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28 patiënten, en in sommige onderzoeken was niet geheel duide-

lijk hoeveel ouderen er waren geïncludeerd.7-9,15,20,21

In een recent onderzoek hebben we een voorspellingsregel getest 

voor huisartspatiënten van 65 jaar of ouder met een LLWI, en 

wij vonden dat leeftijd een onafhankelijke voorspeller is voor de 

klinische uitkomst.22 De groep hoogbejaarde patiënten, van 80 

jaar en ouder, werd destijds niet apart geanalyseerd. Dit terwijl 

de prognose van deze subgroep juist erg relevant is, aangezien 

het aantal ouderen stijgt en de complicaties vaak relatief ernstig 

zijn. Daarom stelden wij ons ten doel de prognostische factoren 

te bepalen voor ziekenhuisopname of overlijden binnen dertig 

dagen voor patiënten van 80 jaar of ouder bij wie de huisarts de 

diagnose LLWI heeft gesteld.

Methoden
Patiënten

Wij hebben opnieuw de gegevens geanalyseerd die eerder 

gebruikt werden door Bont et al.22 Het betrof een groot cohort 

oudere patiënten met een LLWI, afkomstig uit de database van 

Huisartsen Netwerk Utrecht (HNU). Het HNU wordt gevormd 

Inleiding
Veel diagnosen die de Nederlandse huisarts stelt, betreffen een 

lageluchtweginfectie (LLWI), zoals pneumonie, acute bronchitis 

of exacerbatie COPD.1,2 Per duizend Nederlanders stellen de huis-

artsen elk jaar 23 maal de diagnose LLWI, en voor de Nederlanders 

van 75 jaar en ouder zijn dat er wel 70 diagnosen per duizend.3 

Lageluchtweginfecties zijn een grote bedreiging voor ouderen,4-6 

omdat ze bij hen sneller tot complicaties leiden dan bij jongere 

patiënten. Bovendien hebben ouderen vaker bijkomende aandoe-

ningen en reageren zij anders op de behandeling.

Van de vele prognostische onderzoeken onder patiënten met een 

LLWI zijn er maar weinig bruikbaar om de prognose te voorspel-

len van oudere patiënten met een LLWI in de eerstelijns gezond-

heidszorg. Veel onderzoeken includeerden alleen patiënten in het 

ziekenhuis7-16 of patiënten met een community-acquired pneu-

monie (CAP).7-13,15-20 Sommige onderzoeken waren vooral gericht 

op etiologische factoren en gebruikten een case-control onder-

zoeksontwerp,15-18 andere testten de validiteit of het nut van een 

reeds bestaande voorspellingsregel.10,13 Het aantal patiënten van 

80 jaar en ouder was in het algemeen laag, en nergens hoger dan 
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Achtergrond Het was tot nog toe nauwelijks te voorspellen of er 

complicaties zullen optreden bij patiënten van 80 jaar of ouder 

met een lageluchtweginfectie. Ons doel was te bepalen of er 

factoren zijn die helpen voorspellen of een patiënt van 80 jaar of 

ouder bij wie de huisarts de diagnose lageluchtweginfectie stelt, 

in het ziekenhuis zal worden opgenomen of binnen dertig dagen 

zal komen te overlijden.

Methode Wij deden een retrospectief cohortonderzoek op 

gegevens van Huisartsen Netwerk Utrecht (HNU) over de jaren 

1997 tot 2003. Met behulp van een logistische regressieanalyse 

bepaalden we welke factoren onafhankelijk van elkaar een zie-

kenhuisopname of overlijden voorspelden.

Resultaten In totaal analyseerden wij 860 episoden van een lage-

luchtweginfectie bij 509 patiënten. Dertien procent van de geïn-

cludeerde patiënten werd opgenomen in het ziekenhuis of over-

leed binnen dertig dagen na de diagnose. Het type luchtwegin-

fectie, het type diabetes, het gebruik van orale glucocorticoïden, 

antibioticagebruik in de voorafgaande maand en ziekenhuisop-

name in het voorafgaande jaar voorspelden deze uitkomst onaf-

hankelijk van elkaar. Patiënten met insulineafhankelijke diabetes 

hadden een groter risico op ziekenhuisopname of overlijden dan 

patiënten met niet-insulineafhankelijke diabetes.

