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In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar het toepassen van een 
onderhoudsbehandeling met antibiotica bij patiënten die lijden aan beschadigde luchtwegen 
- of bronchiëctasieën. In dit proefschrift tonen wij aan dat zo’n behandeling effectief is. We 
beschrijven waarom deze behandeling zo goed werkt, wat de eventuele nadelen zijn, en 
hoe we patiënten zou moeten selecteren die in aanmerking komen voor deze behandeling.

In de longen worden grofweg drie onderdelen onderscheiden: de longblaasjes, waar de 
uitwisseling van zuurstof en koolzuur met het bloed in de haarvaten plaatsvindt; het bind- 
en steunweefsel, dat een fijnmazig rooster vormt waarin de longblaasjes en bloedvaten zijn 
ingebed, samen met het derde onderdeel; de luchtwegen of bronchiën, het lucht geleidende 
buizenstelsel dat begint bij de luchtpijp en dat tot aan de longblaasjes in de periferie van de 
long reikt. De in meer dan 20 generaties steeds verder opsplitsende  bronchiën vormen een 
soort omgekeerde boom (de bronchiaalboom) waarvan de takken steeds kleiner worden tot 
ze uiteindelijk de longblaasjes bereiken.  

Via de luchtwegen komt de buitenlucht, waarin zich voor het lichaam schadelijke stoffen of 
micro-organismen bevinden, in direct contact met de lichaamscellen en om die reden is de 
bronchiaalboom  uitgerust met een aantal verdedigingsmechanismen. De luchtwegen zijn 
van binnen voorzien van een slijmlaag, waarin zich afweercellen en ontstekingsremmende 
stofjes bevinden. Verder is een groot gedeelte van de bronchiaalboom bekleed met cellen 
met trilhaartjes aan het oppervlak, die door hun continue trilbeweging zorgen dat het 
‘slijmtapijt’ zich in een gestage stroom via de grote luchtwegen verplaatst naar de keelholte, 
met medeneming van schadelijke stoffen en ook ingeademde bacteriën.

Als de kleine of middelgrote luchtwegen beschadigd raken en er daardoor verwijdingen 
of uitstulpingen van de luchtwegwanden ontstaan, noemen wij dit bronchiëctasieën. Er 
zijn verschillende aandoeningen die kunnen leiden tot het ontstaan van bronchiëctasieën, 
waaronder longontstekingen, trilhaaraandoeningen en afweerstoornissen. Hoe verschillend 
deze aandoeningen ook zijn, zij hebben met elkaar gemeen dat zij ervoor zorgen dat de 
verdedigingsmechanismen van de luchtwegen aangetast raken, waardoor het opruimen 
van slijm en schadelijke stoffen verstoord wordt. De aandoening kan heel plaatselijk zijn, 
bijvoorbeeld als gevolg van een longontsteking op een bepaalde plek, maar ook verspreid 
door de hele long, bijvoorbeeld bij afweerstoornissen of in het geval van een trilhaarziekte. 

De beschadiging van de luchtwegen uit zich onder andere in het dikker worden van de wanden 
van de luchtwegen en het ontstaan van uitstulping of verwijdingen van de luchtwegen 
die  bronchiëctasieën genoemd worden. Een kenmerk van deze beschadigde luchtwegen 
is de overmatige slijmproductie als gevolg van de ruime aanwezigheid van slijmvormende 
cellen. Verder werken ter plaatse van de beschadigingen de trilharen minder goed, zelfs in 
afwezigheid van een trilhaarziekte, waardoor bronchiëctasieën een plek zijn waar bacteriën 

zich makkelijk kunnen innestelen en vermenigvuldigen. Door de schadelijke stoffen die de 
bacteriën produceren en doordat er in de luchtwegen zelf een ontstekingsreactie ontstaat 
door de eigen afweer- en ontstekingscellen, waarbij die cellen schadelijke stoffen afgeven, 
kan ter plaatste de luchtwegschade steeds verder toenemen. Men spreekt wel van een 
‘vicieuze cirkel-theorie’ (van luchtwegschade – bacteriële kolonisatie- ontsteking - toename 
van luchtwegschade) om te verklaren waardoor bronchiëctasieën in de loop van de tijd vaak 
steeds ernstiger worden. 

