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Bacteriële meningitis bij volwassenen wordt
gekenmerkt door een hoge mortaliteit en
veelvuldig optreden van neurologische schade

in geval van overleving. Uit dierproeven is gebleken dat
het toedienen van antibiotica bij meningitis leidt tot
bacteriële lysis. Deze bacteriële lysis kan een
ontstekingsreactie veroorzaken in de subarachnoïde
ruimte, welke bijdraagt aan de morbiditeit en
mortaliteit. Uit deze dierproeven blijkt dat het
toedienen van anti-inHammatoire geneesmiddelen, zoals
dexamethason, zowel een remming van de
ontstekingsreactie in de hersenen als een verminderde
kans op neurologische schade teweegbrengt.

Enkele gecontroleerde onderzoeken bij kinderen
lieten reeds zien dat het toedienen van dexamethason bij
bacteriële meningitis, veroorzaakt door pneumokokken,
een gunstig efect heeft op het optreden van
neurologische schade. Bij volwassenen was tot nu toe uit
één prospectief open onderzoek bekend dat toevoegen
van dexamethason bij meningitis door pneumokokken
een positief efect heeft. Dit onderzoek was open van
opzet en was niet dubbelblind uitgevoerd. Een
onderzoeksgroep uit het Academisch Medisch Centrum
heeft daarom een onderzoek opgezet waarbij het efect
van intraveneus toegediende dexamethason is bekeken
bij volwassenen met bacteriële meningitis die behandeld
worden met antibiotica. Recent zijn de resultaten van
dit onderzoek gepubliceerd [1].

Methoden
Het betreft een prospectief, gerandomiseerd,

dubbelblind, multicentrisch onderzoek. Bij dit
onderzoek werd intraveneus toegediend dexamethason

10 mg vergeleken met placebo. Naar gelang de
randomisatie werd dexamethason of placebo 15 tot 
20 minuten voor de parenterale toediening van antibiotica
gegeven of tegelijkertijd met de toediening van
antibiotica. Initieel bestond deze antibacteriële therapie
uit amoxicilline, maar halverwege het onderzoek is
besloten om de antibiotica empirisch te starten. 
De onderzoeksmedicatie werd om de 6 uur toegediend
gedurende 4 dagen.

Patiënten werden ingesloten in het onderzoek als ze
ouder waren dan 17 jaar en verdacht werden van
meningitis in combinatie met troebele cerebrospinale
vloeistof, bacteriën in de cerebrospinale vloeistof bij de
Gram-kleuring of een leukocytenaantal van meer dan
1000 per kubieke millimeter in de cerebrospinale
vloeistof.

Exclusiecriteria waren overgevoeligheid voor
bètalactamantibiotica of corticosteroïden,
zwangerschap, het hebben van een cerebrospinale
shunt, behandeling met orale of parenterale antibiotica
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Als de rode plekjes op de huid niet verdwijnen onder 

de druk van een glas, kan er sprake zijn van meningitis.

Tabel 1

glasgow outcome scale

Score Toestand patiënt Resultaat

1 overlijden ongunstig

2 vegetatieve staat ongunstig

3 ernstige handicap ongunstig

4 matige handicap ongunstig

5 milde/geen handicap gunstig
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48 uur voorafgaand aan de inclusie, actieve tuberculose
of schimmelinfectie, recent doorgemaakt hoofdtrauma,
neurochirurgie of peptisch ulcus. Deelname aan een
ander onderzoek gold eveneens als exclusiecriterium.

Primair eindpunt was de score op de Glasgow
Outcome Scale (GOS), 8 weken na randomisatie, zoals
beoordeeld door de arts van de patiënt. De GOS wordt
gezien als een gevalideerde schaal waarbij een score van
1 tot en met 4 een ongunstig resultaat betekent en een
score van 5 een gunstig resultaat inhoudt (tabel 1).

Secundaire eindpunten waren overlijden, focale
neurologische abnormaliteiten (afasie, craniële
zenuwverlamming, monoparesis, hemiparesis en
ernstige ataxie), gehoorverlies, gastro-intestinale
bloeding, schimmelinfectie, herpes zoster en
hyperglykemie (hoger dan 8 mmol glucose per liter).

Resultaten
In totaal zijn 301 patiënten ingesloten voor dit

onderzoek, waarvan na randomisatie 157 patiënten
dexamethason toegediend kregen en 144 patiënten
placebo.

In zowel de dexamethasongroep als de placebogroep
stopten 11 patiënten voortijdig met de behandeling
(vanwege bijwerkingen, niet voldoen aan de
inclusiecriteria, het per ongeluk niet ontvangen van
onderzoeksmedicatie, het intrekken van toestemming
en het klinisch verslechteren). Omdat deze patiënten
wel gestart zijn met de onderzoeksmedicatie, zijn de
resultaten meegenomen in de uiteindelijke beoordeling
van het onderzoek. In totaal waren dus van 301 patiënten
gegevens beschikbaar.

