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Interactieve voting via

 Download de app op uw smartphone
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 De eerste vraag komt automatisch op 
uw scherm. 
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 Vlak achter PollEv.com/ vult U in: 
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30% Longer than necessary (10%)
No (bacterial) infection (10%)
Colonizing organism (5%)

De 4D’s van correct AB gebruikt
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Impress from the 

beginning! 

Choose your best 

weapons

Not every enemy
needs the same

amount of ammo
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Know when
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VRAAG 1:
 Een kritiek zieke patiënt van 85kg (BMI 25) dient 

omwille van bacteriëmie empirisch te worden gestart 
met amikacine (+ pip-tazo). Welke dosis schrijft u 
voor?

A. 1000 (12 mg/kg)mg 1x daags gedurende 3d

B. 1500 (18 mg/kg) mg 1x daags gedurende 3d

C. 1500 mg op dag 1, dan nog 2 dagen 1000 mg

D. 2000 g (24 mg/kg) op dag 1, dan nog 2 dagen 
1500 mg

VRAAG 2:
 Een flink oedemateuze, duidelijk zieke patiënt van 

85kg (BMI 25, creatinine 0,9) dient omwille van 
bacteriëmie met K. oxytoca 3d te worden behandeld 
met amikacine (+ pip-tazo). Wanneer spiegelt u?

A. Piekspiegel 1 uur na start eerste gift. Geen dalspiegels

B. Dalspiegel vlak voor de tweede gift, geen piekspiegels

C. Dagelijks dalspiegels vlak voor volgende gift, geen 
piekspiegels

D. Dagelijkse piek- en dalspiegels
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1. Eigenschappen en spectrum

 enkel aerobe kiemen (G+ en G-)

 bactericide activiteit, hydrofiel +++

 Gram -:

 enterobacteriaceae: amika ≈ genta > tobra

 Ps. aeruginosa: tobra > genta

 Gram +:

 (S. aureus, pneumokok, enterokok, streptokok)

 Resistentie:

 Gram -: zeldzaam tijdens R/, geen absolute kruisresistentie 
en lokale verschillen. 

 Gram +: géén synergie indien HLR

• gentamycine

• amikacine 

• streptomycine      mycobact.

• tobramycine

• neomycine

• spectinomycine --- > gonokok

• paromomycine --- > protozoa

• kanamycine

• dibekacine

• isepamycine

• … 

• (plazomycine) --- > MDRO

2. PK van aminoglycosiden

 PAE : (1,5 – 7 u) laat toe in langere intervallen te doseren

 distributie: 
[urine]  (25-100x) >>> [serum] > [long, galweg en CSV]

 gemiddelde [amikacine]ELF / piek [amikacine]serum = 16% !

piek [amikacine]ELF / piek [amikacine]serum = 56% !
Tayman et al, Antimicrob Agents Chemother. 2011 Sep; 55(9) 

 hydrofiele molecule 

=> laag Vd, niet vrij door plasmamembraan => inactief op   
IC kiemen

 synergie vooral met AB die celwandsynthese inhiberen

 zwakke EW binding, renaal geklaard

 toxiciteit: nefrotoxisch, ototoxisch, neurotoxisch
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2. PD van aminoglycosiden

3. Praktische implicaties: spiegelbepaling

 hoge dosering => PK/PD in principe OK

 meestal korte behandeling: 1-3 (5?) dagen

 lage toxiciteit indien korte behandeling

 meestal normale nierfunctie

=> géén routine monitoring
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3. Praktische implicaties: dalspiegel

• Waarom? 

• monitoring toxiciteit

• Wanneer?

• indien risico op verhoogde toxiciteit:

• langdurige behandeling (> 5 dg)

• ernstige (Δ) nierfunctie(beperking) (eGFR < 30 ml/min)

• andere nefrotoxische medicatie (contrast, vancomycine..)

• extreme leeftijden en gewichten…

3. Praktische implicaties: dalspiegel

• Timing?

• net voor de volgende toediening = dal

• te herhalen bij Δ nierfunctie of nierinsufficiëntie

• indien stabiele spiegels: 1x/week

• juiste aanduiding op aanvraagbrief !

• Target?

• < 1-2 mg/L

• dalspiegel te hoog => interval  aanpassen, NIET de 
dosis!
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4. Praktische implicaties: de piekspiegel

• Waarom?

• efficaciteit: Cmax/MIC > 8 – 10

• Wanneer?

• indien risico op verlaagde piekwaarden

• aangepast distributievolume:

• sepsis/ septische shock

• ascites, brandwonden….

• verhoogde eGFR (> 20-30% patn op IZ)

• verhoogde MIC waarde (amika > 2-4 mg/L genta > 1-2 mg/L)

4. Praktische implicaties: de piekspiegel
• Timing?

• 30 min na infuus

• juiste aanduiding op aanvraagbrief!

• Target?

• EUCAST breekpunt G- amikacine S < 8 mg/L 

• 8-10x MIC =>

• MIC 4 mg/L => 32 – 40 mg/L

• MIC 8 mg/L => 64-80 mg/L = haalbaar ????

• EUCAST breekpunt  enterokokken < 128 mg/L

• igv endocarditis: piek 4-8 mg/L

• piekspiegel te laag: dosis  aanpassen, niet interval!

≈ lineaire kinetiek: dosis + 25% =>  dal en piek met 25%
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5. De juiste dosis
 Amikacine


>90% MIC 4

>80% MIC 8

Kato e.a. Drugs R D 2017

Doeltreffende

PIEK

35% 60% 5%



S I, R

5. De juiste dosis
 Amikacine

>77% 

>54% 

Kato e.a. Drugs R D 2017

>67% 

35% 60% 5%

Doeltreffende

DAL
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5. De juiste dosis en duur
 Amikacine

 Geen plaats voor “one size fits all” 1g/d ged. 3d

 Geen plaats voor “one size fits all” 1,5g D1 en 1g/d nadien

 ZNA 25 mg/kg oplaad – 15 mg/kg nadien. Bij klinische 
twijfel of lange kuur: bediscussieer MIC (d3) 

 Obesitas: aanpassen!

 Doseren op ideal of adjusted body weight + piekspiegel.

6. Nevenwerkingen minimaliseren?
 Nefro- en ototoxiciteit gevoelig minder als “once a 

day”. 

 Enige reden voor >1x/dag = enterokokken-endocarditis 
(genta)

 Dalspiegel bij precaire nierfunctie en als kuren >5d.

 Opletten bij andere nefrotoxische factoren, maar ook 
diureticagebruik, hypovolemie.

 Nefrotoxiciteit is vooral tubulair, dus niet altijd goed 
gereflecteerd door creatininemie.

 HypoK, hypoMg, metabole acidose

 Verminderd concentrerend vermogen, polyurie
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7. Hebben we het nodig?
 Combinatietherapie? Rationale: in vitro synergie. 

 Empirisch – definitief?

 Aandoening? (H)(C)AP – bacteriëmie – endocarditis –
muco

 Populatie? Risico op resistentie?

 Kiem: Enterobacteriaceae? P. aeruginosa?

 Orgaan/infecties?

 Slecht doorheen biologische membranen: geen penetratie 
CSV en hersenen, prostaat

 Longen: goede concentraties via aerosol

Combinatietherapie?
Tamma et al JAMA Ped. 2013

Paul et al. Cochrane 2013

Postma et al. NEJM 2015

Peña et al. CID 2013

Paul et al. Cochrane 2014
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Combinatietherapie?

Tamma ea

Empirische Setting Definitieve Therapie

Pragmatische Aanpak

NEENJA, áls
• Hogere resistentiekans

• Kritiek zieke patiënten

• Korte kuur (1-3d)

• De-escaleren naar mono-

therapie zo mogelijk

8. Goedkoop of duurkoop?

Product Posologie Dagbehandeling

Amikacine 1g IV 2 fl. € 21,60

Ciprofloxacine 400 mg IV 3x1 fl. € 41,13

Ciprofloxacine 500 mg co 3x1 co. € 0,98

Piperacilline-tazobactam 4g 4 x 1 fl. € 37,76

Cefepime 2 g 3x1 fl. € 37,41

Ceftazidime 2g 6g continu € 37,71

Meropenem 1g 3x1 fl. € 36,57
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16u 8u 16u 8u 16u 8u 16u 8u

15

“Gewone” patiënt

 Geen “hydrofiele” problemen

 Geen groot risico nierinsufficiëntie

 Korte kuur

1525

Tips & Tricks

16u 8u 16u 8u 16u 8u 16u 8u

25

PIEK

Kritiek zieke patiënt

 Enkele drains, capillair lek

 Creatinine 0,8 mg/dL

 Korte kuur

?25

PIEK 50 mg/L = OK
MIC overleggen op D3 bij 

geen beterschap!

