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‘WHEN LESS IS NOT ENOUGH’ 
– 

CLEARANCE IN ANTIBIOTICS 

 
Een retrospectief onderzoek naar de dosering van antibiotica bij herstel van nierfunctie 

Abstract 
Achtergrond 
Recent was er een casus waarbij een patiënt met Acuut Kidney Injury herstel van nierfunctie had 
en dosering van antibiotica niet was verhoogd bij deze verbeterde nierfunctie. Antibiotica zijn één 
van de meest voorgeschreven medicatiesoorten op de Intensive Care. Adequate behandeling met 
de juiste dosering antibiotica is van belang voor het herstel van de patiënt en het verminderen van 
het risico op antibiotica resistentie.   
Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is de incidentie van onjuiste antibioticadosering bij herstel van 
nierfunctie weer te geven en te kijken of factoren als weekdag, temperatuur en leukocytenaantal 
een rol hierbij spelen.  
Methode  
Het betreft een single center, retrospectief, observationeel onderzoek. De onderzoeksperiode was 
van  1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en vond plaats op de afdeling Intensive Care van 
het Spaarne Gasthuis. Het onderzoek is een statistisch onderzoek waarbij gekozen is voor 
beschrijvende statistiek. Voor het toetsen van associaties is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat 
toets. Er zijn 26 patiënten geïncludeerd voor het onderzoek, waarbij in totaal op 133 dagen 
antibiotica zijn voorgeschreven en er sprake was van herstel van nierfunctie gemeten in estimated 
Glomerular Filtration Rate.  
Resultaat 
Op de afdeling Intensive Care van het Spaarne Gasthuis is bij patiënten met Acuut Kidney Injury in 
2018 is de dosering van renaal geklaarde antibiotica in 17% (n=22) van de behandeldagen niet 
adequaat aangepast bij herstel van nierfunctie gemeten in estimated Glomerular Filtration Rate. 
Daarbij was in 3% (n=4) van het totaal aantal opnamedagen sprake van een te lage dosering en in 
13,5% (n=18) een te hoge dosering van antibiotica volgens de richtlijn van de Stichting Werkgroep 
Antibiotica Beleid. Associaties van het aanpassen van antibioticadosering met weekdag (p=0,68), 
temperatuur (p=0,963) en leukocytenaantal (p=0,978 ) zijn niet significant. Bij opname werd bij 
65% van de patiënten (n=17) de antibioticadosering niet adequaat gedoseerd passend bij de 
nierfunctie.   
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Lijst met afkortingen 

AKI  Acuut Kidney Injury 

CRP  C-Reactief Proteïne 

CVVH  Continu VenoVeneuze Hemofiltratie 

eGFR  estimated Glomerular Filtration Rate 

GFR  Glomerular Filtration Rate 

IC  Intensive Care 

KDIGO  Kidney International Improving Global Outcomes 

MDRO  Multi Drug Resistent Organism 

STZ  vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 

SWAB  Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid 
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Figuur 6  Dosering antibiotica volgens SWAB 
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Setting 
Het Spaarne Gasthuis behoort tot de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het 

Spaarne Gasthuis verleent medisch-specialistische zorg aan alle inwoners van Nederland en specifiek aan de 

inwoners van de regio Kennemerland, Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek 
Het beschikt over 4 locaties in Haarlem, Hoofddorp en Heemstede en daarnaast 4 locaties voor 
polikliniekbezoek. Het Spaarne Gasthuis streeft naar “Samen meer dan topzorg” wat blijkt uit de kernwaarden: 
“we zijn een gasthuis, we zijn een partner met passie, verder als het beter is, we verhogen het niveau van 
topzorg.” Kwaliteit en vernieuwing zijn belangrijk voor het Spaarne Gasthuis, daar speelt onderzoek een grote rol 
in.1  
Het Spaarne Gasthuis beschikt over 601 klinische bedden. De afdeling Intensive Care (IC) heeft een capaciteit 
van 18 intensive care bedden verdeeld over de locaties in Haarlem-Zuid en Hoofddorp. In 2018 zijn er in totaal 
1820 patiënten opgenomen op de IC met totaal 6040 ligdagen.  

 
Inleiding 
Een deel van de patiënten die worden opgenomen op de IC hebben acute (op chronische) nierinsufficiëntie: 
Acuut Kidney Injury (AKI). Bij patiënten met nierinsufficiëntie wordt de dosering van verschillende soorten 
antibiotica die renaal worden geklaard aangepast op basis van de nierfunctie.  
Op basis van een casus in het recente verleden, waarbij de nierfunctie was hersteld en de dosering van 
antibiotica niet is aangepast, heb ik dit onderwerp gekozen. Na enkele dagen ontwikkelde de patiënt koorts en is 
de dosering van antibiotica alsnog aangepast.  
Bij het multidisciplinair overleg is in principe een apotheker aanwezig, die regelmatig dosering van medicatie 
bespreekt. Het komt voor dat er geen apotheker aanwezig is, bijvoorbeeld in het weekend.  
Er is veel aandacht voor het aanpassen van de dosering van antibiotica bij een slechte nierfunctie, met dit 
onderzoek wordt geobjectiveerd of er ook voldoende aandacht is voor het aanpassen van de dosering van 
antibiotica indien de nierfunctie herstelt. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de zorg voor een patiënt die 
herstellend is van AKI.  

