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Het aantal ouderen en het percentage ouderen ten opzichte van de hele 

bevolking neemt gestaag toe in ontwikkelde landen. Dit komt aan de ene kant 

doordat de levensverwachting er toeneemt en aan de andere kant het geboortecijfer 

er afneemt. In hoofdstuk 1 worden classificaties besproken van de oudere patiënt. 

De meest gebruikte grenzen voor ouderen zijn 65 en 70 jaar. Voor hoogbejaarden 

wordt een grens van 80 jaar het meest gebruikt, maar elke grens is artificieel. 

Bovendien bestaat er een grote variatie in kalenderleeftijd en biologische leeftijd van 

persoon tot persoon. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van 

farmacokinetische veranderingen tijdens het verouderingsproces. Ook wordt er een 

overzicht gegeven van de antimicrobiële farmacokinetische studies bij oudere 

vrijwilligers en oudere patiënten. Bij ouderen treedt een vermindering op van de 

functionele capaciteit van alle organen. Dit leidt tot veranderingen in absorptie, 

eiwitbinding en eliminatie van antimicrobiële middelen bij oudere patiënten. 

Volgens farmacokinetische reviews van antimicrobiële therapie bij oudere patiënten 

uit 1987 en 1989 lijken de belangrijkste farmacokinetische veranderingen: 1. een 

verandering in het verdelingsvolume en 2. een vermindering van de nierfunctie te 

zijn. Het verdelingsvolume van ouderen verandert door een afname van het  

lichaamswater en een toename van het lichaamsvet. Dit zou tot gevolgen kunnen 

leiden voor water- (hydrofiele) en vetoplosbare (lipofiele) antimicrobiële middelen. 

Echter, het overzicht van antimicrobiële farmacokinetische studies bij oudere 

vrijwilligers en patiënten in hoofdstuk 1 laat zien dat de veranderingen in het 

verdelingsvolume niet eenduidig zijn. De vermindering van de nierfunctie lijkt 

daarentegen de belangrijkste en meest consistente farmacokinetische verandering bij 

oudere patiënten. Hierdoor kunnen de concentraties van renaal geklaarde 

antimicrobiële middelen onbedoeld verhoogd zijn bij oudere patiënten. Het gevaar 

bestaat dat er bijwerkingen ten gevolge van toxiciteit kunnen optreden. Wel moet 

een kanttekening gemaakt worden dat er betrekkelijk weinig studies zijn verricht 

naar de farmacokinetiek van antimicrobiële middelen specifiek in oudere patiënten. 

Meer onderzoek naar de farmacokinetiek van antimicrobiële middelen bij oudere 

patiënten is daarom belangrijk. 

Het merendeel van alle antimicrobiële middelen wordt door de huisarts 

voorgeschreven (80%).  In hoofdstuk 2 worden dan ook de antimicrobiële 

voorschriften bestudeerd in huisartspraktijken van het Registratie Netwerk 

Huisartsen (RNH) in Limburg. Tussen 2000-2009 zijn 658.940 patiëntjaren 

onderzocht. Over deze 10 jaar krijgt 11,5% van de patiënten tenminste één keer een 

antibioticum voorschrift per jaar. Over deze 10 jaar wordt een duidelijke toename 

waargenomen van het aantal antimicrobiële voorschriften in alle volwassen 

leeftijdsgroepen. De grootste stijging wordt bij de aller oudsten gezien, van de 

leeftijdsgroep ouder dan 80 jaar stijgt het aantal patiënten dat tenminste één 

antimicrobieel voorschrift per jaar krijgt van 9% in  2000 naar 22% in 2009. Ook 

krijgen mensen ouder dan 80 jaar vaker meer dan één antimicrobieel middel per jaar 

voorgeschreven. Deze stijging geldt voor alle antimicrobiële middelen, behalve voor 

de macroliden. Hoewel er geen duidelijke oorzaak van deze stijging wordt 

gevonden, baart deze ontwikkeling wel zorgen, vanwege de duidelijke relatie tussen 

het antibiotica gebruik en het ontstaan van antimicrobiële resistentie. Daarnaast is in 

hoofdstuk 2 gevonden dat oudere patiënten vaker bijwerkingen hebben van 

antimicrobiële middelen. In de univariate analyse zijn co-medicatie, leeftijd en 

chronische ziekten geassocieerd met het ontwikkelen van bijwerkingen. In de 
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multivariate analyse is alleen co-medicatie nog geassocieerd met het ontwikkelen 

van bijwerkingen. Oudere patiënten hebben uiteraard veel meer co-medicatie dan 

jongere patiënten.  