Tips & Tricks

2: 35% 4: 60% 8: 5%
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16u 8u 16u 8u 16u 8u 16u 8u

30

PIEK

Kritiek zieke patiënt

 Enkele drains, capillair lek

 Creatinine 0,8 mg/dL

 Korte kuur

?25

PIEK 30 mg/L

Volgende dosis 

Tips & Tricks

PIEK

2: 35% 4: 60% 8: 5%

16u 8u 16u 8u 16u 8u 16u 8u

15

DAL

Bejaarde (RVT) bacteriëmie, urosepsis

 Cachectisch, hypovolemisch

 Creatinine 1 mg/dL

 Korte kuur

1525

DAL < 2 mg/L = OK

DAL 5.2 mg/L

Volgende dosis na 30h

Alternatief: laatste 

dosis overslaan?

Tips & Tricks
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16u 8u 16u 8u 16u 8u 16u 8u

15

DAL

45j man abdominale CPE sepsis

 Combinatie met colistine

 Creatinine 0,8 mg/dL

 Langere kuur

1525

DAL < 2 mg/L = OK

DAL 4 mg/L

Verder doen per 30h

? ?

Tips & Tricks

DAL

MIC bediscussiëren!

Peggy Bruynseels

Niels Van Regenmortel
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VRAAG 3:
 Een duidelijk zieke patiënt van 85kg (BMI 25, creatinine 

1,3) dient omwille van bacteriëmie met E. faecium te 
worden behandeld. Beleid?

 Vanco: oplaaddosis 3g over 30’, continu infuus, steady state 
spiegel 25-30

 Vanco: oplaaddosis 3g over 3u, continu infuus, steady state 
spiegel 25-30

 Vanco: oplaaddosis 2g over 30’, continu infuus, steady state 
spiegel 20-25

 Vanco: oplaaddosis 2g over 3u’, continu infuus, steady state 
spiegel 20-25

 Linezolid vanwege de nierfunctie

VRAAG 4:
 Een patiënt heeft intermittent vanco (MRSA 

wondinfectie) sinds gisteren 10u. Beleid?

 Dalspiegel samen met ochtendbloedname, streefdoel 15-20, 
regelen op ochtendtoer van 10u

 Dalspiegel samen met ochtendbloedname, streefdoel 25-30, 
regelen op ochtendtoer van 10u

 Dalspiegel vlak voor volgende gift, streefdoel 25-30, volgende 
gift uitstellen tot spiegel gekend

 Dalspiegel vlak voor volgende gift, streefdoel, 15-20, volgende 
dosis zonder kennis van spiegel inschatten en meteen toedienen

 Dalspiegel hoeft pas vanaf dag 3
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1. Eigenschappen en spectrum
 enkel G+ spectrum

 inhiberen celwandsynthese 
bactericide <<< β –lactams

 resistentie:

 enterokokken

 genetisch: VanA -> VanN, hoog- of laaggradig, constitutief of 
verworven, al dan niet transfereerbaar naar andere species

 geen absolute kruisresistentie met andere glycopeptiden

 stafylokokken

 (h)VISA: verdikking celwand, onder R/ bvb MRSA

 VRSA: vanA

 toxiciteit: nefrotoxisch, ototoxisch

- vancomycine

- teicoplanine

- (avoparcine)

- dalbavancine

- telavancine

- oritavancine

2. PD van vancomycine

AUIC

≈ totale dosis

≈ 1/ CrCl

sterke inter-

individuele verschillen 

in PK
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3. Spiegelbepaling
• Waarom?

• dalspiegels : efficaciteit en toxiciteit

• surrogaatmerker voor AUC/MIC gezien voor AUC 
multipele afnames noodzakelijk en geen MIC bij 
empirische R/

• plateauspiegels: [steady state]

• piekspiegels: niet zinvol in routine

3. Spiegelbepaling
• Wanneer?

• élke kuur met vancomycine

• Timing?

• dalspiegel net voor volgende toediening

• plateauspiegel: 18-24 na start toediening of dosisaanpassing
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3. Spiegelbepaling
Target dalspiegel

 EUCAST breekpunt S. aureus: S < 2mg/L, CNS: S < 4mg/L

• indien MIC 2 mg/L en normale eGFR => AUIC 400 niet haalbaar!

• ernstige infecties: 15-20 µg/ml: AUIC 400 haalbaar indien MIC <1 
mg/L zoniet: andere therapeutische optie!

• niet ernstige infecties: 10-15 µg/ml

• dalspiegel < 10 µg/ml: kans op therapiefalen en selectie VISA
Tsuji BT. Evaluation of accessory gene regulator (agr) group and function in the proclivity towards vancomycin 

intermediate resistance in Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51(3):1089

Target plateauspiegel

 AUC24u = actuele serumspiegel x 24

 optimale efficaciteit: constante serumspiegel 14-18 x MIC

 in ZNA: 25-30 µg/ml

3. Spiegelbepaling: aanpassing plateau
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3. Spiegelbepaling: aanpassing dal

4. Doseringsschema’s
 Ladingsdosis zinvol

 vooral zinvol bij ernstig zieken of invasieve infecties

 dalspiegel wordt sneller bereikt

 zeker indien  Vd

 géén verhoogd risico op nefrotoxiciteit
Rosini JM et al. High Single-dose Vancomycin Loading Is Not Associated With Increased 

Nephrotoxicity in Emergency Department Sepsis Patients. Acad Emerg Med. 2016;23(6):744. 

ZNA: 35 mg/kg

 Onderhoudsdosis : afstemmen op spiegels

 intermittente toediening: 15 – 20 mg/kg q8 - 12h

 continu infuus: 35 mg/kg
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5. Continu versus intermittent?

Voordelen
• Minder onderdosage

• Sneller therapeutische 
concentraties

• Makkelijker TDM (18-24u na 
start)

• Minder tijdrovend

• Minder toxisch, zeker als 
risicofactoren AKI

• ? Efficiënter  vermoedelijk 
equivalent

• ? Goedkoper

Keerzijde
• Meer infuuspompen/lijnen

• Incompatibiliteiten Flucloxacillin, 

temocillin, piperacillin-tazobactam, 
cephalosporins, imipenem, moxifloxacin, 
propofol, valproate, phenytoin, 
theophyllin,furosemide, methylprednisolone

 aparte lijn!

• Flebitis als via perifere catheter

Jacobs F. et al.

6. Toxiciteit
 “Red man”-syndroom

 Pseudo-allergie

 Vooral bij te snelle toediening, en als concom. opiaten.

 Erytheem, jeuk, vooral bovenlichaam, nek, gezicht. Evt. 
pijn, spierspasmen, dyspnoe, hypotensie.

 Preventie: trage toediening

 Behandeling: H1- en H2- antihistaminica

 Niet elke reactie op vanco = red man!

 IgE gemedieerd

 DRESS: rash, eosinofilie, lymfadenopathie, orgaanfalen

 Drug-induced koorts



28/09/2017

27

6. Toxiciteit
 (Is er) Nefrotoxiciteit (?)

 1958 “Mississipi Mud”

 Nu ±5%, cfr. niet-
nefrotoxische AB

 Reversibel, slechts 3% tijdelijk dialyse

 Risicofactoren
 Hogere leeftijd

 Obesitas (dosage op actueel gewicht)

 Hoge dagelijkse dosis (>4 g/d)

 Langere behandelingsduur (> 1 week)

 Steady state spiegels >30 ml/L, dalspiegels >15-20 mg/L (reverse causation!)

 Combinatie met aminoglycosiden of andere nefrotoxische medicatie, maar ook 
pip-tazo (“synergistische nefrotoxiciteit”).

 Ototoxiciteit: weinig bewijs en onafhankelijk van spiegels

7. Alternatieven?
 Inferieur aan flucloxacilline voor MSSA bacteriëmie!

 CAMERA-2: vanco + floxapen voor MRSA bacteriëmie

 Voorlopig geen routine, enkel refractaire gevallen

 Alternatieven

 Teicoplanine

 Recent wat in ere hersteld. Wel wat oplopende MICs. 

 Linezolid/ceftaroline (Zinforo®): huid- en weke 
weefsels/pneumonie, soms endocarditis, niet 
bacteriëmie.

 Daptomycine: niet op Belgische markt

Holmes e.a. 2015; Bartash e.a. 2017
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8. Goedkoop of duurkoop?

