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Bedgeheimen en urineweginfecties

Dit is het advies van de NHG-Standaard Urineweginfecties:

Samenvatting
Buijs SC, Avenarius W, Boeke AJP, Van Bergen JEAM. Bedgeheimen en

vraag bij vrouwen met mictieklachten naar het soa-risico.1 Dat

urineweginfecties. Huisarts Wet 2015;58(11):570-3.

betekent dat de doktersassistente iedere gezonde vrouwelijke

Achtergrond De huidige NHG-Standaard Urineweginfecties ad-

patiënt met mictieklachten zonder koorts vraagt of er sprake

viseert om bij vrouwen met mictieklachten te vragen naar het

is van een verhoogd soa-risico. Wanneer er een verhoogd soa-

soa-risico. Onduidelijk is hoe de huisarts dit advies in de praktijk

risico is, adviseert de standaard immers een ander beleid ten

moet opvolgen en wat de opbrengst ervan is.

aanzien van urinediagnostiek en verwijst deze bovendien

Een praktische verkenning van de uitvoering van de NHG-Stan-

naar de NHG-Standaard Het soa-consult.2 Hoe praktijken met

daard Urineweginfecties rond het navragen van het soa-risico bij

dit advies omgaan en welke knelpunten doktersassistentes

vrouwen met een mogelijke urineweginfectie. We beschrijven

hierbij ervaren is niet bekend. Hoe gaan assistentes om met de

wat het vragen naar het soa-risico oplevert aan bewezen infec-

privacy en voelen ze een barrière om persoonlijke vragen over

ties.

seksuele risico’s aan de patiënte te stellen?

Methode Het betreft een oriënterende pilot aan de hand van gestructureerde interviews met huisartsen en doktersassistentes in

Achtergrond

zeven huisartsenpraktijken. Daarnaast beschrijven we de op-

Het aantal gerapporteerde nieuwe episodes van cystitis in de

brengst bij vrouwen die positief scoorden op soa-risico in de

huisartsenpraktijk bedraagt bij vrouwen jaarlijks gemiddeld

schriftelijke vragenlijst die één groepspraktijk gedurende ander-

bijna 70 per 1000 patiënten. Bij jonge vrouwen betreft het over

half jaar heeft toegepast bij vrouwen met mictieklachten.

het algemeen een gezonde groep zonder comorbiditeit. De

Resultaten Meestal handelt de praktijkassistente verzoeken af

meest gediagnosticeerde bacteriële soa op soa-poli’s in Neder-

voor urineonderzoek in verband met een mogelijke urinewegin-

land is een infectie met Chlamydia trachomatis (CT). Naar schat-

fectie. Het is lastig om de patiënte aan de balie naar het soa-risico

ting laat 10 tot 12% van de patiënten jonger dan 25 jaar zich

te vragen. Vijf van de zeven praktijken werken met een schrifte-

jaarlijks op eigen initiatief testen. In de huisartsenpraktijk

lijke vragenlijst waarin een vraag over soa-risico is opgenomen.

zagen we in 2013 een jaarincidentie van 2,7 per 1000 patiën-

Van 170 vrouwen met een mogelijke urineweginfectie gaven er in

ten.3 CT vinden we vooral bij heteroseksuelen jonger dan 25

de vragenlijst 24 aan een verhoogd soa-risico te hebben. De helft

jaar, waarbij de infectie bij 85% van de vrouwen zonder klach-

hiervan kwam niet op het geadviseerde consult bij de huisarts. Elf

ten verloopt. Deze groep jonge vrouwen loopt het risico om een

vrouwen werden getest, van wie twee positief voor Chlamydia tra-

PID (pelvic inﬂammatory disease) en infertiliteit te ontwikke-

chomatis.

len. 4-6 De NHG-Standaard Het soa-consult adviseert om bij een

Conclusie Er is sprake van een praktijkvariatie in het navragen

soa-risico tests af te nemen en laagdrempelig een CT-test aan

van soa-risico bij vrouwen met een mogelijke urineweginfectie.

te bieden aan vrouwen onder de 24 jaar.

