
Inleiding
De belangrijkste diagnostische uitdaging van huisartsen bij

patiënten met een acute lage-luchtweginfectie (LLWI) is de juiste

patiënt te selecteren voor antibiotische behandeling. In tegen-

stelling tot acute bronchitis, waarbij antibiotica zelden nodig

zijn,1,2 wordt het bij pneumonie als een kunstfout beschouwd om

de patiënt antibiotica te onthouden. Het zou daarom voor de

huisarts bijzonder nuttig zijn tijdens een consult te beschikken

over diagnostische middelen om pneumonie van andere lage

luchtweginfecties te onderscheiden zonder de patiënt te moeten

verwijzen voor aanvullend bloedonderzoek of longfoto.3 Eerste-

lijns diagnostisch onderzoek hiernaar is echter nauwelijks voor-

handen. Klassieke verschijnselen van pneumonie verkregen uit

ziekenhuisonderzoeken zijn van beperkte waarde voor de dage-

lijkse huisartsenpraktijk omdat de ziekte daar minder ernstig en

de incidentie van pneumonie veel lager is, waardoor de diagnos-

tische waarde van een ziekteverschijnsel voor pneumonie ook

lager zal zijn. Bepaling van de bezinkingssnelheid van de ery-

trocyten (BSE) en C-reactief proteïne (CRP) is mogelijk van aan-

vullende waarde voor het diagnosticeren van pneumonie.4-6

Wij onderzochten de diagnostische waarde van anamnese, licha-

melijk onderzoek, BSE en CRP voor pneumonie bij volwassen

patiënten die met een LLWI bij de huisarts komen. Vervolgens

stelden wij een predictieregel op waarmee de kans op pneumonie

kan worden berekend en waaruit een groep patiënten kan worden

afgeleid met een laag risico op pneumonie.

Methoden
Patiënten en procedures

Patiënten in Zuid-Nederland die bij de huisarts kwamen met

klachten van een LLWI, konden aan het onderzoek deelnemen. De

inclusiecriteria zijn weergegeven in tabel 1. Exclusiecriteria waren:

zwangerschap; het geven van borstvoeding; overgevoeligheid

voor penicilline of macroliden in de voorgeschiedenis; behande-

ling met ergotamine en/of terfenadine gedurende de onderzoeks-

periode; andere ernstige klinisch relevante ziekten en een zieken-

huisopname voor luchtwegklachten gedurende de voorafgaande

vier weken. Enkele van de exclusiecriteria hadden betrekking op

een geneesmiddelenonderzoek dat parallel aan het diagnostisch

onderzoek werd uitgevoerd.7

De huisartsen registreerden een uitgebreide anamnese en bevin-

dingen van lichamelijk onderzoek en stelden de klinische diagno-

9H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 47(1) januar i  2004

Onderzoek

Samenvatting
Hopstaken RM, Muris JWM, Knottnerus JA, Kester ADM,

Rinkens PELM, Dinant GJ. De waarde van anamnese, lichame-

lijk onderzoek, BSE en CRP voor de diagnose pneumonie bij

acute lage-luchtweginfecties. Huisarts Wet 2004;47(1):9-15.

Doel Bepalen van de diagnostische waarde van anamnese, licha-

melijk onderzoek, bezinking (BSE) en C-reactief proteïne (CRP)

voor pneumonie; opstellen van een predictieregel om de aanwe-

zigheid van pneumonie te kunnen schatten en het vaststellen

van een laagrisicogroep die geen antibiotische behandeling

nodig heeft.

Methode Vijfentwintig huisartsen in Zuid-Nederland registreer-

den klinische informatie en de diagnose van 246 volwassen

patiënten die met een LLWI op het spreekuur kwamen.

Bloedmonsters voor BSE en CRP werden afgenomen en thorax-

foto’s (referentiestandaard) werden vervaardigd.

