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Lower respiratorlr tract infections ILRTI) are mostly presented, dlagl?osed and 
managed in general practjce. Antibiotics are easily prescribed, despite tlileir 
questuonable additional value in many cases. Practice-based studies are of 
Wninent importance to assess the occurrence and presentation of LRTl in primary 
care and to provide answers that may help to slow down the pace of the en-rerging 
problem of growing bacterial resistance worldwide. The many unanswered research 
qwest~ons have stimulated us to initiate tihis LRTl project. The aim of our study was 
to  examlne the aetiology, diagnosis, antibiotic prescribing behawlour, outcome and 
prognosrs of LRTl in general practice, which is essential far the development of 
rational diagnostic and therapeutic strategies, including a possible reduction of 
unnecessary antibuotic prescribing. 
The studies presented in thts thesis were derived from one rntenrention study and 
one observational study, with a range of study objectives. The stladlies were 
performed in daily general practice with the aid of 25 GPs and the~r  pract~ce 
assistants rn the Dutch province of Lirmburg, in the years 1998 and 1999. Data af 
247 adult patuents wuth acute cough and additional symlptoms and signs of LRTl 
were recorded during regular consultation hours. Additional study procedures, 
including the colitection of bhotogical samples, took place at the GPs' surgeries on 
the same day. The analysis of biologicall samples took place at the Haennatology, 
CllinicaI Chemistry and Medical Microbiology laboratories of the University Hospital 
Maastricht. Chest radiography was perf;ormed and assessed s t  the Hospital in 
Sittard and Geleen and at the Univers~ty Hospital Maastricht. 
-The contents of the clhapters of: this thesis are surrrmarired below, followed by 
specific answers to the research questions addressed in the thesis. 
The subject of lower resp~ratory tract infections in general practice is introduced in 
chapter 31, and is foUl~owed by descriptions of "re general aim of the study and tho 
research qcnestions addressed in thiis thesis. 
Tlhe diagnostic value for p~neumonia of a large set of clinical items, as well as ESR 
and CRR, was assessed in 247 patients consulting thellr GP with symptoms and 
signs of LRTI. As a reference standard for pneumonia we used the finding of a 
pulmonary infiltrate on chest radiographs after repeated assessment by two or 
three rad~ologists. This study is presented in ch~apter 2. Dry cough, diarrhoea, 
recorded temperature ?38"C, ESR and CRP were independent and stallstically 
significant predbctors of pneumonia, whereas abnormal pulmonary aiuseultatlon 
and the clinical diagnosis of pneumonia by the GPs were not, A large grou~p of 
patients with a low r~sk  of lhavin~g pneumonia was identifled, comprising patrents 
with a CRP test result of ~ 2 0  mg/l and a maxirnum of one af the three Identified 
clinical pred~ctors of pneumonia. They could have been safely treated withlol~t 
antibbotics if a CRP point-of-care test had been avarlablie in the GPsbffices, which, 
however, is currently not the case in general pralctlce in t1he Netherlands. 



The rad~ol~ogists of three hospl'hais routinely assessed a pair of chest radiograph~s 
for each recruited LRTl patlent. The radiograph were then blindly reassessed for 
the presence or absence of infiltrates by one Independent radiologist. The inter- 
abserwer variation in the lnterpretat~~on of chest radiographs for patients with 
pneumonia versus those w~thout pneumonia is (elported in chapter 3. The inter- 
observer agreement adjusted for c~hance was moderate, and was considerably 
lower IT ch~ronic obstructive pullmonary disease or an infection with Streptococcus 
pneumoniae was present. Since the agreement in pneumonia cases was much 
poorer than the agreement ~n norr-pneumonia cases, it was concluded that stricter 
selection for chest radiographly d patients with a higher risk of having pneurnonla 
by GPs would not improve, and probably eveln decrease, observer agreeme~nt. 
Guidelines on indications For chest radiography in LRTI need to be reconsidered, 
since the addltiona~l value of chest radiography after diagnostic work-up by the GP 
1s questianablle. 
Wlhether or not viral LRTI can be differentiated from bacterial LRTl had never been 
systematicallly studied before. In chapter 4 findings on history-taking, physical 
examination and relevant blood tests are eval~uated for their ability to predict viral 
or bacterial LRTII. After a thorough a~nalysis of the data, ~ncludi~ng repeated testing 
in valrlows subpop~ulations, the answer was simple: extensive histow-tak~ng and 
plhysical examrlnation did not yield any items that predict viral olr bacterial LRTI. 
Although often suggested, we could not confirm the wlew that CRP can differe~ntiate 
between viral and bacterial LRTI, but elevated CRP and ESR were valuable in 
distinguishing between microbiologically proven LRTl and microbiologlcally 
w nexpllained LRTI. 
This chapter also presents frequencies of the respiratory tract pathogens isolated 
in community-acquired LRTI. Viral pathogens were fou~nd as often as bacterial 
pathogens. Haemophn'lus (para-) inflwenzae was most frequently found, followed by 
Influenza A, Streptococcus pnevrnonviire, Influenza & and Adeno~iruls. Roughly the 
same frequency distribution was foun~d in the subgroup of pn~eunnonia patients. We 
were unable to coinfirni the common bellel that the aetiology of acute b~ronchitis is 
 mostly viral, and that of pneumonia mostly bacterial. 
It IS often questioned whethe~r amoxicillin is still the drug of cholce I I ~  antibiot~c 
treatment is required (or believed to be required) In LRl-I. In lighlt of a possible rise 
of bacterial infectio~ns calused by Legionella pneumophila, Chlamydia pneurnonra 
and Mycoplesma gmeurnonfae, a macrollide an~tibiotic !nay be a better choice. 
Cha~pter 5 reports the results of a double-blind randomlsed controlled medicat~on 
trial in 196 LR-TI patients who needed antibiot~~c treatment according to their GP. 
The efficacy and safety of roxithromycin were compared with those of arnoxicill~n in 
a 10-dlay treatment regimen. The possible additional value of roxlthromycin was not 
confirnned. No ~nfect~ons with Chlamydia pneurnank3e were found. uWycoplasrna 
pneun~onjae was found in two patients, and Legioraella pneumophila In one patlent 
only. Clinical cure rates after the completion of ant~~biot~c treatment (110 days) were 



