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Stap indien mogelijk over van intraveneuze naar orale antibiotica en overweeg ontslag naar huis.
Het is wetenschappelijk bewezen dat een vroege overstap van antibiotica toedienen via het infuus naar het
slikken van orale antibiotica verantwoord en veilig is. Een vroege overstap is patiëntvriendelijker, minder
bewerkelijk voor de verpleging en leidt tot aanzienlijke kostenbesparing. Een bijkomend voordeel is dat de
patiënt eerder met ontslag kan, wat uiteraard niet alleen beter is voor de patiënt, maar nóg meer
kostenbesparing oplevert.

Onderbouwing
Infecties in ziekenhuizen en vanaf de SEH worden vaak in eerste instantie empirisch intraveneus behandeld.
Inmiddels is er veel onderzoek gedaan bij oa luchtweginfecties, urineweginfecties, abdominale infecties en sepsis,
waarbij volledige intraveneuze behandeling werd vergeleken met vroege omzetting naar een oraal regime.
Concluderend is er geen verschil in effectiviteit. Wel zijn er minder intraveneus gerelateerde complicaties en wordt
een oraal regime over het algemeen beter verdragen door een gunstiger bijwerkingsprofiel en een grotere
bewegingsvrijheid. Orale therapie is meestal goedkoper dan een intraveneus regime en spaart tijd voor de
verpleegkundige.
In verschillende studies werd er geen verschil gezien in het aantal heropnames na ontslag na intraveneuze of orale
therapie.
Na starten van orale therapie kan de patiënt bovendien meestal eerder met ontslag hetgeen de opname dus
verkort en de kosten verder beperkt.
Hierdoor ontstaat er een vraag naar programma’s die implementatie van een vroege switch mogelijk maken. Alleen
teachingprogramma’s bleken onvoldoende om de richtlijnen voldoende te implementeren. Programma’s met een
dedicated team met of zonder ICT ondersteuning lijken nodig.
Na switchen van intraveneuze na orale therapie is het niet nodig om patiënten 24 uur te observeren, maar kan
meteen worden over gegaan naar ontslag.
Overall is er veel onderzoek gedaan, maar grootste limitatie aan alle onderzoeken lijkt de heterogeniteit tussen
patiëntengroepen te zijn. Daardoor is er wel een goede relatie met de klinische praktijk.

Samenvattend uit de literatuur
Switch van therapie van intraveneus naar oraal is goed uitgezocht en kan veilig indien
 Klachten verbeteren
 Temperatuur langer dan 8 uur onder de 37.8 ⁰ C.
 Vitale functies normaal zijn
 Leukocyten en CRP dalend zijn ( of bij neutropenie stijgend zijn)
 Er een geschikte orale optie is ( eventueel afhankelijk van de kweekuitslag)
 De patiënt in staat is orale medicatie te nemen/ compliance van de patiënt gewaarborgd.
 Opvolgen in de thuissituatie mogelijk is.
Surveillance programma’s, bv AB stewardship of beslisregel-gestuurde interventies, helpen om snellere switch
(zowel naar oraal als versmald spectrum) veiliger en sneller mogelijk te maken.
 Actieve interventie bij vroege omzetting leidt tot verbeterde naleving van de richtlijnen en tot afname van de
duur vaan iv therapie en het aantal opnamedagen.
 Verkorten opname duur met 2 tot soms 6 dagen
 Verbeterde patiëntenzorg ( iv complicaties/ minder resistentie door smaller spectrum)
 Kosten besparend
 Verminderd resistentie
 Elektronische ondersteuning vanuit het EPD werkt
24-uur klinische observatie observatie na AB switch is niet zinvol.
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