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De CRP-sneltest bij lageluchtweginfecties

Marloes Minnaard

wanneer CRP getest dient te worden, en geven aan hoe de uit-
slagen vervolgens kunnen worden geïnterpreteerd bij patiën-
ten die zich bij de huisarts met acuut hoesten (minder dan 28 
dagen) melden. De verschillende sneltestapparaten zijn even 
betrouwbaar (als het gaat om het voorspellen van pneumonie) 
als de laboratoriumtest.15

Vóór de publicatie van mijn proefschrift Diagnosing pneumo-
nia in primary care: implementation of C-reactive protein point-of-care 
testing in daily practice,16 waar deze beschouwing op gebaseerd 
is, was er weinig bekend over de mate waarin huisartsen de 
NHG-Standaard Acuut hoesten volgen. Het is interessant voor 
huisartsen om te weten hoe ze de CRP-sneltest in de dagelijk-
se praktijk kunnen gebruiken en om het eigen gebruik ervan 
tegen het licht te houden. In mijn proefschrift heb ik gekeken 
naar de invloed van de uitkomsten van de CRP-sneltest op de 
beslissing van huisartsen om wel of geen antibiotica voor te 
schrijven. Maar eerst heb ik een meta-analyse gedaan van de 
(toegevoegde) diagnostische waarde van CRP (toegevoegd aan 
de anamnese en het lichamelijk onderzoek).

Toegevoegde diagnostische waarde van CRP
Voor de meta-analyse heb ik gebruikgemaakt van meetge-
gevens van individuele patiënten (n = 5308) uit eerder uit-
gevoerde diagnostische onderzoeken.17-24 De onderzoeken 
voldeden aan de inclusiecriteria wanneer ze werden uitge-
voerd bij (niet-verwezen) volwassen patiënten in de eerste lijn 
die op het spreekuur kwamen met symptomen van een LLWI 
of acuut hoesten (minder dan 28 dagen). De diagnose pneu-
monie werd gesteld aan de hand van een X-thorax, aangezien 
dit de gouden standaard is. Om de dagelijkse praktijk te weer-
spiegelen, heb ik een predictiemodel met informatie uit de 
anamnese en het lichamelijk onderzoek ontwikkeld. Aan dit 
‘basismodel’ heb ik vervolgens CRP toegevoegd, waarmee ik 
een tweede, ‘uitgebreid model’ verkreeg. We kunnen de mate 
van toegevoegde waarde van CRP bepalen door te kijken naar 
het verschil tussen het model zonder CRP (het basismodel) en 
het model mét CRP (het uitgebreide model). Dit verschil wordt 
op twee manieren weergegeven: aan de hand van discrimina-
tie en risicoclassificatie. 

Discriminatie
Discriminatie betreft de mate waarin een model onderscheid 

Inleiding
Hoesten is een veelvoorkomende klacht en lageluchtwegin-
fecties (LLWI’s) komen in alle seizoenen geregeld voor. Voor 
huisartsen is het belangrijk om in het diagnostische be-
handelproces van LLWI’s onderscheid te maken tussen ern-
stige aandoeningen, zoals pneumonie, en aandoeningen die 
vanzelf overgaan. Daarnaast is het belangrijk dat ze antibi-
otica niet nodeloos voorschrijven, bijvoorbeeld bij self-limiting-
aandoeningen. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld 
om pneumonie te voorspellen op basis van de anamnese en 
het lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt het C-reactief 
proteïne (CRP) gezien als een veelbelovende aanvullende test 
om de voorspelling nog nauwkeuriger te maken. De huisarts 
kan CRP eenvoudig meten met een sneltest. Deze test meet 
de concentratie van CRP in capillair bloed, die te bepalen is 
via een vingerprik. Het resultaat is binnen een paar minuten 
beschikbaar. De huisarts kan de CRP-sneltest daarom tijdens 
een consult (laten) bepalen, om mede op basis van de resul-
taten daarvan te beslissen om wel of geen antibiotica voor te 
schrijven. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 
de CRP-sneltest kosteneffectief is en dat het gebruik ervan het 
aantal antibioticavoorschriften laat dalen.1-13