Conclusie Ernstige comorbiditeit, in het bijzonder insulineafhan-

kelijke diabetes of een exacerbatie COPD waarvoor orale gluco-

corticoïden noodzakelijk zijn, vergroot het risico op complicaties 

bij patiënten van 80 jaar en ouder met een lageluchtweginfectie. 

Dit risico is onafhankelijk van de leeftijd.
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tot de dag van de diagnose. Antibioticagebruik scoorden wij posi-

tief indien de laatste tablet van een kuur minder dan een maand 

voor de diagnose had moeten zijn ingenomen. Ziekenhuisopname 

scoorden wij positief als deze minder dan twaalf maanden voor 

de diagnose had plaatsgevonden. De comorbiditeit scoorden wij 

conform de ICPC-codes in het patiëntendossier. Wij namen de vol-

gende aandoeningen mee in de beschouwing: chronische bronchi-

tis, COPD of emfyseem (R91, R95); astma (R96); maligniteiten met 

uitzondering van long- of hematologische maligniteiten; hartfalen 

(K77, K82); myocardinfarct of andere ischemische hartziekte (K75, 

K76); angina pectoris (K74); beroerte/cerebrovasculair accident 

(K90); dementie (P70); neurologische ziekten waaronder multipele 

sclerose en ziekte van Parkinson (N86, N87, N99); ziekten van de 

nieren of urinewegen (U99); ziekten van de lever, zoals hepatitis en 

cirrose (D72, D97); en diabetes (T90).

De uitkomst

Als gecombineerde uitkomst namen wij het optreden van zieken-

huisopname (dat wil zeggen, minimaal twee nachten in het zie-

kenhuis) of overlijden binnen dertig dagen na het stellen van de 

diagnose LLWI, ongeacht de primaire oorzaak. Het optreden van 

overlijden analyseerden wij ook als aparte uitkomst.

Data-analyse

De statistische analyse en de berekening van de standaarddevi-

atie (SD) hebben wij uitgevoerd voor alle patiënten, met of zon-

der de uitkomst. Aangezien veel patiënten meerdere episoden 

van een LLWI doormaakten, hebben we met behulp van generali-

zed estimating equations (GEE) gecorrigeerd voor ‘within-person 

dependency’.27 De variabelen die in een univariabele analyse 

geassocieerd bleken met de uitkomst (p ≤ 0,2) namen wij op in 

de multivariabele logistische regressieanalyse waarmee wij de 

onafhankelijke associatie schatten tussen de gecombineerde kli-

nische uitkomst en de potentiële predictoren. De oddsratio’s (OR) 

en 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI) zijn berekend met 

behulp van het relatieve risico.

Resultaten
In totaal analyseerden wij de gegevens van 509 patiënten en 860 

episoden van een LLWI. De gemiddelde leeftijd was 85,2 jaar, van 

wie 62,3% van het vrouwelijk geslacht was en 91,9% een comor-

bide aandoening had (tabel 1). De diagnose acute bronchitis werd 

gesteld in 308 (35,8%) episoden, de diagnose exacerbatie COPD 

in 343 (39,9%) en de diagnose pneumonie in 209 (24,3%). Hon-

derdnegen (12,7%) episoden eindigden in ziekenhuisopname of 

overlijden binnen dertig dagen na het stellen van de diagnose. Er 

overleden 51 (5,9%) patiënten binnen dertig dagen na het stellen 

van de diagnose.

