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Behandeladvies COVID-19, beleid Erasmus MC 

Nav LCI/SWAB document Medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten met 
COVID-19 

 
Behandeling Erasmus MC nav SWAB/LCI indeling in tabel: 
 
VOLWASSENEN 
 
Matig-ernstig, opname verpleegafdeling:  
 
In principe supportive care en niet starten met behandeling gericht tegen SARS-CoV2. 
Alhoewel bij verslechtering verdedigbaar is om te starten met remdesivir, is het middel voor 
deze indicatie niet beschikbaar. Bij gebrek aan data over de klinische effectiviteit van 
chloroquine (3 klinische trials waarin het middel ter preventie of behandeling van influenza, 
Dengue, Chikungunya werd bestudeerd toonden geen effectiviteit) en gelet op de potentiële 
nadelen van dit middel wordt behandeling met chloroquine niet aanbevolen.  
 
Ter behandeling van bacteriële superinfectie wordt bij alle patiënten geadviseerd te starten 
met cefuroxim 3 dd 1500 mg iv* gedurende 5 dagen. Gezien de immuunmodulatoire werking 
van macroliden en de uitgebreide ervaring met het gebruik van azitromycine voor 
verschillende longaandoeningen, wordt in principe aanbevolen om bij alle patiënten met 
COVID-19 opgenomen op de verpleegafdeling te starten met azitromycine 1 dd 500 mg 
gedurende 5 dagen mits er geen significante interacties zijn (cave QT tijd verlenging).  
 
 
Milde pneumonie, geen opname, onafhankelijk van immuunstatus en co-morbiditeit: 
Starten met amoxicilline 3 dd 750 mg en azitromycine 1 d 500 mg 
 
* Deze doseringen zijn gebaseerd op een normale nierfunctie  
 
 
Achtergrond informatie middelen: 
 
Er is geen goed bewijs voor de klinische effectiviteit van de verschillende behandelopties in 
de behandeling van COVID-19. Hierbij dient bij iedere patiënt dan ook een afweging 
gemaakt te worden tussen de te verwachten effectiviteit en de toxiciteit en interacties.   
 
Chloroquine (off label): 
-hoewel in vitro activiteit tegen SARS-CoV-2 is aangetoond, zijn geen goede data 
beschikbaar over de effectiviteit in patiënten met COVID-19. Drie placebo gecontroleerde 
studies (preventie influenza, behandeling dengue en behandeling chikungunya) lieten geen 
effect zien (Paton et al, 2011, Tricou et al, 2010, De Lamballerie et al, 2008). Niet 
onbelangrijk liet een studie in non-human primates met acute Chikungunya een exacerbatie 
van het ziektebeeld zien met een tragere virale klaring (Roques et al. 2018).  
-interacties (met oa QT verlengers, CYP3A4 remmers) 
-kan QT tijd verlenging geven 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
-de spiegel van chloroquine kan stijgen in combinatie met verschillende middelen zoals 
bijvoorbeeld azolen 
-kan retinopathie geven 
-kan leverfunctiestoornissen geven 
-lange halfwaarde tijd 
-renale eliminatie 35-42%, voorzichtigheid geboden bij gestoorde lever- en nierfunctie 
-de door de SWAB/LCI geadviseerde dosering en duur is hoger dan wat voor malaria 
behandeling gehanteerd wordt (Coumou et al. 2020). 
 
Remdesivir (experimenteel):  
-in vitro actief tegen SARS-CoV-2, geen goede data over effectiviteit in patiënten met 
COVID-19 beschikbaar. Enige trial met remdesivir is uitgevoerd bij EBOLA patiënten waarbij 
mortaliteit in de groep met remdesivir hoger was vergeleken met de andere behandelarmen 
(geen placebo arm) (Mulangu et al. 2019) 
-geen uitgebreide safety data over dit geneesmiddel  
-de huidige inclusiecriteria zoals gesteld in het LCI protocol vereisen mechanische ventilatie 
voor het verkrijgen van dit middel. Dat betekent dat alleen beademde IC patiënten in 
aanmerking komen. Gezien de verschillende contra-indicaties (p4) komen alleen IC 
patiënten met mono-orgaanfalen zonder lever- en nierfunctiestoornissen en zonder 
inotropica behoefte in aanmerking. Het is dan ook op dit moment niet mogelijk om patiënten 
met COVID-19 die niet beademd worden en opgenomen zijn op de verpleegafdeling te 
behandelen met remdesivir. Er is op dit moment (nog) geen mogelijkheid om Nederlandse 
patiënten met COVID-19 te includeren in de verschillende lopende behandeltrials.  
 