Product Posologie Dagbehandeling

Amikacine 1g IV 2 fl. € 21,60

Ciprofloxacine 400 mg IV 3x1 fl. € 41,13

Ciprofloxacine 500 mg co 3x1 co. € 0,98

Piperacilline-tazobactam 4g 4 x 1 fl. € 37,76

Cefepime 2 g 3x1 fl. € 37,41

Ceftazidime 2g 6g continu € 37,71

Meropenem 1g 3x1 fl. € 36,57

Vancomycine 1g 3 fl. € 46,86

Linezolid 600 mg co 2 x 1 co. € 60,10

Floxapen 1g 6 x 2 fl. € 35,76

Targocid 400 mg 1 x 1 fl. € 24,40

12u 8u 12u 8u 12u 8u 12u 8u

Continu infuus

35 
traag

35

StSt (20-)25-30 mg/L = OK

StSt Niet OK? Schema

StSt?StSt

?

Tips & Tricks
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12u 8u 12u 8u 12u 8u 12u 8u

35 
traag

DAL 15-20 = OK

DAL Niet OK? Schema

DAL?DAL

20 
traag

20 
traag

? 
traag

Intermittente toediening

Tips & Tricks

Peggy Bruynseels

Niels Van Regenmortel
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VRAAG 1:
 Een kritiek zieke patiënt van 85kg (BMI 25) dient 

omwille van bacteriëmie empirisch te worden gestart 
met amikacine (+ pip-tazo). Welke dosis schrijft u 
voor?

A. 1000 (12 mg/kg)mg 1x daags gedurende 3d

B. 1500 (18 mg/kg) mg 1x daags gedurende 3d

C. 1500 mg op dag 1, dan nog 2 dagen 1000 mg

D. 2000 g (24 mg/kg) op dag 1, dan nog 2 dagen 
1500 mg

VRAAG 1:
 Een kritiek zieke patiënt van 85kg (BMI 25) dient 

omwille van bacteriëmie empirisch te worden gestart 
met amikacine (+ pip-tazo). Welke dosis schrijft u 
voor?

A. 1000 mg (12 mg/kg) 1x daags gedurende 3d

B. 1500 mg (18 mg/kg) 1x daags gedurende 3d

C. 1500 mg op dag 1, dan nog 2 dagen 1000 mg

D. 2000 mg (24 mg/kg) op dag 1, dan nog 2 dagen 
1500 mg
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VRAAG 2:
 Een flink oedemateuze, duidelijk zieke patiënt van 

85kg (BMI 25, creatinine 0,9) dient omwille van 
bacteriëmie met K. oxytoca 3d te worden behandeld 
met amikacine (+ pip-tazo). Wanneer spiegelt u?

A. Piekspiegel 1 uur na start eerste gift. Geen dalspiegels

B. Dalspiegel vlak voor de tweede gift, geen piekspiegels

C. Dagelijks dalspiegels vlak voor volgende gift, geen 
piekspiegels

D. Dagelijkse piek- en dalspiegels

VRAAG 2:
 Een flink oedemateuze, duidelijk zieke patiënt van 

85kg (BMI 25, creatinine 0,9) dient omwille van 
bacteriëmie met K. oxytoca 3d te worden behandeld 
met amikacine (+ pip-tazo). Wanneer spiegelt u?

A. Piekspiegel 1 uur na start eerste gift. Geen dalspiegels

B. Dalspiegel vlak voor de tweede gift, geen piekspiegels

C. Dagelijks dalspiegels vlak voor volgende gift, geen 
piekspiegels

D. Dagelijkse piek- en dalspiegels
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VRAAG 3:
 Een duidelijk zieke patiënt van 85kg (BMI 25, creatinine 

1,3) dient omwille van bacteriëmie met E. faecium te 
worden behandeld. Beleid?

 Vanco: oplaaddosis 3g over 30’, continu infuus, steady state 
spiegel 25-30

 Vanco: oplaaddosis 3g over 3u, continu infuus, steady state 
spiegel 25-30

 Vanco: oplaaddosis 2g over 30’, continu infuus, steady state 
spiegel 20-25

 Vanco: oplaaddosis 2g over 3u’, continu infuus, steady state 
spiegel 20-25

 Linezolid vanwege de nierfunctie

VRAAG 3:
 Een duidelijk zieke patiënt van 85kg (BMI 25, creatinine 

1,3) dient omwille van bacteriëmie met E. faecium te 
worden behandeld. Beleid?

 Vanco: oplaaddosis 3g over 30’, continu infuus, steady state 
spiegel 25-30

 Vanco: oplaaddosis 3g over 3u, continu infuus, steady state 
spiegel 25-30

 Vanco: oplaaddosis 2g (23mg/kg) over 30’, continu infuus, steady 
state spiegel 20-25

 Vanco: oplaaddosis 2g over 3u, continu infuus, steady state 
spiegel 20-25

 Linezolid vanwege de nierfunctie
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VRAAG 4:
 Een patiënt heeft intermittent vanco (MRSA 

wondinfectie) sinds gisteren 10u. Beleid?

 Dalspiegel samen met ochtendbloedname, streefdoel 15-20, 
regelen op ochtendtoer van 10u

 Dalspiegel samen met ochtendbloedname, streefdoel 25-30, 
regelen op ochtendtoer van 10u

 Dalspiegel vlak voor volgende gift, streefdoel 25-30, volgende 
gift uitstellen tot spiegel gekend

 Dalspiegel vlak voor volgende gift, streefdoel, 15-20, volgende 
dosis zonder kennis van spiegel inschatten en meteen toedienen

 Dalspiegel hoeft pas vanaf dag 3

VRAAG 4:
 Een patiënt heeft intermittent vanco (MRSA 

wondinfectie) sinds gisteren 10u. Beleid?

 Dalspiegel samen met ochtendbloedname, streefdoel 15-20, 
regelen op ochtendtoer van 10u

 Dalspiegel samen met ochtendbloedname, streefdoel 25-30, 
regelen op ochtendtoer van 10u

 Dalspiegel vlak voor volgende gift (10u), streefdoel 25-30, 
volgende gift uitstellen tot spiegel gekend

 Dalspiegel vlak voor volgende gift, streefdoel 15-20, volgende 
dosis zonder kennis van spiegel inschatten en meteen toedienen

 Dalspiegel hoeft pas vanaf dag 3
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VRAAG 5:
 74 jarige dialyse patiënte (3x/week) met een getunnelde lieskatheter en 

een pacemaker heeft rilkoorts tijdens de dialyse. Uitwendig is noch aan 
de katheter, noch aan de pacemaker pocket iets speciaals te zien.

 Beleid?

A. Bloedkweken via katheter / perifeer en start Vancomycine

B. Bloedkweken via katheter / perifeer en start 
Vancomycine/antipseudomonas middel

C. Bloedkweken via katheter / perifeer en start 
Vancomycine/antipseudomonas middel/rifampicine

D. Bloedkweken via katheter/perifeer en wacht de culturen af

 Uit 3/4 HK op zelfde tijdstip afgenomen (2 “+” via katheter in 
ochtend, 1 “+” via perifeer enkele uren later) komt daags nadien 
CNS. Maldi: 3x S. epidermidis. Wat zou u doen?

A. Relatief zeker katheterinfectie: katheter verwijderen en AB stop 
na 2d. 

B. Relatief zeker  katheterinfectie: katheter verwijderen en AB 
gedurende 14d.

C. Relatief zeker katheterinfectie: katheter laten zitten (+AB lock) en 
AB gedurende 14d

D. Ik kan niet besluiten dat het gaat om een katheterinfectie, maar 
geef de AB toch verder

E. Ik zoek in de antibioticagids, vind geen duidelijk antwoord en bel 
uiteindelijk naar de microbioloog/infectioloog

VRAAG 6:
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VRAAG 7:
 Patiënt ontwikkelt 2 d na stoppen AB (totaal 14 d) opnieuw koorts 

(getunnelde katheter in lies bleef zitten wegens moeilijk access); 
bijkomend afgenomen HK zijn opnieuw “+” met S. epidermidis. TEE 
toont grote vegetatie op pacemaker lead.

 Wat nu?

A. Ik behandel opnieuw met AB en laat de intravascular devices zitten

B. Ik behandel opnieuw met AB en vraag om de katheter/pacemaker te 
verwijderen 

C. Ik behandel opnieuw met AB, bewaar de pacemaker en vraag om de 
katheter te verwijderen 

D. Ik behandel opnieuw met AB, bewaar de katheter en vraag om de 
pacemaker te verwijderen

VRAAG 8:
 De katheter werd toch herplaatst en de pacemaker bleef ter plaatse op 

vraag van de cardioloog

 Hoe ging het volgens jullie verder met patiënte?

