Zou u gezien de verslechtering van de toestand toch met
antibiotica starten?
Secundaire bacteriele pneumonie bij
COVID-19?
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Het begint bij de differentiaaldiagnose
Klinische verslechtering van de patient met COVID-19:
-

Past een klinische achteruitgang in de lijn van het beloop bij deze patient?

-

Zijn er specifieke aanwijzingen voor andere oorzaken (dan COVID-19)?
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1.

Longemboliën

2.

Secundaire bacteriele pneumonie
-

koorts, purulent sputum

-

CT –aanw. voor nieuwe infiltratieve afwijkingen?

3.

Cardiogene oorzaken

4.

….
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925, n=8 (0.8%)

•

S.aureus

Streptococcus pneumoniae (5)
Haemophilus influenzae (2)
Mycoplasma pneumoniae (1)
Streptococcus pneumoniae (2)
Haemophilus influenzae (1)

‘Atypische verwekkers’ slechts sporadisch aangetroffen.

Observationeel multicenter
cohort, 1e week van opname.

•
•
•

Overall proportion of COVID-19 patients with bacterial infection was 6.9% (95%CI 4.3-9.5%)
Bacterial infection was more common in critically ill patients (8.1%, 95%CI 2.3 -13.8%).
The majority of patients with COVID-19 received antibiotics (71.9%, 95%CI 56.1 to 87.7%).

Bacterial co-infection is relatively infrequent in hospitalized patients with COVID-19.
The majority of these patients does not require empirical antibacterial treatment.
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•

Restrictief gebruik, niet standaard starten.

•

Uitzonderingen: die patiënten met aanwijzingen (radiologie/lab/kliniek) voor
bacteriële co-infectie, lagere drempel bij immuungecomprommiteerde patienten.

•

Kweken afnemen: sputum, bloed.

•

Stop antibiotica indien kweken negatief, alternatieve verklaring etc. na 48h.

Samenvatting
•

Met name in het begin van de pandemie: overschatting van het aantal
bacteriele superinfecties.

•

Richtlijnadviezen restrictief en gericht op inzet van diagnostiek.

•

Bacteriele co-infecties komen wel voor (Str. pneumoniae, H. influenzae)
- In de vroege fase in 1-4%
- In de latere fase 7-8%

•

Empirie met 2e of 3e gen. cefalosporine, gerichte behandeling o.g.v. kweek.

•

Bij deze patient…

