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Sinds kort is er een diagnostische test voor 
het aantonen van groep A ~-hemolytische 
streptokokken die kan worden toegepast in 
de huisartspraktijk. Tijdens de testfase van 
het protocol 'Antibioticabeleid bij keelpijn' 
in negen huisartspraktijken is een versie 
van deze streptest gebruikt. Onderzocht 
werden de relatie tussen het klinische beeld 
van een patient en de testuitslag, en het 
beleid van de huisartsen naar aanleiding 
van die testuitslag. Van de 96 keelpijnpa
tienten voldeden er 31 aan de klinische 
criteria voor toepassing van de streptest. 
Bij een positieve testuitslag kregen vrijwel 
aile patienten volgens het protocol antibio
tica. Bij een negatieve uitslag werd echter 
afgeweken van het protocol en werden 
vaak toch antibiotica voorgeschreven. De 
gebruikte test werd als nogal tijdrovend 
beoordeeld; inmiddels zijn echter snellere 
versies beschikbaar. In hoeverre de strep
test kan bijdragen tot een scherpere indica
tiestelIing voor antibiotica, is nog onduide
lijk. 
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Wat heeft een streptest 
huisartsen te bieden? 
Toepassing van de streptest tijdens de testfase van het 
keelpijnprotocol 

Inleiding 

Er bestaat een disc rep an tie tussen de nor
mati eve en de feitelijke benadering van 
patienten met acute keelontsteking. Uit 
onderzoek blijkt dat de huisarts aan 70 tot 
90 procent van de patienten met een acute 
keelontsteking antibiotica voorschrijft. 1 2 

Slechts in 20 tot 30 procent van de gevallen 
is echter sprake van infectie met groep A ~
hemolytische streptokokken (GABHS). 

Uit een door ons uitgevoerde besliskun
dige analyse blijkt dat behandeling van een 
acute keelontsteking met antibiotica onder 
bepaalde condities zinvol kan zijn. 3 Bij 
deze analyse werden mogelijke voordelen 
als sneller klinisch herstel, preventie van 
complicaties en voorkomen van versprei
ding van de infectie afgewogen tegen nade
len als minder opbouw van eigen weerstand 
en mogelijk optreden van bijwerkingen. 
Voorschrijven van antibiotica blijkt voor
alsnog aileen zinvol als de kans op GABHS 
relatief groot is en binnen 24 tot 48 uur na 
het begin van de klachten gestart kan wor
den met de medicatie. 

Op grond van het klinische beeld is het 
tot op zekere hoogte mogelijk onderscheid 
te maken tussen virale en bacteriele oorza
ken van keelontsteking. Dat gebeurt aan de 
hand van vier criteria: 
- afwezigheid van hoest; 
- koorts 2:38,5°C; 
- gezwollen voorste cervicale lymfklieren; 
- (tonsillair) exsudaat. 
Als aile vier de criteria aanwezig zijn, is de 
kans op een positieve keelkweek voor 
GABHS 56 procent; bij aanwezigheid van 
drie criteria is de kans 33 pro cent. 4 Voor 
een ration eel beleid is dan ook behoefte 
aan een test die een verdere differentiatie 
van patienten met een mogelijke GABHS
of andere infectie mogelijk maakt. De keel
kweek is hiervoor te duur en te langzaam. 

Sinds een aantal jaren wordt in diverse 
landen gebruik gemaakt van een nieuwe 
diagnostische test, de 'streptest', die nu ook 
in Nederland verkrijgbaar is. Deze test 
maakt het mogelijk GABH-streptokokken 
in de keel bij patienten met keelpijn aan te 
tonen. Met deze test is een betere differen
tiatie mogelijk tussen patienten met respec
tievelijk een hoge en een lage kans op een 

streptokokken-infectie dan door beoorde
ling van het klinische beeld aileen. 