A. Het verloop was prima zonder verdere complicaties (4 weken 
behandeling, 3 maanden follow up) 

B. Patiënte ontwikkelde tijdens de follow up een vertebrale 
osteomyelitis

C. De pacemaker werd na aandringen alsnog verwijderd wegens 
persisterende positieve hemokulturen, maar patiënte overleed 
tijdens de procedure aan longembolen

D. De pacemaker werd alsnog verwijderd en patiënte bleek geen nood 
te hebben aan een nieuwe pacemaker
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Positieve hemokulturen & vreemd lichaam

C. Brands, R. Naesens

Positieve hemokulturen & vreemd lichaam

 Welk vreemd lichaam?
 Perifere katheter

 PICC (perifeer ingebrachte centrale katheter)

 Centraal veneuze katheter

 Port à cath

 Getunnelde centraal veneuze katheter (Hickman/Tesio)

 Pacemaker 

 Automatic Implantable Cardioverter-Defibrillator(AICD)
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BUGS CRBSI

Clin Infect Dis 2009; 49:1

BUGS CRBSI

femorale katheter 

!

Clin Infect Dis 2009; 49:1
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BUGS CRBSI

TPN, AB 

use, 

hemato

maligniteit, 

transplant, 

kolonisatie

Clin Infect Dis 2009; 49:1

JACC 2016; 2:4

BUGS cardiac-implantable electronic device
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 Early (+- 50% van infecties) versus late infection (+-50% van 
infecties): 

% CNS ↗ bij late infectie ivgl. vroeg: “low-grade infectie”

 Pocket versus intravasculaire infectie: 

% S. aureus ↗ (≥ 50%) bij intravasculaire infectie vs
pocket infectie, vnl ook secundair aan andere infecties

 Negatieve kultuur
13%: AB-use?

BUGS cardiac-implantable electronic device

JACC 2016; 2:4

BUGS vascular graft infecties 

Stafylococcus sp. 50%

Staf aureus

> Early infection (-4m)

> Limb ivgl. Aorta

CoagN Staf.

> Late infection (+4m)

> SHIFT vroeger nu

Gramneg. 

(incl. anaëroben, 

P. aeruginosa)

20%

Geen 

Identificatie

20% (AB?)

Polymicro

bieel 10%

Andere 5%

Gisten > Late (+ 

4m)

Eur J Vasc End Surg 1997;14
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BUGS in gecontamineerde hemokulturen

Clin Microbiol Rev. 2006; 19

Besluit ranking

Meest voorkomende 
contaminanten in HK zijn ook 
meest voorkomende verwekkers 
van infecties bij patiënten met 
intravascular devices

Contaminant of toch relevant?
- Geen “gouden standaard” 

definitie voor contaminant
- Impact vergissing (kost, 

morbiditeit)



28/09/2017

43

Positieve HK
Contaminant of pathogeen? 

TOOLS

1/ % contaminant/% true positives

2/ Identiteit van de gevonden kiem

3/ Aantal positieve flessen

4/ Time to positivity

5/ Bron van kultuur

6/ Klinische/laboratorium data

Clin Microbiol Rev. 2006; 19

Tool 1: kennis % contaminant; % TP
 Ken het algemeen % contaminanten van 

afdeling/ziekenhuis: streefdoel <3%
 Indien hoger 

 hogere kans gevonden kiem contaminant

 actie vereist (ontsmetting etc.)

 Ken het % true positives van afdeling/ziekenhuis: 
streefdoel 6-12%
 Indien afwijkend: verkeerde indicatiestelling afname HK

 HOGER dan 12%: mogelijk worden te weinig HK afgenomen

 LAGER dan 6%: mogelijk worden te veel HK afgenomen

 Actie vereist 

Clin Microbiol Rev. 2006; 19
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 Ken het algemeen percentage contaminanten van 
afdeling/ziekenhuis: streefdoel <3%
 Indien hoger 

 hogere kans gevonden kiem contaminant

 actie vereist (ontsmetting etc.)

 Ken het % true positives van afdeling/ziekenhuis: 
streefdoel 6-12%
 Indien afwijkend: verkeerde indicatiestelling afname HK

 HOGER dan 12%: mogelijk worden te weinig HK afgenomen

 LAGER dan 6%: mogelijk worden te veel HK afgenomen

 Actie vereist 

ZNA-breed 2016: 3,5%

ZNA-breed 2016: 11%

Tool 1: kennis % contaminant; % TP

Tool 2: Identiteit van de kiem in HK!

pathogeen vermogen
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Strikte(re) pathogenen
 Stafylococcus aureus
 Streptococcus 

pneumoniae
 Enterobacteriaceae
 Pseudomonas 

aeruginosa
 Candida sp.
 Streptococcus 

pyogenes
 Streptococcus 

agalactiae
 Listeria monocytogenes
 Neisseria 

meningitidis/gonorrho
eae

 Bacteroides fragilis
groep

Clin Microbiol Rev. 2006; 19

Strikte(re) pathogenen
 Stafylococcus aureus
 Streptococcus 

pneumoniae
 Enterobacteriaceae
 Pseudomonas 

aeruginosa
 Candida sp.
 Streptococcus 

pyogenes
 Streptococcus 

agalactiae
 Listeria monocytogenes
 Neisseria 

meningitidis/gonorrho
eae

 Bacteroides fragilis
groep

Dubieuze pathogenen
• CNS

• 70%-80% van 
gecontamnieerde HK

• 3e (10-30%) meest 
voorkomende kiem bij 
significante infecties 
met bacteriëmie

• Clostridium perfringens

• 20% kans op echte 
pathogeen

• Viridans streptococcen

• Enterococcus

• 70% kans op echte 
pathogeen

CAVE: mengsel van verschillende soorten 

(zelfs indien enkel CNS) niet altijd 

contaminatie: 6-21% van echte 

bacteriëmieën gemengd!

Clin Microbiol Rev. 2006; 19
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Strikte(re) pathogenen
 Stafylococcus aureus
 Streptococcus 

pneumoniae
 Enterobacteriaceae
 Pseudomonas 

aeruginosa
 Candida sp.
 Streptococcus 

pyogenes
 Streptococcus 

agalactiae
 Listeria monocytogenes
 Neisseria 

meningitidis/gonorrho
eae

 Bacteroides fragilis
groep

Dubieuze pathogenen
• Coag. negatieve Stafylococ

• 70%-80% van 
gecontamnieerde
HK

• 3e (10-30%) meest 
voorkomende kiem 
bij significante 
infecties met 
bacteriëmie

• Clostridium perfringens

• 20% kans op echte 
pathogeen

• Viridans streptococcen

• Enterococcus

• 70% kans op echte 
pathogeen

Onschuldige beestjes
• Propionibacterium acnes

• Bacillus species (muv. 
Bacillus anthracis)

• Corynebacterium sp.

Clin Microbiol Rev. 2006; 19

Tool 3: # pos. flessen!

# pos. flessen/# afgenomen flessen

Ook niet zaligmakend:
35% van echte bacteriëmieën één enkele set positief
12% van contaminaties ≥  2 sets HK positief

Altijd 2 sets afnemen op hetzelfde moment
Verschillende sets over tijdspanne: transiënte bacteriëmie

Soms niet mogelijk 2 sets af te nemen => bv. overuse vanco NICU

Clin Microbiol Rev. 2006; 19
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Tool 4: Time to positivity HK

 Echte bacteriëmie: conceptueel hoger inoculum; 
sneller positief

 Positief na 3-5 dagen: hogere kans op contaminant

 Significant verschil, maar niet significant genoeg om 
voldoende te differentiëren

Clin Microbiol Rev. 2006; 19

Tool 5: Afnamebron
Pos HK via katheter 
OF echte bacteriëmie
OF katheterkolonisatie 

- 15-25% van short term katheters gekoloniseerd, vnl cns => enkel via katheter 
hoge kans op vals positiviteit

- desinfectie van katheter moeilijker ivgl huid

OF contaminatie

=> sensitiviteit= 89%; PPV 63%

Pos HK percutane afname
OF echte bacteriëme
OF contaminatie

=> sensitiviteit 78%; PPV 73%

Clin Microbiol Rev. 2006; 19
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Klinische blik blijft belangrijk: soms nuttig 

om patiënt ook eens in levende lijve te 

gaan zien (bv. infectietoer)! Quid andere 

parameters.

Clin Microbiol Rev. 2006; 19

Tool 6: Klinische blik

Wat met de katheter? 
Diagnose van CRBSI?

Klinisch? Gevoeligheid van “lokale inflammatie”: slechts 0-3% (hogere specificiteit

Algemene symptomen: koorts, leucocytose etc.: frequent maar weinig 

specifiek => confirmatie nodig (lab microbiologie)
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Labo?

ZONDER verwijderen katheter? HEMOKULTUUR! 

“differental time to positivity” 

perifeer versus via katheter

Diagnose van CRBSI?

Clin Infect Dis 2009; 49:1

Labo?

MET verwijderen katheter? (semi)kwantitatieve KATHETERKWEEK! 