In hoofdstuk 3 is een high performance liquid chromatography (HPLC) 

methode met fluorescentie detectie ontwikkeld om de concentratie van  

ciprofloxacine in het bloed nauwkeurig te bepalen. Deze methode is volgens de 

Amerikaanse richtlijnen voor voedsel en medicijn registratie (Food and Drug 

Administration, FDA) voor accuraatheid, precisie, selectiviteit, sensitiviteit, 

reproduceerbaarheid en stabiliteit gevalideerd. In hoofdstuk 4 is deze methode 

gebruikt om ciprofloxacine concentraties in het bloed te bepalen van 

ziekenhuispatiënten. Een bestaande HPLC met ultraviolet licht detectie is in 

hoofdstuk 5 gebruikt om amoxicilline concentraties in het bloed van patiënten te 

bepalen. In hoofdstuk 6 en 7 is een fluorescentie polarisatie immunoassay (FPIA) 

met monoclonale antilichamen toegepast om vancomycine concentraties in het bloed 

te meten. Alle methoden zijn volgens FDA richtlijnen gevalideerd.  

Hoofdstuk 4 en 5 laten zien dat de farmacodynamische targets met de standaard 

doseringen van ciprofloxacine en amoxicilline/clavulaanzuur in een belangrijk 

gedeelte van de patiënten niet gehaald worden. In hoofdstuk 4 haalt 21% van de 

patiënten de ciprofloxacine target niet als de minimum inhibitory concentration 

(MIC) van de bacterie, die de infectie veroorzaakt 0.25 mg/L is.  Dit percentage 

loopt op naar 75% als de MIC van de bacterie 0.50 mg/L is. Het percentage ouderen 

(>70 jaar), die de ciprofloxacine target niet haalt ligt lager, namelijk 18% bij een 

MIC van 0.25 mg/L en 59% bij een MIC van 0.50 mg/L. Als de MIC van de bacterie 

(Enterobacteriaceae spp.), die de infectie veroorzaakt, tussen 0.5-1 mg/L ligt wordt 

deze als intermediair beschouwd. Het is dan onzeker of het antimicrobiële middel 

een therapeutisch effect zal hebben. In hoofdstuk 5 haalt respectievelijk 7%  van de 

patiënten de amoxicilline target niet als de MIC van de bacterie, die de infectie 

veroorzaakt, 4 mg/L is. Dit percentage loopt op naar 35% als de MIC van de bacterie 

8 mg/L is. Bij amoxicilline halen alle ouderen (>70 jaar) de  amoxicilline target bij 

een MIC van 4 mg/L en  slechts een klein deel van de ouderen haalt de target niet 

(13%) bij een MIC van 8 mg/L. Als de MIC van de bacterie (Enterobacteriaceae 

spp.), die de infectie veroorzaakt, groter dan 8 mg/L is wordt deze als resistent 

beschouwd. Amoxicilline kan dan niet meer als therapie gegeven worden. Uit deze 

resultaten kan worden afgeleid dat de concentratie van amoxicilline en 

ciprofloxacine bij ouderen hoger zijn dan bij jongere patiënten. Dit wordt 

veroorzaakt door een verminderde klaring van zowel amoxicilline als 

ciprofloxacine, want het verdelingsvolume van amoxicilline en ciprofloxacine is 

gelijk bij oudere en jongere patiënten.  Een hogere amoxicilline dosering van 6 maal 

daags 1000 mg iv is vooral belangrijk bij jongere patiënten. De meeste oudere 

patiënten hebben voldoende aan 4 maal daags 1000 mg iv. Een hogere standaard 

ciprofloxacine dosering van 3 maal daags 400 mg iv bleek volgens onze simulatie 

voldoende voor vrijwel alle oudere patiënten én voor de meeste jongere patiënten 

voldoende.  