Resultaten Droge hoest, diarree en temperatuur van ≥38 ºC

waren onafhankelijke en statistisch significante voorspellers van

pneumonie. Demping bij percussie, crepitaties bij auscultatie en

de klinische diagnose pneumonie door de huisarts hadden geen

voorspellende waarde. BSE en CRP hadden hogere diagnosti-

sche odds-ratio’s dan elk gegeven uit anamnese en lichamelijk

onderzoek. Het toevoegen van CRP aan het klinische predictie-

model leidde tot een significant hogere kans op een correcte

diagnose. 

Conclusie De meeste traditionele ziekteverschijnselen van pneu-

monie en de klinische diagnose van de huisarts waren niet voor-

spellend voor pneumonie. Droge hoest, diarree, temperatuur

≥38 ºC, verhoogde BSE en CRP waren dit wel.
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se pneumonie of acute bronchitis. Zij verrichtten en interpreteer-

den de diagnostische tests (anamnese en lichamelijk onderzoek)

op de voor hen gebruikelijke wijze en werden dus niet speciaal

voor het onderzoek getraind waardoor de onderzoeksresultaten

goed naar de dagelijkse huisartsenpraktijk gegeneraliseerd kon-

den worden. Vervolgens werden veneuze bloedmonsters voor CRP

en BSE afgenomen en volgens standaardprocedures geanaly-

seerd.8

Referentiestandaard

Van iedere patiënt werden thoraxfoto’s (lateraal en voor-achter-

waarts) gemaakt. Dit gebeurde op de derde onderzoeksdag om er

zeker van te zijn dat ook recente infiltraten zichtbaar zouden zijn.9

De röntgenfoto’s werden door twee radiologen beoordeeld op de

aan- of afwezigheid van infiltraten. Als de radiologen van mening

verschilden, vond de definitieve beoordeling door een derde

radioloog plaats. De radiologen waren geblindeerd voor de klini-

sche gegevens, de behandeling van de patiënt en de radiologi-

sche beoordeling van hun collega(’s). De uiteindelijke vaststelling

van een infiltraat werd beschouwd als bewijs van pneumonie en

fungeerde als de referentiestandaard voor de diagnostische ana-

lyses. Alle andere uitslagen werden beschouwd als acute bron-

chitis. Pas na afloop van het onderzoek werden de huisartsen

bericht over de uitslagen van de thoraxfoto’s. 

Statistische analyses

De data werden geanalyseerd in verschillende stappen met

behulp van SPSS 9.0 en Stata 7 software. Sensitiviteit, specifici-

teit, positieve en negatieve voorspellende waarde en diagnosti-

sche odds-ratio’s (OR’s) met 95%-betrouwbaarheidsintervallen

(95%-BI’s) van de associaties tussen de variabelen en de referen-

tiestandaard werden berekend uit vierveldentabellen. We gebruik-

ten receiver operating characteristic (ROC) analyses om de associatie

tussen sensitiviteit en specificiteit van de BSE en CRP met ver-

schillende afkappunten te beschrijven. Om de diagnostische

kracht van BSE en CRP met elkaar te kunnen vergelijken bereken-

den en toetsten we de respectievelijke oppervlakten onder de

curve (area under the curve, AUC).10

De onafhankelijke voorspellende waarde van de ziekteverschijn-

selen voor pneumonie bepaalden we met multipele logistische

regressieanalyse. Om een statistisch acceptabel aantal variabelen

te verkrijgen moest het aantal wel eerst gereduceerd worden.11

Hiertoe moest aan drie criteria voldaan worden: 

� Elke variabele moest aanwezig zijn bij minimaal tien patiënten. 

� Elke variabele moest aanwezig zijn bij minimaal vijf patiënten

met pneumonie. 

� De associatie tussen de variabelen en de aan- of afwezigheid

van pneumonie (vierveldentabel) moest een p-waarde hebben

van ≤0,1.

We verrichtten multipele logistische regressieanalyse met de

aldus geselecteerde variabelen uit anamnese en lichamelijk

onderzoek, wat resulteerde in het klinische predictiemodel waar-

mee we de individuele kans op pneumonie konden voorspellen.