 
Probleem-, vraag- en doelstelling 
Naar aanleiding van bovenstaande is de volgende probleemstelling gedefinieerd:  
“Dosering van renaal geklaarde antibiotica wordt niet aangepast bij herstel van nierfunctie, waardoor er sprake is 
van onderdosering van antibiotica.“ 
In dit onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de vraag:  
“Is bij patiënten met nierfalen in 2018 de dosering van renaal geklaarde antibiotica adequaat aangepast bij 
herstel van nierfunctie gemeten in estimated Glomerular Filtration Rate?”  
Door middel van de verzamelde onderzoeksgegevens wordt inzicht verkregen in de dosering van renaal 
geklaarde antibiotica welke wordt aangepast bij herstel van de nierfunctie. Hiermee wordt de incidentie van 
onderdosering van antibiotica weergegeven bij patiënten die herstellend zijn van AKI. Daarbij wordt ook gekeken 
of er verschil is in behandeling van verschillende patiëntengroepen (bijvoorbeeld op basis van ziektebeeld, 
chronische/acute nierinsufficiëntie). Uitgangspunt hierbij is dat dosering van antibiotica wordt aangepast bij 
verminderde nierfunctie, dit zal ook worden meegenomen in het onderzoek.  
 
Conceptualisering 
In het Spaarne Gasthuis worden op de afdeling Intensive Care de antibiotica gedoseerd volgens de richtlijn van 
de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). Onder antibiotica worden antibacteriële middelen verstaan 
die onder te verdelen zijn in verschillende groepen.  
Dosering van antibiotica volgens de richtlijn van de SWAB wordt gedaan op basis van de estimated Glomerular 
Filtration Rate (eGFR).  
Om de mate van AKI te beoordelen zijn ook gegevens over urineproductie en kreatinine verzameld. Daarnaast 
worden de infectieparameters temperatuur en leukocyten aantal meegenomen in dit onderzoek als indicator 
voor tekenen van infectie en/of mogelijke reden tot herzien van het antibioticabeleid. Het C-Reactief Proteïne 
(CRP) is niet meegenomen in dit retrospectief onderzoek, omdat dit niet dagelijks wordt bepaald.  
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Literatuur 
Antibiotica zijn één van de meest voorgeschreven medicatiesoorten op de IC. 
Het verstandig gebruik van bestaande antibiotica is essentieel voor het behouden van de effectiviteit in het 
behandelen van infecties.2 Patiënten met (chronisch) nierfalen hebben een verhoogd risico op een infectie met 
multiresistente organismen (MDRO).3  

Er is toenemend bewijs dat bij critically ill patiënten met AKI de antibiotica dosering onvoldoende is om 
farmacodynamische doelen te behalen. Dit wordt onderschreven door hoge mortaliteitcijfers als gevolg van 
infectieuze oorzaken.4 Veel factoren beïnvloeden de antibiotica concentraties in het gebied rondom de infectie, 
beginnend bij de diverse farmacokinetische veranderingen bij critically ill patiënten.4 De maat voor nierfunctie is 
al decennia lang de Glomerular Filtration Rate (GFR).5  In praktijk wordt er met behulp van mathematische 
formules op basis van het serum kreatinine een schatting gemaakt van de GFR: de estimated Glomerular 
Filtration Rate (eGFR).6,7 Veranderingen in spiermassa en  distributievolume zorgen dat het eGFR geen adequate 
maat is voor critically ill patiënten. 8 

De kreatinineklaring is de enige betrouwbare manier om nierfunctie te beoordelen, echter blijkt in praktijk dat 
de test vaak niet goed wordt afgenomen en is ook deze niet geheel betrouwbaar.7,8  
Voor de schatting van nierfunctie is ureum minder goed bruikbaar. De serum ureum concentratie wordt niet 
alleen door glomerulare filtratie beïnvloedt, maar ook door productie van ureum en reabsorptie in de tubulus 
welke beïnvloedt wordt door o.a. eiwitinname, katabole status en volumestatus.9 
De aanwezigheid van multi orgaan falen en polyfarmacie maken patiënten vatbaar voor toxiciteit van 
medicatie.10  
AKI wordt door de Kidney International Improving Global Outcomes (KDIGO) gedefinieerd als:  

- stijging van het serum kreatinine met ≥0,3mg/dl binnen 48 uur 
- stijging van het serum kreatinine tot ≥1,5 maal boven de basislijn  
- urineproductie ≤0,5ml per kilogram lichaamsgewicht per uur gedurende 6 uur.11  

AKI wordt ingedeeld van stadium 1 tot stadium 3 waarbij serum kreatinine en urineproductie de maat zijn om 
nierinsufficiëntie te beoordelen.  
Om patiëntuitkomst te verbeteren en risico op antibiotica resistentie te verminderen is een individuele dosering 
voor een critically ill patiënt met het bewaken van therapeutische dosering van belang.12 
Richtlijnen worden in de gezondheidszorg in verschillende mate nageleefd. Er is een grote variatie in cijfers over 
naleving van richtlijnen, maar uit bijna alle onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er ruimte is voor 
verbetering in het naleven van richtlijnen.13  

 
Onderzoeksmethode 
Methode 
Het betreft een single center, retrospectief, observationeel onderzoek. De onderzoeksperiode was van  1 januari 
2018 tot en met 31 december 2018. Alle patiënten die in 2018 op de IC zijn opgenomen zijn gescreend voor dit 
onderzoek (convenience sample).  

