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Beste lezer,

Inhoud:
Voortgang

Ondanks de zomervakantie, starten steeds meer ziekenhuizen op met de CAP studies.
Het Amphia Ziekenhuis in Breda is begin deze maand gestart. In september hopen we
een start te maken in drie ziekenhuizen tegelijk: het Medisch Centrum Alkmaar, AMC
Amsterdam en Diakonessenhuis Utrecht.

Antibioticaschema
Grafieken

Met de inclusies gaat het intussen voorspoedig.
Vooral voor CAP-START loopt de inclusie voorspoedig.
Aan kop gaat het Kennemer Gasthuis met inmiddels
bijna 80 inclusies. Helaas ging het de afgelopen
maand wat vaker mis met het voorschrijven van het
juiste antibioticum vergeleken met de maand juni.
Vooral in “ons eigen” UMC Utrecht. De aantallen zijn
echter niet hoog en we hebben er alle vertrouwen in
dat we snel weer de goede kant op gaan.

Tabel: Inclusies op 26 juli
Ziekenhuis

CAPCAPSTART extra

Amphia Ziekenhuis

20

1

Kennemer Gasthuis 78

6

Spaarne Ziekenhuis 74

3

UMC Utrecht

77

61

Totaal

249

71

Ook bij CAP-extra gaan de inclusies door, zij het
langzamer. Er zijn in de perifere ziekenhuizen minder immuungecompromitteerde
patiënten dan we hadden verwacht, iets wat we in de komende periode nader gaan
bekijken.
We bedanken jullie voor de getoonde en aanhoudende inzet bij het includeren van de
patiënten en het verzamelen van de gegevens. Veel succes in de komende maand.
Mede namens prof. Marc Bonten en dr. Jan Jelrik Oosterheert,
Douwe Postma, arts-onderzoeker
Henri van Werkhoven, arts-onderzoeker

Antibioticaschema CAP-START
Let op: het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis gaan per 1 augustus
switchen naar Fluorchinolon monotherapie.
Het schema hieronder laat per ziekenhuis zien in welke antibioticagroep jullie per 1
augustus zitten. Elke 4 maanden wijzigd het middel van eerste keuze naar een andere
antibioticagroep. Zie www.cap-studies.nl/schema voor het volledige
randomisatieschema en een overzicht van de middelen in elke groep.
Ziekenhuis

Antibioticagroep augustus

Amphia Ziekenhuis Breda

Beta-lactam + macrolide

Kennemer Gasthuis Haarlem

Fluorchinolon monotherapie

Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp Fluorchinolon monotherapie
UMC Utrecht

Fluorchinolon monotherapie

Elk ziekenhuis kan zelf een voorkeursmiddel / -combinatie kiezen binnen deze groep.
Als een CAP-patiënt niet met het middel van eerste keuze (of met een alternatief
middel binnen dezelfde groep) behandeld kan worden, bijvoorbeeld vanwege een
contra-indicatie, kan vanzelfsprekend van dit schema worden afgeweken. Deze
patiënten komen bij CAP-START in de intention-to-treat analyse. We stellen het daarom
op prijs als de reden van de antibioticakeuze in het patiëntendossier wordt genoteerd,
zodat we dit kunnen verwerken in onze studiegegevens.

Grafieken (excl. inclusies Amphia Ziekenhuis)
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