De CRP-sneltest is opgenomen in de NHG-Standaard Acuut 
hoesten.14 Deze en andere internationale richtlijnen adviseren 
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De NHG-Standaard Acuut Hoesten adviseert C-reactief proteïne 
(CRP) te gebruiken als aanvullend onderzoek bij patiënten bij wie 
diagnostische twijfel bestaat of zij een pneumonie hebben. In mijn 
proefschrift Diagnosing pneumonia in primary care: implementation of 
C-reactive protein point-of-care testing in daily practice richt ik mij op 
CRP in de huisartsenpraktijk. Ik heb op basis van gegevens van 
individuele patiënten uit verschillende diagnostische onderzoe-
ken uit de eerste lijn een meta-analyse gedaan om de toegevoeg-
de diagnostische waarde van CRP te bepalen. Hieruit blijkt dat de 
verschillen in discriminatie mét en zónder CRP klein zijn. Bij de 
beoordeling van de risicoclassificatie komt naar voren dat de 
groep patiënten bij wie diagnostische onzekerheid blijft bestaan 
(na bepaling van het CRP) groot blijft. Uit implementatieonder-
zoek in Nederlandse huisartspraktijken wordt duidelijk dat het 
CRP de beslissing om wel of juist geen antibiotica voor te schrijven 
beïnvloedt – onder de streep verandert het totale aantal antibio-
ticavoorschriften echter niet. Een aanzienlijk deel van de huisart-
sen die hebben meegewerkt aan het onderzoek gebruikt de test 
bij een andere groep patiënten dan de standaard voorstelt.   

Dr. M.C. Minnaard, huisarts, destijds aiotho bij UMC Utrecht/Julius Centrum, Utrecht • Correspon-
dentie: mc_minnaard@hotmail.com • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

De kern
 ▪ Een C-reactieve proteïnemeting heeft naast de anamnese en 

het lichamelijk onderzoek een kleine toegevoegde diagnostische 
waarde. 

 ▪ Het grootste deel van de groep patiënten bij wie de huisarts 
een CRP-sneltest (laat) verricht(en), voldoet niet aan de criteria 
voor tests van de NHG-Standaard.
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AUC) van 0,075 (variërend tussen 0,02 en 0,18). Dit is een signi-
ficante, maar wel zeer kleine toename.25 In [figuur 1] zijn voor 
de acht datasets de twee verschillende ROC-curves te zien. Het 
verschil in AUC (afgekort met ΔAUC) is gevisualiseerd in een 
forest-plot [figuur 2], waarbij van boven naar beneden eerst de 
ΔAUC per dataset te zien is, en onderaan de gepoolde ΔAUC, 
die de gemiddelde verbetering in discriminatie toont na het 
toevoegen van CRP aan het diagnostisch model.

maakt tussen patiënten met de ziekte en patiënten zonder de 
ziekte. Indien de discriminatie bij het uitgebreide model toe-
genomen is in vergelijking met het basismodel spreekt men 
van een verbetering (in dit geval een toegevoegde waarde van  
CRP). In de (acht verschillende) datasets verbeterde de dis-
criminatie na het toevoegen van CRP aan het predictiemo-
del, met een gemiddelde toename van de oppervlakte onder 
de receiver operating characteristic curve (een plot van sensitiviteit 
tegen 1-specificiteit) (Engels: area under the ROC curve, afgekort 

Figuur 1 Receiver operating characteristic (ROC) curves met de area under the curve (AUC) voor het model zónder CRP (ononderbroken lijn) en het 
model mét CRP (stippellijn) voor de acht verschillende datasets
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laagrisicogroep terechtkwamen bleef gelijk (n = 4) en de pro-
portie patiënten in de intermediaire risicogroep nam af van 
56% naar 51%.26

Conclusie op basis van risicoclassificatie en discriminatie
De discriminatie tussen patiënten mét en zónder pneumonie 
wordt dus groter en de diagnostische risicoclassificatie ver-
betert mét het gebruik van CRP. We kunnen daarom conclu-
deren dat CRP als aanvullend onderzoek toegevoegde waarde 
heeft boven op de anamnese en het lichamelijk onderzoek bij 
patiënten die op het spreekuur komen met symptomen van 
LLWI’s.