In het protocol 'Antibioticabeleid bij 
keelpijn', dat in het kader van het IOH
protocollenproject is ontworpen, is de 
streptest opgenomen in de uit te voeren 
handelingen: bij de aanwezigheid van drie 
of vier klinische criteria en een positieve 
streptest worden antibiotic a geadviseerd; 
bij een negatieve streptest worden geen 
antibiotic a geadviseerd. 5 

In dit artikel wordt verslag uitgebracht 
van het gebruik van een streptest tijdens de 
praktische testfase van het protocol. Dat 
gebeurt aan de hand van de volgende 
vraagstelling: 
- is er een samenhang tussen klinische 

criteria die predictieve waarde hebben 
voor een GABHS-infectie en de uitslag 
van de streptest; 

- welke relatie is er tussen de testuitslag en 
de beslissing van de huisarts tot het al dan 
niet voorschrijven van antibiotica; 

- hoe wordt de gehanteerde streptest door 
huisartsen beoordeeld? 

Methoden 

In de VS zijn verschillende versies van de 
streptest op de markt, waarbij verschillen
de technieken worden gebruikt: agglutina
tiereactie, ELISA of liposoombinding. De 
uitvoering komt neer op afname van een 
keelwat, plaatsing hiervan in een reageer
buisje en extractie van celwandbestandde
len door toevoeging van een aantal reagen
tia. Dit gebeurt in vijf stappen, waarbij 
tussendoor even geroerd en gewacht moet 
worden; het geheel duurt 5-15 minuten. 

Er is op beperkte schaal onderzoek ge
daan naar de verschillende versies en som
mige worden - met restricties - geschikt 
geacht voor gebruik. 6-17 

Wij hebben in de testfase gebruik ge
maakt van een agglutinatietest die onge
veer 15 minuten in beslag neemt. De kosten 
van de test zijn gemiddeld NLG 8,- per 
stuk. 

Het protocol 'Antibioticabeleid bij keel
pijn' bestaat uit de drie onderdelen: 
- verantwoording (literatuuroverzicht); 
- stroomdiagram (stap-voor-stap handlei-

ding voor een consult - figuur); 
- toelichting op het stroomdiagram. 
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Ret protocol is in negen huisartspraktijken 
getest met de volgende procedure: 
- introductie van het protocol en toelich

ting van de formulieren; 
- demonstratie van de streptest; 
- testfase in de praktijk. 

Voor de laatste fase moesten de huisartsen 
bij alle patienten die met keelpijn op het 
spreekuur kwamen, te werk gaan volgens 
het stroomdiagram. Indien men daarvan 
wilde afwijken, moest dit worden gemoti
veerd aan de hand van voorgecodeerde 
argumenten. 

De testfase duurde drie maanden. Per 
patient werd een registratieformulier inge
vuld en na afloop vulden de deelnemende 
huisartsen een commentaar- en een evalua
tieformulier in. Na analyse van alle formu
lieren werden de resultaten met de deelne
mende huisartsen besproken. 

Resultaten 

De registratieformulieren werden door zes 
huisartsen geretourneerd. Per huisarts va-

rieerde het aantal geregistreerde patient en 
van 8 tot 20. 

Ret stroomdiagram is toegepast bij 96 
patienten van 4 jaar en ouder, van wie er 77 
(80 pro cent) minder dan zeven dagen 
klachten hadden. Van deze groep voldeden 
31 patienten aan de klinische criteria voor 
toepassing van de streptest (tabell). 

De beslissingen van de huisartsen naar 
aanleiding van de testresultaten zijn weer
gegeven in tabel 2. Op een na zijn alle 
patienten met een positieve testuitslag vol
gens het protocol met antibiotica behan
deld. Overleg met deze ene patient leidde 
tot de beslissing geen antibiotica te geven. 
Bij 6 van de 15 patienten met een negatieve 
testuitslag is eveneens volgens protocol ge
handeld. De overige 9 patienten, afkomstig 
uit twee praktijken, kregen in afwijking van 
het protocol toch antibiotic a voorgeschre
yen met de volgende motivaties: verden
king fout-negatieve streptest (3x), bekor
ting van de ziekteduur (3X), roodvonk 
(2x) of onbekend (Ix). Voorts werden 
antibiotica voorgeschreven aan 4 patienten 
met slechts twee klinische criteria met als 

argumenten: roodvonk (Ix), reis buiten
land (1 x), lymphadenitis colli (1 x) en reci
dief (IX). 

De commentaar- en evaluatieformulieren 
bevatten de volgende opmerkingen over de 
streptest: 
- 'de test-uitslag vormt een ondersteuning 

voor de beslissing al dan niet antibiotica 
voor te schrijven'; 

- 'de streptest kost te veel tijd van de 
assistente'; 

- 'de streptest is mijns inziens niet nodig in 
het protocol'; 

- 'bij een positieve testuitslag ben ik eerder 
dan anders geneigd antibiotica voor te 
schrijven' ; 

- 'de test was voor het eind van de testfase 
verlopen'. 

