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CRP-POCT: wanneer nodig en wanneer niet?

V

Inleiding

voorspellende waarden bij eenzelfde sensitiviteit en speciﬁci-

Veel huisartsen beschikken tegenwoordig over een point-of-

teit verschillend. Daarnaast heeft het ziektebeeld zich bij de

care-test (POCT) voor het bepalen van het C-reactieve proteïne

verwezen patiënten meestal verder ontwikkeld, waardoor de

(CRP). Het CRP is een acutefase-eiwit dat onder invloed van

klinische presentatie ook veranderd is. Het is daarom de vraag

cytokines binnen zes uur door de lever wordt geproduceerd

in welke gevallen de CRP-POCT nuttig is voor huisartsen om

als reactie op een ontsteking of infectie.1 Doordat het CRP een

de kans op aantonen of uitsluiten te vergroten. Tot nu toe

snelle ontstekingsparameter is met een hoge sensitiviteit,

heeft de CRP-POCT in twee NHG-Standaarden (Acute hoest en

biedt het mogelijkheden voor het uitsluiten van potentieel

Diverticulitis) een plaats gekregen in het kader van de diag-

bedreigende aandoeningen en kan het een nuttig diagnos-

nostiek.8,9

tisch hulpmiddel zijn voor huisartsen. Met een POCT kan de

In dit artikel bespreken we de waarde van de CRP-POCT

huisarts de uitslag bovendien direct gebruiken om het beleid

voor de huisartsenpraktijk. We baseren ons hierbij op de re-

te bepalen en de patiënt te informeren. Een CRP-POCT is even

levante NHG-Standaarden en de onderzoeken die na het ver-

betrouwbaar gebleken als een laboratoriumbepaling.2-5 Uit

schijnen van de betreffende NHG-Standaard zijn gepubliceerd.

Nederlands onderzoek bleek dat zowel huisartsen, praktijkas-

We richten ons op het nut van de CRP-POCT bij het aantonen

sistentes als patiënten tevreden zijn over deze procedure en

en uitsluiten van verschillende diagnoses en de gevolgen die

de bijdrage ervan aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt.6

dit kan hebben voor het beleid. Waar mogelijk noemen we bij

Na aanschaf van een CRP-meter variëren de kosten van een

onderzoeken uit de eerste lijn de positief en negatief voorspel-

enkele CRP-bepaling als POCT van 3 tot 5 euro. Deze worden,

lende waarden en bij onderzoeken uit de tweede lijn de sensi-

afhankelijk van de zorgverzekeraar, al dan niet volledig ver-

tiviteit en speciﬁciteit. In het laatste geval zijn de positief en

goed.6,7

negatief voorspellende waarden immers niet van toepassing

Veel onderzoek naar de waarde van het CRP voor de diag-

voor de huisartsenpraktijk.

nostiek is uitgevoerd in de tweede lijn. Omdat de voorafkans
op ernstige aandoeningen bij patiënten in het ziekenhuis hoger is dan in de huisartsenpraktijk, zijn de positief en negatief
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De NHG-Standaard Acute hoest beveelt aan bij een matig zieke
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volwassen patiënt met acuut hoesten en enkele algemene of
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lokale ziekteverschijnselen het CRP te bepalen.8 In de huisart-

en wanneer niet? Huisarts Wet 2015;58(6):322-6.

senpraktijk bleek dat de waarde van het CRP een belangrijkere

Het C-reactieve proteïne (CRP) is een sensitieve maar aspeciﬁeke
ontstekingsparameter. Huisartsen kunnen tegenwoordig het CRP
bepalen door middel van een point-of-care-test (POCT). Omdat

De kern

het meeste onderzoek naar de waarde van het CRP is uitgevoerd

▪ De CRP-point-of-care-test (POCT) is een aanwinst voor het

in de tweede lijn, is het nog niet duidelijk voor welke aandoenin-

diagnostisch arsenaal van de huisarts.

gen de CRP-POCT een nuttig diagnostisch hulpmiddel is in de eer-

▪ Bij een matig zieke patiënt sluit een CRP van < 20 mg/ml een

ste lijn. In dit artikel bespreken we de relevante NHG-Standaarden

pneumonie uit en maakt een CRP van > 100 mg/ml de kans op

en artikelen over het nut van de CRP-POCT per diagnose en de

een pneumonie groter.

invloed daarvan op de besluitvorming in de huisartsenpraktijk.