CRP als aanvullende test is echter niet zo veelbelovend als 
het op het eerste gezicht lijkt; de verschillen tussen ‘mét en 
zónder CRP’ zijn namelijk bijzonder klein en de patiënten bij 
wie diagnostische onzekerheid blijft bestaan (na het uitvoe-
ren van aanvullend onderzoek in de vorm van een CRP-(snel)
test) blijft groot. De groep patiënten met een intermediair ri-
sico, bij wie de huisarts de diagnostische twijfel blijft houden, 
is de groep waarbij de NHG-Standaard het advies geeft om CRP 
te testen.

Effect CRP-sneltest op praktijk
Om het effect van de CRP-sneltest op het aantal antibiotica-
voorschriften te bepalen, evenals de mate waarin de huisart-
sen de NHG-Standaard Acuut hoesten hebben gevolgd na de 
implementatie van de CRP-sneltest, hebben mijn collega’s en 
ik een observationeel onderzoek uitgevoerd.27 Hieruit bleek 
dat huisartsen de test vaak inzetten bij patiënten die het 
spreekuur bezoeken met lageluchtweginfecties – zelfs te vaak 
of voor verkeerde indicaties. Het totale aantal antibioticavoor-
schriften neemt niet af; overigens is het maar de vraag of dat 
het ultieme doel moet zijn. De CRP-sneltest kan de uiteinde-
lijke beslissing om wel of geen antibiotica voor te schrijven 
echter wel ondersteunen. Ik zal uiteenzetten hoe ik tot deze 
conclusies ben gekomen. 

Voor het observationele onderzoek zijn van februari 2012 
tot februari 2013 veertig huisartsen uit de regio Utrecht en 
Rotterdam geïnstrueerd om de CRP-sneltest volgens de hui-
dige standaard te gebruiken bij volwassen patiënten die met 
acuut hoesten op het spreekuur kwamen. Na routinematige 
afname van de anamnese en het lichamelijk onderzoek rap-
porteerden de huisartsen of zij wel of niet van plan waren om 
antibiotica voor te schrijven (de ‘pre-testbeslissing’) en of zij al 
dan niet gebruik wilden maken van de CRP-sneltest. Wanneer 
zij besloten om de praktijkassistente een CRP-sneltest te laten 
uitvoeren, rapporteerden zij nadat zij de uitslag van de test 
terug hadden gekregen of zij bij hun beslissing bleven of niet 
(de ‘post-testbeslissing’). De primaire uitkomstmaat was het 
verschil tussen de percentages patiënten bij wie de huisarts 
antibiotica voorschreef cq. van plan was voor te schrijven vóór 
en ná de CRP-sneltest. Tevens keken we bij hoeveel patiënten 
de huisarts zijn of haar initiële beslissing om wel of geen anti-
biotica voor te schrijven veranderde op grond van het resultaat 
van de CRP-sneltest.

Risicoclassificatie
Het verschil in risicoclassificatie tussen de beide modellen 
kunnen we inzichtelijk maken via een reclassificatietabel. Dit 
is een vorm van kalibratie waarbij de voorspelde kans wordt 
uitgezet tegen de geobserveerde ziekte (voor zowel het basis-
model als het uitgebreide model). Ik heb gekozen voor opde-
ling in drie risicocategorieën (conform een eerder onderzoek 
waarbij predictiemodellen voor pneumonie zijn ontwikkeld24): 
patiënten met een laag (< 2,5%) risico op pneumonie, een hoog 
(> 20%) risico en een categorie daartussenin (intermediair ri-
sico). In deze laatste categorie houdt de huisarts een grote (di-
agnostische) twijfel/onzekerheid.

De modellen zónder en mét CRP kunnen we met elkaar 
vergelijken door te kijken naar de verschuivingen van pati-
enten binnen de reclassificatietabel. Uit de reclassificatieta-
bel [tabel] is te extraheren dat het toevoegen van CRP aan het 
predictiemodel op verschillende punten verbeteringen laat 
zien. De proportie patiënten zónder pneumonie die correct 
geclassificeerd werden als laagrisicopatiënten steeg na toe-
voegen van CRP aan het model van 28% (244 van 870) naar 36% 
(313 van 870). De proportie patiënten met een correct geclas-
sificeerd hoog risico op pneumonie nam toe van 63% naar 70%, 
de proportie patiënten met pneumonie die (ten onrechte) in de 