Remdesivir mag alleen aangevraagd worden bij RIVM door behandelteam COVID-19. 
Hiervoor zijn criteria opgesteld door de producent die in verband met productie en/of 
logistieke problemen snel kunnen veranderen. Op 14 maart waren de criteria   
 
Inclusiecriteria: 

- Opname in een ziekenhuis 
- PCR bewezen COVID-19 
- Mechanische ventilatie 

 
Exclusiecriteria: 

- Nierfunctiestoornissen  
- Leverenzymstoornissen 
- Inotropica behoefte 
- Multiorgaanfalen 
- Gelijktijdig gebruik van andere experimentele/off-label medicatie 

 
 
Lopinavir/ritonavir (off label): wordt niet ingezet in het Erasmus MC. Geen data over in 
vitro of in vivo activiteit tegen SARS-CoV-2. Bijwerkingen en heel ernstige interacties te 
verwachten. Alleen oraal beschikbaar. 
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Hydroxychloroquine (off label): wordt niet ingezet in het Erasmus MC. Alhoewel een in 
vitro studie suggereert dat hydroxychloroquine activiteit in vitro hoger is dan die van 
chloroquine, zijn er geen data over de effectiviteit in patiënten met virale infecties (Yao et al. 
2020).  
 
Macroliden (off label): Macroliden laten een gunstig effect zien bij de behandeling van 
recidiverende COPD exacerbaties, recidiverende astma exacerbaties, recidiverende 
bronchiëctasie exacerbaties en bij de behandeling van een bronchiolitis obliterans. Het 
gunstig effect wordt met name verklaard door de immunomodulatoire effecten op 
neutrofielen, alveolaire macrofagen, lymfocyten en epitheelcellen, hetgeen leidt tot een 
verminderde pro-inflammatoire respons en verhoogde productie van anti-inflammatoire 
mediatoren (Zunazuka et al. 2003, Murphy BS et al. 2008, Meyer et al. 2009). Er zijn ook 
mogelijk anti-virale eigenschappen, aangezien het gebruik van erytromycine resulteerde in 
een significante afname van het aantal verkoudheidsepisodes bij COPD patiënten. In vitro 
vermindert het de virale load in bronchiale epitheelcellen die geïnfecteerd zijn met Rhinovirus 
(Suzuki et al. 2001, Gielen et al. 2010, Schögler et al. 2015). Bij patiënten met influenza zijn 
de data over de toevoeging van azitromycine aan oseltamivir tegenstrijdig. Bij patiënten met 
MERS-CoV was macrolide gebruik niet geassocieerd met verbetering van outcome (Arabi et 
al. 2020). Dit betreft een retrospectieve studie uitgevoerd bij IC patiënten. Gezien de 
antibacteriële werking zouden eventuele gunstige effecten ook toegeschreven kunnen 
worden aan de behandeling van bacteriële superinfecties. Gezien bovenstaande 
overwegingen en de ruime ervaring met het gebruik van azitromycine in de behandeling van 
diverse longaandoeningen wordt in principe aanbevolen om bij alle patiënten met COVID-19 
opgenomen op de verpleegafdeling te starten met azitromycine 1 dd 500 mg gedurende 5 
dagen mits er geen significante interacties zijn (cave QT tijd verlenging).  
 
ACE inhibitors:  
Het is bekend dat SARS-CoV2 het longepitheel binnen dringen via binding aan de ACE2 
receptor. De expressie van ACE2 is verhoogd bij patiënten die behandeld worden met ACE 
inhibitors (Zheng et al. 2020). Aangezien ACE inhibitie een cruciaal onderdeel is van de 
behandeling van hypertensie en hartfalen, is het oordeel van het Behandelteam COVID-19 
dat er op dit moment onvoldoende bekend is over de relatie tussen het gebruik van ACE 
inhibitie en het krijgen of verergeren van COVID-19 om te adviseren om deze middelen te 
staken. Dit is in overeenstemming met de position statement van de European Society of 
Cardiology (https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-
(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-
ang).  
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