Figuur op pag. 409 Het stroomdiagram 

* Patient laten terugkomen als: 
- (opnieuw) koorts optreedt >38'C, of (aanwezige) 

koorts niet binnen 3 dagen daalt 
- de klachten na 14 dagen niet verbeteren 

Tabel 1 Resultaten van de streptest bij patienten met drie of vier Tabel2 WeI of geen antibiotica naar aanleiding van de resultaten van de 
klinische criteria. streptest bij 26 patienten met drie of vier klinische criteria. 

Drie criteria Vier criteria Totaal Antibiotica Test + Test - Totaal 

Positief 5 6 11 + 10 9 19 

Negatief 9 6 15 1 6 7 
Niet gedaan/mislukt 3 2 5 
Totaal 17 14 31 Totaal 11 15 26 

Tabel 3 Resultaten van enkele studies naar de diagnostische waarde van de streptest bij kee/pijnpatienten in een endemische situatie met de 
keelkweek als referentietest. 

Auteur Populatie Sensitiviteit Specificiteit PV+ PV- Prevalentie 

n leeftijd % % % % % 

True et al.7 283a 2:3 jr 82 92 81 94 25 
Gerber et alB 263c 2-16 jr 83 99 97 93 32 
Berkowitz9 1814c 1-89 jrd 88 98 92 97 20 
Chang & Mohla 10 435C kinderen 90 99 95.5 98.1 16 
Hjortdahl15 226b 96 91 77 99 23 
Wolinsky16 575c kinderen 97 100 100 99.9 13 
Fischer17 100b 91 96 87 97 22 

a eerstelijns populatie. gemidde1den uit verschillende centra; b eerstelijns populatie; copen polikliniek-populatie; d gem. 13 jaar. 
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Keelpijn spontaan 
geuit? 

In voorgeschiedenis: 
- acuut reuma? 
- acute glomerulonefritis? 
Strep!. groep A infectie 
in gesloten gemeenschap? 

ja 

Hoest a/wezig?5 

Koorts (gehad)?6 

Voorste cervicale LK 
gezwollen?7 

Tonsillair exsudaat? 8 

<3x ja 

Aanwijzingen voor 
andere oorzaak? 

nee 

'Viraal' 

9 

~--------------------------------------~~-! STOP L-______ -" 

10 dagen smalsp. 17 
}------------------------------ antibiotica 

L...=:..:.::::..:.::..:.:..::-=--___ -" 

1 0 dagen smalsp. 18 
antibiotica 

Onderz.: 11 
Achterste cervicale 
LK gezwollen? 

Geen antibiotica 19 
Oksel- of liesklieren 
gezwollen? 

Milt vergroot of gevoelig? 

- monosticon of 
Paul-Bunnel 16 

10 dagen smalsp. 12 Streptest toegepast? Uitslag streptest 
antibiotica 

nee 

Geen antibiotica* 21 

Verlaagde weerstand? 13 
1 O? dagen smalsp. 22 

Recidiverende -itis? 
antibiotica 

Andere gewichtige reden? 

Geen antibiotica* 23 

14 >----i Gericht anamnese 
en onderzoek 

>-------------.... --j Handel naar bevind 24 

">----------------------------.... -j Geen antibiotica* 25 
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Men vond de test in het algemeen weI 
uitvoerbaar, maar nogal tijdrovend. De 
eenvoud en hanteerbaarheid van het proto
col werden positief beoordeeld. Over het 
stroomdiagram werd een enkele opmer
king gemaakt, die inmiddels is verwerkt. 

Beschouwing 

Bij 27 van de 31 patienten is de streptest 
volgens protocol uitgevoerd. De verde ling 
van de testresultaten komt overeen met de 
uitkomsten van het oorspronkelijke valide
ringsonderzoek.4 Bij aanwezigheid van drie 
criteria waren 5 van de 14 tests positief (36 
procent), bij aanwezigheid van vier criteria 
waren 6 van de 12 tests positief (50 pro
cent). Deze aantallen zijn echter te klein 
om er veel waarde aan te hechten. 