Figuur 2 Forest-plot van de toename in AUC, wanneer CRP wordt toegevoegd aan het model 
in de acht verschillende datasets, met onderaan de gepoolde ΔAUC met 95%-BI.
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dit onderzoek het ‘pre-testvoorschrijfpercentage’ al erg laag 
was. De CRP-sneltest beïnvloedde een deel van de huisartsen 
dus wel bij hun beslissing om wel of geen antibiotica voor te 
schrijven, waarbij ik de kanttekening moet plaatsen dat een 
verandering van de beslissing niet per definitie een verbete-
ring hoeft te zijn. Wat ook opviel was dat huisartsen de test 
vaker (59%) en anders gebruikten dan de standaard adviseert. 
Het is belangrijk dat zowel huisartsen als beleidsmakers zich 
hiervan bewust zijn.

Kans op vertekening van resultaten
Zoals ik hierboven al aangaf, hebben we het CRP getest bij 
78% van de geïncludeerde patiënten. Dit percentage is opval-
lend hoog en daarom hebben we ook een secundaire analyse 
uitgevoerd om te bepalen of de resultaten van het observati-
onele onderzoek niet waren vertekend door selectieve inclu-
sie van patiënten.28 We keken welke patiënten in een aantal 
deelnemende huisartsenpraktijken in aanmerking kwamen 
voor inclusie (alle volwassen patiënten die op het spreekuur 
kwamen met acuut hoesten, dus korter dan 28 dagen) en ver-
volgens bepaalden we welk percentage hiervan daadwerkelijk 
was geïncludeerd. De groep die in aanmerking kwam voor 
inclusie bestond dus uit zowel geïncludeerde patiënten als 
niet-geïncludeerde patiënten. Deze twee groepen vergeleken 
we met elkaar voor onder andere het percentage CRP-tests en 
het percentage antibioticavoorschriften. Van alle 1473 patiën-
ten die in aanmerking kwamen voor inclusie hebben we er 
348 (24%) daadwerkelijk geïncludeerd. Bij deze geïncludeerde 
patiënten bepaalden huisartsen vaker het CRP en schreven ze 
vaker antibiotica voor dan bij de niet-geïncludeerde patiënten 

Daarnaast keken we of de huisartsen de NHG-Standaard 
op twee verschillende punten hadden gevolgd. Het eerste punt 
betrof de testindicatie; volgens de standaard is er alleen een 
indicatie om CRP te testen wanneer er sprake is van een inter-
mediair risico op pneumonie, wat dus de patiënten betreft bij 
wie de huisarts twijfelt over de diagnose pneumonie. Bij de pa-
tiënten met een laag risico op pneumonie beveelt de standaard 
aan om géén antibiotica voor te schrijven, bij de patiënten met 
een hoog risico op pneumonie juist wel. In de intermediaire 
categorie wordt de uitslag van de CRP-sneltest meegenomen 
in de vorming van het advies om wel of geen antibiotica voor 
te schrijven: bij een uitslag < 20 mg/L luidt het advies om géén 
antibiotica voor te schrijven, bij een uitslag van > 100 mg/L 
wel. Wanneer de uitslag van de CRP-sneltest tussen de 20 en 
100 mg/L ligt, is de klinische verdenking leidend bij het wel of 
niet voorschrijven.

Ten tweede keken we of het voorschrijven (of niet) van an-
tibiotica (de ‘post-testbeslissing’) in overeenstemming met de 
standaard was. De resultaten laten zien dat de huisartsen in 
totaal 939 patiënten hebben geïncludeerd, van wie ze 78% heb-
ben getest. Het percentage antibioticavoorschriften verschil-
de niet vóór en na het testen (‘pre-test’ 31% en ‘post-test’ 28%, 
95%-BI –7 tot 1). Na de CRP-test veranderden de huisartsen bij 
200 patiënten (27%) hun beslissing over het beleid.