▪ Het gebruik van de CRP-POCT bij patiënten met klachten van

Omdat de voorafkans op ernstige aandoeningen in de huisartsen-

de onderste luchtwegen leidt tot minder antibioticagebruik.

praktijk laag is, is de CRP-POCT vooral nuttig voor het uitsluiten

▪ Bij vermoeden van diverticulitis kan de CRP-POCT helpen bij

van diagnoses. De CRP-POCT is bij verdenking op een onderste-

het stellen van de diagnose en het inschatten van het risico op

luchtweginfectie of diverticulitis bewezen nuttig in de eerste lijn.

complicaties.

Op basis van onderzoek uit de tweede lijn lijkt het bepalen van het

▪ Een CRP-POCT kan de huisarts mogelijk helpen om bij pa-

CRP ook zinvol bij patiënten met COPD en bij een vermoeden van

tiënten met COPD de ziekte-ernst in te schatten en acute exa-

pelvic inﬂammatory disease. Voor andere inﬂammatoire aandoenin-

cerbaties te voorspellen.

gen is er nog te weinig onderzoek gedaan naar de waarde van de

▪ Om in de tweede lijn de diagnose PID (pelvic inﬂammatory

CRP-POCT voor de huisartsenpraktijk.

disease) uit te sluiten dan wel te bevestigen en het beloop van de
behandeling te evalueren, is CRP-bepaling geschikter dan de be-
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zinking. Het is niet bekend of de CRP-test bruikbaar is bij het
stellen van de diagnose PID in de eerste lijn.
▪ Voor andere diagnoses is de waarde van de CRP-POCT nog
niet bekend, omdat onderzoek in de eerste lijn ontbreekt.
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voorspeller is van ondersteluchtweginfecties dan de anam-

raden. Wij vonden geen recent onderzoek naar de waarde van

nese en het lichamelijk onderzoek.10-14 Een review liet zien dat

CRP-bepaling voor het beleid bij OMA.

men een CRP onder de 20 mg/l kan gebruiken om een pneumonie uit te sluiten. Een CRP boven de 100 mg/l heeft echter

Chronisch obstructieve longziekten (COPD)

nauwelijks toegevoegde waarde om een mogelijke pneumonie

De NHG-Standaard COPD uit 2007 en de NHG-Standaard Ast-

aan te tonen.15 De toegevoegde waarde van een laag CRP was

ma bij volwassenen uit 2015 bevelen de bepaling van het CRP

het grootst als de kans op de aanwezigheid van een pneumo-

niet aan.29,30 Uit een meta-analyse uit 2012 blijkt dat het CRP

nie werd ingeschat tussen de 40 en 80%, dus bij aanwezigheid

bij patiënten met COPD verhoogd is vergeleken met gezonde

van algemene ziekteverschijnselen of gelokaliseerde afwij-

controles.31 Een hoog CRP hangt ook samen met een laag forced

kingen bij auscultatie. Een recent onderzoek onder huisart-

expiratory volume in 1 seconde (FEV1).32 Onlangs heeft onderzoek

senpraktijken in 12 Europese landen stelde vast dat een CRP

bovendien aangetoond dat het CRP samen met de mate van

met een afkapwaarde van 20 mg/l een negatief voorspellende

fysieke activiteit een voorspeller is van acute exacerbaties,

waarde heeft van 97,4% en een CRP met een afkapwaarde van

COPD-gerelateerde opnamen en een mogelijke behoefte aan

100 mg/l een positief voorspellende waarde heeft van slechts

antibiotica.33,34 De CRP-POCT zou dus zin kunnen hebben bij

35,4%. Aan de hand van de hoogte van het CRP is niet vast te

het bepalen van het beleid bij patiënten met COPD, vooral bij

stellen of een luchtweginfectie bacterieel of viraal is.17,18 Wel

twijfel over het voorschrijven van antibiotica.

