
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

PNEUMONIE BIJ IMMUUNCOMPETENTE PATIENTEN: 
COMMUNITY ACQUIRED INFECTIE (CAP), SUBGROEP III 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Gehospitaliseerde patiënten (niet in ICU). 

 
• Betrokken pathogenen 

o Streptococcus pneumoniae (3 tot 76%). 
o Haemophilus influenzae (1 tot 21%). 
o Staphylococcus aureus (0 tot 4%). 
o Klebsiella pneumoniae (0 tot 33%). 
o Andere Gram-negatieve bacillen (0 tot 33%). 
o Groep A streptokokken [Streptococcus pyogenes (1,3 tot 23,8%)]. 
o Respiratoire virussen (1 tot 24%). 
o Mycoplasma pneumoniae (0 tot 18%). 
o Chlamydophila pneumoniae (0 tot 18%). 
o Legionella spp. (1 tot 14%). 

 
• Empirische anti-infectieuze behandeling 

o Regimes. 
� Initiële behandeling (oraal indien mogelijk, intraveneus indien oraal onmogelijk). 

� Orale behandeling mogelijk. 
▲ Amoxicilline-clavulanaat. 
▲ Moxifloxacine. 

� Intraveneuze behandeling noodzakelijk. 
▲ Amoxicilline-clavulanaat. 
▲ Cefuroxime. 

� Indien geen verbetering na 3 dagen initiële behandeling (mogelijke infectie door atypische pathoge-
nen). 

� Orale behandeling mogelijk. 
▲ Amoxicilline-clavulanaat + azithromycine. 
▲ Amoxicilline-clavulanaat + clarithromycine. 
▲ Amoxicilline-clavulanaat + roxithromycine. 
▲ Moxifloxacine (niet na een initiële behandeling met moxifloxacine). 

� Intraveneuze behandeling noodzakelijk. 
▲ Amoxicilline-clavulanaat + clarithromycine. 
▲ Cefuroxime + clarithromycine. 

Bij sterk vermoeden of zekerheid van een infectie door Legionella spp., moet een behandeling met een flu-
oroquinolone (ciprofloxacine of levofloxacine of moxifloxacine), indien niet tegenaangewezen, worden ver-
kozen boven een behandeling met een (neo)macrolide of azithromycine. 

o Standaard posologieën. 
� Amoxicilline-clavulanaat. 

� (875 mg amoxicilline + 125 mg clavulanaat) po q8h of (2 g amoxicilline +125 mg clavulanaat) 
po q12h. 

� (2 g amoxicilline + 200 mg clavulanaat) q8h iv of (1 g amoxicilline + 200 mg clavulanaat) iv 
q6h. 

� Azithromycine: 500 mg po q24h. 
� Cefuroxime: 1,5 g iv q8h. 
� Ciprofloxacine: 500 tot 750 mg po q12h of 400 mg iv q8-12h. 
� Clarithromycine: 500 mg iv of po q12h. 
� Levofloxacine: 500 mg po of iv q12-24h. 
� Moxifloxacine: 400 mg po of iv q24h. 
� Roxithromycine: 150 mg po q12h. 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling. 
� Azithromycine: 3 dagen. 
� Andere antibiotica: niet langer dan 7 dagen. 

Klinische herevaluatie na 3 dagen aangepaste behandeling. 