In hoofdstuk 6 en 7 is vancomycine bestudeerd. Vancomycine wordt 

routinematig gedoseerd op geleide van vancomycine spiegels in het bloed; 

therapeutic drug monitoring (TDM). Bij gebruik van TDM halen vrijwel alle 

patiënten de farmacodynamische target en zijn dus goed gedoseerd. Het bleek dat 

oudere patiënten (>70 jaar) hiervoor gemiddeld een veel lagere vancomycine dosis 
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nodig hebben, namelijk 1158 mg/24 uur dan jongere patiënten (<70 jaar), 1838 

mg/24 uur. Hoofdstuk 6 laat ook zien dat patiënten met een neutropenie een snellere 

klaring van vancomycine hebben en een hogere dosering nodig hebben om de 

farmacodynamische target te halen. Het lijkt erop dat deze snellere klaring reversibel 

is onze kleine groep van patiënten, die een tweede episode van vancomycine 

toegediend hebben kregen tijdens een niet-neutropene fase. Het mechanisme van 

deze versnelde klaring is nog niet opgehelderd. Waarschijnlijk spelen meerdere 

factoren een hierbij een rol. 

 In hoofdstuk 7 zijn methoden om vancomycine klaring te voorspellen op basis 

van creatinine klaring onderzocht. De onderzochte methoden laten echter grote 

variatie zien en zijn daarom niet geschikt om te gebruiken bij patiënten. Het meten 

van vancomycine spiegels blijft daarom noodzakelijk om effectief te doseren ten 

einde de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te houden.  

Van de onderzochte co-variabelen hebben enkele invloed op de klaring van 

amoxicilline, ciprofloxacine en vancomycine. In hoofdstuk 8 laat de multivariabele 

analyse zien dat leeftijd en serum creatinine belangrijke factoren zijn, die 

onafhankelijk van elkaar van invloed zijn op de klaring van amoxicilline, 

ciprofloxacine en vancomycine. Dit resulteert in hogere concentraties van 

amoxicilline, ciprofloxacine en vancomycine in serum van oudere patiënten in 

vergelijking met jongere patiënten. Het meten van creatinine in het bloed om de 

creatinine klaring te schatten geeft een indicatie van de nierfunctie van ouderen, 

maar is van beperkte waarde in het doseren van antimicrobiële middelen bij ouderen 

vanwege een matige correlatie met de antimicrobiële klaring. Bovendien zijn er 

grote individuele verschillen in de daling van de nierfunctie van oudere patiënten. 

Aanpassingen van de antimicrobiële dosis bij oudere patiënten op basis van een 

verminderde  nierfunctie wordt hierdoor bemoeilijkt. Wellicht dat in de toekomst 

ontwikkelde betere bepalingen van de nierfunctie in oudere patiënten wel 

aanpassingen in dosering mogelijk maken. In hoofdstuk 8 worden geen verschillen 

in het verdelingsvolume van amoxicilline, ciprofloxacine en vancomycine tussen 

oudere en jongere patiënten gezien. Het lijkt daarom  niet nodig om doseringen aan 

te passen op de te verwachte veranderingen in het verdelingsvolume bij oudere 

patiënten. Bij renaal geklaarde antimicrobiële middelen met kleine therapeutische 

breedte, zoals aminoglycoside, vancomycine en linezolid, is het meten van 

antimicrobiële spiegels met behulp van TDM de beste optie om optimaal te doseren 

bij oudere patiënten. Aanpassing van de dosering van renaal geklaarde 

antimicrobiële middelen met grote therapeutische breedte, zoals amoxicilline, is bij 

oudere patiënten minder noodzakelijk. Concluderend behoeven oudere patiënten, net 

zoals jongere patiënten, andere doseringen, waarbij de alleroudsten net zoals de 

allerjongsten het meest afwijken van het gemiddelde.  

 