 
Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Tijdens opname eGFR <80 ml/min/1.73m^2  Patiënten met eGFR >80 ml/min/1.73m^2 

Herstel eGFR, waarop dosering antibiotica aangepast moet 
worden. 

Patiënten bij wie eGFR niet is vervolgd / opnameduur <24uur 

Patiënten met acute dan wel chronische nierinsufficiëntie.  Patiënten onder 18 jaar. 
 

Gebruik antibiotica (die renaal worden geklaard) Patiënten met CVVH of dialyse behandeling 

 
Tabel 1  Inclusiecriteria en exclusiecriteria 

 
Het eGFR is indien bekend vóór opname gemeten, gedurende de opname en tijdens het gebruik van antibiotica 
dagelijks. De dosering van antibiotica is voorgeschreven in het elektronisch patiënten dossier (EPIC) en getoetst 
aan de richtlijn van de SWAB. Andere richtlijnen zoals Renal Drug Handbook zijn niet gebruikt aangezien de 
SWAB richtlijn de meest gebruikte richtlijn is. Doseringsaanpassing is geanalyseerd als terecht/onterecht niet 
aangepast op nierfunctie en terecht/onterecht aangepast op nierfunctie. Aangezien er geen data voor de 
categorie “dosering onterecht aangepast op nierfunctie” niet voorkomt wordt deze in sommige tabellen 
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weggelaten. Ook is de hoogte van de antibioticadosering geanalyseerd als adequate dosering, te lage dosering 
en te hoge dosering.  
De eGFR is bepaald met de CKD-EPI formule. Bloedwaarden zijn bepaald door het laboratorium van Atal Medial. 
Het stadium van AKI is ingedeeld volgens criteria van KDIGO.11 

 
Stadium Serum kreatinine Urineproductie 

1 stijging van 
1,5-1,9x ten opzichte van basislijn 

of 
≥0,3mg/dl (≥26,5µmol) 

<0,5ml/kg/uur gedurende 6-12 uur 

2 stijging van 
2,0-2,9x ten opzichte van basislijn 

<0,5ml/kg/uur gedurende ≤12 uur 

3 stijging van 
3x ten opzichte van basislijn 

of 
≥4,0mg/dl (≥353,6µmol) 

of 
start nierfunctie vervangende therapie 

of  
eGFR <35ml/min/1.73m2 (patiënten <18 jaar) 

<0,3ml/kg/uur gedurende ≤24 uur 
Of 

Anurie gedurende ≤12 uur 

 
Tabel 2 AKI criteria 

 
Ook is er handmatig in data teruggezocht ter verduidelijking bij associaties van variabelen.  
De resultaten worden hieronder weergegeven. 

 
data-analyse 
Het onderzoek is een statistisch onderzoek waarbij gekozen is voor beschrijvende statistiek en voor het toetsen 
van associaties is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets. Met deze toets is beoordeeld of enkele factoren 
invloed hebben op het wel of niet aanpassen van de antibioticadosering bij herstel van nierfunctie. 
Het onderzoek vond plaats op de afdeling Intensive Care van het Spaarne Gasthuis. Er was geen toestemming 
nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie aangezien patiënten niet aan extra handelingen of 
interventies onderworpen zijn. Alle gegevens voor het onderzoek zijn uit het elektronisch patiënten dossier 
verkregen en geanonimiseerd. Dit is in samenspraak met medisch begeleider en verpleegkundig onderzoeker 
gedaan. 
Voor de statistische analyse is het programma SPSS Statistics (version 24) gebruikt.  
Een p-waarde ≤0,05 wordt als significant beschouwd.  
Voor de onderzoekspopulatie is er een mean en standaarddeviatie (±SD) berekend. Bij de resultaten worden er 
aantallen en percentages weergegeven. Ook zijn enkele resultaten weergegeven in een boxplot waarin 
minimum, maximum, Interkwartielafstand en mediaan wordt weergegeven.  

 
Resultaten 
Onderzoekspopulatie 
Voor het onderzoek zijn 26 patiënten geïncludeerd waarbij gegevens van antibioticadosering zijn verzameld.  

Onderzoekspopulatie n=26  

Leeftijd 
18-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
90-100 

76,9 (±11,2) 
n=0 
n=0 
n=1 
n=1 
n=5 
n=7 
n=9 
n=3 

 
Figuur 1 Leeftijd in jaren 
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Tabel 3  Onderzoekspopulatie 

Geslacht (%) 
Man 
Vrouw 

 
n=17 (65%) 
n=9 (35%) 

 

Opname-indicatie (%) 
Chirurgisch  
Niet-chirurgisch  

 
n=5 (20% ) 
n=21 (80%) 

 

Opnamediagnose (%) 
Cardiovasculaire stoornis 
Gastro-intestinale stoornis 
Urogenitale stoornis 
Metabole stoornis 
Respiratoire afwijking 

 
n=4 (15%) 
n=5 (19%) 
n=8 (31%) 
n=2 (8%) 
n=7 (27%) 

 

Opnameduur in dagen 6,5 (±6,1) 

 
Figuur 2 Opnameduur (IC) in dagen 

AKI (in %) 
AKI stadium 1 
AKI stadium 2 
AKI stadium 3 

 
n=13 (50%) 
n=9 (35%) 
n=4 (15%) 

 

Metingen 
eGFR (uitgangswaarde) 
eGFR (verloop gedurende 
opname) 
leukocytenaantal* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Het leukocytenaantal is niet 
normaal verdeeld, voor de 
vergelijkbaarheid wordt wel een 
gemiddelde en 
standaarddeviatie gegeven.  

