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Herkenning bewijs voor urineweginfectie?

 Bij het artikel van Gupta et al. valt op dat er geen referentie-
test (urinekweek) is uitgevoerd bij de vrouwen met een nega-
tieve indextest (vrouwen zonder klachtenherkenning). Verder 
namen de onderzoekers een grenswaarde van 102 KVE/ml als 
afkappunt voor een positieve kweek. Hoewel er in Nederland 
discussie is over dit afkappunt, houden laboratoria doorgaans 
105 KVE/ml aan. De NHG-Standaard hanteert daarentegen een 
afkapwaarde van 104.1 Ten slotte is het de vraag of de onder-
zoekspopulatie representatief is voor de huisartsenpopulatie, 
aangezien de deelneemsters aan het onderzoek overwegend 
hoogopgeleide, ongetrouwde, blanke vrouwen waren.
 McIsaac et al. hanteren wel een afkapwaarde van 105 KVE/
ml en hebben een representatievere onderzoekspopulatie (ge-
middelde leeftijd 43,9 jaar, range 20-92 jaar). Bij het onderdeel 
‘patiënt denkt dat ze een UWI heeft’ is het percentage mis-
sings aanzienlijk (38%). Het valt niet uit te sluiten dat hierdoor 
populatieselectie heeft plaatsgevonden, waardoor de diagnos-
tische waarde van klachtenherkenning wordt overschat.
Conclusie Het wetenschappelijk onderzoek dat tot op heden is 
verricht, geeft onvoldoende antwoord op de vraag wanneer 
het voldoende is dat een patiënte denkt dat ze (weer) een UWI 
heeft om het beleid op te baseren of dat er verder onderzoek 
noodzakelijk is. Kortom, de diagnostische waarde van klach-
tenherkenning bij een ongecompliceerde urineweginfectie is 
nog niet geheel duidelijk.
Betekenis Er is natuurlijk een groot verschil tussen vrouwen 
die al jaren recidieven van een UWI hebben en vrouwen met 
vage klachten die denken dat er een UWI is, omdat ze die ooit 
eerder hebben gehad. In dat laatste geval is het evident dat 
urineonderzoek wel moet plaatsvinden. Klachtenherkenning 
zal in een aantal gevallen zeker kunnen bijdragen om een uri-
neweginfectie waarschijnlijker te maken. ▪
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Vraagstelling Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties is 
urineonderzoek niet nodig bij gezonde, niet-zwangere, vol-
wassen vrouwen die klachten van een eerdere, aangetoonde, 
ongecompliceerde urineweginfectie (UWI) herkennen, mits de 
anamnese typisch is voor cystitis en het risico op een seksueel 
overdraagbare aandoening niet is verhoogd. In een dergelijk 
geval kan de huisarts de patiënt meteen behandelen met an-
tibiotica.1 Wij vroegen ons af of er wetenschappelijke onder-
bouwing is voor deze handelswijze en wat de diagnostische 
waarde is van klachtenherkenning bij een ongecompliceerde 
urineweginfectie.
Zoekstructuur We zochten in PubMed met (‘sensitivity and spe-
cificity’[MeSH] OR predict*[tw] OR diagnos*[tw] OR accura*[tw]) 
AND (‘urinary tract infections’[MeSH] OR ‘cystitis’[MeSH]).2 
Limits: Humans, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized 
Controlled Trial, Review, English, All Adult: 19+ years, Publica-
tion Date from 2000/01/01 to 2011/07/01.
Resultaten Onze zoekstrategie leverde 323 artikelen op. Bij 
slechts 6 publicaties was er daadwerkelijk sprake van diag-
nostisch onderzoek naar het onderscheidend vermogen van 
de anamnese bij de diagnose UWI. Er waren 2 originele arti-
kelen die klachtenherkenning als voorspeller van de diagnose 
UWI beschreven.
Bespreking Het artikel van Gupta et al., de publicatie waar-
naar de NHG-Standaard verwijst, onderzocht de kwaliteit 
van zelfdiagnose op basis van klachtenherkenning.3 Tijdens 
dit onderzoek, uitgevoerd in de huisartsenpraktijk, diagnos-
ticeerden 88 jonge vrouwen met recidiverende UWI’s op basis 
van klachtenherkenning 172 klachtenepisodes bij zichzelf: 
in 84% bleek er sprake van een positieve urinekweek (positief 
voorspellende waarde [VW+] = 84%).
 McIsaac et al. deden onderzoek naar vrouwen die de huis-
arts bezochten voor klachten die passen bij een blaasontste-
king. Van de 119 vrouwen die dachten een UWI te hebben, had 
61% een positieve urinekweek (VW+ = 61%).4