Patiënten met bronchiëctasieën klagen vooral over frequent ophoesten van slijm vanuit 
de diepe luchtwegen. Vaak worden aanzienlijke hoeveelheden slijm opgehoest, waardoor 
patiënten zich erg kunnen schamen voor hun aandoening en bepaalde activiteiten, zoals 
het bezoeken van openbare voorstellingen (bioscoop, theater, concert, museum) gaan 
vermijden. Doordat het luchtwegslijmvlies bij bronchiëctasiepatiënten erg kwetsbaar 
is, wordt met enige regelmaat bloed opgehoest wat soms leidt tot levensbedreigende 
longbloedingen. Een ander veel voorkomend probleem van bronchiëctasieën is het steeds 
terugkerend optreden van verergeringen (exacerbaties) als gevolg van luchtweginfecties, 
die kunnen leiden tot frequent verzuim van werk en/of school en algeheel onwelbevinden, 
kortademigheid of vermoeidheid; soms zijn die exacerbaties zo ernstig dat patiënten in het 
ziekenhuis opgenomen moeten worden en antibiotica via het infuus nodig hebben om weer 
op te knappen. 

De mate waarin patiënten met bronchiëctasieën klachten ervaren is erg wisselend.  Soms 
hebben patiënten met milde bronchiëctasieën nauwelijks of geen klachten, zelfs zonder 
enige behandeling. Daar tegenover staan de patiënten met ernstige bronchiëctasieën, 
met veelvuldige infecties en ernstige chronische klachten. Die laatste groep is de groep 
patiënten waar dit proefschrift over gaat. 

Bronchiëctasieën werden tot voor kort beschouwd als een niet-vaak voorkomende 
aandoening. Daarnaast vormen bronchiëctasie patiënten een ‘lastige’ groep voor het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek omdat de oorzaken en symptomen zo divers 
kunnen zijn. Dit heeft er toe geleid dat er tot een aantal jaar geleden weinig wetenschappelijk 
onderzoek naar deze aandoening verricht is. De laatste jaren is er om verschillende redenen 
echter meer aandacht voor dit ziektebeeld ontstaan en blijkt dit helemaal niet zo zeldzaam 
als gedacht. De meest recente onderzoeken laten zien dat bronchiëctasieën voorkomen bij 
50-60 per 100.000 personen en op oudere leeftijd (> 70 jaar) zelfs nog een stuk vaker, bij 
> 250 per 100.000 personen.  De ziekte treft met name vrouwen van middelbare leeftijd, 
maar leeftijden van patiënten variëren van 18 -99 jaar, waarbij bepaalde onderliggende 
aandoeningen vaker voorkomen in bepaalde leeftijdsgroepen.

De huidige behandeling van bronchiëctasieën bestaat uit leefstijlaanpassingen als gezonde 
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voeding en sport ter verbetering van de algehele conditie en verbetering in de technieken 
van het ophoesten van slijm. Patiënten met bronchiëctasieën hebben soms de neiging om 
hun lichamelijke inspanning te beperken omdat ze zich niet zo fit voelen. Ook merken ze 
vaak dat als ze meer gaan bewegen, bij inspanning de ademteugen haast vanzelf veel dieper 
worden waardoor ze meer moeten hoesten met opgeven van slijm. Toch is dat juist goed 
om hun luchtwegen zo schoon mogelijk te houden en in goede algemene conditie te blijven. 
Vaak wordt gerichte fysiotherapie ingezet, samen met inhalaties van zoute vernevelvloeistof 
om het ‘schoonhouden’ van de luchtwegen verder te optimaliseren. Als de bronchiëctasieën 
veroorzaakt worden door een specifieke aandoening volgt soms ook een specifieke 
behandeling. Als bijvoorbeeld een afweerstoornis bestaat, gepaard met een gebrek aan 
afweerstoffen, wordt deze apart, bijvoorbeeld door afweerstoffen van bloeddonoren via 
het infuus toe toegediend om de weerstand tegen luchtweginfecties te verhogen. 