 
56,3 (±20,8) 
53,2 (±25,5) 
 
16,09 (±11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figuur 3 Uitgangswaarde eGFR 
Figuur 4 Beloop eGFR per 24uur 
Figuur 5 Leukocytenaantal  
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Antibioticadosering 
De 26 geïncludeerde patiënten (n=26) hebben op meerdere dagen gedurende de opname in de periode tussen 1 
januari 2018 t/m 31 december 2018 op de IC antibiotica voorgeschreven gekregen. Bij opname hadden deze 
patiënten een verlaagd eGFR waarbij dosisaanpassing van de antibiotica nodig is volgens de SWAB richtlijn. De 
tabel met dosering is opgenomen in bijlage 2. Voorbeelden van antibioticasoorten waarin dosering niet 
adequaat is aangepast op nierfunctie zijn cefuroxim, meropenem, tazobactam/piperacilline, ciproxin en 
vancomycine. Al deze patiënten hebben herstel van eGFR gehad waarbij dosering van antibiotica aangepast 
moet worden. Deze patiënten hadden een cumulatieve opname duur van 169 dagen. Van deze 169 dagen zijn er 
op 159 dagen antibiotica voorgeschreven.  
 
Bij opname werden bij 9 (35%) van de 26 patiënten de antibiotica correct gedoseerd op nierfunctie. Bij 4 
patiënten (15%) was er sprake van een te lage dosering en bij 13 patiënten (50%) is een te hoge dosering 
voorgeschreven.  

 
Hoogte van dosering bij opname aangepast op nierfunctie n=26 

Adequate dosering n=9 (35%) 

Te lage dosering n=4 (15%) 

Te hoge dosering n=13 (50%) 

 
Tabel 4 Hoogte van dosering bij opname aangepast op nierfunctie 

 
Gedurende de opname was er bij alle 26 patiënten herstel van nierfunctie aangezien dit een inclusiecriterium is. 
Daarbij is bij 111 van de behandeldagen (83,5%) de antibiotica adequaat gedoseerd. 4 dagen (3%) is er een te 
lage dosering voorgeschreven van de antibiotica en op 18 dagen (13,5%) is antibiotica te hoog gedoseerd.  

 
Hoogte van dosering aangepast op herstel nierfunctie (%) n=133 

Adequate dosering n=111 (83,5%) 

Te lage dosering n=4 (3%) 

Te hoge dosering n=18 (13,5%) 

 
Tabel 5 Hoogte van dosering aangepast op herstel nierfunctie 

 
Aanpassing van antibioticadosering 
Alle patiënten hebben gedurende de opname herstel van nierfunctie gehad waarbij de dosering van antibiotica 
aangepast moest worden. Voor deze analyse is de opnamedag niet meegenomen waardoor 133 dagen zijn 
gebruikt voor deze analyse.  

 
Antibioticadosering n=133  

Dosering terecht niet aangepast n=92 (69%)  

Dosering terecht aangepast n=19 (14%) 

Dosering onterecht niet aangepast n=22 (17%) 

Dosering onterecht aangepast n=0 (0%) 

 
Tabel 6  Antibioticadosering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6  Dosering antibiotica volgens SWAB 

69%
14%

17%

0%

Dosering antibiotica volgens SWAB
n=133

Dosering terecht niet aangepast

Dosering terecht aangepast

Dosering onterecht niet aangepast

Dosering onterecht aangepast
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Op 22 dagen (17%) zijn antibiotica niet gewijzigd volgens de SWAB richtlijn bij herstel van nierfunctie. Op 111 dagen 
(83,5%) zijn antibiotica correct gedoseerd volgens de SWAB richtlijn, hiertoe behoren ook de doseringen die onjuist waren 
en nu bij herstel van nierfunctie wel correct zijn. 
Er is ook gekeken naar een aantal factoren welke mogelijk samen kunnen hangen met het wijzigen van de 
antibioticadosering. Bij deze factoren is de associatie geanalyseerd met behulp van de Chi-kwadraat toets.  
Een p-waarde <0,05 wordt voor de associatie als significant beschouwd.  

 
Antibioticadosering en weekdag 
In onderstaande kruistabel wordt het aanpassen van de antibioticadosering en de weekdag waarop dit gedaan 
wordt weergegeven. 

 
     Weekdag     
  Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal 

Antibiotica-
dosering 

Dosering terecht niet 
aangepast 

11 10 10 14 18 14 15 92 

 Dosering terecht 
aangepast 

0 3 5 4 2 3 2 19 

 Dosering onterecht 
niet aangepast 

5 6 5 4 1 1 0 22 

 Dosering onterecht 
aangepast 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal  16 19 20 22 21 18 17 133 

 

Tabel 7  kruistabel antibioticadosering en weekdag 
 

     Weekdag    
  Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Antibiotica- 
dosering 

Dosering terecht niet 
aangepast 

8% 7,5% 7,5% 10,5% 13,5% 10,5% 11% 

 Dosering terecht 
aangepast 

0% 2% 3,8% 3% 2% 2% 2% 

 Dosering onterecht 
niet aangepast 

3,8% 4,5% 3,8% 3% 1% 1% 0% 

 Dosering onterecht 
aangepast 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Tabel 8 percentages antibioticadosering en weekdag 

 
Het onterecht niet aanpassen op nierfunctie van de antibioticadosering is op dinsdag het meest frequent (n=6) gevolgd 
door maandag (n=5) en woensdag (n=5). Op zondag is dit niet voorgevallen en op vrijdag (n=1) en zaterdag (n=1) ook 
minder vaak.  
 
