
36 54(1) januar i  2011 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

missen, maar bij weinig kinderen ten onterechte een bacteriële 

infectie diagnosticeren. Op basis van significantie kwamen uitein-

delijk 28 variabelen in het predictiemodel. Het model kon, ook na 

validatie in een andere groep patiënten, een ernstige bacteriële 

infectie beter voorspellen dan de artsen. Voor alle ernstige bac-

teriële infecties waren deze variabelen voorspellend: algemeen 

zieke indruk, verhoogde temperatuur, geen vochtintake in de afge-

lopen 24 uur, verlengde capillaire refill en chronische ziekte.

Conclusie De auteurs concluderen dat het model mogelijkheden 

biedt om EBI’s beter op te sporen en daarmee de behandeling te 

verbeteren.

Interpretatie
Dit model om EBI’s bij kinderen met koorts beter op te sporen 

is aantrekkelijk, maar vooralsnog ongeschikt voor de huisartsen-

praktijk. Het model is ontwikkeld in een tweede- en derdelijnspo-

pulatie waar de gecombineerde prevalentie van de onderzochte 

EBI’s 7,2% was. De incidentie (bij kortdurende ziektebeelden ver-

gelijkbaar met prevalentie) van ernstige infecties in de eerste lijn 

is met 1% beduidend lager.2 Het is daarom de vraag of het model 

in de eerste lijn net zo’n goede voorspellende waarde heeft.3

Het lijkt vreemd om klinisch gediagnosticeerde bacteriële infec-

ties bij het ontwikkelen van het model te classificeren als niet-

EBI’s. Voor deze aandoeningen is een model minder noodzakelijk, 

omdat de diagnose relatief eenvoudig kan worden gesteld. Voor 

de validiteit van het model was het echter beter geweest om deze 

groep geheel uit de analyse te verwijderen.

Het model telt 28 variabelen die gecombineerd een kans op een 

EBI geven. Zonder computerondersteuning is dit model onbruik-

baar en zelfs dan is het de vraag of het invullen van deze hoeveel-

heid determinanten haalbaar is in de dagelijkse praktijk.

Meningitis kwam ten slotte te weinig voor om hier een betrouw-

baar model voor te maken. Dit kan verklaren waarom bepaalde 

klinische symptomen (zoals nekstijfheid en petechiae) niet in het 

model staan. Hierdoor is het model beperkt bruikbaar.

Kortom, het onderzoek biedt mogelijkheden, maar die moeten 

nader worden uitgewerkt. Tot die tijd moeten we onze eigen afwe-

gingen maken.
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Inleiding
Kinderen met koorts hebben meestal een onschuldige, zelflimi-

terende ziekte, maar artsen moeten alert zijn op ernstige infec-

ties. Australische onderzoekers gingen na hoe goed artsen op 

de spoedeisende hulp (SEH) de kans op een ernstige bacteriële 

infectie (EBI) konden inschatten.1 Daarnaast ontwikkelden en 

valideerden zij een klinisch model om EBI’s op te sporen.

Onderzoek
Design Een prospectief cohortonderzoek op de SEH van een 

Australisch kinderziekenhuis. De onderzoekers includeerden kin-

deren die jonger waren dan vijf jaar en voldeden aan één van de 

volgende criteria: temperatuur van > 38 ºC, ouders die meldden 

dat het kind ‘heet aanvoelt’ of een aan koorts gerelateerd pro-

bleem. Exclusiecriteria waren: verwijzing door een ander zieken-

huis, kanker, transplantaties en vermoeden van mishandeling. De 

onderzoekers volgden de kinderen tot ze werden gediagnosticeerd 

met een EBI of als ze > 24 uur koortsvrij waren.

Variabelen De artsen moesten na hun klinische beoordeling – 

maar vóór het binnenkomen van eventuele uitslagen van aan-

vullende tests – de kans schatten dat hun patiënt een van tien 

mogelijke diagnoses had (onder andere EBI’s, klinisch aanwezige 

infecties en virale ziektes). De diagnose van een EBI werd gesteld 

op basis van radiologie en kweekuitslagen of, bij twijfel, een con-

sensus door een comité dat was geblindeerd voor klinische infor-

matie. De onderzoekers maakten een model voor urineweginfec-

tie, pneumonie en bacteriëmie. Meningitis, osteomyelitis en sep-

tische artritis kwamen te weinig voor om een betrouwbaar model 

voor te kunnen maken. Kinderen met klinisch gediagnosticeerde 

infecties die mogelijk waren veroorzaakt door een bacterie (zoals 

otitis media) werden apart geanalyseerd voor de risicoschatting 

van de artsen, maar werden bij de ontwikkeling van het model 

gecategoriseerd als niet-ernstige bacteriële infectie. De onderzoe-

kers testten 40 klinische kenmerken op significante bijdrage aan 

het model.

Resultaten Tijdens de onderzoeksperiode waren er 15.781 con-

sulten van kinderen met koorts. De prevalenties waren: urine-

weginfectie 3,4%, pneumonie 3,4% en bacteriëmie 0,4%. Voor het 

opsporen van bacteriële infecties hadden de artsen een lage sen-

sitiviteit (10 tot 50%), maar een hoge specificiteit (90 tot 100%). 

De artsen zouden dus zonder aanvullend onderzoek veel gevallen 
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