Ter voorkoming van luchtweginfecties bij patiënten met ernstiger bronchiëctasieën werd 
al jarenlang door longartsen met enige regelmaat een langere kuur van een lage dosis 
antibiotica, een onderhoudsbehandeling, voorgeschreven. Zo werd geprobeerd infecties 
te voorkomen en de slijmproductie te verlagen. Voor zo’n onderhoudsbehandeling 
werd vaak azitromycine gebruikt, een antibioticum dat destijds vooral bekend was uit de 
behandeling van patiënten met taaislijmziekte of Cystische Fibrose (CF), een zeldzamere 
en ernstiger verlopende ziekte waarbij de bevochtiging van slijmvliezen onvoldoende is, 
waardoor luchtwegen ook al op jongere leeftijd beschadigen met het ontstaan van ernstige 
bronchiëctasieën. Bij deze patiënten gaf een onderhoudsbehandeling met azitromycine een 
verbetering van de longfunctie en leidde tot minder luchtweginfecties. 

In hoofdstuk 2 wordt achtereenvolgens overzichtsinformatie gegeven over het ziektebeeld 
‘bronchiëctasieën’, de kenmerken van een grote groep Nederlandse bronchiëctasiepatiënten 
en de huidige behandelmogelijkheden. Daarna worden in hoofdstuk 3 en 4 de 
wetenschappelijke onderzoeken tot op heden samengevat die het effect van een 
onderhoudsbehandeling met azitromycine bij verschillende chronische longziekten hebben 
onderzocht en wordt een overzicht gegeven van wat er tot op heden bekend is over de 
verschillende wegen waarlangs azitromycine in de long en het lichaam zijn effect bereikt. 

De gunstige werking van azitromycine wordt toegeschreven aan het feit dat het niet 
alleen antibacterieel werkt (zoals de meeste antibiotica) maar daarnaast ook een 
ontstekingsremmende werking heeft. Dit is gebleken uit studies die lieten zien dat het aantal 
ontstekingscellen en de hoeveelheid ontstekingsbevorderende stoffen in de luchtwegen 
van patiënten fors omlaag gaat als zij behandeld worden met azitromycine. Verder viel in 
onderzoek bij weer een andere groep patiënten op dat zij door behandeling met een middel 
dat erg op azitromycine lijkt een duidelijke verbetering van hun luchtwegklachten ervoeren 
en een veel betere longfunctie kregen. Het bijzondere bij deze patiëntengroep was dat de 

bacteriën die uit hun slijm gekweekt werden helemaal niet of slechts ten dele gevoelig 
waren voor de azitromycine, waardoor duidelijk werd dat het gunstige effect toegeschreven 
moet worden aan de ontstekingsremmende werking en niet zozeer aan de antibacteriële 
werking. 

In de ervaring van longartsen ontstond de indruk dat een behandeling met azitromycine 
door deze eigenschappen een goed effect had bij patiënten met bronchiëctasieën. Ervaring 
is nog geen bewijs; wat ontbrak was goed wetenschappelijk onderzoek waaruit duidelijk 
kan worden hoe groot het effect van azitromycine is, in vergelijking met een controle-
behandeling zonder azitromycine; hoe lang zo’n eventueel gunstig effect aanhoudt; en 
wat de eventuele bezwaren en nadelen van zo’n behandeling zouden zijn.  Een antwoord 
op zulke vragen was nodig om de behandeling te kunnen opnemen in de richtlijnen en 
protocollen voor de behandeling.