De associatie van antibioticadosering en weekdag is niet significant met p=0,68 

 
Antibioticadosering en temperatuur 
Alle dagen waarop antibiotica zijn voorgeschreven is de temperatuur gemeten. De tempertuur is onderverdeeld in 3 
categoriën: >36<38 oC, >38 oC en <36oC. Daarbij wordt >36<38 oC als normaal beschouwd.  
In onderstaande kruistabel staan de aantallen vermeldt. 

 
   Temperatuur   
  >36<38  >38 <36 Totaal 

Antibioticadosering Dosering terecht niet aangepast 66 19 7 92 

 Dosering terecht aangepast 12 5 2 19 

 Dosering onterecht niet aangepast 15 5 2 22 

 Dosering onterecht aangepast 0 0 0 0 

Totaal  93 29 11 133 

 
Tabel 9.  Antibioticadosering en temperatuur 
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1 patiënt heeft in de dag van te lage dosering van antibiotica een temperatuur van >38 oC ontwikkeld en 1 
patiënt heeft in de dag van te lage dosering van antiobiotica een temperatuur van <36 oC ontwikkeld.De 
associatie tussen aanpassing van antibiotica en de temperatuur is met p=0,963 niet significant. 

 
Antibioticadosering en leukocytenaantal 
Op 133 dagen waarop antibiotica zijn voorgeschreven aan patiënten met herstel van nierfunctie is op 128 dagen 
het leukocyten aantal in het serum bepaald. De normaalwaarde voor het leukocytenaantal is  
4,0-10,0 10^9/l. 30 dagen was er een normaal leukocytenaantal, 14 dagen was er een te laag leukocytenaantal 
en 84 dagen een te hoog leukocytenaantal aanwezig in het serum.  
 
De associatie antibioticadosering en het leukocytenaantal is met een p-waarde van 0,978 niet significant.  
De associatie van de hoogte van dosering en het leukocytenaantal is met een p-waarde van 0,132 niet 
significant.  
 
Bij een te lage dosering van antibiotica was er geen sprake van stijging van het leukocytenaantal na deze dag. De 
dag waarop te lage dosering van antibiotica werd gewijzigd in adequate dosering was er geen sprake van een 
stijging van het leukocytenaantal. 

 
Antibioticadosering en nierfunctie 
Op 133 dagen waarop antibiotica zijn voorgeschreven aan patiënten met herstel van nierfunctie is op  
123 dagen een kreatinine waarde in het serum bepaald en het eGFR berekend. Het beloop van het eGFR staat bij 

de resultaten vermeld en heeft een gemiddelde van 53,2  en een standaarddeviatie van ±25,5. 

Aangezien voor de bepaling van het eGFR het kreatinine wordt gebruikt mag het kreatinine niet gebruikt worden 

in dit onderzoek.  

Discussie 

Dit onderzoek laat de incidentie van onderdosering van antibiotica bij patiënten met AKI zien. Van de 26 
geïncludeerde patiënten met herstel van nierfunctie waarbij dosisaanpassing van antibiotica nodig was, is er op 
4 behandeldagen (3%) sprake van een te lage dosering. Het antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook dat niet 
bij alle patiënten met nierfalen in 2018 de dosering van renaal geklaarde antibiotica is aangepast bij herstel van 
nierfunctie gemeten in estimated Glomerular Filtration Rate. Ook is er in dit onderzoek gekeken naar 
beïnvloedende factoren zoals leucocytenaantal, temperatuur en weekdag. Associaties met deze factoren waren 
niet significant.  
Dit onderzoek laat zien dat er ruimte is voor verbetering omdat de richtlijn niet volledig wordt nageleefd.   
Dit is een conclusie die ook in het onderzoek van Bloemendal et al13 is omschreven. Inmiddels 9 jaar verder blijkt 
dat het niet volledig naleven van richtlijnen nog actueel is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 
antibioticadosering bij critically ill patiënten met nierfalen zeer moeilijk is, omdat de concentratie antibiotica op 
de plaats van infectie niet te meten is (Lewis et al 4). Dit onderzoek laat zien dat er geen associatie is met 
adequate antibioticadosering en infectieparameters als leukocytenaantal of temperatuur. Dit zijn echter enkele 
parameters in een kleine onderzoekspopulatie die niet aantonen of de patiënt een adequate behandeling heeft 
gekregen. Uitslagen van bacteriologisch onderzoek en beeldvormend onderzoek kunnen hier meer informatie 
over verschaffen, maar ook die laten niet zien wat de concentratie van antibiotica op de plaats van infectie is. Dit 
kan een verklaring zijn voor het verwerpen van de hypothese van dit onderzoek. 
Een individuele dosering van antibiotica en het controleren van antibioticaspiegels is de beste manier om 
therapie en dosering te evalueren12, in dit onderzoek is de SWAB richtlijn uitgangspunt ter evaluatie van de 
voorgeschreven therapie.   
Er zijn een aantal limitatie die overwogen moeten worden bij het interpreteren van de resultaten van deze 
studie. Ten eerste zijn er verschillende richtlijnen voor het doseren van antibiotica, in dit onderzoek is gekozen 
voor de richtlijn van de SWAB aangezien dit de meest gebruikte richtlijn op de IC van het Spaarne Gasthuis is. 
Voor critically ill patiënten met acuut nierfalen is dosisaanpassing op basis van het eGFR zeer discutabel 
aangezien het eGFR geen betrouwbare maat is voor de nierfunctie bij patiënten met AKI (Belomo et al8). De 
kreatinineklaring is een betere maat voor de beoordeling van de nierfunctie, deze wordt echter niet gebruikt in 
de SWAB richtlijn. Ook dit kan een reden zijn waarom de hypothese van dit onderzoek wordt verworpen. 
Ten tweede is voor dit onderzoek een kleine onderzoekspopulatie van 26 patiënten geïncludeerd, dit is een 
limitatie van dit onderzoek. Ten derde is de gemiddelde leeftijd van 76,9 jaar hoog. Met dit onderzoek is niet het 