Bij een positieve testuitslag werd het 
voorgeschreven beleid gevolgd. Bij een ne
gatieve testuitslag was dit niet altijd het 
geval: bij 9 van de 15 betreffende patienten 
werden toch antibiotica voorgeschreven. 
De motivatie die hierbij gegeven werd, 
roept vragen op. 'Verdenking van fout
negatieve streptest' is achteraf niet te veri
fieren. Het oordeel is mogelijk mede beYn
vloed door het feit dat de vervaldatum 
gepasseerd was. Wij hebben niet nagegaan 
of de argumenten terecht zijn gebruikt. Dat 
in meer dan de helft van de gevallen de 
negatieve testuitslag niet tot een ander 
beleid leidde, betekent dat voor een veran
dering van gedrag meer nodig is. 

Onze bevinding dat, ondanks een nega
tieve testuitslag, vaak toch antibiotica wer
den voorgeschreven, sluit aan bij een aantal 
publikaties over defensief handelen. Zo 
concludeerde Howie uit een simulatie-on
derzoek onder huisartsen dat sociale en 
psychologische factoren een duidelijke rol 
speelden bij het al dan niet voorschrijven 
van antibiotica.23 Parsons stelde vast dat 
een streptest weliswaar een rationelere be
nadering mogelijk maakte - vier van de vijf 
patienten die nu een behandeling met anti
biotica krijgen, hebben een negatieve 
kweek - maar geen oplossing biedt voor de 
behoefte van de arts om te voldoen aan de 
verwachtingen van de patient.24 

Over de beoordeling van de streptest is 
onder anderen door Hjortdahl et at. ge-
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schreven naar aanleiding van een onder
zoek onder 24 huisartsen: 16 van hen be
oordeelden de test als eenvoudig en zinvol; 
12 gaven een waardering van 7 tot 10 met 
betrekking tot de klinische bruikbaarheid. 
De voor uitvoering benodigde tijd bedroeg 
gemiddeld 9 minuten. Het oordeel van de 
20 assistentes varieerde van 'eenvoudig' tot 
'lastig' . 

Gezien de tijdsbelasting (15 minuten) 
lijkt de in dit onderzoek gebruikte versie 
van de streptest vooralsnog niet zonder 
meer te passen in het dagelijks handelen 
van de huisarts. Weliswaar zou een grotere 
ervaring met de test kunnen lei den toteen 
zekere tijdsbesparing, maar eerst zal men 
aan het gebruik moeten wennen. 

Tijdens de testfase van het protocol in de 
praktijk is niet geprobeerd de waarde van 
de streptest te bepalen; toepassing van de 
test vond plaats in het kader van het gehele 
protocol. Evenmin is gevraagd alle pa
tienten met acute keelpijn te registreren, 
zodat het onbekend is of een selectie van 
patienten heeft plaatsgehad. 

Vit de literatuur blijkt dat de diagnosti
sche waarde van de streptest nog onvol
doende bekend is. In de meeste onderzoe
ken is de waarde bepaald met de keelkweek 
als referentietest. De waarde van de keel
kweek is echter beperkt. De sensitiviteit is 
niet optimaal: een eenmalige kweek mist 
ongeveer 10 procent van de infecties (fout
negatieven).18 19 De specificiteit is laag: 
diverse auteurs noemen een percentage 
fout-positieve uitslagen van ongeveer 50 
procent. Bij de groep patienten met een 
fout-positieve kweek kan geen stijging van 
de anti-streptolysinetiter (AST) worden 
aangetoond. Er zijn aanwijzingen dat 
slechts bij 50 procent van de kinderen met 
keelontsteking en een positieve GABHS
kweek een titerstijging optreedt.20 Bij vol
wassenen is dit zelfs minder dan 40 pro
cent. 21 Patienten met een positieve 
GABHS-kweek zonder viervoudige titer
stijging worden dragers genoemd. 

Met de keelkweek als referentietest 
wordt voor de streptest een specificiteit van 
91 procent of meer gevonden (tabeI3). De 
sensitiviteit bedraagt 82-97 procent; dat is 
gelijk aan of iets lager dan die van de 
keelkweek. Bij kweekuitslagen die minder 

dan 10 kolonies te zien geven, is de aggluti
natiereactie vaak negatief. Een aantal on
derzoeken vond plaats in een populatie die 
afwijkt van de populatie in een huisarts
praktijk, hetgeen de vergelijkbaarheid be
moeilijkt. 