not stgnificantl~ different for the two groups. After complete f o l l o ~ - ~ p  (28 days), the 
GIPs concludeid that g@?4 of the patients had been effectively and safely treated 
with either amoxiciliin or ro~lth~omycln. We concRuded "eat amoy.rcll[in renqains a 
reliable first-choice antiblotkc in the treatment of LRTl in general practice in the 
Netherlands. 
The negative consequences of the overprescrrpt~on of antib~otics for LRTl are weil- 
known, and questionnaire-based and qualitative studies have asked clin~cians 
about their percepticpns of the reasons behind this overprescription. Chapte~r 16 
describes the findings on history and physical examination that predict antib~otic 
prescribing for LRTI, and explores the appropriateness or otherwise of these 
prescrlbtng decisions. Auscultation abnormalities and diarrhoea strongly predrcted 
antibiotic prescrib~ng. Antibiotics were prescribed for 79% of the 247 patients. 
bsswrn~ng that antrbiotics need to be prescribed only for patients with pneumon~ia, 
they were inappropriately prescribed in most pataents. Despite thils over- 
p~rescription, antibiotics were not prescrtbed for 16% of tlhe patients ~ 1 1 t h  a 
radiographic diagnosis of pneumonia. Although not well-known as a predictor of 
pneumonia, EPs (irnplicltly) acknowledged diarrhoea as an ~nmportant reason For 
(appropriately) prescribing antibbotics. The importalnce of abnormal auscultationl, 
however, was overestimated and was associated with in~appropriate antibiotic 
prescribing. GPs were overconfident about their diagnostic shills. The results 
should prompt them to consider the low p~redictive value of abnormal auscultation 
in reaching evtdence-based prescribing decrsions in patients with LRTI. 
Chapter 7 presents the contribution of patient characteristics and history and 
examination findings to delayed and enhalnced symptom resolution. Coexistent 
asthma was colrrelated with delayed symptom resollution, whereas fever, persipiring 
and, tlhe prescription of antibiotics weire id~entlfied as [weak) prognostic factors for 
enhanced symptom resolwtion. The chapter also describes the duration of the 
cl~nical course and the clinrcal outcome of LRTI, as reported by GPs and patients, 
as well as the impact of LRTI on impairment of daily actrvities. The course of LRTl 
was generally uncomplicated, but the morbidity was considerable and lasted l~onger 
than generally reported, an particular in patients w ~ t h  coexllsting asthma. Accord~llng 
to the GPs, most LRTI patients were clinrcally cured after a 28-day follow-up, 
irrespective of whether the patlen~ts were prescribed antibrotics. However, half of 
the study populat~on still reported symlptoms (most commonly cough and 
dysplnoea) afier 28 days of follow-ulp, and considerable numlbers of pat~ents still 
r e p o ~ e d  limitations to their usual dalily activities at that time. With t h ~ s  ewidence- 
based account of outcomes ~n patrents with LRTI, GPs may be able to offer their 
patients reallistic expectations about illness duratlon and thus lrelp ausrd 
reconsultations and associated unnecessaw antibiotics. 
~p~ are often afraid that mey may mrss pneumonia cases, a fear which conltrihutes 
to high levels of antibiotic prescribing in LRTI. This practice-based studl~ gave us the 
opportwnlty to follow the clinical coulrses of five pneumonia patients who had not 