De volgende predictoren waren onafhankelijk geassocieerd met 

de gecombineerde uitkomst: het type LLWI, diabetes, het gebruik 

van orale glucocorticoïden, antibioticagebruik in de voorafgaande 

maand en ziekenhuisopname in de voorafgaande twaalf maanden 

(tabel 2). Uit de Hosmer-Lemeschow-toets bleek een ‘goodness-of-

door 35 huisartsen die sinds ongeveer 1990 elektronisch de mor-

biditeit registeren van circa 58.000 patiënten. Deze populatie is 

een afspiegeling van de Nederlandse bevolking voor wat betreft 

leeftijd en geslacht. De huisartsen in het HNU registreren data 

en diagnosen op geprotocolleerde wijze. Daarbij gebruiken zij 

de codering van de International Classification of Primary Care 

(ICPC), waaraan zij zo nodig een meer gedetailleerde typering toe-

voegen. De gegevens zijn verzameld over de periode januari 1997 

tot februari 2003. Wij selecteerden patiënten die ten tijde van de 

diagnose LLWI 80 jaar of ouder waren.

Inclusie- en exclusiecriteria

De diagnosen die betrekking hadden op een LLWI selecteerden 

wij op basis van de ICPC-codes. We includeerden drie types LLWI: 

pneumonie (R81), gedefinieerd als bewezen pulmonale consolida-

tie op basis van lichamelijk onderzoek of X-thorax, acute bronchi-

tis (R78), gedefinieerd als hoesten met diffuse afwijkingen bij pul-

monaal onderzoek, en exacerbatie COPD (R91, R95), gedefinieerd 

conform de criteria van Anthonisen et al.23 Meerdere episoden bij 

dezelfde patiënt werden geïncludeerd indien er een klachtenvrije 

periode van ten minste drie weken tussen zat. Wij sloten patiënten 

uit van de analyse als zij in de voorafgaande drie weken behandeld 

waren met antibiotica voor een ander respiratoir probleem, immu-

nosuppressiva gebruikten of in de voorafgaande twee weken een 

ziekenhuisopname hadden gehad. Ook sloten wij patiënten uit met 

een long- of hematologische maligniteit en met hiv/aids.

Potentiële predictoren

Bij de keuze van mogelijke voorspellende factoren gingen wij uit 

van de relevante literatuur.7-12,14-17,21,22,24-26 Als potentiële predic-

toren selecteerden wij leeftijd, geslacht, huidige medicatie, comor-

biditeit en ziekenhuisopnames in de twaalf maanden voorafgaand 

aan de diagnose. ‘Huidige medicatie’ definieerden wij als de medi-

catie die de patiënt volgens voorschrift had moeten gebruiken in 

de voorafgaande week, dus van de zevende dag vóór de diagnose 

Wat is bekend?
�  Lageluchtweginfecties horen tot de meest gestelde diagnosen 

in de huisartsenpraktijk. Met name bij patiënten van 80 jaar of 

ouder kan zo’n infectie ernstige gevolgen hebben.

�  Tot nu toe was echter niet goed te voorspellen wanneer een 

pneumonie, acute bronchitis of exacerbatie COPD in deze 

groep tot complicaties zal leiden.

Wat is nieuw?
�  Ernstige comorbiditeit bij patiënten van 80 jaar of ouder ver-

hoogt het risico van lageluchtweginfecties – in de zin van zie-

kenhuisopname of overlijden binnen dertig dagen na diagnose. 

In het bijzonder insulineafhankelijke diabetes of een exacerba-

tie COPD waarvoor de patiënt orale glucocorticoïden gebruikt, 

verhogen dit risico.

� I n deze groep is leeftijd geen onafhankelijke voorspeller meer 

voor de genoemde complicaties.
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den binnen dertig dagen groter 

was voor patiënten met insuli-

neafhankelijke diabetes mellitus 

dan voor patiënten met niet-insu-

lineafhankelijke diabetes mellitus 

(50% versus 17%, p = 0,001).

Discussie
Bij patiënten ouder dan 80 jaar bij 

wie de huisarts een LLWI diagnos-

ticeert, vonden wij vijf variabelen 

die onafhankelijk geassocieerd zijn 

met ziekenhuisopname of over-

lijden binnen dertig dagen na de 

diagnose. Dit zijn het type LLWI, 

de aanwezigheid van diabetes, het 

gebruik van orale glucocorticoïden, antibioticagebruik in de vooraf-

gaande maand en ziekenhuisopname in het voorafgaande jaar.

