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1. Casus behandeling van 
bloedstroominfecties met  
Staphyloccoccus aureus en Candida sp

2. Implementatie richtlijnen   



Goede 

antimicrobiële 

behandeling voor 

de patiënt

Antimicrobial stewardship balans

INDIVIDU MAATSCHAPPIJ



BAPCOC beleidsplan voor de 
ziekenhuizen

�http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be

Indicator Target

Keuze van therapeutisch antibioticum conform lokale 
richtlijn 

90%

Indicatie voor antibioticatherapie vermeld in medisch 
dossier 

90%

Keuze van antibioticum in kader van chirurgische 
profylaxe conform lokale richtlijn 

90%

Duur van chirurgische antibioticaprofylaxe conform 
lokale richtlijn 

90%

2019



CASUS 1

�Je bent lid van het Multidisciplinair Infectie Team in jouw  
ziekenhuis. De microbiologen laten weten dat één van de 
patiënten op geriatrie een bloedstroom infectie heeft met 
Staphylococcus aureus gepaard gaande met hoge koorts . Er is 
nog geen antibiogram beschikbaar. De patiënt heeft een goede 
nierfunctie. 

�Welk antibioticum stel je voor?  



vraag

�1. amoxicilline/clavulaanzuur 4 x 1 G IV 

�2. flucloxacilline 6 x 1 G IV

�3. vancomycine volgens protocol ziekenhuis tot antibiogram 
gekend is en dan eventueel overschakelen naar flucloxacilline 6 
x 2 g

�4. flucloxacilline 6 x 2 G IV



Waarom aandacht voor Staphylococcus 
aureus bacteriëmie?

�Staphylococcus aureus bacteriëmie
• hoge mortaliteit en morbiditeit. Mortaliteit voor bloedstroominfectie 

met methicilline-resistente S. aureus (MRSA)  situeert zich tussen 
20 en 30%.

• veroorzaakt 20% van alle intravasculaire katheter-gerelateerde 
bacteriëmieën of bloedstroominfectie (BSI) en 35% van alle 
endocarditis gevallen. 

�Kaasch et al. J Infect. 2014; 68: 242–251





Richtlijn UZ GENT



Staphylococcus aureus bacteriëmie

�Vraag: 
�Het antibiogram is gekend : methicilline gevoelig/vancomycin

gevoelig. Welke therapie zal je aanbevelen? Hoelang zal  je 
behandelen?

�1. amoxicilline/clavulaanzuur 4 x 1 G IV tot verdwijnen koorts

�2. flucloxacilline 6 x 1 G IV gedurende 7 dagen

�3. vancomycine volgens protocol ziekenhuis minimum 14 
dagen

�4. flucloxacilline 6 x 2 G IV gedurende 14 dagen minimum 14 
dagen
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Staphylococcus aureus bacteriëmie
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Vraag: wat zijn nog belangrijke 
aandachtspunten bij deze patiënt 

�1) geen 

�2) Catheterbeleid

�3) uitsluiten endocarditis 

�4) 2 en 3 







Staphylococcus aureus bacteriëmie



Staphylococcus aureus bacteriëmie





Effect of bedside consultation for Staphylococcus 
aureus bacteraemia on mortality (Lancet Infect 
Dis 2016;16: 847–56)



Goto M et al. JAMA. september 2017



Casus 2 

�Patiënt JP, 66 jaar, 90 kg lichaamsgewicht  en normale 
leverfunctie is gehospitaliseerd op de dienst  hematologie in het 
kader van een hematologische maligniteit.

�Uit een hemocultuur (afgenomen via catheter en via een 
perifere vene) komt een gist.



Wat is jouw advies wat betreft  opstart 
antimycoticum?

�1) dit is niet ernstig , dus geen therapie nodig

�2) fluconazole IV 800 MG oplaaddosis op dag 1, fluconazole
400 MG vanaf dag 2

�3) caspofungin 70 MG oplaaddosis, 50 MG onderhoud

�4) caspofungin 70 MG dagelijks

�5) anidulafungin 200 MG oplaad, 100 MG onderhoud



Waarom aandacht voor  Candidemie 
infecties?

�in 2 tot 3% van de bloedstroominfectie is Candida de 
verwekker

�candidemieën zijn geassocieerd met een hoge mortaliteit. 
�15 – 25% voor volwassenen
�10 – 15% voor neonaten en kinderen. 

�Candida auris: 70 % mortaliteit (Clin Infect Dis. 2017;64(2):141-3.) 

Clin Infect Dis 2009;48:503-35

Virulence 2014; 5:161-169









Casus 2

�Gist blijkt Candida albicans te zijn gevoelig aan fluconazole. 
Patiënt staat onder caspofungin

Wat adviseer je?

�1) onmiddellijk naar fluconazole switchen (hoe ga je doseren?)

�2) behandeling stoppen

�3) voorlopig caspofungin aanhouden 







CASUS 2

�Hoelang ga je behandelen?

�1) 7 dagen

�2) 14 dagen na eerste negatieve bloedkweek

�3) 7 dagen na eerste negatieve bloedkweek





Casus 2 

�Zijn er nog andere aandachtspunten?