received antibiotics. Their illnesses were all self-limiting. It should be reasluring for 
EPs to know that not all pneumonl~a cases require antiblothc treatment. 
lssuss relating to the implementation of dragnostic research findings In daily 
general practice, and its attendant difficulties, are discussed in chapter 8. Our 
research project an LRTI in general practice is used to illustrate important issues d 
the paradox of evidence and practice. Researchers doing clinical-diagnostic studies 
in general practrce will need to be aware of factors promoting successful 
Jmplementation stra~tegies before the study is even started. Chances of successful 
implementation of diagnostic research are higher, when GIPs are involved in all 
phases of the project, when the results are published in national journals, and 
when the GPs' professional colleges actively suplport the implementation 
strategies. Successful implementation of the results of well-deslgned and catrefully 
carried out diagnostic research is inwallwable in terms of reducing uncertainty and 
creating greater job satisfaction for GPs. 
Chapter 9 provides a general dliscussion of the research underlying thls thesis. The 
questions this project tried "c alnswer were formulated on the basis af 
acknowledged clinical dilemmas encountered by practicing GPs, A practice-based 
approach was chosen to help fill the gaps in our primary care knowledge and to 
increase the chances of successful implementation o f  the study results in daily 
general1 practice, and thle chapter also discusses methodological aspects of this 
approach. GPs are generally not familiar witlh the use of CRP test~ng, which turnled 
out to be a highly relevant test in the diagnostic work-up of LRTI. For this reason, 
the cha~pter discusses relelira~nt previous studies and reasons why GPs hesitate to 
use CRP point-of-care testing. This is followed by a discussion of the prognosis and 
outcome or LRTI. Clinical cure often takes much longer tlhan generallly suggested, 
and GPs regard their patients as cured sooner than the patients themselves. 
Communicating expectations about the course of the illness and awareness of 
di~erences in Ithe ~nterpretaalion of 'cure' between GPs a~nd patients are therefore 
necessary to reduce the large number of unn~ecessary reconsultations and first or 
second antubiotics courses in the future. 
To fight the growing problem of increasing bacterial resista~nce, researchers around 
the warld need to join forces in pel-for~mirug rnuch-needled further studies. 
Cooperatl~on has already resulted nn the dewelopment of a cluster-raindlomiseid 
controlled trial, whuch will try to answer the following research questions: To what 
extent will1 the untroduction of the GRP poin~t-of-care test and enhanced 
comnnunl~cation skills for managing LlRTl in ge~neral practice, either separately or 
combined, lead to improved patient recovery, a reduction in other diagnostic 
testing and a reduction in antibiotic prescrib~ng? To what extent are these 
reductions cost-effectwe? 
Although new studies are necessary to confirm or disprove the findings presented 
in thls thesis, it may already be inore sensible to adopt the most convincing results 



of our studies than to rely on anecdotal evidence, personal experience or results 
from research among highly selected (hospitai) populat~ons. 

A R S W ~ ~ ~ S  to the research questions 

1. What is the dfagnostic value of cJinlcaJ symptoms, signs and sddftional blood 
tests for the diagnosis ofpneurnonjia in LRR? 

Dry cough, diarrhoea, recorded temperature 238'16, ESR and CRP were 
independent and statistically significant predictors of pneurnonla, whereas 
abnormal pulmcpnalry auscultation and clrinicel diagnosis of pneumonia by the GPs 
were not. @RP had hugher diagnostic odds ratios than any of the symptoms and 
signs. If a prediction rule for low-risk pathents, including CRP<210 m@l, had been 
apphed, 80 of the 193 antibiotic prescriptions could have been prevented, with a 
maximum risk of 2.5% of missing a pnewlnonia case. 

2. What is the inter-observer agreement in the interpretation of chest 
raa'fographs for pneumonia in community-acqus'red LRn? 

The observed proportional agreement was 218 in 243 patients (89.7%). However, 
the inter-observer agreement adjusted tor chance was moderate (kappa 0.53; 95% 
CI 0.37-0.69). The agreement in pneumonia eases was much poorer than the 
agreement in non-pneumonia cases (59% versus 94%). Kappa was considerably 
lower if chronic obstructive pulmonary disease (0.20) or Streprococcus 
pnewmoniae infection (-0.29) was piresent. 

3. What is the frequency distsr'bution of the micfcroorgan~sms mast frequent& 
invofvea' in LRT/ in the community? 

Viral pathogens were found as often as bacterial pathogens. Haemophilus (para-) 
iinfluenzae was most frequently found (16%). folllowed by Influenza A /24%), 
Streptococcus pneurnonfae (6%) alnd Influenza B1 and Plde~~ovirus (bath 5%). Tha 
so-called atyp~cal bacteria were present in less than 2% of the LRTl patienits. 
Roughly the same frequency d~stnbwt io~~ was found in th~e subgroup of pnewmolnia 
patients. 

4. Is the rnacrolide antibiotic roxn'thromycjn more eflecl/ve than amoxicillin in the 
treatment of LRTP 

The possible additional value of roxilthrornyc~n was not confirmed. Clrnical cure 
rates after the completllon of antlblotic treatment (301 days) were notsignificantly 
different for the two groups. After complete fai.low--up (28 days), the GPs concluded 
that 90% of the patients had been effectuveiy and safely treated with either 
amoxicillin or rox~~thrornycin. 



5. What is the diagnostic value of  clinical symptoms, signs and additional bEood 
tests for the diagnosis of viral and bacEerjaY LRTI? 

Ektensiwe history-bklng and physical examination did not yield items that predicted 
viral crr bacterial LRTI. In addition, we were unable to confirm that CRP 
different,rates between viral and bacterial LRTI. CRP and ESR values were 
significantly higher in microbiologically proven LRTl than in rnicrc~biologica~lly 
unexplained LiRT1. 

6. How do the general pracMioners9hjsto~y and examhation findings lnfSiuessce 
antjbbtie: prescribing rates for LRTI, and to what extent do these clinrical 
findings predict appropriate antib/otic prescribing? 

Auscultation abrrormalities and diarrhoea strongly predicted antibiotic prescribing. 
Antibiotics were prescribed for 196 (79%) patients. Assum~~ng that antibliotics need 
to he prescrlibed only for patients with pneulmonia, they may hawe been 
inappropriatelly prescribed in up to 86% of the patients. Antibiotics were not 
prescribed for 116% of the patients with a radiographic diagnosis of pneumonia. 