In de BAT- trial, de studie die beschreven wordt in hoofdstuk 5 van dit proefschrift, hebben 
wij onderzocht in hoeverre een onderhoudsbehandeling met azitromycine effectief is als 
het gaat om het voorkomen van luchtweginfecties bij patiënten met bronchiëctasieën. De 
studiedeelnemers hadden voorafgaand aan het onderzoek allemaal minimaal 3 infecties, 
ook wel exacerbaties genoemd, per jaar. Tijdens het onderzoek werd er voor iedere 
deelnemer ‘blind’ geloot tussen een onderhoudsbehandeling met azitromycine (eenmaal 
daags 250 mg) of een ‘nepmiddel’ of placebo, voor de duur van een jaar. Na 1 jaar bleek 
dat patiënten die azitromycine hadden gebruikt duidelijk minder exacerbaties hadden, 
gemiddeld 0.5/jaar, ongeveer de helft van het aantal van patiënten in de placebogroep. 
Verder rapporteerden zij een betere kwaliteit van leven en werd een lichte verbetering van 
de longfunctie gemeten. Als bijwerking van de azitromycine werden vooral maag-darm 
bezwaren zoals buikpijn en diarree gerapporteerd. Dit kwam voor bij bijna de helft van 
de patiënten die azitromycine gebruikten, maar in geen van de gevallen zo hevig dat de 
medicatie gestaakt moest worden. Deze bijwerking verdween in de meeste gevallen na een 
aantal weken. 

Een andere belangrijke bevinding tijdens de studie had betrekking op de bacteriën die uit 
het slijm van de luchtwegen gekweekt werden. Hoewel het totale aantal bacteriën dat bij de 
azitromycinegroep gekweekt werd veel kleiner was dan bij de patiënten die placebo kregen, 
waren bijna alle gekweekte bacteriën resistent geworden tegen azitromycine. In hoeverre 
dit schadelijke gevolgen kan hebben wordt verderop in deze samenvatting besproken. 

Bronchiëctasieën komen aan het licht door het maken van een CT-scan van de longen en 
borstkas. De kenmerkende verwijding van de luchtwegen en de verdikte luchtwegwanden 
zijn daar vaak goed op te zien. Daarnaast geeft een CT scan informatie over de uitgebreidheid 
van de bronchiëctasieën en over eventuele bijkomende problemen, zoals de aanwezigheid 
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van slijm in de luchtwegen of gebieden van ontsteking. Alle deelnemers aan de BAT 
trial hebben voorafgaand aan de behandeling en na een jaar een CT scan van de longen 
ondergaan. Wij wilden namelijk bekijken of een behandeling met azitromycine naast het 
verbeteren van de symptomen van bronchiëctasieën ook de op CT zichtbare afwijkingen in 
de longen kan verminderen. Met behulp van een puntensysteem dat eerder met name bij CF 
patiënten gebruikt werd,  werden de afwijkingen op de CT-scans voor en na de behandeling 
gescoord en vervolgens werd de azitromycine-groep met de placebogroep te vergeleken. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten hiervan beschreven. De scores van de twee groepen 
bleken onderling niet significant te verschillen, niet aan de start van de behandeling, maar 
ook na een jaar werd er geen verschil tussen de beide groepen gezien. Behandeling met 
azitromycine zorgde dus niet voor een duidelijke afname van het aantal punten dat met 
dit score-systeem aan de CT-afwijkingen werd toegekend. Dit zou kunnen betekenen 
dat azitromycine inderdaad de afwijkingen op CT niet vermindert, maar gedurende het 
onderzoek merkten wij ook dat het scoringssysteem niet goed toepasbaar was op een deel 
van onze CT-scans. Wij konden daardoor niet het volledige scoringssysteem gebruiken. 
Onderdelen van het scoringssysteem die betrekking hadden op ontstekingsactiviteit, zoals 
de verdikking van de luchtwegen, bleken wel iets verbeterd na een jaar azitromycine-
behandeling. 

