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Ingezonden

Bij het artikel ‘Kosteneffectiviteit van diagnose van urine-
weginfecties bij vrouwen ’ van Judith Bosmans et al. (H&W 
2019;62(2):24-7) verscheen op www.henw.org deze reactie.

Het lijkt zo’n gemakkelijk klusje tussendoor, eventjes de urines 
beoordelen. Toch blijkt het nogal eens een puzzel. Dus heb 
ik met interesse het artikel van Bosmans gelezen, maar daar 
toch weer een vraag aan overgehouden. In het artikel staat dat 
een sediment positief is bij meer dan twintig leukocyten per 
gezichtsveld. In de NHG-Standaard Urineweginfecties staat 
echter dat het sediment bij meer dan twintig bacteriën per ge-
zichtsveld positief is. Het aantal leukocyten zou niet betrouw-
baar genoeg zijn (zie ook het NTVG-artikel ‘Richtlijnen voor 
diagnostiek van urineweginfecties: voor- en nadelen van ver-
schillende strategieën’). De CBO Richtlijn werkt weer wél met 
leukocyten in het sediment. Wat kan ik het best aanhouden? 
Leukocyten of bacteriën? En als het sediment ook vol epitheel 
zit, hoe betrouwbaar is dan nog een leukocytentelling? ■

Ingrid Stade-Bakker

Leukocyten of bacteriën bij urineweginfecties?

REACTIE AUTEURS
Ons criterium van twintig leukocyten per gezichtsveld is ge-
baseerd op een promotieonderzoek van een van de coauteurs 
naar (onder andere) de diagnostiek van urineweginfecties in de 
huisartsenpraktijk.1-3 Het betrof een multivariabel onderzoek, 
wat wil zeggen dat testuitslagen in de context van andere 
testuitslagen werden geïnterpreteerd en werd bekeken of 
een test iets toevoegde aan informatie die reeds uit andere 
(eenvoudigere) tests bekend was, precies zoals huisartsen dat 
in de praktijk doen. Dit in tegenstelling tot veel ander weten-
schappelijk onderzoek, waarin een test wordt vergeleken met 
een referentietest zonder dat men rekening houdt met andere 
testuitslagen (en waarop onder andere het sedimentcriterium 
van twintig bacteriën per gezichtsveld is gebaseerd).
In het genoemde onderzoek bleek het sediment uitsluitend bij 
een afkappunt van twintig leukocyten per gezichtsveld iets toe 
te voegen aan informatie die reeds uit anamnese en stick kon 
worden verkregen. Dit was onafhankelijk van het al dan niet 
aanwezigheid zijn van epitheelcellen (geen, weinig, veel of zeer 
veel). Overigens was de toegevoegde waarde van het sedi-

ment beperkt en alleen van toepassing als het onder optimale 
omstandigheden werd verricht. Momenteel vindt de herziening 
plaats van de NHG-Standaard Urineweginfecties, waarin onder 
andere aanbevelingen voor het sedimentonderzoek zullen 
worden gedaan.
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Onderzoek

Inleiding Urineweginfecties (UWI’s) komen vaak voor in de huisartsenpraktijk. De onderzoekers bekeken de kos-

teneffectiviteit van verschillende strategieën om de diagnose urineweginfectie te stellen.

Methoden De onderzoekers ontwikkelden beslisbomen voor zestien diagnostische strategieën, waarbij ze ge-

gevens gebruikten van 196 vrouwen die een anamnese, onderzoek met een urinestick, sediment en 

dipslide ondergingen, én bij wie een urinekweek (de gouden standaard) werd afgenomen. Ze maakten 

een schatting van het percentage correcte diagnoses, de kosten per strategie en de kosteneffectiviteit 

bij verschillende drempelwaarden (het maximale bedrag dat de maatschappij bereid is te betalen per 

correcte diagnose) per strategie.Resultaten Voor drempelwaarden tot € 10 per correcte diagnose had een urinestick bij een positieve anamnese 

(pijnscore ≥ 3 op een vierpuntsschaal) de grootste kosteneffectiviteit; tussen € 10 en € 17 was dit 

gelijktijdige uitvoering van anamnese en urinestick; tussen € 17 en € 118 verrichting van het sediment 

wanneer anamnese en urinestick opeenvolgend negatief zijn; en voor drempelwaarden hoger dan   

€ 118 een urinestick volgend op een negatieve anamnese, gevolgd door een dipslide als de urinestick 

negatief was.
Conclusie Bij drempelwaarden hoger dan € 17 per correcte diagnose is de meest bruikbare strategie om de  diagnose 

UWI te stellen verrichting van het sediment wanneer anamnese en urinestick opeenvolgend negatief wa-

ren. Deze strategie komt overeen met de voorkeursstrategie uit de NHG-Standaard. Wanneer huisartsen 

het sediment niet onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren, moeten ze kiezen voor de dipslide.
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INLEIDING
Ongeveer 60% van alle vrouwen heeft tijdens haar leven 

ten minste één urineweginfectie (UWI).1 Om antibioti-

sche resistentie te voorkomen, is het noodzakelijk om de 

diagnose UWI accuraat te stellen. Deze is gebaseerd op de 

aanwezigheid van symptomen van een UWI in combinatie 

met de aanwezigheid van bacteriën in de urine.2-5 Een uri-

nekweek is de gouden standaard om de aanwezigheid van 

bacteriën in de urine aan te tonen, maar deze test is duur 

en bovendien kost het een aantal dagen voordat de uitslag 

bekend is. In de klinische praktijk worden daarom ver-

schillende combinaties van anamnese en urinetests (dip-

slide, urinestick en sediment) uitgevoerd, maar het is niet 

duidelijk welke strategie leidt tot de hoogste diagnostische 

precisie tegen de laagste kosten (materiaal en personeel). 

De onderzoekers gingen na wat de kosteneffectiviteit is 

van verschillende strategieën om UWI’s te diagnosticeren 

bij vrouwen die hun huisarts bezochten vanwege pijnlijke 

mictie en/of toegenomen mictiefrequentie.

METHODE
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens uit 

een diagnostisch cohortonderzoek waaraan 196 vrouwen 

hebben deelgenomen.6 Deze vrouwen bezochten hun 

huisarts vanwege pijnlijke mictie en/of toegenomen mic-

tiefrequentie, en ondergingen vier diagnostische tests:

1. anamnese: positief bij een pijnscore van 3 of 4 op een 

vierpuntsschaal;2. een dipslide: positief bij meer dan 105 kolonievor-
mende eenheden per ml urine (met uitzondering van 

strategie 11a waar een afkapwaarde van 103 kolonievor-

mende eenheden per ml urine werd gebruikt);
3. een urinestick: positief bij aanwezigheid van nitriet in 

de urine;4. sediment: positief bij aanwezigheid van meer dan 20 

leukocyten per gezichtsveld.
De onderzoekers beschouwden een urinekweek als 

de gouden standaard voor het diagnosticeren van een 
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