7. Mow long does it take to recover from S R n  according to GPs and patients, 
taking possible antibiotic treatment and various subgroups into consideration? 

Eighty-nine percent of the LRTI patients were clinically cured after a 28-day follow- 
up, irrespective of whether the patients had received antilbiotics. I-iowever, 
symptoms (mainly cough and dyspnoea) were still present in 43% of the LRTI 
patients considered to be cwlred. The self-reported cure rate was mluch lower (51%). 
The cllinical colurses of five pneumonia patients who had not received antibiotics 
were all se l f  limiting, although one patient took more than 28 dlays to recover. 

8. To what extent does LRJS impair She patients" daijy activities? 
At baseline, daily activities were impaired in 73% and aba~ndoned in 42% of the 
patients. These percentages were 19 and 6, respectively, after a 28-day follow-up. 

9. Is /t possible to identify subgroups of  patients wwith patient and clfr?ical 
character/stics indicating that they are prone to a poor prognosis or a 
proJos7ged cSinJcaS course3 

Coexistin~g asthma was correlated with delayed symptom resolution, whereas fever, 
pelrspiring and the prescri~ption of antibiotics were identified as (weak) prognostic 
factors for enhanced symptom resolution. Poor prognosis, In the sense of mortality 
or persistent morbidity resu~lting from the acute LRTl course, did not occur. 



10. Why is implementation o f  diagnastic research in daily ge 
nat achieved, and how can it be improved? 

The key issues and messages are: 
* General practlce research should be done in general practice, a 

be involved in all phases of a diagnostic research prclijecl to increase the 
chances of successful implementation afterwards. 
Whereas researchers are often o~bligeal to publish their study results in 
international journals, most general practitioners read national journals only; 
new diagnostic evidence should be published in these journals. 

s Since diagnostic ~mplementation strategies are hampered by the laclk of back- 
up by the ki~nds of powerful (pharmaceutical) com~panies that support 
therapeutic research, they should be supported by the GPs>rofessi~nal 
colleges and be incorporated in evidence-based guidelines. 



Samenvatting 

Lageluchtweginfecties (LLWI] worden meesta! in de huisartsenpraktijk gepresen- 
teerd, gediagnosticeerd en behandeld. Antibiotica wordeln vaak voorgescl-ireven, 
ondanks het feit dat dit in veel gevallen niet helpt. Bovendien leidt de hoge con- 
sumptie van antibiotica tot een groeiend, wereldwild probleem van bacteriële 
resistentie tegen antibiotica. Met streven bij te dragen aan een rationeel gebruik 
van an~tibïot~sa heeft ons geinspireerd tot het bestuderen van etiologie, diagnose, 
voorschrijfgedrag, genezing en prognose van LLWR in de IUuisartsenpraktjJk. Daarbij 
was het doel rationele diagnostische en therapeutische strategieiën te ontwikkelen 
die kunnen leiden tot een vermindering van onnodig antibioticagebruik bij LLWI. 
De in dit proefschrift beschreven hoofdstukken komen w o o ~  uit een interventlie- 
oinderzoek eln een obseevationeel onderzoek. De onderzoeken zijn uitgevoerd in de 
dagelijkse huïsartsenpraktijk. 25 Huisartsen in de pravinlcie Limburg verleende~n in 
1998 en 1999 hun medewerking. De anamnestische gegevens en bevindingen 
van het lichamelrjk onderzoek wan 247 volwassen patiënten met acute hoest 
werden tijdens het dagelijkse spreekuur verzameld en geregistreerd. Aanvull~nd 
onderzoek, h aar onder het verzamelen van bloed- en sputummonsters, vond - op 
dezelfde dag - plaats in de praktijk. Ze werden geanalyseerd in dle laboratoria voor 
hematologie, klinische chemie en medische micrcrbiologie van het academisch 
ziekenhuis Maastricht. Thoraxfoto's werden gemaakt en beoordeeld in het Maac- 
landziekenhuis te Sittard en Geleen en in het academisch ziekenhu~is Maastricht. 
De inhoud van de hoofdstukken van het proefschrift worden hieronder samenge- 
vat, waarna wordt afgesloten met de specifieke antwoord~en op de verschillende 
onderzoeksvragen. 
Het onderwerp Iageluchtweginfecties in de huisartsen praktij k wordt geïntroduceerd 
in hoofdstuk 1. Daarna volgt een beschrijving van het al~gemene doel van het 
onderzoek en de spec4fieke onderzoeksvragen die in het proefschrift aan bod 
komen. 
We onderzochten de waarde van een uiutgebreide anamnese, bevindingen biJ 
lichamelijk onderzoek, de bezinkiingssnelheid van e~rytrocyten (BSE) eln C-reactief 
proteine (CRP] voolr de dilagnose pneumonie bij patiënten met een LLWI. Dit onder- 
zoek is beschreven in hoofdstuk 2. 247 Patienten die hun huisarts consulteer den^ 
met klachten en ziekteverschijnselen van LLWI verleenden hun medewerking. 
Thoraxfoto's werden door twee of drie radiologen beoordeeld op de aan- of afwe- 
zigheid vsn inifiltlraten. De uitei~ndelijke vaststelling van een infiltraat werd be- 
schouwd als bewiijs voos pneumonie eni fungeerde als referentiestandaard voor de 
diagnostische parameters. Droge hoest, diarree, gemeten temperatuur van 238'C. 
BSE en CRP waren onafhankellijke en statistisch significante voorspellers wan 
pneumonie. Ahijkingen bij auscultatie van de longen en de klinische diagnose 
pne~wmonie door de h~uisailts wareln (onder meer) niet voorspellend voor pneumo- 
nie. Een grote groep pati~ënten met een laag risico OP pneumonie kon worden 



