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beerbare antimicrobiële middelen in de orofarynx en
maag alleen (SOD) en wat is het effect van deze behandeling in combinatie met 4 dagen systemische cefalosporines (SDD) vergeleken met de standaardbehandeling bij
patiënten op de ic-afdeling?
Hoe werd dit onderzocht?

TABEL Positieve kweken bij ic-patiënten in 3 behandelarmen.

Waarom dit onderzoek?

Ziekenhuisinfecties komen dikwijls voor bij patiënten op
de ic en hebben een negatieve invloed op de uitkomst van
de behandeling. Er is veel discussie over de toepassing
van selectieve darmdecontaminatie en systemische antibioticaprofylaxe om deze infecties te voorkomen.
Onderzoeksvraag

Wat is het effect op de 28-dagenmortaliteit van selectieve
darmdecontaminatie met een combinatie van niet-resor-
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Op 13 Nederlandse ic-afdelingen werden alle patiënten
gedurende 6 maanden ofwel met SOD ofwel met SDD
behandeld, of zij kregen geen decontaminatie.1 In de volgende periode van 6 maanden werd een van de andere
regimes gevolgd en in de derde periode van 6 maanden
werd de derde behandelingsstrategie toegepast (‘crossover design’). De volgorde van de behandelingen was
gerandomiseerd en er was een korte uit- en inloopperiode
tussen de 3 tijdvakken. Het SOD-regime bestond uit de
toediening van tobramycine, colistine en amfotericine B
in de orofarynx en in de maag. Bij de SDD-behandeling
werd hieraan een 4 dagen durende systemische toediening van cefotaxim toegevoegd.
Belangrijkste resultaten

Er waren geen duidelijke verschillen in de ongecorrigeerde
28-dagenmortaliteit bij patiënten tussen de 3 behandelstrategieën (27,5, 26,6 en 26,9% bij circa 2000 patiënten
per behandelstrategie). Na toepassing van een multivariaat correctiemodel om de patiënten beter vergelijkbaar te
maken (met inachtneming van leeftijd, geslacht, ‘Acute
physiology and chronic health evaluation’(APACHE)score (maat voor ziekte-ernst), intubatiestatus en specialisme waarbinnen de patiënt was opgenomen) hadden
met SOD en SDD behandelde patiënten een lagere
28-dagenmortaliteit (respectievelijke OR’s: 0,86 (95%-BI:
0,74-0,99) en 0,83 (95%-BI: 0,72-0,97)). Dit betekent dat ten
opzichte van de standaardbehandeling SDD de 28-dagenmortaliteit doet dalen met 3,5% en SOD met 2,9%. Er was
een reductie in het aantal positieve kweken met de microorganismen die worden genoemd in de tabel.
Consequenties voor de praktijk

Deze fraaie studie lijkt het debat in Nederland definitief
te beslechten in het voordeel van SDD of SOD bij icpatiënten. De resultaten zijn in overeenstemming met de
eerder gepubliceerde studie van De Jonge et al.2
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