De uitgangswaarden tussen de dexamethasongroep
en de placebogroep verschilden niet, met uitzondering
van het aantal convulsies. In de dexamethasongroep
traden deze bij 10% van de patiënten op, in vergelijking
met 5% in de placebogroep.

Acht weken na inclusie in het onderzoek bleek bij de
dexamethasongroep een signiGcant kleiner aantal
patiënten een ongunstig resultaat (een score van 1-4 op
de GOS) te hebben in vergelijking met de placebogroep
[15% versus 25%, relatief risico (RR) 0,59, 95%-
betrouwbaarheidsinterval (BI95) 0,37-0,94)]. Als in
een subgroepanalyse de resultaten per bacteriële
verwekker bekeken worden, dan blijkt alleen bij de
pneumokok een signiGcante verbetering op te treden bij
de dexamethasongroep in vergelijking met de
placebogroep (26% versus 52%, RR 0,50, BI95 0,30-
0,83).

Het aantal patiënten dat overleed was signiGcant
kleiner in de dexamethasongroep. Ook hier geldt dat
alleen bij meningitis veroorzaakt door de pneumokok
een duidelijk signiGcant efect is aangetoond (7% versus
15%, RR 0,48, BI95 0,24-0,96). Verder bleek het
positieve efect van dexamethason vooral op te treden
bij matige tot ernstige meningitis.

Door het optreden van bijwerkingen waren 
4 patiënten in de dexamethasongroep en 1 patiënt in de
placebogroep genoodzaakt zich uit het onderzoek terug
te trekken: in de dexamethasongroep trad bij 2 patiënten
ernstige hyperglykemie op, bij 1 patiënt bestond het
vermoeden van een maagperforatie (hetgeen niet het

geval was) en bij 1 patiënt werd de therapie gestopt
wegens agitatie en Hushing. In de placebogroep werd 
1 patiënt verdacht van cerebraal abces. In de
dexamethasongroep traden niet signiGcant meer
bijwerkingen op dan in de placebogroep.

De meest frequent voorgeschreven antibiotica in dit
onderzoek waren amoxicilline en penicilline (77%),
gevolgd door cefalosporinen van de derde generatie
(8%) en penicilline of amoxicilline in combinatie met
een cefalosporine (8%). Resistentie voor penicilline van
zowel Streptococcus pneumoniae als Neisseria meningitidis
was beperkt tot 0% respectievelijk 1%.

Beschouwing
Uit dit onderzoek blijkt dat dexamethason een

gunstig efect heeft op het optreden van ongunstige
neurologische gevolgen en mortaliteit bij volwassenen
met bacteriële meningitis. Dit gunstige efect is alleen
aangetoond bij meningitis die veroorzaakt is door de
pneumokok.

Volgens de onderzoekers zou het toedienen van
dexamethason tot de standaardbehandeling van
bacteriële meningitis moeten horen. Aangezien er voor
overige bacteriën geen bewijs is voor een positief efect
van dexamethason lijkt dit een voorbarige conclusie.

Er werd verwacht dat resistentie een probleem zou
kunnen zijn bij de behandeling met antibiotica. Uit dit
onderzoek is echter gebleken dat de resistentie, in de
centra waar het onderzoek is uitgevoerd, laag is. Dit is
wereldwijd gezien niet het geval. Door de toenemende
resistentie voor penicillinen en cefalosporinen, zal in de
toekomst de behandeling van bacteriële meningitis
complexer worden. Indien bijvoorbeeld bij resistente
pneumokokken behandeld wordt met vancomycine,
moet men bedacht zijn op het feit dat door
dexamethason de penetratie van vancomycine in de
liquor geremd wordt. Er wordt aangeraden
vancomycine in voldoende hoge dosis te geven zodat in
combinatie met dexamethason een bactericide efect
optreedt [2].

Bij dit onderzoek zijn bij de behandeling van
meningitis verschillende soorten antibiotica gebruikt.
Deze worden in het onderzoek deels vermeld. Er wordt
in het onderzoek geen melding gemaakt van het feit dat
de diverse antibiotica een verschillend efect zouden
kunnen hebben op de resultaten, wat vertaling naar de
eigen praktijk wat lastiger maakt.

Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat
dexamethason als adjuvans een bewezen positief efect
heeft bij volwassenen met meningitis, veroorzaakt door
pneumokokken. 

Indien een patiënt verdacht wordt van een door
pneumokokken veroorzaakte meningitis is toedienen
van 10 mg dexamethason tegelijkertijd met de eerste
dosis antibioticum rationeel. Zodra een andere
verwekker gevonden wordt, kan de therapie met
dexamethason gestopt worden ●

literatuur
1 De Gans J, Van de Beek D. Dexamethason in adults with bacterial

meningitis. N Engl J Med 2002;347:1549-56.
2 Tunkel AR, Scheld WM. Corticosteroids for everyone with

meningitis? N Engl J Med 2002;347:1613-4.