Het is ons inziens goed mogelijk dat met een beter toepasbaar scoringssysteem, dat specifiek 
voor bronchiëctasiepatiënten is ontworpen, wél een vermindering  van CT-afwijkingen 
gedurende behandeling met macroliden te zien zal zijn. Inmiddels zijn er een aantal van 
deze scoringssystemen beschikbaar, en toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze 
inderdaad een radiologisch behandeleffect kunnen meten. 

Een interessante bevinding in dit onderzoek was het feit dat vooral de patiënten die een hoge 
CT-score hadden, goed reageerden op de behandeling. Als dit in toekomstige onderzoeken 
ook bevestigd wordt, zal er aan de hand van de CT-score van een patiënt misschien wel van 
tevoren voorspeld kunnen worden of deze patiënt goed zal reageren op een behandeling 
met azitromycine. 

Hoewel azitromycine een vrij ‘oud’ middel is en een onderhoudsbehandeling met 
azitromycine in de praktijk al regelmatig toegepast wordt, is er nog weinig bekend over 
hoe het middel zich in het lichaam gedraagt gedurende een langdurige behandeling. 
Van korte kuren azitromycine is beschreven dat het lang in het lichaam aanwezig blijft 
en zich ophoopt in witte bloedcellen. Wat dat voor bronchiëctasiepatiënten tijdens een 
onderhoudsbehandeling betekent, bijvoorbeeld welke hoeveelheid van het middel in het 
bloed of in het longweefsel terecht komt (de bloed- of sputumspiegels) en of de hoogte 
van die spiegels iets zeggen over de werking van het middel is echter niet bekend. Verder 
is in het geheel niet bekend welke dosering azitromycine (bv 250 of 500 mg per keer) en 

welke doseringsfrequentie (bv 3x per week, om de dag of dagelijks) het beste werkt. In het 
onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 7, hebben we gekeken naar de hoeveelheid 
azitromycine in het bloed en in het sputum van de 43 patiënten die geloot hadden voor de 
onderhoudsbehandeling en gekeken of die hoeveelheden iets zeiden over het uiteindelijke 
effect van de behandeling. Als eerste belangrijke observatie zagen wij dat de hoeveelheid 
azitromycine in het bloed van patiënten 70 maal lager was dan in het sputum. Verder waren 
de bloedconcentraties erg variabel, en de hoeveelheden in het sputum redelijk stabiel 
binnen dezelfde patiënt. Daarom hebben wij voor de verdere berekeningen vooral naar de 
sputumspiegels gekeken. Hoewel alle patiënten exact dezelfde dosis azitromycine kregen (1 
maal daags 250 milligram), zagen wij grote verschillen in de concentraties die uiteindelijk 
bereikt werden. Waar dit door veroorzaakt werd, werd in het onderzoek niet duidelijk. 
De hoogte van de azitromycine-concentratie in het sputum bleek niet samen te hangen 
met de werkzaamheid van het middel; het was bijvoorbeeld niet zo dat patiënten met de 
hoogste concentraties of spiegels ook de minste exacerbaties of klachten en afwijkingen 
hadden. Ook zagen wij vreemd genoeg niet méér bijwerkingen bij patiënten die hogere 
bloedconcentraties hadden. Met die informatie in het achterhoofd, konden wij bekijken 
of we bij sommige patiënten de dosis azitromycine dan niet wat konden verlagen. Immers, 
lagere concentraties betekenden in dit onderzoek niet dat het middel minder goed werkte. 
De laagste dosis die tijdens de BAT trial voor een afname van exacerbaties zorgde, was 
omgerekend ongeveer 19 milligram per kilo lichaamsgewicht per week. Voor een patiënt 
van rond de 50 kilo komt dat overeen met een dosis van ongeveer 130 milligram per dag. 
Deze patiënten zouden dus mogelijk met de helft van de in de studie gebruikte dosering 
toe kunnen. Omdat uit eerdere onderzoeken al was gebleken dat een lagere dosis minder 
bijwerkingen geeft, is dit een belangrijke bevinding, mede vanwege de kosten. 

