelijk lukt het om in juni
onder de 10% afwijkingen van het voorkeurs antibioticumbeleid te komen. Alleen
zo is het zinvol om de uitkomst van de verschillende antibioticastrategieën met
elkaar te vergelijken. We werken nauw samen met het research team om de
aandacht voor en betrokkenheid bij de studie optimaal te krijgen. Bedankt
daarvoor!

2. Antibioticaschema CAP-START
Het schema hieronder laat per ziekenhuis zien in welke groep we komende maand
zitten. Zie www.cap-studies.nl/schema voor het volledige randomisatieschema en
een overzicht van de middelen in elke groep.
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Ziekenhuis

Juni

Amphia Ziekenhuis Breda

Beta-lactam + macrolide

Kennemer Gasthuis Haarlem

Beta-lactam + macrolide

Medisch Centrum Alkmaar

Fluorchinolon monotherapie

Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp

Beta-lactam + macrolide

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Fluorchinolon monotherapie
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