Bij 313 patienten die een polikliniek be
zochten met klinische symptomen van een 
streptokokken-keelontsteking werden de 
resultaten van een latex-agglutinatietest 
vergeleken met de keelkweek en de geei
gende titerbepalingen. Van de 31 patienten 
met een negatieve streptest en een posi
tieve keelkweek hadden er 14 (45 pro cent) 
een viervoudige antilichaamtiterstijging. 
Bij de 224 patienten met zowel een posi
tieve streptest als een positieve kweek was 
echter bij slechts 51 procent een viervoudi
ge titerstijging aantoonbaar. 6 

In drie onderzoeken werd een streptest 
toegepast in een 'zuivere' eerstelijns situ
atie. 7 15 17 Bij deze onderzoeken werd een 
sensitiviteit van 82-96 procent en een speci
ficiteit van 92-96 procent vastgesteld. 

Al met al blijkt de specificiteit van de 
streptests dus niet veel slechter dan die van 
de keelkweek, terwijl de sensitiviteit iets 
lager uitvalt. Geen van beide tests kan 
echter dragers onderscheiden van echt 
geYnfecteerden. Een streptest is met name 
geschikt om een infectie uit te sluiten bij 
een aantal patienten die voorheen wellicht 
direct antibiotica hadden gekregen. 

Een kostenlbaten-analyse is uitgevoerd 
door De Neef, die hierbij uitging van het 
huidige beleid in de VS.22 Zijn conclusie is 
dat de streptest tot een aanzienlijke bespa
ring in tijd en geld kan leiden. In de VS is 
het handelen van arts en echter anders dan 
in Nederland: een keelkweek wordt routi
nematig afgenomen en vee1al wordt direct 
met antibiotica begonnen. Toepassen van 
de resultaten op de Nederlandse situatie is 
dan ook moeilijk. 

Op grond van dit onderzoek is het niet 
mogelijk een uitspraak te do en over de 
diagnostische eigenschappen van de strep
test. Ook over de rol die de streptest zou 
kunnen spelen in de huisartspraktijk is nog 
geen definitief oordeel mogelijk. Het oor
deel van de in dit onderzoek betrokken 
huisartsen is niet onverdeeld positief. 
Daarvoor is echter een aantal factoren ver-
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antwoordelijk, waar in een door ons uit te 
voeren vervolgonderzoek rekening mee zal 
worden gehouden. 

De praktische re1evantie van de test zal 
in dit onderzoek op grotere schaal worden 
onderzocht bij 800 keelpijnpatienten, 
waarbij de AST-titerstijging als gouden 
standaard zal worden gehanteerd. Tevens 
zal een snellere en eenvoudiger uit te voe
ren test worden gebruikt en zal de testfase 
langer duren, waardoor meer routine in het 
gebruik zal optreden. Ook is een kostenl 
baten-analyse in voorbereiding. Pas dan zal 
blijken of de streptest een plaats verdient in 
het diagnostisch arsenaal van de huisarts. 
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Abstract 
Dagnelie CF, De Melker RA, Touw-Otten F. 
What can a strep test offer general practitioners? 
Huisarts Wet 1989; 32(11): 407-11. 
Differentiation between a streptococcus throat 
infection and other throat infections on clinical 
grounds alone is only possible to a limited de
gree. Recently however a diagnostic test for the 
demonstration of group A beta-hemolytic strep
·tococci suitable for use in general practice has 
become available. A version ofthis strep test has 
been used during the test phase of the 'Antibiotic 
policy in sore throat' protocol in nine general 
practices. The relationship between the patient's 
clinical picture an the test result, and the doctors' 
decision on patient management in view of the 
test result were investigated. Of 96 patients with 
sore throat, 31 met the clinical criteria for appli
cation of the strep test. Nearly all patients with a 
positive test result received antibiotics according 
to the protocol. After a negative result, antibio
tics were still often prescribed, contrary to the 
protocol. The test used was judged as rather 
time-consuming; in the meantime however 
quicker versions have become available. It is not 
yet clear to what extent the strep test can lead to a 
more specific indication for antibiotics. 
Key words Family practice; Streptococcal infec
tions; Strep test. 
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