 
10 

effect van de therapie op patiënt outcome bestudeerd, alleen de incidentie van onderdosering bij herstel van 
nierfunctie wordt weergegeven met daarbij associaties voor factoren die bijgedragen kunnen hebben aan het 
wel of niet aanpassen van de dosering antibiotica volgens de SWAB richtlijn. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd 
van minder belang.  
Ten vierde heeft dit onderzoek als uitgangspunt dat antibioticadosering bij start gecorrigeerd is voor de 
nierfunctie, dit was bij 17 van de 26 patiënten niet het geval. Dit is een limitatie is van dit onderzoek, omdat 
daarmee het vervolg en daarmee het aanpassen van de antibioticadosering ook niet goed beoordeeld kan 
worden. Indien er sprake was van een te hoge dosering is bij herstel van nierfunctie is deze gescoord als “terecht 
niet aangepast”, waardoor er geen inzicht verkregen kan worden in het actief beoordelen en zo nodig aanpassen 
van antibioticadosering bij herstel van nierfunctie.  
Ten vijfde zijn een aantal factoren uitgekozen die van invloed kunnen zijn op het wel of niet adequaat aanpassen 
van de antibioticadosering. Er zijn uiteraard nog meer factoren die van invloed kunnen zijn op het handelen van 
de arts welke ook nog per arts verschillend kunnen zijn. Factoren die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn 
weekdagen, temperatuur en leukocytenaantal, deze associaties bleken niet van invloed. Dit zijn factoren die wel 
het meest voor de hand liggen en gemakkelijk te corrigeren waren. Het onderzoek van Deheninn (2010)14 laat 
zien dat parameters als trombocyten, leukocyten, CRP, fibrinogeen factoren zijn die kunnen duiden op een 
ontsteking. Echter, ook deze factoren zijn van andere factoren afhankelijk en hoeft een afwijking niet altijd te 
duiden op infectie. Aangezien CRP en leucocyten de meest gebruikte parameters zijn om infectie te monitoren 
en CRP daarbij niet vaak bepaald wordt is gekozen om leucocyten en temperatuur te gebruiken als parameter 
voor infectie. De beperking in parameters voor infectie is een limitatie van dit onderzoek.  
Ten zesde zijn de gegevens voor dit onderzoek zijn door de afdeling Business Intelligence gegenereerd uit het 
elektronisch patiënten dossier. Deze gegevens zijn handmatig beoordeeld volgens de in 2018 geldende richtlijn 
van de SWAB. Ook dit is een limitatie van dit onderzoek en onderzoek twee of meer onafhankelijke 
onderzoekers is nodig. 
Voor de praktijk laat dit onderzoek allereerst zien dat er meer aandacht moet zijn voor het naleven van 
richtlijnen. Zeker in de acute fase van opname wordt dit niet altijd gedaan. In praktijk zal gekeken moeten 
worden welke factoren hieraan bij kunnen dragen zoals bijvoorbeeld scholing en ICT.  
Ook zal het gebruik van de SWAB richtlijn als standaard voor de dosering van antibiotica bij patiënten met 
nierfalen geëvalueerd moeten worden, aangezien het eGFR geen betrouwbare maat is voor de bepaling van 
nierfunctie. Het Renal Drughandboek maakt bijvoorbeeld wel gebruik van de kreatinine klaring, deze wordt door 
de ziekenhuisapotheker gebruikt maar niet door de arts assistenten. 
Ook zal om nierfunctie te beoordelen bij patiënten met AKI een kreatinine klaring moeten worden bepaald. 
Controle van therapie door het meten van serum antibioticaspiegels is in dit onderzoek alleen bij vancomycine 
en gentamicine gedaan en in sommige gevallen met een lagere frequentie dan voorgeschreven in de SWAB 
richtlijn. 
Vanuit dit onderzoek kunnen vele implicaties voor onderzoek en praktijk worden gegeven welke hieronder zijn 
omschreven.  