geidentificeerd. Deze groep bestond w i t  patienten met een CRP testuitslag van 
c20 rn&I en max~maaal &&n positieve score op de drie variabelen droge hoest, 
diarree en temperatuur -38°C.. Als huisartsen een CRP sneltest in de praktijk tot 
hun beschikking hadden, wat in Nederland momenteel niet het geval is, dan had- 
den de patieInten rn deze laagrisicogroep veilig behandeld kunnen worden zonder 
een antibioticum. 
De radiologen van dne ziekenhuizen hebben van elke deelnemende patient die 
zich in het ziekenhuis meldde twee thorax fot^'^ beoordeeld op infiltraten. Deze 
foto's werden vervolgens opnieuw geblindeerd beoordeeld door een andere radio- 
loog. De overeenstemlrning tussen de beoordelaars i~n de interipretatie van de 
longfoto's van patiënten met en zonder pneumonie is beschlreven in hoofdstuk 3. 
De ouereenstemrning - gecorrigeerd voor toeval - was matig, en a~anzienli~k lager bij 
patiënten met chronisch obstructieve longziekte [COPD) en bij patiënten met LLWI 
door Streptoccrccuc pnesrrnoniae. De overeenstemm~ing was aanzienlijk lager bij 
patiënten met pneumonie dan bij patieinten zonder pneumonie. Als huiisartsen in 
de dagelijkse praktijk a~lleen patienten met een hoger risico op pneumonie zouden 
verwijzen voor een thoraxfoto, dan zou de interbeoordelaars-overeenstemming niet 
verbeteren, mogelijk zelfs verslechteren. Richtlijnen voor het vervaardigen van 
thoraxfoto's moeten genu~anceerd worden vaoir wat betreft de indicaties, aangezien 
de aanvullende waarde na een volledige diagnostische inventarisatie door de 
huisarts twijfelachtig is. 
Adequaat onderzoek naar het klinisch o~nderscheid tussen virale en bacteriële LLWI 
bij volwassenein was ten tijlde van de start van ons onde~rzoek niet eerder verricht. 
In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of bevi~ndlngen uit anamlnese, lichamelijk 
onderzoek en bloedonderzoek het mogelijk maken virale en bacteriële LLWI van 
elkaar te onderscheiden. Na een uitgebreide statistische analyse van de gegevens, 
inclusief het herhaald testen in subpopulaties, was het antwoord eenvoudig: 
uitgebreide anamnese en lich~amellijk onderzoelk leverden geen gegevens op die 
virale of bactericle LLWI ko~nden voorspellen. Ook konden we niet bevestigen dat 
CRP van waarde is bij dit o~nderscheid. Verhoogde CRP en BSIE waren wel van1 
waarde in het onderscheiden van microbiologisch bewezen LLWl ten olpzichte van 
iiicrobiologisch onverklaarde LLWII. 
Het voorkomen van verwekkers wan LLWI in de algemene praktijk is ook in dit 
hoofdstiu~k beschreven. Virale verwekkers van LLWl werden even waak gewonden als 
bacteriële verwekkers. Haernophilus (para-) inflwesrzae kwam het vaakst voor, 
gevolgd door In~flue~nza A, Streplocoicccrs pneurnoniae, Influenza B en het Adenovi- 
rus. In de patienten imet pneumonie we~rd grofweg dezelfde frequentisverdeling 
gevanden. De veronderstelling dat acute bronchitis meestal viraal en pneumonie 
meestal bacterieel1 is bleek nliet waar te zijn. 
Steeds vaker wordlt betwijfeld of amoxicilline het middel van eerste keuze zou 
moeten zijn bij LLWI, indien men behandeling met een antibioticum noodzakelijk 
acht. Als hewaar  is dat bacteriele infecties door Legfonelira pneumophila, Chlamy- 