1) neen

2) catheterbeleid, uitsluiten endocarditis, interacties 

3) catheterbeleid

4) uitsluiten endocarditis









echocardiografie



VZA fiche “antibiotica-werkgroep”
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Fungizone suspensie PO - 1mg/kg

Sporanox 100mg PO - 1 x 100mg

Diflucan 200mg PO - 2 X 200 mg

Diflucan 400mg IV - 1 X 400 mg

Ancotil 500mg PO - 150 mg/kg

Vfend 200mg PO - 8 mg/kg

Noxafil 100mg comp 1 x 300mg

Noxafil 4,2g susp PO - 2 x 400 mg

Vfend 200mg IV - 8 mg/kg

Ancotil 2,5g IV - 150 mg/kg

Abelcet 50mg IV - 5 mg/kg

Noxafil IV  300MG

Ecalta 100mg IV - 1 x 100mg

Cancidas 50mg IV - 1 x 50mg

Ambisome 50mg IV - 5 mg/kg

Dagprijzen (euro) antimycotica 2017 - gesorteerd vol gens bedrag 
(voorgestelde dosis niet extrapoleerbaar naar alle p atiënten) 

Reeks1





Antifungal stewarsship

• 1100 bedden
• Team: microbioloog en klinisch apotheker (tijdsbesteding 1 – 1,5 dagen per 

week
• 180,000 GBP bespaard op jaarbasis  



Audit - methodologie



N=58



N=7



Evaluatie congruentie met interne richtlijnen

SAB CANDIDEMIE

Katheterbeleid 75,9 % 86,7 %

Antibioticabeleid 86,2 % -

Antifungale therapie - 45,5 % *

Echocardiografie 24,1 % 9,1 %

Oogfundusonderzoek - 63,6 %

MIT advies / algemene 
inwendige ziekten

55,2 % 72,7 %



Evolutie behandeling Staphylococcus 
aureus in UZ Gent (periode 2007-2016)



Antimicrobial order 
forms
Antimicrobial cycle
Combination therapy

Education
Guidelines and 
clinical pathways
Streamlining or
de-escalation of 
therapy
Dose optimization
Parenteral to oral
conversion

Prospective
audit with
intervention and 
feedback.
Formulary
restriction and 
preauthorization

Degree of evidence

Dellit et al CID 2007; 44:159–77 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD003543.
Tamar et al CID  2016  (online IDSA website)

Persuasive interventions

Restrictive interventions

Antimicrobial stewardship programma



Welke interventies gebruiken om antibiotica gebruik te verbeteren in 
ziekenhuizen?

Restrictieve 
interventies

• Gemotiveerd voorschrift
• Goedkeuring door expert
• Niet beschikbaar op de 

afdelingen
• Evaluatie en wijziging 

door expert

Overtuigings-
gerichte

interventies

• Verspreiding educatief 
materiaal 

• Reminders
• Audit en feedback
• Educational outreach

Structurele 
interventies

• Nieuwe labo 
technologie 

• Computer 
ondersteuning

Davy P et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD003543.



50 /

JAMA. 1999;282:1458-1465



Infect Dis Clin N Am 28 (2014) 169–175
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Nudging
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NUDGING
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� Implementatie richtlijnen voor de behnling S. aureus

Van barrière analyse naar effectieve 
interventies

VOETTEKST55 / ECCMID workshop april 2018 M. Hulscher, 
J. Schouten



� Vraagstelling: Wat zijn de barriëres die er voor zorgen 
dat patiënten met S. aureus in een hemocultuur niet 
correct worden gebruikt en wat zijn de effectieve 
interventies?
� Doel: effectieve interventies kiezen?  
� Hoe? 5 stappen

• Stap1: Identificatie van barriëres
• Stap 2: Geef prioriteiten aan barriëres
• Stap 3: Selectie van de barriëres
• Stap 4: Oplijsten van mogelijke interventies
• Stap 5: Actieplan    

Van barrière analyse naar effectieve 
interventies

VOETTEKST56 /



Staphylococcus aureus bacteriëmie: UZ 
Gent

�Richtlijn 2009: 
�Verspreid naar alle artsen
�Consulteerbaar op intranet
�Link in labview bij positieve S. aureus hemocultuur

�Prospectieve opvolging MIT



Proactieve opvolging UZ GENT

Antimicrobial order 
forms
Antimicrobial cycle
Combination therapy

Education
Guidelines and 
clinical pathways
Streamlining or
de-escalation of 
therapy
Dose optimization
Parenteral to oral
conversion

Prospective
audit with
intervention and 
feedback.
Formulary
restriction and 
preauthorization

Degree of evidence

Dellit et al CID 2007; 44:159–77 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD003543.
Tamar et al CID  2016  (online IDSA website)

Persuasive interventions

Restrictive interventions

MIT 
born 1/01/2011



Multidisciplinair Infectie Team: werking

Positieve 
culturen

Consulten 
infectiologie

Restrictieve 
antibiotica 

Communicatie naar arts

Buyle F et al. Acta Clin Belg 2014;69:320-6



� Bouwstenen in EPD – nudging MIT 

Opvolging UZ Gent
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Functie
Afdeling of dienst
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