15

16

blijkt dat het voorschrijven van antibiotica signiﬁcant daalt
als men de CRP-POCT gebruikt bij patiënten met acuut hoes-

Diverticulitis

ten, terwijl het herstel en de tevredenheid van de patiënten

Bij een vermoeden van diverticulitis beveelt de NHG-Stan-

niet afnemen.19,20 De waarde van het CRP bij kinderen met

daard Diverticulitis een CRP-bepaling aan als het klinisch

acuut hoesten is niet in de eerste lijn onderzocht en daarom

beeld onduidelijk is.9 Dit advies is gebaseerd op onderzoek uit

is het niet aan te bevelen om deze procedure bij kinderen te

de tweede lijn, waarbij een CRP > 50 mg/l samen met drukpijn

gebruiken.

linksonder in de buik en de afwezigheid van braken voor diverticulitis een sensitiviteit van 36% en een speciﬁciteit van

Bovensteluchtweginfecties

98% had.35 Ook uit ander tweedelijnsonderzoek bleek een CRP

Bij de diagnostiek van infecties van de bovenste luchtwegen

> 50 mg/l een onafhankelijke voorspeller te zijn voor diverticu-

heeft de CRP-POCT bij geen van de aandoeningen een meer-

litis.36 Een CRP van > 90 mg/l had een sensitiviteit van 88% en

waarde.

een speciﬁciteit van 75% voor het optreden van complicaties.37

8

Bij acute keelpijn heeft het bepalen van het CRP geen zin. An-

Bij een sterk vermoeden van een gecompliceerde diverticulitis

tibiotica worden voorgeschreven bij ernstige keelpijn en er is

raadt de standaard aan met spoed naar een chirurg te ver-

niet onderzocht of het CRP nuttig is voor het inschatten van

wijzen.9 Het CRP kan bij diverticulitis dus ook een rol spelen

de ziekte-ernst. Wel blijkt uit eerstelijnsonderzoek dat men

bij het bepalen van de urgentie van doorverwijzing. Omdat

aan de hand van de CRP-POCT kan vaststellen of de oorzaak

patiënten zich vroeger in het beloop bij de huisarts melden

viraal of bacterieel is.21 Het is dus denkbaar dat de CRP-POCT

en daarom een kleinere kans zullen hebben op de aanwezig-

in de toekomst wel een rol krijgt bij acute keelpijn, maar door

heid van een diverticulitis, hanteert de NHG-Standaard een

het ontbreken van onderzoek en referentiewaarden is dat nu

afkapwaarde van 20 mg/l voor de diagnose diverticulitis en

niet het geval.

100 mg/l voor een verhoogde kans op complicaties.9 Bij het

De klachten van een rhinosinusitis gaan vanzelf over, ongeacht of een virus dan wel een bacterie de oorzaak is. Be-

Abstract

handeling is dus over het algemeen niet noodzakelijk.22 Bij

Nugteren S, Pleumeekers HJCM, Eekhof JAH. CRP-POCT: when is it necessary? Huisarts Wet

het diagnostisch onderzoek naar rhinosinusitis bleek het

2015;58(6):322-6.

gebruik van de POCT wel te leiden tot signiﬁcant minder an-

C-reactive protein (CRP) is a sensitive but non-speciﬁc marker of inﬂammation. Ge-

tibioticumvoorschriften. Dat blijkt uit onderzoeken waarin

neral practitioners can now measure levels with a point-of-care test (POCT). Be-

het merendeel van de patiënten in beide groepen uiteinde-

cause most studies evaluating the value of measuring CRP levels were carried out in

lijk antibiotica kreeg.23,24 Bovendien is het CRP een minder

secondary care, it is not clear for which disorders the CRP-POCT is a useful diagnostic

goede voorspeller van het effect van antibiotica dan puru-

test in primary care. In this article, relevant guidelines produced by the Dutch College

lente nasale afscheiding en tekenen van pus in de keel- en

of General Practitioners and articles about the usefulness of CRP-POCT are dis-

neusholte.22,25 Bepaling van het CRP bij rhinosinusitis is dus

cussed by diagnosis and how ﬁndings inﬂuence decision making in general practice.

af te raden.