Tijdens het uitvoeren van bovenstaande onderzoeken hebben wij veelvuldig gebruikt gemaakt 
van vragenlijsten om iets te weten te komen over het klachtenpatroon en de dagelijkse 
beperkingen die patiënten met bronchiëctasieën ervaren. Wat ons hierbij opviel was dat 
geen van de vragenlijsten die gebruikt kunnen worden bij bronchiëctasiepatiënten ons en 
de onderzoeksdeelnemers erg goed bevielen. Over het algemeen waren de vragenlijsten erg 
uitgebreid waardoor het invullen veel tijd kostte. Sommige vragen waren lastig te begrijpen 
en daarnaast was het verwerken van de resultaten vaak erg arbeidsintensief. Verder waren 
er geen vragenlijsten beschikbaar die zich beperkten tot alleen de klachten en verschijnselen 
die patiënten ervaren, hoewel wij dat juist graag wilden kunnen meten. Om deze redenen 
hebben wij een eigen meetinstrument ontwikkeld, een klachtenscorelijst, waarvan wij in 
hoofdstuk 8 onderzoeken of deze voldoet aan de criteria om deze in wetenschappelijk 
onderzoek te kunnen gebruiken. Wij vroegen 60 bronchiëctasiepatiënten om naast onze 
nieuwe klachtenscorelijst, de LRTI-VAS, nog een aantal van de klassieke vragenlijsten in te 
vullen en we bepaalden bij deze patiënten de longfunctie en het jaarlijks aantal exacerbaties. 
De LRTI-VAS werd getest op drie aspecten; ten eerste werd gekeken naar de validiteit. 
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Hiermee wordt bedoeld of het meetinstrument daadwerkelijk meet wat het zegt te meten. 
Hiervoor vergeleken wij de uitslagen van de LRTI-VAS met andere parameters die iets 
zeggen over de ernst van de symptomen bij bronchiëctasiepatiënten, zoals de longfunctie 
en uitkomsten van andere vragenlijsten. De mate van overeenkomst (correlatie) tussen de 
verschillende uitkomstmaten geeft aan of het meetinstrument valide is. In ons onderzoek 
vonden wij met name een goede correlatie tussen de uitkomsten van andere gevalideerde 
vragenlijsten en onze LRTI-VAS, maar ook de correlatie tussen longfunctie en LRTI-VAS was 
voldoende.  In de tweede plaats werd de responsiviteit van de LRTI-VAS gemeten. Hierbij 
willen onderzoekers weten of een verandering in de klachten of ziekteverschijnselen van een 
patiënt goed wordt ‘opgepikt’ door het meetinstrument. Wij namen hiervoor de LRTI-VAS 
tweemaal af bij bronchiëctasiepatiënten die een exacerbatie hadden; eenmaal tijdens de 
exacerbatie en eenmaal als zij hun behandeling afgerond hadden en aangaven zich weer als 
voor de exacerbatie, dus redelijk goed te voelen. Na de exacerbatie scoorden alle patiënten 
beduidend lager op de LRTI-VAS dan tijdens de exacerbatie, waarmee wij konden bewijzen 
dat de LRTI-VAS voldoende responsief is. Het laatste vereiste waaraan een meetinstrument 
moet voldoen voor wetenschappelijke toepassingen wordt betrouwbaarheid genoemd. De 
betrouwbaarheid van een meetinstrument is hoog als het instrument bij herhaalde afname 
bij een proefpersoon in een stabiele situatie ook dezelfde uitkomst geeft. Hiervoor vroegen 
wij 30 bronchiëctasiepatiënten om de LRTI-VAS tweemaal in te vullen gedurende een 
periode waarin zij geen toename van klachten ervoeren. De resultaten  van de LRTI-VAS op 
beide tijdstippen werden vergeleken en bleken niet significant van elkaar te verschillen. Dit 
wijst op voldoende betrouwbaarheid van de LRTI-VAS. 