Conform de dagelijkse praktijk waarbij op geleide van informatie

uit anamnese en lichamelijk onderzoek bloedonderzoek wordt

verricht, werd de logistische regressieanalyse herhaald voor het

klinische model, maar nu met toevoeging van BSE of CRP met

verschillende afkappunten en als continue variabelen. We ver-

vaardigden ROC-curves om de diagnostische kracht van de ver-

schillende predictiemodellen inzichtelijk te maken. De AUC’s van

de predictiemodellen werden berekend en onderling getoetst op

significantie.10

Resultaten
Patiënten en univariate analyse van ziekteverschijnselen

Vijfentwintig huisartsen in 15 praktijken includeerden van januari

1998 tot april 1999 246 patiënten in de leeftijd van 18 tot 89

(gemiddeld 52) jaar. Röntgenologisch aantoonbare pneumonie

was aanwezig bij 32 (13%) patiënten. Thoraxfoto’s ontbraken bij 3
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Wat is bekend?
� Antibiotica zijn geïndiceerd bij pneumonie, maar worden 

– meestal ten onrechte – ook bij acute bronchitis voorgeschre-

ven. 

� Systematische, diagnostische onderzoeken naar klinische voor-

spellers van pneumonie in een populatie van volwassen patiën-

ten met een lage-luchtweginfectie ontbreken. 

Wat is nieuw?
� De meeste traditionele ziekteverschijnselen van pneumonie,

inclusief afwijkende auscultatie, dragen niet bij aan de uitein-

delijke diagnose pneumonie. 

� De deelnemende huisartsen blijken niet in staat pneumonie

van acute bronchitis te onderscheiden. 

� Droge hoest, diarree, temperatuur ≥38 ºC, verhoogde BSE en

CRP zijn onafhankelijke en statistisch significante voorspellers

van pneumonie. 

� De gepresenteerde predictieregel voor laagrisicopatiënten,

inclusief CRP<20, kan overmatig antibioticagebruik doen ver-

minderen mits de CRP-sneltest in de huisartsenpraktijk kan

worden uitgevoerd.

Tabel 1 Inclusiecriteria

A leeftijd ≥18 jaar
en

B nieuwe* of toenemende hoest
en

C minimaal één van de volgende verschijnselen:
– dyspnoe; 
– piepen; 
– pijn op de borst;
– afwijkende auscultatie;
en

D minimaal één van de volgende verschijnselen:
– koorts (≥38 °C);
– transpireren;
– hoofdpijn;
– spierpijn;
en

E diagnose lage-luchtweginfectie volgens huisarts

*<29 dagen geleden begonnen
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patiënten (figuur 1). De frequentie van de gepresenteerde klachten

en afwijkende bevindingen bij lichamelijk onderzoek, evenals de

klinische diagnose van de huisarts, zijn weergegeven in tabel 2. De

positief voorspellende waarde van misselijkheid en diarree ver-

dubbelde de kans op pneumonie. Recente hoest die ten hoogste

2 dagen bestond en verwardheid, aanwezig bij slechts 11, respec-

tievelijk 8 patiënten, hadden een hoge specificiteit en verdrie-

dubbelden de kans op pneumonie. De ondergrens van het

betrouwbaarheidsinterval van de OR van verwardheid over-

schreed echter net de 1,0 en was dus niet significant.

De klassieke klachten en afwijkende bevindingen bij pneumonie,

zoals dyspnoe, thoracale pijn, koorts (gemeld door de patiënt),

ademhalingsfrequentie van >20/min, demping bij percussie en

crepitaties bij auscultatie waren niet voorspellend voor pneumo-

nie. De klinische diagnose pneumonie door de huisarts was geas-

socieerd met een zeer bescheiden, niet-significante stijging van

de kans op pneumonie van 13% (voorafkans) naar 19% (positief

voorspellende waarde, achterafkans). De voorafkans op het niet

hebben van pneumonie was in deze populatie 87%. De negatief

voorspellende waarde (‘er is geen pneumonie’) van het oordeel

van de huisarts was ook 87% en daarmee even hoog als de voor-

afkans.