Pos tip (>15CFU) en pos HK => CRBSI

Pos tip (>15CFU) en neg HK => vermoedelijk kolonisatie tip

Neg tip => vermoedelijk geen CRBSI

Sensitiviteit CRBSI: 45-84%; Specificiteit CRBSI: 85%

Diagnose van CRBSI?

Clin Infect Dis 2009; 49:1
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 A. Diagnostiek

 B.  Starten empirische behandeling tegen:

gram positieve/gram negatieve kiemen (*)

 C.  Hemoculturen herhalen na 72 u

 D.  VERWIJDEREN ?

 Katheter nood korte termijn? Remove

 Katheter nood lange termijn of intravascular device?  To

remove or not to remove………

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 (*)

 Wanneer empirische therapie tegen Candida?

 TPN

 langdurige antibiotica gekregen

 hematologische maligniteit

 Beenmerg- of orgaantransplantatie

 Femorale katheter

 Kolonisatie van Candida op ≠plaatsen
 keuze: echinocandine of azole (afh. van vroegere blootstelling en risico op kruseï of glabrata)

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam



28/09/2017

51

 Wanneer zeker verwijderen?

 ernstige sepsis

 suppuratieve thrombophlebitis

 endocarditis (**)

 kiemen: SA,PA,fungi,mycobacteria én ook 
Staphylococcus lugdunensis

 nog bacteriëmie 72 u na start adequate antibiotica

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 indien nood aan katheter lang of medical device en 
geen tekens van exit site of tunnelinfectie:

 bij:

 enterokokken

 CNS (geen S. lugdunensis)

 gram negatieve kiemen andere dan Pseudomonas

 proberen zonder verwijdering

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam
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 Hoe zonder te verwijderen?

 AB systemisch: 

 via AB lock en AB via andere katheter

indien geen lock mogelijk 

- nieuwe katheter via guidewire + systemische AB

- systemische antibiotica doorheen gekoloniseerde katheter     

 toch te verwijderen indien 72 u na start adequate AB ≥ 
2 hemokulturen positief blijven

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 AB lock:

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam
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 AB lock:

 liefst alle 24 u wisselen

 maximum 48 u ter plaatse

 bij dialyse: na elke dialyse 

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 Duur antibiotica:

 Duur = te rekenen vanaf dag van negatieve hemoculturen

 CNS: 

 5 à 7 dagen bij verwijderde katheter (of stop indien 
opvolghemokulturen negatief blijven, er geen 
orthopedisch of ander intravasculair materiaal 
aanwezig is, en het niet gaat om een S. lugdunensis)

 10-14 dagen indien katheter ter plaatse blijft + AB lock

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam



28/09/2017

54

 Duur antibiotica:

 Staphylococcus aureus

 14 dagen

 op voorwaarde dat:
 katheter verwijderd is

 geen diabetes

 immuun competent

 geen PM of recente vaatprothese

 geen suppuratieve thrombophlebitis

 geen endocarditis (**)

 geen positieve hemoculturen > 72 u na start adequate AB

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 Duur antibiotica:

 Enterokokken en gram negatieve bacillen:

 bij verwijderde katheter: 7-14 dagen

 katheter blijft ter plaatse:

 Enterokokken:

 7-14 dagen + AB lock

 gram negatieve bacillen:

 10-14 dagen + AB lock

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam
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 Duur antibiotica:

 Staphylococcus aureus

 indien katheter niet verwijderd wordt:

 4 -6  weken

 door middel van AB lock en systemische toediening

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 Duur antibiotica:

 Candida species:

 verwijder katheter 

 behandel tot 14 dagen na eerste negatieve kultuur

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam
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 Uitsluiten van endocarditis(!) bij:

 Kunstklep

 Pacemaker of AICD

 fungaemie

 na  ≥ 72 u adequate therapie nog positieve 
hemoculturen

 bij SA en zeker indien plan om slechts 14 dagen te 
behandelen

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam

 Wanneer TEE (en geen TTE!!)?

 5 à 7 dagen na optreden van koorts

 herhaal zo nodig

Beleid bij (vermoeden)infectie door/bij vreemd lichaam
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IDSA GUIDELINES

IDSA GUIDELINES
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TAKE HOME MESSAGE 

• VERWIJDEREN
• VERWIJDEREN
• VERWIJDEREN
• VERWIJDEREN
• VERWIJDEREN

• AB LOCK

• ENDOCARDITIS

• HEMOKULTUREN NA 72 u

Key messages
- Vermoeden katheterinfectie: 2 koppels HK; perifeer en 

via katheter

- Verwijder zo mogelijk katheter en stuur in

- Volg kulturen op

- Positieve katheter zonder positieve HK => grote kans 
op katheter-kolonisatie, kolonisatie alleen hoeft niet te 
worden behandeldnfectieus
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Christiane Brands

Reinout Naesens

VRAAG 5:
 74 jarige dialyse patiënte (3x/week) met een getunnelde lieskatheter en 

een pacemaker heeft rilkoorts tijdens de dialyse. Uitwendig is noch aan 
de katheter, noch aan de pacemaker pocket iets speciaals te zien.

 Beleid?

A. Bloedkweken via katheter / perifeer en start Vancomycine

B. Bloedkweken via katheter / perifeer en start 
Vancomycine/antipseudomonas middel

C. Bloedkweken via katheter / perifeer en start 
Vancomycine/antipseudomonas middel/rifampicine

D. Bloedkweken via katheter/perifeer en wacht de culturen af
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VRAAG 5:
 74 jarige dialyse patiënte (3x/week) met een getunnelde lieskatheter en 

een pacemaker heeft rilkoorts tijdens de dialyse. Uitwendig is noch aan 
de katheter, noch aan de pacemaker pocket iets speciaals te zien.

 Beleid?

A. Bloedkweken via katheter / perifeer en start Vancomycine

B. Bloedkweken via katheter / perifeer en start 
Vancomycine/antipseudomonas middel

C. Bloedkweken via katheter / perifeer en start 
Vancomycine/antipseudomonas middel/rifampicine

D. Bloedkweken via katheter/perifeer en wacht de culturen af

 Uit 3/4 HK op zelfde tijdstip afgenomen (2 “+” via katheter in 
ochtend, 1 “+” via perifeer enkele uren later) komt daags nadien 
CNS. Maldi: 3x S. epidermidis. Wat zou u doen?

A. Relatief zeker katheterinfectie: katheter verwijderen en AB stop 
na 2d. 

B. Relatief zeker  katheterinfectie: katheter verwijderen en AB 
gedurende 14d.

C. Relatief zeker katheterinfectie: katheter laten zitten (+AB lock) en 
AB gedurende 14d

D. Ik kan niet besluiten dat het gaat om een katheterinfectie, maar 
geef de AB toch verder

E. Ik zoek in de antibioticagids, vind geen duidelijk antwoord en bel 
uiteindelijk naar de microbioloog/infectioloog

VRAAG 6:
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 Uit 3/4 HK op zelfde tijdstip afgenomen (2 “+” via katheter in 
ochtend, 1 “+” via perifeer enkele uren later) komt daags nadien 
CNS. Maldi: 3x S. epidermidis. Wat zou u doen?

A. Relatief zeker katheterinfectie: katheter verwijderen en AB stop 
na 2d. 

B. Relatief zeker  katheterinfectie: katheter verwijderen en AB 
gedurende 14d.

C. Relatief zeker katheterinfectie: katheter laten zitten (+AB lock) en 
AB gedurende 14d

D. Ik kan niet besluiten dat het gaat om een katheterinfectie, maar 
geef de AB toch verder

E. Ik zoek in de antibioticagids, vind geen duidelijk antwoord en bel 
uiteindelijk naar de microbioloog/infectioloog

VRAAG 6:

VRAAG 7:
 Patiënt ontwikkelt 2 d na stoppen AB (totaal 14 d) opnieuw koorts 

(getunnelde katheter in lies bleef zitten wegens moeilijk access); 
bijkomend afgenomen HK zijn opnieuw “+” met S. epidermidis. TEE 
toont grote vegetatie op pacemaker lead.

 Wat nu?

A. Ik behandel opnieuw met AB en laat de intravascular devices zitten

B. Ik behandel opnieuw met AB en vraag om de katheter/pacemaker te 
verwijderen 

C. Ik behandel opnieuw met AB, bewaar de pacemaker en vraag om de 
katheter te verwijderen 

D. Ik behandel opnieuw met AB, bewaar de katheter en vraag om de 
pacemaker te verwijderen
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VRAAG 7:
 Patiënt ontwikkelt 2 d na stoppen AB (totaal 14 d) opnieuw koorts 

(getunnelde katheter in lies bleef zitten wegens moeilijk access); 
bijkomend afgenomen HK zijn opnieuw “+” met S. epidermidis. TEE 
toont grote vegetatie op pacemaker lead.