De LRTI-VAS meet de vijf meest voorkomende symptomen van bronchiëctasiepatiënten, 
door middel van het plaatsen van een kruisje op een horizontale lijn die de mate van ernst 
van elk symptoom aangeeft. De plaats waar het kruisje gezet wordt, bepaalt het aantal 
punten (0-10) die een patiënt scoort. De totaalscore wordt berekend door het optellen van 
de punten die op elke afzonderlijke vraag gescoord worden. Het is dus een heel simpele 
en snel in te vullen vragenlijst, die ook nog eens erg eenvoudig te verwerken is. In ons 
onderzoek hebben we daarnaast dus bewezen dat het een valide meetinstrument is voor 
het meten van klachten en ernst van ziektelast bij bronchiëctasiepatiënten. 

Een van de conclusies die uit dit proefschrift naar voren komen, is het feit dat een 
onderhoudsbehandeling met azitromycine zeer effectief is als het gaat om het verminderen 
van exacerbaties en verminderen van klachten van bronchiëctasiepatiënten. Het wijd 
verbreid toepassen van zo’n behandeling heeft echter ook een aantal flinke nadelen. Ten 
eerste leidt, zoals duidelijk werd in hoofdstuk 5, het langdurig toedienen van azitromycine 
tot resistentievorming. Bijna alle bacteriën (tot 90%) die gekweekt werden uit het sputum 
van patiënten die geloot hadden voor de azitromycine behandeling bleken resistent voor 
azitromycine geworden te zijn. Uit onze studie, en eerdere onderzoeken bij CF patiënten, 

lijkt dit voor de patiënt zelf weinig gevolgen te hebben, deze knapt immers flink op onder 
de behandeling. Resistentie kan echter wel een probleem zijn voor de omgeving van de 
patiënt en de bevolking als geheel. In de eerste plaats kunnen resistente bacteriën worden 
overgedragen naar andere mensen. Bij toename van het aantal resistente bacteriën neemt 
ook de kans toe dat kwetsbare groepen, zoals kinderen of patiënten met een afweerstoornis, 
in contact komen met deze bacteriën. De infecties die zo ontstaan zijn dan vaak lastiger te 
behandelen als gevolg van de resistentie. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat 
langdurig antibioticagebruik toch ook voor de gebruiker zelf nadelige gevolgen kan hebben. 
Moderne analysetechnieken tonen aan dat er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden in 
de samenstelling van natuurlijk voorkomende bacteriën (het microbioom) in de mond, 
darmen en luchtwegen van patiënten die een onderhoudsbehandeling met antibiotica 
krijgen. Een stabiel microbioom is van belang voor een groot aantal lichaamsfuncties, 
zoals de verwerking van voedsel in de darmen, het voorkomen van infecties en het gezond 
blijven van de slijmvliezen. Daarom wordt aangenomen dat verstoringen direct gevolgen 
kunnen hebben voor het individu. De precieze relatie tussen het gebruik van antibiotische 
onderhoudsbehandelingen, verstoringen in het microbioom en gevolgen voor de gebruiker 
zijn nog niet voldoende bekend en dit vereist nader onderzoek. 