Het verband tussen sensitiviteit en specificiteit van zowel BSE als

CRP (met diverse afkappunten) voor de aan- of afwezigheid van

pneumonie is weergegeven in ROC-curves (figuur 2). De figuur

toont de OR’s en BI’s voor drie klinisch relevante afkappunten per

bloedtest. BSE en CRP waren verhoogd (≥10) bij 97% van de

patiënten met röntgenologisch bewezen pneumonie. Beide tests

hadden veel hogere OR’s dan de variabelen uit anamnese en

lichamelijk onderzoek. CRP scoorde bovendien significant beter

dan BSE (p=0,02).
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Tabel 2 Diagnostische waarde van ziekteverschijnselen en klinische diagnose voor pneumonie. Univariate analyse (n=243)

Pneumonie (voorafkans 13,2%)
n % OR (95%-BI) VW+ (%) VW- (%)

Klachten
Leeftijd ≥65 jaar 70 28,8 1,3 (0,6 – 3,0) 15,7 87,9
Recente hoest ≤2 dagen 11 5,1 3,8 (1,0 – 13,8) 36,4 86,9
Droge hoest* 58 23,9 2,2 (1,0 – 4,7)† 20,7 89,2
Purulent sputum 133 54,7 1,2 (0,6 – 2,6) 14,3 88,2
Dyspnoe 188 77,4 0,7 (0,3 – 1,6) 12,2 83,6
Pijn op de borst 145 59,7 1,3 (0,6 – 2,9) 14,5 88,8
Koorts‡ 85 35,0 1,8 (0,8 – 3,8) 17,6 89,2
Koude rillingen* 122 50,2 2,4 (1,1 – 5,4) 18,0 91,7
Verwardheid 8 3,3 4,3 (1,0 – 18,8)† 37,5 87,7
Misselijkheid* 39 16,0 2,9 (1,2 – 6,6) 25,6 89,2
Diarree* 19 7,8 3,5 (1,2 – 10,0) 31,6 88,4
Roken 81 33,3 0,8 (0,3 – 1,7) 11,1 85,8
Roken in voorgeschiedenis 150 61,7 1,0 (0,5 – 2,2) 13,3 87,1

Comorbiditeit
Astma 47 19,3 1,2 (0,5 – 3,0) 14,9 87,2
COPD 32 13,2 1,3 (0,4 – 3,6) 15,6 87,2

Lichamelijk onderzoek
Algemene indruk: matige/ernstige ziekte* 65 26,7 2,8 (1,3 – 6,1) 23,1 90,4
Ademhalingsfrequentie >20/min 9 3,7 0,8 (0,1 – 6,8) 11,1 86,8
Demping bij percussie 11 4,5 - - 100

Afwijkende auscultatie
Bronchiaal ademen 64 26,3 1,4 (0,7 – 3,4) 17,2 87,8
Crepitaties 50 20,6 1,5 (0,7 – 3,7) 18,0 87,6

Temperatuur ≥38º C* 58 23,9 2,5 (1,2 – 5,5) 22,4 89,7

VW+: positief voorspellende waarde; VW-: negatief voorspellende waarde
* Variabele geselecteerd voor multipele logistische regressieanalyse.
† Getallen afgerond naar 1,0, maar in werkelijkheid minder dan 1,0.
‡ Rectale temperatuur ≥38,0 °C of axillaire temperatuur ≥38,5 °C minder dan 24 uur  geleden gemeten.

Figuur 1 Stroomschema

246 patiënten
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BSE/CRP
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geen antibiotica

n=50

thoraxfoto
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thoraxfoto

acute bronchitis
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acute bronchitis
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pneumonie

n=32

27 5
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Het voorspellen van een pneumonie 

Wij verrichtten logistische regressieanalyse met 6 geselecteerde

variabelen uit anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met

leeftijd (als continue variabele). De variabelen droge hoest, diar-

ree en temperatuur ≥38 ºC hadden statistisch significante OR’s

(tabel 3). Met deze 3 klinische kenmerken konden we de voorspel-

lende kans op pneumonie voor individuele patiënten berekenen.

Door aan het klinische model de BSE of CRP in verschillende

afkappunten toe te voegen, kregen we completere predictiemo-

dellen (tabel 2) De AUC’s van deze modellen waren hoger dan die

van het klinische predictiemodel alleen. CRP met afkappunt 50

had de hoogste OR (18) en leidde tot niet-significante OR’s voor

de andere variabelen. 

