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In haar beschouwing over het gebruik van de CRP-snel-
test bij lageluchtweginfecties door de huisarts beschrijft 
Marloes Minnaard de conclusies uit haar proefschrift. Voor 
de dagelijkse praktijk is een test beschikbaar om het C-reac-
tief proteïne (CRP) direct te bepalen. Bij een acuut optredend 
infectieus ziektebeeld kan een CRP-waarde de huisarts in 
de diagnostische fase ondersteunen. Mede daarop is de be-
handeling te baseren. De test kan dan ondersteuning geven 
bij het beleid wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is 
van een ernstige (bacteriële) infectie, óf om die uit te sluiten. 
Enerzijds kan dit ertoe leiden dat huisartsen minder vaak 
een antibioticum voorschrijven bij een lage CRP-waarde, en 
anderzijds kan de test het besluit tot het voorschrijven van 
een antibioticum of het verwijzen van de patiënt bij een hoge 
CRP ondersteunen.

Ik herinner me veel enthousiaste reacties na de publicatie 
van de NHG-Standaard Acuut hoesten en na het beschik-
baar komen van de testapparatuur. De CRP-test werd alom 
aanbevolen, ook voor het gebruik op huisartsenposten. Het 
beschikbaar stellen van de testapparatuur door derden en de 
vergoeding van het testmateriaal door de verzekeraar stimu-
leerden daarbij. De verwachting was dat het 
invoeren van een bereikbaar, snel inzetbaar 
instrument duidelijke gevolgen zou hebben 
voor onder andere het aantal antibioti-
cumrecepten. Bij twijfel over de vraag of de 
klachten wel of niet ernstig zijn, of viraal of 
toch bacterieel van aard zijn, is een aanvul-
ling op de diagnostiek heel waardevol. 

De intermediaire ruimte tussen lage en 
hoge CRP blijkt vrij groot. Je hebt als huisarts in dit gebied, 
tussen de beide afkappunten, behoefte aan een ondersteu-
nend diagnostisch hulpmiddel. Maar hier is de CRP-waarde 
nog te vaak intermediair. Die helpt je dan niet veel verder.

In haar onderzoek naar het aanvraaggedrag van huisart-
sen en hun behandelbeleid laat Marloes Minnaard zien of ze 
in de juiste situatie gebruikmaken van de CRP-sneltest en 
hun voorgenomen beleid na het bepalen van het CRP aanpas-
sen. De verwachting was dat huisartsen graag gebruik zou-
den maken van deze test, dus vooral bij diagnostische twijfel. 
De onderzochte huisartsen testten (bij twijfel) in overeen-
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stemming met de richtlijn (de NHG-Standaard), maar daar-
naast in totaal bijna tweemaal vaker dan de richtlijn adviseert 
– bijvoorbeeld ook bij een zwak vermoeden van een ernstige 
bacteriële infectie. Ook pasten de huisartsen het voornemen 
een antibioticum voor te schrijven niet altijd aan wanneer de 
test op een laag risico wees.

Waarde CRP in huisartsenpraktijk
Huisartsen hebben behoefte aan ondubbelzinnige onder-
steuning bij het diagnostisch en prognostisch denkproces. De 
CRP-test voldoet hier duidelijk niet aan. Bij lage en hoge ver-
denking voegt de test niets toe: geen antibioticum en wel een 
consequente follow-up. Bij een ernstiger beeld: wel een antibi-
oticum of verwijzen. In de twijfelsituatie is er te vaak sprake 
van een intermediaire uitslag. Vooral voor die situaties waar-
voor de test bedoeld is, voldoet hij dus niet. Huisartsen moe-
ten dus vertrouwen op hun pluis/niet-pluisgevoel en klinische 
blik. Om deze reden hebben wij de CRP-sneltest in onze huis-
artsenpraktijk niet ingevoerd. 

Wanneer en hoe kan de test ons dan wel ondersteunen? De 
waarde van de CRP-test is in 78 huisartsenpraktijken onder 
3000 zieke kinderen onderzocht met behulp van een klinische 

beslisregel. De conclusie luidt dat huisart-
sen de CRP-test moeten beperken tot kin-
deren bij wie een sterk vermoeden is van 
ernstig ziek-zijn. Bij een CRP < 5 mg/L kan 
de huisarts een verwijzing achterwege la-
ten.1

Wat nu? Kan scholing verbetering bren-
gen in het juiste gebruik van de test? Ik 
kan Minnaard ondersteunen: ook ná im-

plementatie moeten we blijven leren. Bijvoorbeeld laagdrem-
pelige scholing in diagnostische begrippen als positief en 
negatief voorspellende waarde, diagnostische waarden van 
een testuitslag, om er een paar te noemen. Wellicht kan de 
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het NHG hierin 
een beslissingsondersteunende rol spelen. ▪
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CRP bij lageluchtweginfecties voldoet onvoldoende

‘De intermediaire 
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hoge CRP blijkt vrij groot.’