 Wat nu?

A. Ik behandel opnieuw met AB en laat de intravascular devices zitten

B. Ik behandel opnieuw met AB en vraag om de katheter/pacemaker te 
verwijderen 

C. Ik behandel opnieuw met AB, bewaar de pacemaker en vraag om de 
katheter te verwijderen 

D. Ik behandel opnieuw met AB, bewaar de katheter en vraag om de 
pacemaker te verwijderen

VRAAG 8:
 De katheter werd toch herplaatst en de pacemaker bleef ter plaatse op 

vraag van de cardioloog

 Hoe ging het volgens jullie verder met patiënte?

A. Het verloop was prima zonder verdere complicaties (4 weken 
behandeling, 3 maanden follow up) 

B. Patiënte ontwikkelde tijdens de follow up een vertebrale 
osteomyelitis

C. De pacemaker werd na aandringen alsnog verwijderd wegens 
persisterende positieve hemokulturen, maar patiënte overleed 
tijdens de procedure aan longembolen

D. De pacemaker werd alsnog verwijderd en patiënte bleek geen nood 
te hebben aan een nieuwe pacemaker
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VRAAG 8:
 De katheter werd toch herplaatst en de pacemaker bleef ter plaatse op 

vraag van de cardioloog

 Hoe ging het volgens jullie verder met patiënte?

A. Het verloop was prima zonder verdere complicaties (4 weken 
behandeling, 3 maanden follow up) 

B. Patiënte ontwikkelde tijdens de follow up een vertebrale 
osteomyelitis

C. De pacemaker werd na aandringen alsnog verwijderd wegens 
persisterende positieve hemokulturen, maar patiënte overleed 
tijdens de procedure aan longembolen

D. De pacemaker werd alsnog verwijderd en patiënte bleek geen nood 
te hebben aan een nieuwe pacemaker

Met dank aan

Tips & Tricks Vancomycine - Amikacine
P. Bruynseels, N. Van Regenmortel

Positieve hemokulturen & Vreemd Lichaam
C. Brands, R. Naesens

Doseren van AB bij acute nierinsufficiëntie
I. De laet

Doseren van AB bij kritiek zieke patiënten
Y. Debaveye, M. Gijsen

The Drug

The Bug

The Host
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VRAAG 9: 
 Welke is een goede methode om nierfunctie te meten 

voor dosering van antibiotica bij AKI?

A. Berekende klaring op urinecollectie

B. Standaard klaring (MDRD)

C. Jelliffe methode voor onstabiele nierfunctie

D. Cystatine C, NGAL,…

E. Geen van bovenstaande

VRAAG 10:
 Bij een kritiek zieke patiënt met septische shock en 

AKI moet ik de initiële dosis beta-lactam…

A. …reduceren want de klaring is gereduceerd 
(risico op toxiciteit)

B. …verhogen want het distributievolume is 
verhoogd (nodig voor efficaciteit)

C. …gebruiken in de standaard dosis 

D. Geen beta lactams geven
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Antibioticadosage bij 
nierinsufficiëntie

Inneke De laet

Staflid intensieve zorgen 

ZNA Stuivenberg en ZNA Middelheim

Wat is het doel van antibiotica-
dosering?

Zo snel mogelijk

Adequate concentratie

Juiste antibioticum

Juiste plaats

Juiste patiënt

Met minimale toxiciteit

Aan een aanvaardbare 
prijs

133



28/09/2017

66

Hoe meten we de nierfunctie?

Meest voor de hand liggend: creatinine klaring 
zoals weergegeven op het routine labo

Meet the twins

Albert
rAAA

Diepe shock, massieve 
transfusie

Ischemie van de nieren

Diurese minimaal

1ste labo: creat 1,8mg/dl, 
klaring 38ml/min

2de labo: creat 3,5mg/dl, 
klaring 18ml/min

Bernard
Urosepsis

Hypovolemie

Diurese eerst minimaal, 
nadien polyurie

1ste labo: creat 3,5mg/dl, 
klaring 18ml/min

2de labo: creat 1,8mg/cl, 
klaring 38ml/min

135



28/09/2017

67

Probleem met creatinineklaring

Niet voorzien voor acute situaties

Gaat uit van de veronderstelling dat het serum creatinine in 
steady state is 

Kunnen we dit oplossen?

136

Berekende creatinineklaring

Creatinineklaring kan ook berekend worden vanuit een 24u 
urinecollectie met de formule:

CrCl (ml/min) = Ucr (mg/dl) x Uvol (ml) / Pcr (mg/dl) x tijd 
(min)

Lost het probleem van de veronderstelling van steady state 
deels op

MAAR: 

Is omslachtig

Vraagt tijd 

Is maar een gemiddelde over 24u, is dus niet real time

137
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Alternatieven 
Berekende creatinineklaring via urinestaal ipv 24u collectie

Berekende creatinineklaring over 8, 6 of 2u (voordeel: speelt korter op de bal 
– nadeel: foutenmarge wordt groter, omslachtig)

Methodes om creatinineklaring te berekenen met evoluerende serum 
creatinine waarden (vb. Jelliffe)

Nieuwere biomarkers zoals NGAL, cystatine C enz.

138

Het belang van PK/PD
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140

Klassiek

140

Renaal geklaard 
antibioticum

Hydrofiel
(laag, variabel Vd)

Oplaaddosis

Lipofiel
(hoog, constant Vd)
Geen oplaaddosis

Verhoogde renale 
klaring

Dosis verhogen

Verlaagde renale 
klaring

Dosis verlagen

Normale renale 
klaring

Dosis behouden

Oplaaddosis 

Onderhouds-
dosis 

Blot S et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2014: 79(1): 77-84

Het belang van Vd

Aanpassing van de dosis aan de nierfunctie is vooral 
belangrijk voor antibiotica die renaal geklaard worden

Dit zijn voornamelijk de hydrofiele antibiotica (vb. beta-
lactams, aminoglycosiden, glycopeptiden)

Voor hydrofiele antibiotica is het distributievolume (Vd) ook 
zeer belangrijk voor de concentratie, bij gestegen Vd zal de 
concentratie dalen

De oorzaken die leiden tot AKI bij kritiek zieke patiënten gaan 
dikwijls gepaard met een gestegen Vd (vb. sepsis, 
brandwonden, pancreatitis, trauma, majeure heelkunde…)

Wanneer men de dosis aanpast aan de (verminderde) 
nierfunctie in de eerste dagen na opstarten, gaat men dus 
frequent inadequate plasmaconcentraties bereiken

141
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Hydrofiel vs lipofiel

Hydrofiel Lipofiel

Beta-lactams Fluoroquinolones

Aminoglycosiden Macroliden

Glycopeptiden Rifampicine

Linezolid

Tetracyclines

142

Belang van binding aan 
plasmaproteïnen

Vele kritiek zieke patiënten hebben een laag albumine

Antibiotica die normaal sterk eiwitgebonden zijn hebben dan 
een hogere vrije plasmaconcentratie

Waardoor ze sneller renaal geklaard worden

143
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144

Farmacokinetica

C
o

n
c
e

n
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e

Tijd

MIC

Peak/MIC “Concentratie afhankelijk”

AUC

Tijd>MIC

“Tijdsafhankelijk”

145

Het distributievolume als een meer

Peyto

Creek Mistaya

River

Antibiotica

Antibiotica

Nierfunctie

Concentratie
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Wat is de rol van TDM?

Pro

Laat toe de dosis te 
individualiseren

Brengt objectiviteit

Con

Kan niet gebruikt 
worden voor de 
startdosis(sen)

Blijft relatief in een 
dynamische situatie

Voor maximaal 
resultaat zeer 
arbeidsintensief

Duur 

Zijn er data?

147
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Kritiek zieke patiënten met AKI

Meropenem Ceftazidime Cefepime Piptazo

Adequate PK 12/16 (75%) 5/18 (28%) 3/19 (16%) 12/27 (44%)
Clcr
<50ml/min

5/6 (83%) 3/9 (33%) 2/12 (17%) 10/14 (71%)

Clcr
>50ml/min

7/10 (70%) 2/9 (22%) 1/7 (14%) 2/13 (15%)

148

 Bij kritiek zieke patiënten met sepsis/septische shock leidt het 

gebruik van de standaard dosissen beta-lactams tot inadequate 

plasmaconcentraties bij vele patiënten, ook bij aanpassing van de 

dosis aan de nierfunctie

 Voor meropenem en piptazo is dit effect nog beperkt, bij 

cefazidime en cefepime zijn de plasmaconcentraties inadequaat 

bij een grote meerderheid van de patiënten 

Taccone F et al. Crit Care 2010; 14(4): R126

Gehospitaliseerde patiënten met 
Cefepime

Cmin>4xMIC

Clcr 30ml/min
1x2g/24u

Clcr 60ml/min
2x2g/24u

MIC 1mg/l 85% 90%

MIC 2mg/l 75% 80%

MIC 4mg/l 45% 55%

149

 Exclusie van patiënten met een mogelijk verhoogd Vd

 Na bereiken van steady state concentratie

Tam VH et al. Antimicrobial Agents and Chemotherapy2003; 47(6): 1853-61
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Kritiek zieke patiënten met 
Ciprofloxacine 2x400mg/d IV

Over het algemeen stijdt AUC ca. 50% bij patiënten met 
nierfalen, maar grote individuele verschillen (toename van 
intestinale secretie?)