De diagnostische prestaties van de predictiemodellen met BSE

en CRP werden gevisualiseerd in ROC-curves (niet getoond).

Zowel het klinische + BSE-model als het klinische + CRP-model

voorspelde de kans op pneumonie significant beter dan het klini-

sche model (respectievelijk p=0,004 en p<0,001). Bovendien was

het klinische + CRP-model significant beter dan het klinische +

BSE-model (p=0,012).

Laagrisicogroepen

In het kader is de statistische formule weergegeven, waarmee de

individuele kans op pneumonie kon worden berekend in de ver-

schillende predictiemodellen. Uit de aldus ontstane diagnosti-

sche beslisbomen kon vervolgens een laagrisicogroep (n=107)

worden vastgesteld die bestaat uit patiënten met maximaal één

positieve score op de 3 variabelen diarree, droge hoest en tem-

peratuur ≥38 ºC en met CRP<20. De gecombineerde voorspellen-

de waarde in deze laagrisicogroep op het niet hebben van pneu-

monie was 97% (95%-BI 92-99). Als BSE<20 werd gebruikt in

plaats van CRP<20 was de gecombineerde voorspellende waarde

in deze groep (n=121) op het niet hebben van pneumonie 95%

(95%-BI 89-98). 

Beschouwing
Dat er betere diagnostische middelen nodig zijn, bleek wel bij de

beoordeling van de klinische diagnose van de huisartsen: er was

geen relatie tussen het klinische oordeel over de aanwezigheid

van pneumonie en de bevinding pneumonie volgens de referen-

tiestandaard. De meeste traditioneel met pneumonie geasso-

cieerde klachten en afwijkende bevindingen bij lichamelijk onder-

zoek (waaronder afwijkende auscultatie) bleken niet van wezenlijk

belang voor het onderscheiden van pneumonie en andere LLWI’s.

Significante voorspellers van pneumonie waren: droge hoest,

diarree, temperatuur ≥38 ºC en een verhoogde BSE of CRP. 
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Tabel 3 Diagnostische waarde van het klinisch model (klachten en afwijkende bevindingen bij lichamelijk onderzoek), klinische + BSE-model en 
klinische + CRP-model met verschillende afkappunten van BSE/CRP

Klinische model + BSE 10 + BSE 20 + BSE 40
OR 95%-BI OR 95%-BI OR 95%-BI OR 95%-BI

Anamnese
Droge hoest 2,77 (1,19–6,44) 2,64 (1,12–6,21) 2,65 (1,11–6,31) 2,46* (1,00–6,08)
Koude rillingen – – – – – – – –
Misselijkheid – – – – – – – –
Diarree 5,90 (1,89–8,49) 5,57 (1,71–18,09) 5,25 (1,58–17,39) 3,92 (1,12–13,66)

Lichamelijk onderzoek
Algemene indruk: – – – – – – – –
matig/ernstige ziekte
Temperatuur ≥38 °C 3,08 (1,35–7,02) 2,53 (1,09–5,85) 2,86 (1,22–6,70) 2,71 (1,12–6,56)

Bloedonderzoek
BSE 10/20/50 10,52 (1,39–79,73) 4,29 (1,74–10,59) 6,81 (2,96–15,65)
CRP 10/20/50

AUC 0,70 0,76 0,78 0,80

AUC: oppervlakte onder de curve
* niet-significante testuitslag

Figuur 2 ROC-curves van bezinkingssnelheid van de erytrocyten (BSE)

en C-reactief proteïne (CRP) voor pneumonie (n=243) met verschillen-

de afkappunten en corresponderende odds-ratio’s (OR) 
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In de huidige onderzoekspopulatie was hoest een obligaat inclu-

siecriterium. Een van de belangrijkste kenmerken van patiënten

met acute bronchitis is productieve hoest. Bij pneumoniepatiën-

ten kan productieve hoest aanwezig zijn, maar vaak in een relatief

laat stadium.12 Droge hoest is eenmaal eerder in een onderzoek

aangetoond als voorspeller van pneumonie.13

Diarree is waarschijnlijk een para-infectieus symptoom van pneu-

monie, veroorzaakt door het vrijkomen van cytokinen en andere

ontstekingsmediatoren. Het is beschreven als symptoom bij 10-

30% van de patiënten met pneumonie.14 Diarree komt dus niet

alleen voor als symptoom van een pneumonie veroorzaakt door

Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae, of Mycoplasma pneumoniae. 