dia pneurnonia en Mycc-~pSasrna pneumoniae teg@nwoordig vaher voorkormen - 
zoals vaak wordt beweerd - zou een antibioltlcum uit de rnaicrol~de~n-graep eeis 
betere keuze kunnen zijn. In hoofdstuk 5 worden de resultateci van eert dubbel- 
blind, gerandomiseerd geneesiniddebenonderzoek beschreven. Y96 Patienten met 
LLWl, die volgens de huisarts eeln antibiotlcwm nodig hadden, deden mee met dit 
onderzoek. De welrkzaamheid en de veiligheid van 10 dagen bel7andelen met 
rlaxitromycîne werd vergeleken met amoxicilline. De toegevoegde waarde van 
roxitromycine werd niet bevestigd. Infectues met Chlarnydb pneumoniae werden 
niet gewonden. Mycoplasma pneumoniae werd aangetoond bij twee patienten en 
Legionella pneumophila slechts bij een patiënt. Hel klinische genezilngspercentage 
na afloop van de behandeling was identielk in de twee groepen. Na afloop van de 
volledige foblow-wIp van 28 dagen concludeerden de huisartsen dat 90% van de 
patienten effectief en veilig was behandeld, onafhankeli~k wan het voorgeschrevei? 
antibioticum. We conclude~ren dat amoxicilline nog altijd een betrouwbaar eerste- 
keuze antibioticum is voor de behandeling van LLWI in de Nederlandse huisartsen- 
praktijk. 
De negatieve gevolgen van onnodlig antibiotica voo~rschrijven sijn bekend. In enqug- 
tes en kwalitatief onderzoek zijn hulisartsen vaker bevraagd over hun pe~rceptîe van 
de redenen voor het overmatig voorschr'ijven van antibiotica. Het is echter niet 
goed bekend wat de huisarts nu daadwerkelijk - in de dagelijkse praktijk - doet 
besluiteln antibiotica voor te schrijven. Mioofdstuk 6 beschrijft de gegevens uit 
anamnese en Y~chamelijk onderzoek die voorspelilend zijn voor het voorschrijven 
van een antibioticum. Bovendien wordt beschreven in hoeverre beslissingen om 
een antibioticum voor te schrijven voor de betreffende patiënten adequaat waren. 
79% van de patiënten ontving een antibiotjcumwooasehri~-t van de huisarts. Afwij- 
kingen bij ausculltatie en diarree waren zeer sterke voorspellers van de beslissing 
om een antibioticum voor te schrijven. Uitgaande van de huidige weienschappelij- 
ke bewi;psvoering dat alleen patiënten metpneumonie een antibioticum nodig 
hebben, kregen de meeste patienten ten onrechte eeln antibilaticum. Ondanks het 
grote percentage onnodige voorschriften, kreeg 16% van d~e patienten niet radicrlo- 
gisch bewezen pneumonie ten onrechte geen antibioticum. Opvallend was dat - hst 
weinig frequent voorkomende - diarree bij patiënten steeds leidde tot hei, voor- 
schrijven van antibioticum. We vermoeden dat de huisarts op grond van de kkini- 
sche presentatie van de patiënt impliciet - en vaak terecht - heeft geoordeeld dat 
de patiënt behandeling met een antibioticum nodig had. Daarentegen werd het 

belang van afwijkende auscultatie overschat. Dit was geassocieerd met een hoog 
aantal onnodige antibioticumvoorschriften. W~uisartsen bleken bovendien vaak ten 
onrechte zelfverzekerd over de julictheid wan hun diagnostische beslissingen. Men 
dient zich bewlust te sijn van de beperkte waarde van aïwijkelnde auscultatie als 
het gaat om het nemen van een beslissing Wei of geen antibiotica voor te schrben 

aan patiënten met LLWI. 



In horrM&uk 7 worden diverse onderzoeksvragen beantwoord. Allereerst wordt 
stilgestaan bij de bijdrage van patilentkenmerken, anamnese en bevindingen van 
lichamelijk onderzoek voor ventraagde en snelle genedng van de patiënt. Astma als 
co-morbiditeit was de enige factor die statistisch significant correieerde met 
vertraagde klachtenlafname, zoals door de patilent geregistreerd. Koom, transpire- 
ren en het voerschrijven wan een antibioticum waren zwakikie voorspellers van 
snelle klachtenafname. Hoofdstuk J geeft tevens inzicht in de totale duur en de 
beperkingen In dagelijkse activiteiten wan een die LLWI veroorzaakt. De huisartsen 
en de patienten hebben bovendien op de laatste dag van dle follow-up, na 28 
dagen, onafhankelijk van elkaar bepaald of de patient was genlezen. Het veriloop 
van LLWI was ongecompliceerd, maair duurde veel langer dan meestal gerappor- 
teerd wordt, in het bijrondei bij patiënten met astma als co-morbiditeit. De ziekte- 
last was aanzienlijk. De huisartsen beschouwden de meeste patiënten genezen na 
28 dagen, onafhankelijk van behandeling met of zonder een antibioticum. Daaren- 
tegen valpporteeidle de helft van de patilenten na 28 dagen nog klachten van LlLWI, 
vooral hoest en benauwdheid. Bovendien was op dit laatste evaluatiemoment nog 
een aanzienlijk aantal patiënten beperkt in h~un dagelijkse activiteiten. Meer aealis- 
t i s c h ~ ~  verwachtingen over de vaak lange ziekteduur en ziektelast van LLWI kunnen 
bijdiragen aan een reductie van het aantal onnodige herhaalde bezoeken aan de 
huisarts, en het daarmee geassocieerde grote aantal onnodige antibioticumlvoor- 
schriften. Goede communicatie tussen arts en patiënt is daarbij een essentiële 
vootwaardle. 
De vrees pneumonie over het hoofd te zien draagt bij aan het onnodig voorschrij- 
ven van antibiotica. De pragmatische studieopzet gaf ons de unieke kans het 
klinische beloop van pneumonie te volgen bij vijf patiënten die geen an~tibloticwrn 
haddlen ontwanlgen. De ziekte genas steeds spontaan. Het moet een geruststellsn- 
de gedachte zijn voor huisartsen dal niet elke patiënt met pnelurnonie een antibio- 
ticum nodig heeft om te genezen. 
In hoofdctwk 8 wordt aandacht besteed aan kwesties rondom die implemeintatie 
vain rivslwltaten van diagnostisch onderzoek in de huisartsenpraktijk. We gebruikten 
het LLWI-project als voorbeeld om de paradox tussen evidence en practjce te 
illustreren. De kans op succesv~lle implementatie van diagnostisch onderzoek 
neelmt toe als huisartsen in alle Fasen van het onderzoek betrokken zijn, ais de 
resultaten gepubliceerd worden in nationale vakbladen, en als de beroepsgroep 
irrrplementatiestrategie6n concree"cndelrsteunt. Minder onzekerheid en mleer 
plezier ervaren in het dagelijkse werk zijn onschatbare resultaten van succesvolle 
implementatiie van goed uitgevoerd diagnostisch onderzoek. 
Do onderzoeksvragen in dit proefschrift komen voort uit dilemma's die praktise- 
rende huisartsen dagelijks ondervinden. We hebben dan ook gekozen voor een op 
de dagelijkse praktijk geënte methodologie met als doel kennlislacunes te verklei- 
nen en de kans op succesvolle implementatie Xe vergroten. In hoofdstuk 9, de 
algeinlene discussie van het proefschrift, worden methodologitsche aspecten van 