Om de volgende twee redenen zal verder onderzoek moeten vol-

Bij het opsporen van soa bij vruchtbare vrouwen met klach-

gen. Ten eerste is het de vraag of het informeren naar soa-risico bij

ten van een urineweginfectie (UWI) gaat het vooral om het

vrouwen met mictieklachten effectief bijdraagt aan het diagnos-

aantonen of uitsluiten van CT-infecties. We spreken dan van

ticeren van soa. Als dat zo blijkt te zijn, zullen we moeten nagaan

een CT-uretritis. Een CT-uretritis gaat geregeld samen met

hoe huisartsen dit zo doeltreffend mogelijk kunnen implemente-

een CT-cervicitis. Eerder onderzoek vermeldt een CT-infectie

ren.

bij 33% van de vrouwen met alleen mictieklachten.7 Urinewegen CT-infecties hebben vergelijkbare risicofactoren, zoals seksuele activiteit en leeftijd, en kunnen bovendien soortgelijke

W

Inleiding

klachten geven. Het is aannemelijk dat in een groep jonge, ge-

at is de werkwijze in uw praktijk bij vrouwen die met

zonde vrouwelijke patiënten met klachten van een UWI meer

een plasje aan de balie komen en denken een blaasont-

patiënten een CT-infectie zullen hebben dan in een groep ver-

steking te hebben? Vraagt uw assistente of zij zonder condoom
gevreeën hebben, een nieuwe partner of wisselende seksuele
contacten hebben? Kortom, vraagt uw assistente of zij risico

Wat is bekend?

lopen op een soa? En lukt dat allemaal met een volle wachtka-

▪ De huidige NHG-Standaard Urineweginfecties adviseert om

mer op de achtergrond?

bij vrouwen met mictieklachten te vragen naar het soa-risico.
Mictieklachten kunnen ook veroorzaakt worden door een soa.
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Wat is nieuw?
▪ Er blijkt sprake van praktijkvariatie in het navragen van het
soa-risico bij vrouwen met een mogelijke urineweginfectie.
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gelijkbare, maar asymptomatische patiënten.8-10 De literatuur
is hierover echter niet eenduidig.11-14
We hebben een oriënterend pilot-onderzoek verricht om
antwoord te krijgen op de vraag hoe huisartsenpraktijken omgaan met het advies van de NHG-Standaard Urineweginfectie
en wat het vragen naar soa-risico oplevert aan nieuw gevonden CT-infecties.

Methode
Opzet
We hebben in zeven huisartspraktijken een oriënterend pilot-onderzoek uitgevoerd aan de hand van gestructureerde
interviews, gericht op de werkwijze bij vermoeden van een
urineweginfectie. Het betreft praktijken die werken aan kwaliteit en onderdeel uitmaken van het Academisch Netwerk
Huisartsgeneeskunde VUmc. De praktijken zijn pragmatisch
gekozen, zes verspreid in Amsterdam en één praktijk in het
Gooi. Daarnaast hebben we beschreven wat de opbrengst was
bij vrouwen die positief scoorden op soa-risico. Daartoe hebben we de antwoorden op schriftelijke vragenlijsten geanalyFoto: Shutterstock/thodonal88

seerd en in verband gebracht met het gehoor geven aan advies
tot doktersbezoek en uiteindelijk gevonden CT-infecties.
Werkwijze interviews
In de zeven huisartsenpraktijken hebben we bij de huisarts en
de assistente gestructureerde interviews afgenomen. De huisartsen hebben we per e-mail verzocht deel te nemen. Tijdens
een praktijkbezoek heeft een van de onderzoekers de huisarts
en de doktersassistente apart en na elkaar geïnterviewd aan
de hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst. De onderzoe-

Abstract

ker vroeg naar de werkwijze van de praktijk als een patiënt

Buijs SC, Avenarius W, Boeke AJP, Van Bergen JEAM. Bedroom secrets and urinary tract infec-

urine komt brengen en of daar een protocol voor is. Verder

tions. Huisarts Wet 2015;58(11):570-3.

vroeg zij of de huisarts of de assistente naar een mogelijk soa-

background The current Dutch College of General Practitioners (NHG) Guideline

risico informeert, en zo ja, op welke wijze dat gebeurt. Indien

Urinary tract infections recommends questioning women with micturition problems

ze niet naar het soa-risico informeerden, vroeg de onderzoe-

about their risk of having a sexually transmitted disease (STD). It is unclear how ge-

ker waarom ze dat niet deden. Vervolgens werd hen gevraagd

neral practitioners follow this advice in practice and whether it is of value for identi-

wat de consequentie voor de patiënt was als deze aangaf een

fying infections.

soa-risico te hebben gelopen. De onderzoeker heeft deze inter-

To investigate implementation of the NHG guideline with regard to asking women

views vervolgens uitgeschreven en gecategoriseerd [tabel].

with a suspected urinary tract infection (UTI) about their potential STD risk, and
whether such information is related to the presence of conﬁrmed UTIs.