Een gemeten temperatuur van ≥38 ºC werd in alle eerder gepu-

bliceerde diagnostische onderzoeken naar pneumonie vastge-

steld als onafhankelijke voorspeller.15-20 Koorts als anamnestisch

gegeven bleek echter geen goede vervanger van het daadwerkelijk

meten van de rectale temperatuur. Mentale verwardheid had een

hoge specificiteit en leek dan ook van belang als voorspeller van

pneumonie, maar het geringe aantal patiënten zorgde voor een

breed betrouwbaarheidsinterval.

Crepitaties bleken ook in andere onderzoeken niet15,16,20,21 of on-

voldoende discriminatief om pneumonie aan te tonen of uit te

sluiten.17,19

Hoewel de klinische diagnose pneumonie slechts bij 21 patiënten

werd gesteld, werden aan 196 van de 246 patiënten antibiotica

voorgeschreven. Dit betekent dat, naast de 21 patiënten bij wie

aan een pneumonie werd gedacht, 175 van de overige 225 patiën-

ten (78% met vermoede acute bronchitis) antibiotica ontvingen.

Het hoge percentage antibioticagebruik bij acute bronchitis komt

overeen met gegevens uit eerdere onderzoeken.22-24

Beperkingen

We hebben geprobeerd zo veel mogelijk bij de dagelijkse huisart-

senpraktijk aan te sluiten. Huisartsen diagnosticeerden ziekten

met hun eigen interpretaties van anamnese en lichamelijk onder-

zoek. Ze waren op geen enkele wijze getraind, maar volgden wel

strikt de onderzoekscriteria om een eenduidige onderzoekspopu-

latie te verkrijgen en om vergelijkingen met andere onderzoeken

mogelijk te maken. Met deze aanpak werd de generaliseerbaar-

heid van de onderzoeksresultaten vergroot. Om dezelfde reden

werden aanvullende bloedtests pas toegevoegd aan het predic-

tiemodel na analyse van klachten en afwijkende bevindingen bij

lichamelijk onderzoek.

De voor het onderzoek geschikte patiënten kwamen bij de huis-

arts met een acute klacht. De huisarts startte vervolgens veelal in

hetzelfde (verlengde) consult de onderzoeksprocedure. Gezien de

hoge werkdruk was het te verwachten dat niet alle geschikte

patiënten ook daadwerkelijk in het onderzoek zouden worden

opgenomen. Hierdoor is mogelijk selectiebias opgetreden. Om

hier inzicht in te krijgen, vergeleken we het totale aantal patiën-

ten met een LLWI in 3 volledig geautomatiseerde praktijken met

9 huisartsen en een totale populatie van 13.269 patiënten gedu-

rende de onderzoeksperiode met het aantal dat daadwerkelijk aan

het onderzoek heeft deelgenomen. Eén op de 10 patiënten met

LLWI werd geïncludeerd. Dit komt overeen met een eerdere

beoordeling van gerandomiseerde onderzoeken in de eerste lijn,
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+ CRP 10 + CRP 20 + CRP 50
OR 95%-BI OR 95%-BI OR 95%-BI

2,84 (1,20–6,73) 2,88 (1,19–6,94) 2,48* (0,97–6,37)
– – – – – –
– – – – – –
4,97 (1,55–15,95) 4,35 (1,33–14,29) 2,74* (0,78–9,64)

– – – – – –

2,38 (1,03–5,53) 2,21* (0,93–5,21) 1,90* (0,76–4,74)

11,70 (1,55–88,61) 8,48 (2,45–29,39) 17,62 (5,77-53,85)

0,77 0,80 0,87

Berekening van de individuele kans op pneumonie
De kans op pneumonie voor iedere patiënt kan worden berekend

met de volgende formule:

P = 1 / (1 + e -y ), waarin y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 ; a is de coëffi-

ciënt van de constante in het model; b1, b2 en b3 zijn de regressie-

coëfficiënten van de variabelen in het model.