Sterke en zwakke punten

Ons onderzoek heeft een aantal sterke punten. Ten eerste zijn 

fit’ van 0,35. De oppervlakte onder de ROC-curve voor de gecom-

bineerde uitkomst was 0,74 (95%-BI 0,68-0,79), voor mortaliteit 

als apart eindpunt 0,73 (95%-BI 0,65-0,81). Voor meer informatie 

zie tabel 3 en 4.

Wij observeerden dat het risico op ziekenhuisopname of overlij-

Tabel 1 Karakteristieken van de patiënten en van de lageluchtweginfecties

n %
Aantal patiënten > 80 jaar 509
Man 192 37,7%
Gemiddelde leeftijd 85,2 jaar (range 80-104)

Aantal episoden 860
Diagnose
– acute bronchitis 35,8%
– exacerbatie COPD 39,9%
– pneumonie 24,3%

Ziekenhuis of overlijden binnen dertig dagen 12,7%
Overlijden 5,9%
Comorbiditeit
– totaal (één of meer ziekten) 91,9%
– COPD/emfyseem/astma 40,6%
– diabetes* 15,1%
– hartfalen 33,4%
– neurologische ziekte† 25,1%

*: Insulineafhankelijke of niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus.
† Beroerte/CVA, TIA, dementie en neurologische ziekte in het algemeen.

Tabel 2 Uni- en multivariabele associaties tussen mogelijke predictoren en de gecombineerde uitkomst ‘ziekenhuisopname of overlijden binnen dertig 
dagen’

Variabele Geen ziekenhuisopname of 
overlijden

Ziekenhuisopname of 
overlijden

Univariabele OR Multivariabele OR

n % n % OR 95%-BI OR 95%-BI
Episoden 751 109 – –

Demografi sche gegevens
–  leeftijd ≥ 90 jaar 121 16,1 22 20,2 1,3 0,8-2,3 NS
–  mannelijk geslacht 278 37 46 42,2 1,4 0,9-2,1 NS

Gebruik gezondheidszorg*

–  een of meer huisartsbezoeken in 
verband met pneumonie

43 5,7 16 14,7 2,2 1,3-3,8 NS

–  geen ziekenhuisopname 651 86,7 73 67 referentie referentie
–  meer dan één ziekenhuisopname 87 11,6 21 19,3 2,1 1,2-3,4 2,1 1,2-3,7
–  meer dan twee ziekenhuisopnames 13 1,7 15 13,8 8,6 3,2-23,1 7,3 3,8-14,2

Comorbiditeit
–  geen 62 8,3 7 6,5 0,8 0,3-1,8 NS
–  COPD/emfyseem/astma 306 40,7 43 39,4 0,9 0,6-1,4 NS
–  maligniteiten 140 18,6 19 17,4 1,0 0,6-1,9 NS
–  diabetes† 100 13,3 30 27,5 2,2 1,3-3,9 2,2 1,3-3,7
–  hartfalen 240 32 47 43,1 1,5 0,9-2,4 NS
–  myocardinfarct 69 9,2 9 8,3 0,7 0,3-1,5 NS
–  angina pectoris 135 18 30 27,5 1,5 0,9-2,6 NS
–  beroerte 88 11,7 12 11 1,1 0,5-2,0 NS
–  dementie 39 5,2 8 7,3 1,7 0,8-3,7 NS
–  neurologische ziekte 41 5,5 9 8,3 1,8 0,8-4,1 NS
–  nierziekte 17 2,3 4 3,7 1,8 0,6-5,1 NS
–  leverziekte 3 0,4 1 0,9 2,2 0,2-21,5 NS