deze keuze aan de orde gesteld. Ook wordt nader ilngegaan op hiwisarfsgeneeskl~~n- 
dig relevante wetenschappelijke inzichten over LLWI. CRP bleek een relevante, 
diagnostische test in ons onderzoek. Echter, huisartsen hebben ower het algeimeen 
nog weinig ervaring met deze test. Daarom wordt in dit hoofdstuk bestaande 
literatuur over CRP geiëvalueerd en worden redenen gegeven voor de gereser- 
veerdheid van huisartsen om de CIRP-sneltest als aanvu!liin?g op het diagnostisch 
arsenaal in de huiisartsenpraktijk te gaan gebruiken. Vervolgens wordt in de dls- 
cussie de aandacht gericht cap genezing van LLWl. Valledig herstelilen van een 
episode van LLWI blijkt dus over het algemeen veel langer te duren dan tot op 
heden is aangenomen. De verwachting dat de riekte een gunstig beloop heeft, 
maar vaak lang duurt moet met de patiënt worden besprokeil. Bovendien dieiit 
men zich bewust te zijn van de verschillen i11 de interpretatie van genezing tussen 
de huisarts en de patiënt. 
Nieuwe studies zijn nodig om het groeiende probleem van bacterigle resistentie 

het hoofd te bieden. E4nderzoleke1rs wereldwijd zullen daarbij de handen ineen 
moeten slaan. Internationale samenwerking heeft reeds geleid tot de start van een 
gerandomiseerd interventieonderzoek in de regio Zuidoost-Brabant met de volgen- 
de onderzoehsvragen: In hoeverre zal de introductie van de CRP-sneltest en speci- 
fieke communicatievaardigheden (a( of niet gecombineerd) iln de huisartsenpraktijk 
leiden tot snellere genezing, vermindering van aanvullende diagnostiek en vermï~n- 
dering wan het voorschrijven van antibiotica? in I-roeverre zijn deze reducties kos- 
teneffectief? 
Nieuwe studies zijn nodig om de resultaten van de onderzoeken uit dit proel"sclhrift 
te bevestigen of te weerleggen. Tot die tijd is het verstandiger om de meest over- 
tuigende resultaten uit deze onderzoeken te aanvaarden dan te vertrouwen op 
anekdotische informatie, persoonlijke ervaring of resultaten uit onderzoeken 
verricht in geselecteerde (ziekenhwis)popuIaties. 

Antwoorden op de onderzoeksvragen 

l. Wat is de waarde van anamnese, Sieharnehjh onderzoek en Moedonderzoek 
voos de diagnose pneumank bij pal;i&nten met een LLWI? 

Droge hoest, diarree en gemetein temperatuur 138'16, BS€ en CRP waren onafhain- 
kelljke en statistisch significante voorspellers van pneumoinie. Al'wîjlkende bewin- 
dingen bij auscultatie van de longen en de klinische diagnose pneumonie door de 
huisarts gesteld waren niet voo~rspellend voor pneumonie. CRP had hogere dia- 
gnostische odds ratio" dan alle andere testen, symptomen en riekte- 
werschijnseRen. Als een prediclieregel voor laagrisicopatifinten (met o.a. CRP<2Q 
rng/l) zou zijn "toegepast op de ondersoekspopulatie, dan hadden 80 van de 193 
antibiotïcavoorschriften voorkomen kunnen worden met - ten opziclhte van de 
voorafkans vaii 13.2% - een risico op het missen van pneumonie van? rnaxilmaal 
2.5%. 



2. Hoe groot is de overeenstemrnk-tg tussen sadi;ologe~ bQ de beootdeljng van 
JangEsoEo's op pneumonie bjlj patienten met LLWS? 

Er was overeenstemming bij 218 van de 243 patienten (89.7%). De geobserveerde 
avereeristemming gecorrigeerd voor toeval was echter matig [kappa 0.53; 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.37-0.69). De overeenstemming bij patignten met 
pneumonie was aanzienlgk lager dan bij patjenten ronder pneumonie (59% versus 
94%). Kappa was veel lager bij patiienten met chronisch obstructieve longziekte 
(COPD) en indien Streptococcus pneurnonjae (-0.29) was aangetoond. 