Because the probability of serious conditions in general practice is low, the CRP-

Voor het stellen van de diagnose otitis media acuta (OMA) is

POCT is especially useful for excluding diagnoses. The CRP-POCT has proven effec-

bloedonderzoek niet nodig.26 Of men een antimicrobiële be-

tive in general practice when there is suspicion of lower airway infection or diverti-

handeling moet geven hangt af van de ziekte-ernst en het ri-

culitis, and clinical studies have shown that it is also useful to measure CRP levels in

sico op complicaties. Bovendien helpt een CRP-bepaling niet

patients with chronic obstructive pulmonary disease or suspected pelvic inﬂamma-

bij het maken van onderscheid tussen een virale en bacteriële

tory disease. There has been too little research to establish the usefulness of the

oorzaak.27,28 Een CRP-bepaling bij OMA is daarom niet aan te

CRP-POCT in general practice for other inﬂammatory conditions.
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maken van onderscheid tussen een gecompliceerde en een

Polymyalgia rheumatica (PMR)

ongecompliceerde diverticulitis blijven de klinische feiten

Een CRP van > 6 mg/l is naast een bezinking van > 30 mm/h

leidend en heeft het CRP slechts een ondersteunende rol. Wij

ook opgenomen in de Jones en Hazleman-criteria voor de di-

hebben geen onderzoeken naar de waarde van CRP-bepaling

agnose PMR.58 De CRP-waarde correleert met de ziekteacti-

bij diverticulitis gevonden die na het verschijnen van de NHG-

viteit bij PMR.59 De NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica

Standaard zijn uitgevoerd.

beveelt CRP-bepaling voor diagnostiek en follow-up echter
niet aan, omdat het CRP geen meerwaarde zou hebben boven

Appendicitis

het bepalen van de bezinking.60 Wij hebben geen recent on-

De CRP-POCT speelt geen rol bij het stellen van de diagnose

derzoek gevonden naar de waarde van CRP-bepaling voor het

appendicitis en de NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen be-

beleid bij PMR.

veelt het gebruik ervan ook niet aan.38 Uit onderzoeken uit de
tweede lijn blijkt dat de sensitiviteit van een laag CRP voor de

Pelvic inﬂammatory disease (PID)

diagnose appendicitis bij kinderen, afhankelijk van de afkap-

Volgens de NHG-Standaard Pelvic inﬂammatory disease heeft

waarde (8-17 mg/l), uiteenloopt van 58% tot 79%.39 De diagnosti-

CRP-bepaling in deze context geen meerwaarde en is alleen

sche waarde van het CRP voor appendicitis is dus matig, maar

bepaling van de bezinking aan te bevelen, omdat PID een sub-

vergeleken met het aantal leukocyten en het procalcitonine

acuut ziektebeeld is.61 Uit onderzoek in de tweede lijn blijkt

Bij

echter dat zowel de sensitiviteit (93%) als speciﬁciteit (83%)

een geperforeerde appendicitis is het CRP signiﬁcant ho-

van het CRP-gehalte bij patiënten die vermoedelijk PID heb-

ger. 44,45 Onderzoek heeft echter niet eenduidig aangetoond

ben veel hoger is dan die van de bezinking of de aanwezigheid

dat het CRP van waarde is voor het opsporen van een gecom-

van een leukocytose. Het CRP is daarom te gebruiken voor het

pliceerd beloop. 42

monitoren van de effecten van antibiotabehandeling.62,63 Een

draagt het CRP wel het meest bij aan de diagnostiek.