Berekening klinisch predictiemodel
y = -2,74 + 1,02 x droge hoest + 1,78 x diarree + 1,13 x tempera-

tuur ≥38 °C

Voorbeeld

Een patiënt met droge hoest, diarree en temperatuur ≥38 °C heeft

een predictiescore (y) van -2,74 + 1,02 + 1,78 + 1,13 = 1,19. Dit

resulteert in een kans van 1/1+e-y = 76% (BI 42-93%) op het heb-

ben van pneumonie. Een patiënt met droge hoest en temperatuur

≥38 °C, maar zonder diarree, heeft een kans van 36% (BI 19-56%)

op het hebben van pneumonie. Een patiënt zonder deze drie ziek-

teverschijnselen heeft maar een kans van 6% (BI 3-11%).

Berekening klinisch + CRP 20-model
y = -4,15 + 0,91 x droge hoest + 1,01 x diarree + 0,64 x tempera-

tuur ≥38,0 °C+ 2,87 x CRP≥20

Voorbeeld

Een patiënt met droge hoest, diarree, temperatuur ≥38 °C en

CRP≥20 heeft een kans van 78% (BI 44-94%) op het hebben van

pneumonie. Een patiënt met maximaal 1 positieve score op de 3

ziekteverschijnselen droge hoest, diarree en temperatuur ≥38 °C,

en CRP<20 (laagrisicogroep), heeft een kans van 3% (BI 1-8%) op

het hebben van pneumonie. Een patiënt zonder deze ziektever-

schijnselen en CRP<20 heeft een kans van 2% (BI 0-5%).
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waarin minder dan 10% van de geschikte patiënten daadwerkelijk

deelnam aan het betreffende onderzoek.25

Het nadeel van een groot aantal diagnostische variabelen is de

mogelijke introductie van verbanden die in werkelijkheid niet

bestaan. Door toepassing van de gebruikte selectiecriteria voor

deelname van variabelen aan de logistische regressieanalyse

werd een voldoende sterke reductie in het aantal variabelen

bereikt, alhoewel statistisch gezien een nog kleiner aantal varia-

belen beter zou zijn geweest.

De gehanteerde exclusiecriteria waren niet nodig voor dit dia-

gnostische onderzoek, maar voor een gelijktijdig verricht geran-

domiseerd onderzoek. We hebben niet de indruk dat de gebruikte

exclusiecriteria de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresul-

taten hebben verminderd, aangezien slechts zwangere en borst-

voedende vrouwen en patiënten met zeldzame aandoeningen van

deelname werden uitgesloten.

Ook onze referentiestandaard kan vragen oproepen. Het is im-

mers de vraag of de gebruikte, algemeen aanvaarde referentie-

standaard (de aanwezigheid van een infiltraat op thoraxfoto’s)

100% accuraat is. Om enig inzicht te krijgen in de validiteit van

thoraxfoto’s vergeleken we de uitslagen hiervan met de microbio-

logische testuitslagen. We veronderstelden dat we bij pneumo-

nieën vaker pathogenen zouden vinden dan bij andere LLWI’s. Dit

bleek inderdaad het geval te zijn: pathogenen werden gevonden

bij 77% van de patiënten met een infiltraat, tegenover 44% bij de

patiënten zonder infiltraat (OR 4,2; 95%-BI 1,7-10,3).

Praktische consequenties

De voorgestelde predictieregel voor laagrisicopatiënten, inclusief

CRP<20, kan huisartsen helpen hun angst voor het missen van

pneumonie te verkleinen. Bovendien kan een lage testuitslag een

extra argument zijn in de onderhandelingen met patiënten over

het wel of niet voorschrijven van antibiotica. Voorts zal het tijdig

terug laten komen van de patiënt, bijvoorbeeld de volgende dag,

voldoende zijn om potentiële gevaren voor de patiënt op het

spoor te komen. 