Aanbeveling: geen dosisreductie bij nierfalen, (hogere initiële 
dosis?)

150
van Zanten AR et al. J Crit Care 2008; 23(3): 422-430

Tigecycline bij vrijwilligers

Vrijwilligers met nierinsufficiëntie (Clcr<30ml/min) vs
vrijwilligers met normale nierfunctie

Klaring van tigecycline ca. 20% verminderd bij nierfalen

Resulterend in een AUC stijging van ca. 30%

Alle AUC waarden vielen binnen een normale therapeutische 
range

Geen toxiciteit waargenomen

Geen aanpassing ifv nierfunctie vereist

151
Korth-Bradley JM et al. J Clin Pharmacol 2012; 52(9):1379-1387
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Aminoglycosiden 

Amikacine

Concentratie-afhankelijk (efficiaciteit afh van 
piekconcentratie)

Hydrofiel 

Volledig renaal geklaard, dus klaring van amikacine recht 
evenredig met Clcr

Post-antibioticum effect

Nefrotoxisch (afhankelijk van AUC)

DUS: initiële dosis niet aanpassen aan nierfunctie (wel evtl 
aan piekspiegel), dosis interval aanpassen aan dalspiegel

Bij hemodialyse: volledige dosis toedienen VOOR dialyse

153
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Conclusies

Antibioticadosage bij 
nierinsufficiëntie (1)

Het bereiken van een adequate plasmaconcentratie moet 
altijd primeren boven het vermijden van toxiciteit of het 
vermijden van uitgaven

Aanpassing aan de nierfunctie is vooral aan de orde bij 
hydrofiele antibiotica zoals aminoglycosiden, beta lactams en 
glycopeptiden

Bij steady state nierfunctie: gebruik standaard aanpassing 
conform Sanford tabellen…

Indien het creatinine niet in steady state is, zijn er geen echt 
goed methodes om de creatinineklaring te meten

155
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Antibioticadosage bij 
nierinsufficiëntie (2)

Bij patiënten met acute nierinsufficiëntie zijn meestal nog 
andere processen aan de gang die een uitgesproken effect op 
de plasmaconcentratie kunnen hebben

Uit de weinige beschikbare studies blijkt dat het aanpassen 
van de dosis van beta lactams aan de nierfunctie meestal 
leidt tot iets minder inadequate plasmaconcentraties

Therapeutische drug monitoring kan helpen maar niet voor 
opstartdosis(sen)

Opstartdosissen dienen mi NIET aangepast te worden aan de 
nierfunctie (noch oplaad, noch onderhoudsdosis bij start van 
de behandeling)

156

Dank voor uw aandacht!
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VRAAG 11:
Opstart van ceftazidime voor een VAP met 
Pseudomonas aeruginosa.

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag 

B. 3 x 2000 mg per dag 

C. 6000 mg via continue infusie, zonder oplaad

D. 6000 mg via continue infusie, na 2 gram oplaad

Opstart van meropenem o.w.v. gecompliceerde, 
polymicrobiële abdominale infectie met isolatie van o.a. 
een P. aeruginosa (MIC meropenem = 4mg/L).

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag (infusie over 30 min)

B. 3 x 2000 mg per dag (infusie over 30 min)

C. 6000 mg via continue infusie 

D. 3 x 2000 mg per dag (infusie over 3h)

VRAAG 12:
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VRAAG 13:
Opstart van amoxi-clav (opnamedag 2) voor een 
mogelijks beginnende LWI bij 20 jarige patiënt met 
polytrauma (CCT + multipele ribfracturen +  perifere 
fracturen).

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag 

B. 4 x 1000 mg per dag 

C. 3 x 2000 mg per dag 

D. 6 x 1000 mg per dag 

AB dosage bij de kritiek zieke 

patiënt

Yves Debaveye, MD, PhD

Dept Intensive Care Medicine

KULeuven/UZLeuven

ZNA Symposium: (kosten) efficiënt AB-beleid voor de ziekenhuisarts

Edegem, 12 september 2017
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DISCLOSURES

• No financial disclosures

• I am a believer of PK/PD

ICU

• Live treatening infections

• AB use/pressure

• MRDO’s (high MIC’s)
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ICU

ICU = empirical AB treatment

Right drugRight time

Kumar A et al. CCM 2006 // Kollef MH et al. Chest 1999
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Right dose?

?

Underdosing = frequent

PK target not achieved in 21% of patients

Roberts JA et al. CID 2014Adapted table: doripenem & ceftriaxone = erased

Point Prevalence Study (1/3 of pts in first 24u of AB’s)
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DALI defining antibiotic levels in ICU-patients

Underdosing ~ outcome ?

Roberts JA et al. CID 2014

• 50%f >MIC not achieved in 21% of patients

 32%  of worse clinical outcome
(OR positive outcome = 0.68  [95%CI: 0.52-0.91]; P0.009)

• Wide interpatient variability

Pharmacokinetics of ICU patient

• Recent topic (since 2009-2010)  

• Very “hot topic” in literature

Roberts JA et Lipman J. CCM 2009
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Sepsis & septic shock  PKPD Δ

• Sepsis-3: life-threatening organ dysfunction caused 

by a dysregulated host response to infection (f.k.a. SIRS)

Singer M et al.  JAMA 2016 // Angus DC &Van der Poll T. NEJM 2013

Sepsis : altered PK/PD
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• Early phase (d 1-3) 

• Loading dose

• Late phase (> 3) 

• Maintenance dose

[hydrophilic AB] plasma Δ

• Beta-lactams

• Aminoglycosides

• Glycopeptids

• Linezolid

• Colistin
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AB prescriptions in critically-ill patients: 
a latin american experience

Curcio D for Latin American Antibiotic Use in ICU Group. 

Ann Med Health Sci Res. 2013

75% Beta Lactam AB

Increased distribution volume (Vd)  

Gonçalves-Pereira. Crit Care 2011 //Roberts JA. CCM 2009 //Taccone FS Crit Care 2010



28/09/2017

86

Vd

Don’t forget the loading dose!!!!!

Rhodes NJ. CID 2014 //De Waele JJ.Int J Antimicrob Agents. 2015

Time to reach MIC: 3 vs 33 min

Time to reach MIC: 3 vs 1h54min

4g pipTazo load follow by 4g/120min: 4*/d
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Englert P- EP0354 ECCMID 2017

Optimization of B-lactam loading dose in 

sepsis and septic shock

CL
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Dose AB  Interval 

Infusion time
Infusion time

+ dose

Maximizing duration of exposure to BL-AB

MacVanea S et al. Int J Antimicrob Agents. 2013

Haeseker M et al. BMC Pharmaco Toxicol 2014

>
4

0
%

T
>

M
IC

EUCAST clinical BP

for EB’s

Efficacy target

MIC 8 = 95%

MIC 4 = 100%

for Enterobacteriaceae

65%

93%
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Extended versus bolus infusion 

of piperacillin

De Waele JJ. Minerva Anestesiol. 2014

Bolus : 4g/30min
EI: 4g/120min; 4*/d

EUCAST; PsAe

piperacillin Extended bolus P-value

50%fT>MIC 100% 62% 0,007

fT>MIC 100% 77% 0.05

100%fT>4*MIC 50% 0% 0.01

Ext infusion =  after LD of 4g pip

Continuous meropenem infusion:

plasma  & tissue concentrations 

Roberts JA. J Antimicrob Chemother. 2009

tissue

day 2-5day 1

continous infusion

intermittent bolus

plasma

E
U

C
A

S
T

 c
lin

ic
a
l
B

P
’s

(P
s
A

e
) 

=
 2

 (
S

) 
–

8
(R

) 
m

g
/l



28/09/2017

90

Hospital mortality (censored at d 30)

Clinical cure

Roberts JA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016

NNTT= 1/15

PK/PD in critically ill patients: 

 efficacy & resistance development 

Canton R. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013//Abdul-Aziz MH. Semin Resp CCM 

2015//Fantin B. JAC 1994//Oplossen SK. AAC 2005//Louie A. AAC 2010
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• Loading dose !!!