Werkwijze en opbrengst van de vragenlijst

Method In this pilot study, structured interviews were carried out among GPs and

In één groepspraktijk in de Amsterdamse Rivierenbuurt

practice nurses in seven general practices. In addition, the value of asking about STD

neemt de assistente sinds juli 2012 een korte schriftelijke vra-

risk was determined in one group practice, using information collected over 18

genlijst af bij vrouwen die de praktijk bezoeken in verband

months among women with micturition problems.

met het vermoeden van een urineweginfectie. De praktijk is

Results The practice nurse usually dealt with patient requests for urinalysis for a

de vragenlijst gaan gebruiken in het kader van een praktijk-

suspected UTI. It is difficult to ask patients about their risk of an STD at the front

verbeterplan. Het achterliggende doel van de vragenlijst is het

desk, and 5 of the 7 practices used a written questionnaire that includes a question

faciliteren van de implementatie van de NHG-Standaard en

about STD risk. Of 170 women with a suspected UTI, 24 indicated that they had an

hiermee het beter waarborgen van de privacy van de patiënt

increased STD risk; 12 of these women did not follow up the advice to consult their GP.

aan de balie. De patiënt vult deze vragenlijst zelfstandig in. De

Of 11 women tested, 2 were positive for Chlamydia trachomatis.

vragenlijst bevat relevante anamnestische vragen over klach-

Conclusions General practices differ in whether women with a suspected UTI are

ten, comorbiditeit (diabetes mellitus, zwangerschap) en het

asked about their potential STD risk. Further research is indicated to determine

soa-risico. Op de lijst is ook een korte uitleg te vinden over wat

whether asking women with micturition problems about STDs contributes to the

onder soa-risico verstaan wordt. Hierbij komen vrijen zonder

diagnosis of STDs and, if this is the case, how this can be done as effectively as pos-

condoom met een nieuwe partner en wisselende seksuele

sible.
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Tabel Praktijkomvang en soa-beleid bij vrouwen met mictieklachten
Praktijkgrootte
(n = patiënten)

UWIprotocol

Soavraag?

Soa-vraag op vragenlijst

Beleid soa-vraag
in protocol?

Toelichting

Loopt u een risico op een seksueel overdraagbare aandoening? (vrijen zonder condoom
met nieuwe partner, wisselende seksuele
contacten)

Nee

Streven is direct een consult bij huisarts,
nabellen als de patiënte niet op de afspraak
komt.

Praktijk 1

4800

Ja

Ja

Praktijk 2

15.000

Ja

Nee

Praktijk 3

5700

Ja

Ja

Praktijk 4

2100

Nee

Nee

Praktijk 5

2370

Nee

Ja

Kans op soa

Nee

Assistente: streven is direct diagnostisch
materiaal meegeven en afspraak bij de
huisarts te maken. Huisarts: niet direct
consequentie, pas bij onverklaarde recidieven.

Praktijk 6

8000

Ja

Ja

Is er een kans op een soa?

Nee

Vraag wordt vaak overgeslagen. Altijd overleg
met huisarts als risico wordt aangegeven

Praktijk 7

5800

Ja

Ja

Kans op geslachtsziekte?

Nee

Vooral als er geen duidelijke afwijkingen in
urineonderzoek worden gevonden, dan naar
soa kijken.

Wordt zelden naar gevraagd
Loopt u een risico op een seksueel overdraagbare aandoening? (vrijen zonder condoom
met nieuwe partner, wisselende seksuele
contacten)

Nee

Patiënte wordt consult bij de huisarts
aangeboden op een ander moment.

Wordt zelden naar gevraagd

contacten aan de orde. Wanneer patiënten ’ja’ invullen bij de

een vragenlijst werken, vragen niet standaard naar het soa-

vraag over het soa-risico, biedt de assistente aan een afspraak

risico bij vrouwen met vermoeden van een urineweginfectie.

te maken op het spreekuur bij de huisarts. Tijdens het consult

Alle praktijken die een vragenlijst gebruiken zeggen daar-

neemt de huisarts een seksuele risicoanamnese af volgens de

mee de privacy van de patiënt te willen waarborgen. In alle

NHG-Standaard Het soa-consult en gaat na of soa-diagnostiek

vragenlijsten was, naast vragen over klachten (dysurie, fre-

van toepassing is. De huisarts verricht geen soa-diagnostiek

quentie, buikpijn, koorts enzovoort) en risicofactoren (diabe-

wanneer er recentelijk een test is gedaan en de patiënt sinds-

tes mellitus, zwanger, recidiverend, enzovoort), ook een vraag

dien geen nieuw onveilig seksueel contact heeft gehad.

naar het soa-risico opgenomen. Deze vraag werd op uiteenlo-

Om te bepalen wat deze werkwijze oplevert voor de op-

pende manieren gesteld [tabel].

sporing van soa hebben we de vragenlijsten over de periode

In geen van de praktijken is in de praktijkprotocollen opge-

juli 2012 tot februari 2014 geanalyseerd. We hebben gekeken

nomen wat het vervolgbeleid is als een patiënte aangeeft een

hoeveel vrouwen hadden aangegeven een soa-risico te heb-

verhoogd soa-risico te hebben. Ze gaan dan ook wisselend met

ben. Vervolgens hebben we door middel van dossieronderzoek

het vervolgbeleid om, variërend tussen direct diagnostiek,

vastgesteld of de patiënten op consult bij de huisarts waren

overleg met de huisarts of een consult bij de huisarts.

geweest. Ten slotte hebben we nagegaan wat de testresultaten
van deze groep patiënten waren.