Medicatiegebruik‡

–  orale glucocorticoïden 20 2,7 12 11 2,6 0,7-10,3 2,7 1,1-6,2
–  benzodiazepines of antidepressiva 209 27,8 38 15,4 1,2 0,7-1,9 NS
–  antibiotica < 1 maand 47 6,3 15 13,8 2,1 1,2-3,7 2,2 1,1-4,1

Diagnose
–  acute bronchitis 290 38,6 18 16,5 referentie referentie
–  exacerbatie COPD 309 41,1 34 31,2 1,5 0,8-2,8 1,5 0,8-2,8
–  pneumonie 152 20,2 57 52,3 5,2 2,9-9,1 5,7 3,1-10,5

OR = oddsratio; BI = betrouwbaarheidsinterval; COPD = chronische obstructieve longziekte; NS = niet signifi cant (p > 0,05).
* Ziekenhuisopname of huisartsbezoek in het jaar voorafgaand aan de diagnose.
† Insulineafhankelijke en niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus.
‡ Gebruikt tussen zeven dagen vóór de diagnose en de dag van de diagnose of, bij antibiotica, laatste tablet van de kuur ingenomen minder dan een maand vóór de diagnose.
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afhankelijk is van sociale omstandigheden en subjectieve beslis-

singen. Desalniettemin blijft het voor de patiënt een erg relevant 

eindpunt en is het dus belangrijk daarop te anticiperen.

Vergelijking met andere onderzoeken

Een aantal van de gevonden predictoren hadden we, zoals te ver-

wachten was, ook al gevonden in het oorspronkelijke onderzoek 

onder 65-plussers waaruit we de gegevens van deze oudere sub-

populatie geselecteerd hebben. Leeftijd en hartfalen waren in de 

groep van 80 jaar en ouder echter geen voorspellers meer. Hart-

falen kwam veel voor in deze subgroep (33,4%). Waarschijnlijk 

hebben veel oudere patiënten mild hartfalen, maar zorgt dat in 

het algemeen niet voor een duidelijk groter risico op complica-

ties. Bekend is dat patiënten met ernstig hartfalen een onstabiele 

gezondheidssituatie hebben en een hoog risico op complicaties.35 

Helaas konden wij geen onderscheid maken tussen mild en ern-

stig hartfalen. Enkele andere onderzoeken hebben tegenstrijdige 

verbanden gevonden tussen hartfalen en LLWI.18,21,22,25

Er bestaat discussie over de invloed van leeftijd op het ontstaan 

van complicaties bij een LLWI.7,9,11,12,14,17,19-22,24,26 Één van de 

genoemde onderzoeken suggereert dat leeftijd niet langer een 

aparte prognostische factor kan zijn in een populatie die alleen 

oudere patiënten bevat.11 Juist in zo’n populatie verliest leeftijd 

op zichzelf zijn prognostische waarde en worden andere factoren, 

in het bijzonder onderliggend lijden, belangrijker.

De vijf predictoren die wij vonden, zijn in andere populaties al 

eens benoemd. Aangetoond is dat diabetes geassocieerd is met 

een grotere kans op infecties,32-34 en dat de kans op complicaties 

bij een LLWI groter is voor diabetespatiënten.22,32 In ons onder-

zoek blijkt dat met name de wat ernstiger, namelijk insulineaf-

hankelijke, vormen van diabetes het risico op de gecombineerde 

uitkomst vergroten. Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor andere 

chronische ziekten. Wij vonden bijvoorbeeld dat het gebruik van 

orale glucocorticoïden het risico op de gecombineerde uitkomst 

vergrootte, wat kan betekenen dat patiënten met een ernstige 

vorm van COPD een verhoogd risico hebben en de mildere geval-

len niet. Het feit dat antibioticagebruik een slechtere uitkomst 

voorspelde, ondersteunt deze veronderstelling: ook dit is waar-

schijnlijk een indicatie van relevant onderliggend lijden.

Conclusie
Ernstige comorbiditeit, in het bijzonder de aanwezigheid van 

insulineafhankelijke diabetes of een exacerbatie COPD waarvoor 

orale glucocorticoïden noodzakelijk zijn, vergroot het risico op 

complicaties bij patiënten van 80 jaar of ouder met een lagelucht-

weginfectie. Dit risico is onafhankelijk van de leeftijd.