 
Aanbevelingen 
Implicaties voor onderzoek 
Opvallend was de bevinding dat bij opname bij 65% van de geïncludeerde patiënten antibiotica niet is gedoseerd 
volgens de richtlijn van de SWAB. Dit verdient meer aandacht en bovenal een plan van aanpak om werkwijze te 
verbeteren waardoor de geldende richtlijn wordt nageleefd. 
Om betere uitspraken te kunnen doen over behandeling van infecties bij critically ill patiënten op de IC is er 
meer onderzoek nodig naar het beoordelen van de nierfunctie, de farmacokinetiek en - dynamiek bij deze 
specifieke patiëntencategorie. Ook controle van de therapie door bijvoorbeeld spiegelbepaling bij de critically ill 
patiënten verdient meer aandacht.  
Om uitspraken te kunnen doen over de incidentie van het niet aanpassen van de dosering van renaal geklaarde 
antibiotica bij herstel van nierfunctie is het van belang dat er meer patiënten worden geïncludeerd. Ook is het 
van belang dat er slechts één richtlijn wordt gebruikt om bias uit te sluiten. De richtlijn waar mee gewerkt wordt 
geeft een dosisaanpassing op basis van het eGFR, dit is geen maat voor AKI en daarom kan het volgen van een 
andere richtlijn overwogen worden zoals de richtlijn van het Renal Drug Handbook. 
Onderzoek naar antibioticadosering bij patiënten met AKI is belangrijk en moet gedaan worden. Het monitoren 
van nierfunctie, antibioticaspiegels en effect op kosten en patient outcome is daarbij van belang.  
Ook onderzoek naar factoren die kunnen bijdragen aan het beter naleven van richtlijnen is noodzakelijk. 
Onderzoek naar aspecten die belangrijk zijn voor een individuele therapie en daarbij ook patient outcome en 
kosten zijn belangrijk.   
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Praktische implicaties 
Het controleren van de therapie door antibiotica individueel aan de hand van spiegelbepaling voor te schrijven 
verdient meer aandacht. 
Het is van belang dat AKI herkend wordt en er een andere richtlijn dan de SWAB richtlijn gebruikt wordt. Ook 
beter naleven van richtlijn is belangrijk en moet verbeterd worden. Ook is het van belang om de kreatinine 
klaring te meten om zo de nierfunctie beter te kunnen beoordelen in plaats van kreatinine en eGFR.  
Er is regelmatige controle van bloedwaarden en opmerkzaamheid van de arts nodig. Het zou goed zijn om 
hiervoor extra aandacht te vragen door laboratoriumuitslagen, medicatiegebruik en richtlijn aan elkaar te 
koppelen waardoor het mogelijk is om in het elektronisch patiëntendossier een melding te maken van 
afwijkingen van antibioticadosering t.o.v. de richtlijn. 
 

Conclusie 
Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat antibiotica op de afdeling Intensive Care niet altijd volgens de 
SWAB richtlijn wordt gedoseerd op basis van nierfunctie gemeten in eGFR. Doordat bij opname antibiotica 
dosering niet altijd adequaat is voorgeschreven kan de onderzoeksvraag niet goed beantwoord worden.  De 
richtlijn zal beter moeten worden toegepast en registratie zal verbeterd moeten worden. Er is nog veel 
onderzoek nodig naar de verschillende aspecten van dit onderzoek: adequate antibioticadosering bij patiënten 
met AKI en naleving van richtlijnen.  
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Bijlage 1. Rol Renal Practitioner 
 
Op de Intensive Care van het Spaarne Gasthuis is mogelijkheid voor aanvulling op het functieprofiel van IC 
verpleegkundige als Renal Practitioner.  
In 2018 is mijn opleiding tot Renal Practitioner bij de Care Training Groep gestart. Op dat moment was 
reeds het aanschaf traject voor een nieuwe CVVH machine in gang gezet en waren de nieuwe machines 
besteld. In deze periode ontstond er ook ruimte tot het opleiden van een Renal Practitioner als aanvulling 
op het Practitioners team met daarin de Ventilation Practitioner.  
Door persoonlijke omstandigheden (de geboorte van mijn dochter) en daarna de COVID-19 periode is mijn 
opleidingstraject van 14 maanden verlengd.  
In 2019 is ook de opleiding van een Circulation Practitioner gestart en zal er dus een mooi en divers 
Practitioners-team op de Intensive Care van het Spaarne Gasthuis werkzaam zijn.  
Voor mij ligt nu de taak en uitdaging tot invulling van de functie als Renal Practitioner.  
De Intensive Care afdeling is op 2 locaties gevestigd. Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis wat ontstaan is 
na fusie van het Spaarne ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. Hierdoor waren en zijn er verschillen 
tussen beide locaties, waaronder de zorg voor patiënten die een CVVH behandeling krijgen. In Haarlem was 
de nefroloog verantwoordelijk voor de CVVH behandeling en werd de machine (Prismaflex) opgebouwd, 
aangesloten en afgesloten door de dialyseverpleegkundige. In Hoofddorp viel de CVVH behandeling onder 
verantwoording van de intensivisten en werd de machine (Aquarius) opgebouwd, aangesloten en 
afgesloten door de IC verpleegkundige. Met de aanschaf van de nieuwe CVVH machine is afgesproken dat 
vanaf het moment van implementatie (maart 2018) de CVVH behandeling niet meer onder verantwoording 
van de nefroloog plaatsvindt.  
Uiteraard heb ik gedurende mijn opleiding al één en ander vormgegeven en uitgevoerd op de afdeling en 
ben ik betrokken geweest bij de implementatie van de nieuwe CVVH machine (de NxStage van firma 
Dirinco) en heb ik gezorgd voor scholing van personeel, bijbehorende protocollen en een e-learning 
module. Daarnaast heb ik een consulterende functie voor verpleegkundigen, arts assistenten en 
intensivisten voor bijzonderheden m.b.t. CVVH-machine en CVVH-behandelingen. Daarnaast ben ik de 
schakel naar de industrie waar ik regelmatig contact mee onderhoud. Ook is recent een traject gestart om 
een andere CVVH-catheter aan te schaffen. Daarnaast ben ik momenteel bezig om een scholing voor arts-
assistenten te ontwikkelen.  
 