• More intravenous pumps

• Reduced patient mobility

• Risk of catheter-associated infections

• Compatibility

Flush

Disadvantages

Lam WJ. Ann Pharmacother 2013//Claus. AAC 2010//

Xamplas RC. Am J Health Syst Pharm 2010// Zvonar R. Can J Hosp Pharm. 2010 

Up to 47% loss of prescribed AB’s!!! 

Mouton JW. Curr Opin Crit Care. 2007

Decomposition

≤10%

bijsluiter

2-3h

24h

24h

24h

3h
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Beumier M et al. Crit Care. 2014

‘normal kidney’ doses: CEF 2g q8h; PTAZ =4g q6h; MEM 1g q8h)

• High interpatient variability

• Drug levels above PK target threshold in 90%

• 53% very high drug levels = potential (neuro)toxicity

• CL of BL-AB correlates with CRRT intensity 

PK target threshold : [AB] > 4x tMIC in  >40% (MEM), 50% PTZ & 70% CEF/Cefta

Beumier M et al. Crit Care. 2014



28/09/2017

93

Fluconazole dosing in CRRT

Patel K. AAC 2011// Schetz M. Curr Opin Crit Care. 2007

CRRT  800 mg fluconazole/day

188

CL (fluco) by CVVH 

= 2,3 x CL of healthy volunteers

Absence of evidence

is not 

evidence of absence

Lord Martin Rees 
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Smith GC & Pell JP. BMJ 2003

Parachute use to prevent death and major 

trauma related to gravitational challenge
systematic review of randomised controlled trials
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DEEL 3: THE HOST

Antibioticadosage bij de kritiek zieke patiënt – DEEL 2

ZNA avondsymposium 2017: (Kosten)efficiënt 
antibioticabeleid voor de ziekenhuisarts

Prof.  Yves Debaveye & Apr. Matthias Gijsen

AB therapie bij de ICU patiënt
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kritiek zieke patiënt 
≠ standaard patiënt

Augmented Renal Clearance (ARC)

Capillair lek Hypoalbuminemie

 PK/PD variabiliteit

Therapeutisch effect

Toxisch effect

Augmented renal clearance (ARC)

• Wat?
 “Hyperdynamische toestand” 

• Inflammatie (SIRS)

• OKa

• Grote # vocht

• Vasopressie

• Hoe meten? 

 CrCl24u ≥ 130 ml/min/1.73m²

• 24u urinecollectie

• Eventueel kortere collecties tot 8u, zelfs 2u urinecollecties

• Wie?
– Jonger (≤ 50j)

– Man

– Sepsis / (poly)trauma / post-op (vooral neuro)

– Lagere SOFA (≤ 4) / APACHE (≤ 16)
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Augmented renal clearance (ARC)

• ~65 % van de patiënten vertonen 

ARC op minstens 1d tijdens ICU 

opname.

• ARC op dag 1  verhoogde kans 

op ARC gedurende volgende 6d.

• 24u vochtbalans is niet predictief

voor CrCl24u ARC is niet 

zichtbaar voor de clinicus

Capillair lek

• Wat?
– Intravasculair  Interstitieel (proteïne rijk vocht)

• Systemische inflammatie

• Grote # vocht

 Endotheel dysfunctie

 Verhoogde capillaire permeabiliteit

• Hoe meten?
– Geen éénduidige methode

• Oedeem?

• Vochtstatus?

• Serum markers?

• Wie?
– Sepsis / septische shock

• Vroege fase

– Idiopathisch, auto-immuun, ….

• Cytokines
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Capillair lek

Vd voor alle 4 AB is 

verhoogd vergeleken 

met Vd volume bij 

gezonde vrijwilligers

Cmax voor alle 4 AB is 

lager vergeleken met 

Cmax bij gezonde 

vrijwilligers

LD = Css * Vd

Hypoalbuminemie

• Wat?
– Verhoogde vrije fractie (= biologisch actieve fractie)

• Vd

• CL

 Vrije concentratie voor de meeste GM

» Initieel: hoger

» Later tijdens het doseringsinterval: lager

• Hoe meten?
– Serum albumine < 25 g/L

• Wie?
– Zeer frequent op de ICU (tot 40-50%)

• Capillair lek

• Verlaagde synthese (leverfalen)

• Verlies (brandwonden, nefrotisch syndroom, ..)

• Slechte nutritionele status
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Hypoalbuminemie

• 10 ICU patiënten met 

MSSA sepsis 

(albumine 20.5, geen 

nierfalen)

• Vd 2x hoger dan in 

gezonde vrijwilligers

MIC50= 2 mg/L

(Klinische) implicaties

• ARC

Verhoogde CL
• Predominant renaal geklaarde AB

• Capillair lek

 Verhoogd Vd

• Hydrofiele AB

• Hypoalbuminemie

 Verhoogde CL en verhoogd Vd

• Sterk plasma proteïne gebonden AB

Resistentie

Mortaliteit

Therapie falen

Verlengde duur AB/opname
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Inneke De laet

Yves Debaveye

Matthias Gijsen

VRAAG 9: 
 Welke is een goede methode om nierfunctie te meten 

voor dosering van antibiotica bij AKI?

A. Berekende klaring op urinecollectie

B. Standaard klaring (MDRD)

C. Jelliffe methode voor onstabiele nierfunctie

D. Cystatine C, NGAL,…

E. Geen van bovenstaande
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VRAAG 9: 
 Welke is een goede methode om nierfunctie te meten 

voor dosering van antibiotica bij AKI?

A. Berekende klaring op urinecollectie

B. Standaard klaring (MDRD)

C. Jelliffe methode voor onstabiele nierfunctie

D. Cystatine C, NGAL,…

E. Geen van bovenstaande

VRAAG 10:
 Bij een kritiek zieke patiënt met septische shock en 

AKI moet ik de initiële dosis beta-lactam…

A. …reduceren want de klaring is gereduceerd 
(risico op toxiciteit)

B. …verhogen want het distributievolume is 
verhoogd (nodig voor efficaciteit)

C. …gebruiken in de standaard dosis 

D. Geen beta lactams geven
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VRAAG 10:
 Bij een kritiek zieke patiënt met septische shock en 

AKI moet ik de initiële dosis beta-lactam…

A. …reduceren want de klaring is gereduceerd 
(risico op toxiciteit)

B. …verhogen want het distributievolume is 
verhoogd (nodig voor efficaciteit)

C. …gebruiken in de standaard dosis 

D. Geen beta lactams geven

VRAAG 11:
Opstart van ceftazidime voor een VAP met 
Pseudomonas aeruginosa.

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag 

B. 3 x 2000 mg per dag 

C. 6000 mg via continue infusie, zonder oplaad

D. 6000 mg via continue infusie, na 2 gram oplaad
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VRAAG 11:
Opstart van ceftazidime voor een VAP met 
Pseudomonas aeruginosa.

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag 

B. 3 x 2000 mg per dag 

C. 6000 mg via continue infusie, zonder oplaad

D. 6000 mg via continue infusie, na 2 gram oplaad

Opstart van meropenem o.w.v. gecompliceerde, 
polymicrobiële abdominale infectie met isolatie van o.a. 
een P. aeruginosa (MIC meropenem = 4mg/L).

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag (infusie over 30 min)

B. 3 x 2000 mg per dag (infusie over 30 min)

C. 6000 mg via continue infusie 

D. 3 x 2000 mg per dag (infusie over 3h)

VRAAG 12:
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Opstart van meropenem o.w.v. gecompliceerde, 
polymicrobiële abdominale infectie met isolatie van o.a. 
een P. aeruginosa (MIC meropenem = 4mg/L).

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag (infusie over 30 min)

B. 3 x 2000 mg per dag (infusie over 30 min)

C. 6000 mg via continue infusie 

D. 3 x 2000 mg per dag (infusie over 3h)

VRAAG 12:

VRAAG 13:
Opstart van amoxi-clav (opnamedag 2) voor een 
mogelijks beginnende LWI bij 20 jarige patiënt met 
polytrauma (CCT + multipele ribfracturen +  perifere 
fracturen).

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag 

B. 4 x 1000 mg per dag 

C. 3 x 2000 mg per dag 

D. 6 x 1000 mg per dag 
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VRAAG 13:
Opstart van amoxi-clav (opnamedag 2) voor een 
mogelijks beginnende LWI bij 20 jarige patiënt met 
polytrauma (CCT + multipele ribfracturen +  perifere 
fracturen).

Welk doseringsschema geniet Uw voorkeur?

A. 3 x 1000 mg per dag 

B. 4 x 1000 mg per dag 

C. 3 x 2000 mg per dag 

D. 6 x 1000 mg per dag 