Naast het beperken van het voorschrijven van een onderhoudsbehandeling met azitromycine 
tot de patiënten die de meeste kans op een gunstig effect hebben, is het van belang meer 
te weten te komen over de optimale dosering en behandelduur, zodat er geen patiënten 
onnodig lang of hoog gedoseerd behandeld worden. Uit de resultaten van ons onderzoek 
naar azitromycinespiegels in hoofdstuk 7 bleek dat een deel van de patiënten mogelijk 
met een lagere dosis azitromycine toe kan. Echter, gecontroleerde studies naar de meest 
effectieve en veilige dosis zijn er nog niet. Verder is er ook nog bijzonder weinig bekend over 
de effectiviteit en veiligheid van azitromycine op de langere termijn (> 1 jaar).

Ter voorkoming van onnodige resistentievorming en andere schadelijke effecten is het van 
groot belang het gebruik van een onderhoudsbehandeling met azitromycine te kunnen 
beperken tot de patiënten bij wie de bovengenoemde nadelen minder zwaar lijken te wegen 
dan de voordelen. Hiervoor moeten wij te weten komen weten welke patiënten het meeste 
baat hebben bij zo’n behandeling. Naar aanleiding van de onderzoeken in dit proefschrift 
en andere recente studies over dit onderwerp lijken er patiëntkenmerken naar voren te 
komen die kunnen voorspellen of een bronchiëctasiepatiënt baat zal hebben bij langdurige 
behandeling met azitromycine. Volgens de huidige richtlijnen wordt het jaarlijks aantal 
exacerbaties gebruikt om de indicatie voor onderhoudsbehandeling te stellen, waarbij 
alleen patiënten die minimaal drie maal per jaar een exacerbatie hebben in aanmerking 
komen. Dit lijkt in ons onderzoek en andere recente studies bevestigd te worden. Echter, niet 
alle patiënten met veelvuldige exacerbaties blijken een gunstig effect van de behandeling te 
ondervinden. Daarnaast zouden bepaalde afwijkingen op de CT scan dus een voorspellende 
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waarden voor het behandeleffect van macroliden kunnen hebben, maar een CT-scan stelt 
patiënten bloot aan radioactieve straling en de kosten zijn hoog. Het zou daarom van 
voordeel kunnen zijn als we door het bepalen van een bepaalde stof in een bloedtest of in 
het sputum direct zou kunnen zien of iemand een grote kans heeft om goed te reageren 
op een onderhoudsbehandeling. Omdat azitromycine vooral een ontstekingsremmend 
effect heeft, ligt het voor de hand om hiervoor te zoeken naar een stof die betrokken is bij 
ontstekingen in het lichaam, een ‘biomarker’ voor ontsteking. In de BAT studie hebben wij 
gekeken naar twee van die biomarkers, het C-reactive protein (CRP) en de witte bloedcellen, 
maar beiden waren in zeer lage concentraties in het bloed aanwezig en leken amper mee 
te bewegen met de behandeling. Daarmee zijn ze dus ongeschikt voor het voorspellen van 
een respons op de behandeling. Op dit moment onderzoeken wij in de sputummonsters van 
de deelnemers van de BAT studie een groot aantal andere ontstekingsgerelateerde stoffen 
in de hoop een biomarker te vinden die voor een individuele patiënt kan voorspellen of een 
azitromycine-behandeling effect zal hebben. 

Een onderhoudsbehandeling met azitromycine heeft ontegenzeggelijk een zeer gunstig 
effect op het voorkomen van exacerbaties en het verminderen van symptomen bij 
patiënten met bronchiëctasieën. Resistentievorming en bijwerkingen vormen echter 
een niet te verwaarlozen schaduwzijde. Dit is reden om het gebruik in te perken tot die 
groepen die er maximaal van kunnen profiteren. Hopelijk zullen in de toekomst alleen 
nog geselecteerde groepen bronchiëctasiepatiënten langdurig behandeld worden met 
een onderhoudsbehandeling azitromycine. Welke eigenschappen van de patiënt de 
selectiecriteria zullen vormen en wat de ideale vorm en duur van de onderhoudsbehandeling 
zal worden, zullen toekomstige onderzoeken moeten uitwijzen.