Microniveau 
Gedurende mijn opleiding tot Renal Practitioner heb ik een hoop kennis verkregen over nierfunctie en 
nierfunctie vervangende therapie. Mijn belangstelling is breed en ik realiseer mij dat ik aan het begin sta 
van nog een lange weg waarin ik mijn kennis kan verdiepen en bijstellen. Hiervoor zal ik veel literatuur 
blijven lezen en symposia of Webinars bijwonen. Ook zal ik hierover in gesprek gaan met andere Renal 
Practitioners, mijn medisch begeleider en andere intensivisten. De verdieping is wat mij erg aanspraak toen 
ik begon met de opleiding tot Renal Practitioner, dus ik kijk ernaar uit om mijn kennis nog verder uit te 
breiden. 
Ook wil ik mijn functie combineren met mijn creativiteit door mij bijvoorbeeld te verdiepen in verschillende 
werkvormen en technieken om zo inspirerend onderwijs te kunnen verzorgen.   
Mijn functieprofiel als Renal Practitioner is in het Spaarne Gasthuis niet duidelijk omschreven. Samen met 
mijn collega Practitioners (i.o.) wil ik op korte termijn hierover in gesprek gaan met management en HR om 
te zorgen dat mijn functieprofiel wordt omschreven.  
Onderzoek vind ik interessant en belangrijk, op dit gebied wil ik graag mijn kennis uitbreiden door over een 
paar jaar de opleiding Evidence Based Practice te volgen. Ook de opleiding tot verpleegkundig specialist 
vind ik erg interessant, echter moet ik mij daar nog verder in verdiepen om te zien hoe ik dit kan 
combineren als Renal Practitioner.  
 
Mesoniveau 
Er ligt nog een hele uitdaging op de Intensive Care om het niveau van kennis en vaardigheden van 
verpleegkundigen op een hoger niveau te brengen. Dit heeft voor mij hoge prioriteit en daar zal ik 
komende tijd veel aandacht aan besteden in vaardigheden training, klinische lessen en het uitbreiden van 
de e-learning module. Het komende jaar wil ik daar een structureel plan voor opstellen en starten met de 
uitvoering daarvan. Een grote uitdaging hierbij is zoveel mogelijk mensen hierin mee te nemen, ik probeer 
dit te bereiken door veel verschillende werkvormen en communicatiemiddelen toe te passen om zo aan te 
sluiten bij de verschillende behoeften en leerstijlen. De arts assistenten wordt ook een scholing over het 
CVVH protocol en de CVVH machine aangeboden, deze ben ik nog aan het ontwikkelen en hoop ik zo snel 
mogelijk te gaan geven.  
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Ook protocollen moeten het komende jaar bijgesteld en/of ontwikkeld worden.  
Daarnaast ben ik met veel randvoorwaarden bezig om de kwaliteit en veiligheid van CVVH zorg te 
verbeteren, zoals een automatische bepaling van de calcium ratio door het laboratorium en materialen om 
het mogelijk te maken CVVH patiënten te mobiliseren.  
Naast scholing en randvoorwaarden heb ik ook een adviserende en consulterende functie als het gaat om 
nierfunctie- en nierfunctie vervangende therapie. Ik zal mijn best doen zoveel mogelijk actief betrokken te 
zijn bij de behandeling van deze patiënten door telefonisch bereikbaar te zijn voor dringende vragen en op 
werkdagen mee te kijken, vragen te stellen en advies te geven.  
 
Macroniveau 
Mijn lidmaatschap van de vereniging Practitioners Nederland zal ik van aspirant lid omzetten naar lid. Via 
deze vereniging heb ik toegang tot het netwerk van Practitioners die ik kan consulteren en waarmee ik 
samen kan werken, zeker omdat ik de eerste Renal Practitioner ben in het Spaarne Gasthuis is het fijn om 
met andere Practitioners hierover te praten en van hen te leren. Momenteel heb ik al contact met enkele 
Renal Practitioners en hoop ik dit netwerk uit te breiden.  
Ook wil ik de komende jaren een actieve bijdrage gaan leveren aan de vereniging in bijvoorbeeld de groep 
die zich bezighoudt met scholing, casussen delen of kijken naar mogelijkheden om een werkgroep op te 
richten waarin gezamenlijk onderzoek wordt verricht.  
Verder wil ik ook externe scholing gaan verzorgen op bijv. een symposium als het Amsterdam Symposium, 
de Amstel Academie (IC opleiding) of verpleegkunde opleiding.  
Om mijn kennis te blijven verbreden en vernieuwen zal ik ook regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) een 
symposium in binnen en/of buitenland bijwonen. In deze tijd worden er echter weinig symposia 
georganiseerd, maar door het volgen van Webinars kan ik mij ook op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen. Nieuwe kennis zal ik delen met IC verpleegkundigen, intensivisten en evt. ook met Renal 
Practitioners.  
Naast de kennis en vaardigheden rondom de nierfunctie vervangende therapie zie ik het als een uitdaging 
om als Renal Practitioner meer aandacht te gaan vragen voor andere aspecten van nefrologie zoals 
farmacologie om zo de zorg voor patiënten in “Critical Care Nephrology” te verbeteren.  
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Bijlage 2. Dosering antibiotica volgens SWAB 

 