De meeste huisartsen hebben de mogelijkheid een BSE te bepa-

len in de huisartsenpraktijk. Het wordt echter nauwelijks gebruikt

voor LLWI. De noodzaak een veneus bloedmonster af te nemen en

de wachttijd van een uur voordat het testresultaat bekend is, dra-

gen mogelijk bij aan de keuze voor een antibioticum in plaats van

een adequate indicatiestelling voor antibiotische behandeling.

De uitslag van de CRP-sneltest, verkregen na een vingerprik, is na

drie minuten bekend en kan dus nog binnen het consult het

beleid sturen. Een lage testuitslag zal aldus tot minder antibioti-

cagebruik in de huisartsenpraktijk kunnen leiden. Introductie in

de dagelijkse praktijk lijkt gerechtvaardigd omdat bewezen is dat

de test accuraat, robuust en kosteneffectief is.5,7,26,27 Na de aan-

schaf van de testapparatuur zullen de kosten ongeveer € 3,50 per

test bedragen (NycoCard® CRP Single Test, Clindia Benelux).

Bovendien kan met dezelfde apparatuur HbA1c (vingerprik) en

microalbuminurie worden opgespoord.

Conclusie
Droge hoest, diarree, een gemeten temperatuur van ≥38 ºC en

verhoogde BSE en CRP waren significante voorspellers van pneu-

monie. Met de predictieregel voor laagrisicopatiënten, inclusief

CRP<20, was de kans op pneumonie zodanig laag dat antibioti-

sche behandeling bij deze patiënten zonder negatieve gevolgen

voorkomen had kunnen worden. 
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Samenvatting
Van Son L, Vrijhoef H, Crebolder H, Van Hoef L, Beusmans G.

De huisarts ondersteund. Een RCT naar het effect van een

praktijkondersteuner bij astma, COPD en diabetes. Huisarts

Wet 2004;47(1):15-21.

Doel Het onderzoeken van het effect van de inzet van een prak-

tijkverpleegkundige in de zorg voor mensen met diabetes melli-

tus type 2, astma of COPD op de kwaliteit van zorg en op de

werklast van de huisarts.

Methoden Zeven huisartsen van twee academische Maastrichtse

gezondheidscentra met in totaal 9000 patiënten selecteerden

van januari 2000-april 2001 op basis van HIS- en medicatiegege-

vens 530 patiënten die voor astma, COPD of diabetes mellitus

type 2 in hun huisartsenpraktijk onder behandeling waren.

Behandeling bij een medisch specialist, ernstige comorbiditeit,

diabetes mellitus type 1 en insulinegebruik waren exclusiecrite-

ria. Patiënten werd schriftelijk gevraagd aan het onderzoek deel

te nemen. Van de astma/COPD-patiënten namen er uiteindelijk

138 deel aan het onderzoek; bij de diabetespatiënten waren dat

er 111. Toewijzing aan de interventie- of controlegroep vond

plaats op basis van de volgorde van ontvangst van het informed-

consentformulier. De huisartsen gaven patiënten in de controle-

groep reguliere zorg; de praktijkondersteuners voerden regelma-

tige controles uit bij de patiënten in de interventiegroep. 

Resultaten De FEV1 bleek bij de COPD-interventiegroep na één

jaar significant verbeterd, bij de controlegroep niet. Eenzelfde

verschil gold voor de tevredenheid voor de ontvangen zorg van

de interventiegroepen bij astma en COPD. Het aantal diabete-

spatiënten dat na één jaar goed was ingesteld, was in de inter-

ventiegroep beduidend groter dan in de controlegroep. Op

andere gezondheidsparameters waren er voor diabetespatiënten

geen verschillen. De werklast van de huisarts nam bij diabetes

af, terwijl deze bij astma en COPD toenam.

Conclusie De praktijkondersteuner kan op verantwoorde wijze

taken overnemen van de huisarts. Zij kan door een betere toe-

passing van bestaande richtlijnen de kwaliteit van de zorg verho-

gen en de huisarts direct ontlasten door spreekuren over te

nemen.
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