3. Wat Ss de Ifrequentieverdeiing wan de micro-organismen die bij de patignten 
met LLWS zgn gevonden? 

Virale verwekkers werden even vaak gevonden als bacteriele. HaemophSSus (para-) 
influenaae kwam het vaakst voor (16%), gevolgd door Influenza A (14%), 
Streptococcus pneurnoniae 1(6%), Influenza B en het Adenovirus (beide 5%). De 
zogenaamde atylp~sche bacteriën kwamen in minder dan 2% van de patienten met 
een LLWI voor. lrn de subgroep van patiënten met pneumonie werd grofweg 
dezelfde freqwentieverdel~in~g gevondeln. 

4. Is het macroIîde-ant~bioticurn rc?xitromyclure effectiever dan amoxiciSXine in de 
behandeirlng wan LLWlJlrXT 

De toegevoegde waarde van roxitromycine werd niet bevestigd. Het kllinische 
genezingspercentage na afloop wan die behandeling was hetzelfde voor de twee 
groepen. Nla afloop van de volledige follow-up van 28 dagen concludeerdeni de 
h~uisartsen dat 90% van de patiënten effectief eln veilig was behandeld, 
onafhankelijk van het voorgeschreven an,tibiaticurn. 

5. Wat is de waarde wan anamnese, Jichameu'ok ondezoek en bloedonderzoek 
voos de diagnose virale versus bacteriële LLWj? 

Uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek leverden geen gegevens op die 
virale of bacteritSle LLWI konden voorspellen. Ook kondlen we niet bevestigen dat 
CRP van waarde is bij dit onderscheid. Verhoogde CRP en BCE waren wel 
waardevol in het onderscheiden van microbiologisch bewezen LLWl ten opzichte 
van t~~icrob~iolagiseh onverklaarde LILWI. 

6. Welke gegevens uit anamnese en r'ichameSQk onderzoek bepalend voor de 
keuze we! of geen antibioticum voor te schsdven bij LLWS, en hoeverre is deze 
keuze de meest adequate? 

Afwijkinge~n bij ausculltatie en diarree wareIn zeer sterke voorspel~lers voor de 
besllissiiig van de huisarts om een antibioticum voor te schrijven. 79% van de 



patiencen ontvilng een antibioticumvoors~hrift. van de huisarts. Uitgaande van de 
huidige wetenschappelijke bewijsvoering dat alleen paticriten met pneumonie een 
antibioticum nodig hebben, kreeg 86% van de patieilten ten oinrechae een 
antibioticum. Ondanks het grote percentage onlnodige voorschriReici, kreeg 16% 
van de patiënten met radiologisch beweren pneumonie ten onrechte geen 
antibioticum. 

7. Hoe lang duurf het om te genezen wan LLWi? 

89% van de patiënten met LLWI was volgens de huisartsen genezen [na 28 dagen. 
49% van de patienten rapporteerde na 28 dagen echter nog klachten van LLWI, 
het meest hoest en blenauwdheid. Bovend~en was op dit laatste evaluatieniornent 
nog een aanzienlijk aantal patiënten beperkt in de dagelijkse activ~teiten. Met 
klinische beloop wan vijl; patiënten met pneurnonie die geen antibioticum hadden 
ontvangeln was steeds gunstig, al dw~urde hlet bij één patiënt langer dan 28 dagen 
alvorens hij was genezen. 

8. In welke mate befnvloeidt een episode van LLWl de diagel~kse actEvitelten van 
de patient? 

Ten tijde van het eerste bezoek aan de huisarts meldde 7'3% van de patienten 
beperkingen in de dageiiijkse activiteiten. 42% van de patilenten hlad deze 
activiteiten gestopt. Na 28 dagen was 19% van de patiënten nog beperkt in de 
actuwiteiten em had 6% van de patienten de meeste activiteiten nog altijd gestopt. 

9. Xs het mogelIjk subgroepen vafl patienten te selecteren die een gmter sjsko 
(nebben op een slechtere prognose of  XangdurSgerziektebeloop? 

Astma als co-morbiditeit was de enige factor die statistisch significant correleerde 
met vertraagde klachtenafname. Koorts, transpireren en het woorscihrljven van een 
antibidicum waren zwakke voarspellers van snellere kiachtenafneme. Een slechte 
uitkolmst, In de zin van overiijden of persisterende ziekte als gevolg van de acute 
episode van LLWI, kwam niet voor. 

10. Hoe ka!? implementatie van diagnostisch onderzoek naar de dageldkse 
hu/sartsenprakli;ik worden bevorderd? 

Hernbood~schappeni zijn: 
- Huisartsgeneeskundig, diagnostisch onderzoek dient zo veel mogel~~jk te wolrden 

verricht in de dagelijkse huisartsenpraktijk en huisa~rtsen moeten in het gehlele 
o~nderzoeksproees betrokken blijven. Hiermee wordt dIe kans op swccesvolle 
implementatie van de onderzoeksresultaten vergroot. 

- Van anderzoekelrs wordt verwacht dat zij in rnternalionale t~dschriften 
publiceren. De meeste huisartsen Iezen echter nationale vakbladen. Nie~uwe 
(diagnostische) kennis dient dan ook juist in deze bladen te worden 
gepubliceerd. 



- in tegenstelling tot bij "therapeutisch onderzoek cintbrelklen bij diagnostisch 
onderzciek vaak machtige organisaties die 1mplernentatiestrategie6n 
ondersteunen. De beroepsgroep kan dan ook - ander meer via richtlijnen en 
riaschalin$sactiviteitieni -juist op dit ondenoelkcdamein een voorname rol spelen. 