De NHG-Standaard en testindicatie
Van de geteste patiënten viel 41% in de categorie intermediaire 
risicogroep, waarmee de indicatie om te testen in 41% van de 
gevallen in overeenstemming was met de  NHG-Standaard. 
Bij de meerderheid van de tests gebeurde dit dus bij de ‘ver-
keerde’ patiënten. We hebben in het onderzoek niet specifiek 
gevraagd welke motivatie de huisartsen hadden om van de 
standaard af te wijken. Het is dus niet bekend welke redenen 
de huisartsen hiervoor hadden, maar het is mogelijk dat som-
mige huisartsen de patiënt er bijvoorbeeld graag van wilden 
overtuigen dat antibiotica niet nodig waren en daarbij de re-
sultaten van het bloedonderzoek gebruikten. Een van de an-
dere mogelijkheden is dat ze alvast het CRP wilden weten om 
de patiënt te kunnen volgen, zodat duidelijk zou worden of de 
antibioticakuur aansloeg.

De NHG-Standaard en antibiotica
Om te zien of het wel/niet voorschrijven van antibiotica in 
overeenstemming is met de NHG-Standaard moeten we de 
drie verschillende risicogroepen apart bekijken. We zien dan 
dat de huisartsen bij 264 van de 335 (79%) laagrisicopatiënten 
geen antibiotica voorschreven (en dus volgens de standaard 
handelden). Bij de groep met een hoog risico schreven ze 44 
van de 97 (46%) patiënten wel antibiotica voor (conform de 
standaard). In de intermediaire risicogroep bleek voor 244 van 
de 303 (80%) patiënten het voorschrift conform het advies in de 
standaard.

Het CRP werkt dus wel beslissingsondersteunend, maar 
onder de streep verandert het (totale) aantal antibioticavoor-
schriften niet. Hierbij moeten we echter opmerken dat in 

Tabel Toename in diagnostische risicoclassificatie nadat CRP is toegevoegd aan het diagnos-
tisch onderzoek van pneumonie in een hypothetisch cohort van 1000 patiënten.

Voorspeld risico op 
pneunomie

Geobserveerde pneumonie  
(op X-thorax)

Ja Nee Totaal

Laag < 2,5%   4* 244*  248

Basismodel (zonder CRP) Intermediair 2,5 tot 20%  44 513  557

Hoog > 20%  82 113  195

Totaal 130 870 1000

Laag < 2,5%   4 313  317

Uitgebreid model (met CRP) Intermediair 2,5 tot 20%  35 470  505

Hoog > 20%  91  87  178

Totaal 130 870 1000

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op een mediane prevalentie van pneumonie van 13% over de 
onderzoeken en de gepoolde sensitiviteit en specificiteit voor het basis- en uitgebreide model voor 
lage (2,5%) en hoge (20%) drempelwaarden. Bij de lage drempelwaarden waren de gepoolde 
sensitiviteitswaarden voor het basis- en uitgebreide model beide 0,97. De gepoolde specificiteit voor 
beide modellen was respectievelijk 0,28 en 0,36. Bij de hoge drempelwaarde was de gepoolde 
sensitiviteit voor het basis- en uitgebreide model 0,63 en 0,70, en de gepoolde specificiteit voor 
beide modellen respectievelijk 0,87 en 0,90.

*Rekenvoorbeelden: (1-0,97)*0,13*1000 = 4 patiënten met pneumonie op X-thorax krijgen een 
voorspeld risico van < 2,5% wanneer het basismodel wordt gebruikt. En 0,28*(1-0,13)*1000 = 244 
patiënten zonder pneumonie op X-thorax krijgen een voorspeld risico van < 2,5% wanneer het basis-
model wordt gebruikt.
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CRP-sneltest te gebruiken, komt niet overeen met de toepas-
sing ervan in de dagelijkse praktijk. Daarom is het belangrijk 
dat beleidsmakers weten in hoeverre de theorie met de prak-
tijk strookt en zal iedere huisarts zichzelf ook nog eens kri-
tisch moeten afvragen wat voor hem/haar de daadwerkelijke 
reden is om de test te gebruiken.

Overigens wil ik een rol voor de CRP-sneltest in de eerste 
lijn niet uitsluiten. Het gebruik als aanvullende test zal ver-
der onderzocht moeten worden, vooral met betrekking tot de 
vraag of herhaalde bepalingen van het CRP de huisarts kun-
nen helpen de diagnostische onzekerheid te reduceren, zowel 
bij LLWI’s als bij andere veelvoorkomende infectieziekten in de 
huisartsenpraktijk. ▪
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