40-43

verhoogd CRP is een van de criteria bij het diagnostisch onderInﬂammatoire darmziekten en prikkelbaredarmsyndroom

zoek naar PID.64,65 Recent onderzoek laat zien dat een verhoogd

Een CRP-POCT heeft een beperkte meerwaarde voor het ma-

CRP een goede voorspeller is van een abces van de tuba.66 Of de

ken van onderscheid tussen inﬂammatoire darmziekten

CRP-POCT nut heeft bij de diagnostiek van PID heeft men dus

(IBD) en prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Daarom is deze test

nog niet onderzocht, maar tweedelijnsonderzoek doet dit wel

niet opgenomen in de NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyn-

vermoeden.

droom. 46 Het CRP correleert bij de ziekte van Crohn wel goed
met de ziekteactiviteit, maar dit geldt niet voor colitis ulce-

Huidinfecties

rosa. 47,48 Een laag CRP sluit IBD ook niet uit, waardoor toch

De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties beveelt bloedon-

aanvullend onderzoek nodig is. 49 Het bepalen van het CRP kan

derzoek in de huisartsenpraktijk niet aan.67 Slechts de helft

samen met ander bloedonderzoek (hemoglobine, bloedbeeld,

van de patiënten met erysipelas of cellulitis heeft bij opname

bezinking) wel nuttig zijn als er twijfel bestaat tussen de di-

een verhoogd CRP.68 Wij vonden geen onderzoek naar de waar-

agnoses PDS en IBD.

de van CRP-bepaling voor het beleid bij erysipelas of cellulitis

46,50

dat na het verschijnen van de NHG-Standaard is gedaan. Men
Kinderen met koorts

heeft wel aangetoond dat het CRP al vroeg in het ziektebeloop

In de tweede lijn heeft men verschillende onderzoeken uitge-

een hoge sensitiviteit en speciﬁciteit heeft bij een vermoe-

voerd naar de voorspellende waarde van het CRP bij een bacte-

den van necrotiserende fasciitis, veroorzaakt door groep-A

riële infectie bij kinderen met koorts. Bij een afkapwaarde van

β-hemolytische streptokokken.69

50 mg/l had het CRP voor bacteriële infecties een sensitiviteit
van 75% en een speciﬁciteit van 68,7%.51 Deze discriminerende

Beschouwing en conclusie

waarde is onvoldoende om in de eerste lijn bij kinderen met

Het nut van de CRP-POCT hangt samen met de diagnose die

koorts in een vroeg stadium een infectie op te sporen die mo-

de huisarts wil aantonen of uitsluiten. Door de lage vooraf-

gelijk een ernstig beloop heeft. Men beveelt het CRP bij dit

kans op ernstige aandoeningen is vooral de negatief voorspel-

soort gevallen daarom niet aan.52,53

lende waarde hoog en is de test dus het best te gebruiken voor
het uitsluiten van diagnoses. Op basis van de literatuur blijkt

Artritis

een CRP-POCT vooralsnog alleen nuttig te zijn bij vermoe-

De NHG-Standaard Artritis kent een beperkte waarde toe aan

den van een ondersteluchtweginfectie of diverticulitis. Bij

het CRP bij het diagnostisch onderzoek naar artritis.54 Ver-

patiënten met COPD is het CRP in de tweede lijn een indica-

hoging van het CRP correleert wel met ontstekingsactiviteit,

tor van ziekte-ernst en een voorspeller van exacerbaties. Ook

maar een laag CRP sluit een actieve ontsteking niet uit.55,56

lijkt CRP-bepaling in de tweede lijn nuttig bij een vermoeden

Voor het monitoren van reumatoïde artritis is de bezinking

van PID. Dit is niet onderzocht in de huisartsenpraktijk. Voor

volgens de huidige inzichten een betere maat dan het CRP.57

andere inﬂammatoire aandoeningen heeft men niet aangetoond dat een CRP-bepaling invloed kan hebben op de besluitvorming in de huisartsenpraktijk. ▪
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