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Geachte lezers,

Inhoud:
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Juli
4. Grafieken

Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief over de CAP-studies. Deze maand
zullen het Amphia Ziekenhuis in Breda en waarschijnlijk het Medisch
Centrum Alkmaar gaan starten met de studies. We willen ze hier veel
succes bij wensen.
Daarnaast bespreken we de voortgang van de studies in de verschillende
centra, het belang van het juiste studie antibioticum en tonen we het
schema voor deze maand en de grafeken met inclusies.
Zonder jullie inzet kunnen wij geen patienten includeren. Hiervoor willen
we jullie nogmaals hartelijk bedanken!
Met vriendelijke groet,
mede namens Prof. dr. Marc J.M. Bonten en dr. Jan Jelrik Oosterheert,
Douwe Postma en Henri van Werkhoven, arts-onderzoekers

1. Voortgang studies
Het gaat voorspoedig met het aantal inclusies voor CAP-start. Op dit
moment zijn we de 150 inclusies gepasseerd en dat betekent dat we goed
op schema lopen. Nu het Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis
langer opgestart zijn, is een duidelijke daling te zien van het percentage
protocol afwijkingen. Omdat er steeds meer centra opstarten, hopen we
dat onze begeleiding ook verbetert; we zijn dan ook zeer benieuwd naar
de eerste inclusies van het Amphia Ziekenhuis en het Medisch Centrum
Alkmaar.

2. Artsen opgelet: juiste studie antibioticum
De CAP-start studie staat of valt bij het gebruik van het juiste studie
antibioticum. Natuurlijk zijn er valide redenen te bedenken om af te wijken
van dit studie antiobioticum, zoals een bewezen allergie of een sterke
verdenking op een Chlamydia psittaci pneumonie in de beta-lactam mono
therapie periode. Dit soort redenen valt onder het valide gebruik van
andere dan de studie antibiotica. Om de vraagstelling zo goed mogelijk te
beantwoorden, streven we ernaar dat minimaal 90% van de
geincludeerde patienten volgens het protocol behandeld wordt. Naast de
intention-to-treat analyse zullen patienten, die volgens protocol behandeld
zijn, ook nog in een per-protocol analyse bekeken worden. Als er in uw
centrum nog onduidelijkheid is over het te voeren antibioticumbeleid, dan
vernemen wij dit graag!

3. Antibioticaschema Juli 2011
Deze maand starten twee nieuwe ziekenhuizen, er zijn geen wijzigingen in

de schema's van de andere ziekenhuizen. Het schema hieronder laat per
ziekenhuis zien in welke groep we komende maand zitten. Zie www.capstudies.nl/schema voor het volledige randomisatieschema en een overzicht
van de middelen in elke groep.
Ziekenhuis

Juli

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

4. Grafieken
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