Onze analyse zou herhaald moeten worden in een validatieco-

hort, en prospectieve onderzoeken zouden de risicoschatting aan 

de hand van klinische tekenen en symptomen moeten verbeteren. 

Verder is uiteraard interventieonderzoek nodig om te bepalen wat 

het nut is van prognostische modellen bij de behandeling van 

patiënten.

onze gegevens afkomstig uit een grote database die in eerder 

onderzoek naar respiratoire infecties reeds valide is gebleken.28-30 

De deelnemende huisartsen zijn erin geoefend de diagnosen op 

geprotocolleerde wijze te registreren met gebruikmaking van de 

ICPC-codes.31 Andere sterke punten zijn dat het gevonden aantal 

voorspellende factoren relatief laag is (vijf), en dat deze factoren 

al aanwezig zijn in het patiëntendossier en goed bruikbaar zijn in 

de dagelijkse praktijk.

Onze steekproef was betrekkelijk klein. Daardoor kan het zijn dat 

we bepaalde voorspellende determinanten niet hebben kunnen 

detecteren. Of dergelijke minder krachtige voorspellers ook kli-

nisch relevant zijn, is onduidelijk. Een ander zwak punt is, dat 

we niet in staat zijn geweest onze data te valideren in een ander 

cohort. Ten derde waren we, omdat het een retrospectief onder-

zoek was, niet in staat de klinische variabelen uit anamnese en 

lichamelijk onderzoek te beoordelen. In prospectief onderzoek zijn 

verschillende klinische parameters gevonden die prognostische 

waarde hebben bij een pneumonie of LLWI, zoals verwardheid, 

ademfrequentie, temperatuur en bloeddruk.7,8,11-13,16,17,24 Toekom-

stig onderzoek zou daarom een prospectieve opzet moeten heb-

ben en rekening moeten houden met deze klinische gegevens. 

Wij zijn er echter van overtuigd dat onze resultaten, bij gebrek 

aan zulk prospectief onderzoek, erg bruikbaar zijn in de huisart-

senpraktijk. Daarbij moet men zich realiseren dat ons eindpunt 

ziekenhuisopname iets zegt over de mate van ziek-zijn, maar ook 

Tabel 3 Voorspellingsregel voor het berekenen van de kans op zieken-
huisopname of overlijden binnen dertig dagen

Variabele Regressie-
coëffi ciënt

Score

Diagnose
–  acute bronchitis 0 1
–  exacerbatie COPD 0,395 4
–  pneumonie 1,737 2

Diabetes 0,786 2

Gebruik van orale glucocorticoïden 0,978 2

Gebruik van antibiotica in de voorafgaande maand 0,765 2

Ziekenhuisopnamen in het voorafgaande jaar
–  0 0 1
–  1 0,752 2
–  ≥ 2 1,990 5

Tabel 4 Sensitiviteit, specifi citeit, positief en negatief voorspellende 
waarde voor de verschillende afkappunten

Afkappunt n Sensitiviteit Specifi citeit PPV NPV
≥ 1 644 0,90 0,27 0,15 0,95
≥ 2 406 0,72 0,56 0,19 0,93
≥ 3 325 0,69 0,67 0,23 0,94
≥ 4 244 0,62 0,77 0,28 0,93
≥ 5 102 0,42 0,93 0,45 0,92
≥ 6 87 0,40 0,94 0,51 0,92
≥ 7 29 0,17 0,99 0,66 0,89
≥ 8 28 0,17 0,99 0,68 0,89
≥ 9 18 0,13 0,99 0,78 0,88
≥ 10 11 0,09 1 0,91 0,88
≥ 11 4 0,04 1 1 0,88
≥ 12 3 0,03 1 1 0,88
≥ 13 2 0,02 1 1 0,88

PPV = positief voorspellende waarde (positive predicted value); NPV = negatief 
voorspellende waarde (negative predicted value).
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