Wanneer patiënten op een vragenlijst aangaven een soarisico te hebben gelopen, adviseerden de assistentes meestal
een consult bij de huisarts om te bepalen welke diagnostiek

Resultaten
Interviews

geïndiceerd was. Het is bij de geïnterviewde praktijken niet
bekend of patiënten daadwerkelijk op de afspraak verschijnen.

De meeste assistentes in alle praktijken geven aan een bar-

Als er sprake is van nitrietpositieve urine en een door

rière te voelen om persoonlijke vragen (bijvoorbeeld in het ka-

de patiënt aangegeven soa-risico beginnen twee van de

der van een seksuele risicoanamnese) aan de patiënt te stellen,

zeven praktijken eerst met een behandeling voor een uri-

vooral als de patiënt komt vanwege een ‘simpele’ blaasontste-

neweginfectie met een banale verwekker. Wanneer de

king. Daarnaast zeggen vooral de assistentes van de kleinere

klachten niet verdwijnen of recidiveren, zetten deze prak-

praktijken (< 2500 patiënten) dat er vaak eenvoudig geen tijd

tijken alsnog soa-diagnostiek in. De andere vijf praktijken

en gelegenheid is voor een uitgebreide anamnese.

verrichten na een consult bij de huisarts meestal direct

Alle huisartsen en assistentes gaven aan dat het in het

diagnostiek naar soa.

bijzonder om jonge, seksueel actieve vrouwen gaat die op soa
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worden getest. Alle assistentes bespreken bij deze groep jonge

Opbrengst van de vragenlijst

vrouwen geregeld de relatie tussen urineweginfecties en seks,

In de periode juli 2012 tot februari 2014 hebben 170 vrouwen

maar dan voornamelijk in het kader van hygiëneadviezen.

vragenlijsten ingevuld bij hun bezoek aan de huisarts in ver-

Vijf van de zeven bezochte praktijken bleken te werken met

band met een vermoeden van een urineweginfectie. De ge-

een schriftelijke vragenlijst. De twee praktijken die niet met

middelde leeftijd was 39,5 jaar, met een spreiding van 15 tot 83

huisarts & wetenschap

5 8 ( 1 1) n o v e m b e r 2 0 1 5

O n d e r zo e k

jaar. Vierentwintig van de 170 vrouwen gaven aan kans te heb-

Conclusie

ben op een soa. Van deze 24 waren er 4 ouder dan 40 jaar. Er

Er zijn aanwijzingen dat er veel praktijkvariatie is in het

bleken 2 vrouwen positief getest voor CT en 9 werden negatief

navragen van het soa-risico bij vrouwen die mogelijk een

getest. De overige 13 vrouwen zijn niet getest. Volgens de as-

urineweginfectie hebben, zoals de NHG-Standaard Urine-

sistente hebben deze niet-geteste vrouwen geen afspraak ge-

weginfecties adviseert. Of deze variatie leidt tot gezond-

maakt bij de huisarts, ondanks actieve benadering en advies

heidsschade is niet duidelijk. Om de volgende twee redenen

van de assistente. Volgens de assistente gaven patiënten als

is verder onderzoek aangewezen. Ten eerste is het de vraag of

reden aan geen tijd te hebben voor een consult of een consult

informeren naar het soa-risico bij vrouwen met mictieklach-

zelf niet nodig te vinden. Een van de 13 niet-geteste vrouwen

ten effectief bijdraagt aan het diagnosticeren van soa. Als dat

heeft zich om ﬁnanciële redenen niet laten testen.

zo is, is het de vraag hoe huisartsen deze anamnestische informatie op een zinnige en effectieve wijze kunnen verzame-

Beschouwing

len en aanwenden. ▪

Dit oriënterende pilot-onderzoek geeft een indruk van de
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derzoek blijkt dat bij vrouwen met mictieklachten niet meer
CT-infecties worden gevonden dan bij asymptomatische vrouwen, is het echter de vraag wat de waarde is van de huidige
soa-risicovraag in de NHG-Standaard Urineweginfecties.
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