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men van de onderste extremiteit nauwelijks een rol. In beide 

groepen rapporteerden negen van de tien patiënten dat zij niet in 

hun arbeid werden gehinderd. Als er al sprake was van arbeids-

verzuim, duurde dit niet langer dan een maand.

Tevredenheid van de patiënt over het plan van aanpak en over het 

eigen ‘sportherstel’ is een subjectieve maat. De tevredenheid over 

het plan van aanpak wordt in de loop van het jaar na aanmelding 

geleidelijk minder, dooft als het ware uit. De tevredenheid over 

het sportherstel wordt geleidelijk juist beter in de loop van het 

jaar na aanmelding. Patiënten die uitgebreider geïnformeerd zijn 

(groep sportarts) rapporteerden eerder dat zij tevreden waren. Na 

een jaar is ook dat voordeel echter uitgedoofd.

Al met al blijkt het voor de patiënt met sportgerelateerde klach-

ten over zijn benen niet veel uit te maken of hij de huisarts of de 

sportarts bezoekt.
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Inleiding
Lageluchtweginfecties komen vaak voor in de huisartsenprak-

tijk. Om therapeutische redenen is het van belang onderscheid 

te maken tussen een pneumonie en een acute bronchitis. In het 

eerste geval schrijft de behandelend arts een antibioticum voor, 
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Doel Het bepalen van de diagnostische waarde van C-reactief 

proteïne (CRP) bij de detectie van een pneumonie en bij het 

onderscheiden van een bacteriële en virale lageluchtweginfectie.

Methoden Een systematisch literatuuronderzoek in PubMed en 

EMBASE. We includeerden onderzoeken waarin CRP werd verge-

leken met een thoraxfoto of met microbiologisch onderzoek als 

referentietest.

Resultaten Geen van de onderzoeken voldeed aan alle validi-

teitscriteria. Zes onderzoeken hadden een thoraxfoto als refe-

rentietest. De sensitiviteit varieerde van 10% tot 98% en de spe-

cificiteit van 44% tot 99%. In een subgroep van volwassenen (5 

onderzoeken) bedroeg de oppervlakte onder de ROC-curve 0,80 

(95%-BI 0,75-0,85). Twaalf onderzoeken betroffen de relatie van 

CRP met een bacteriële oorsprong van een lageluchtweginfectie. 

Deze gegevens waren epidemiologisch en statistisch heterogeen.

Conclusie C-reactief proteïne is onvoldoende sensitief en spe-

cifiek om een pneumonie of een bacteriële oorsprong van een 

lageluchtweginfectie aan te tonen dan wel uit te sluiten. Het 

meeste diagnostische onderzoek is methodologisch van matige 

kwaliteit. De huidige onderzoeken ondersteunen het voorschrij-

ven van antibiotica op basis van CRP bij lageluchtweginfecties in 

de huisartsenpraktijk niet. De resultaten bevestigen het advies 

in de huidige NHG-Standaard Acuut hoesten: CRP heeft geen 

bewezen aanvullende waarde bij de diagnostiek van lagelucht-

weginfecties.
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terwijl in het laatste geval antibiotische behandeling in de regel 

niet nodig is.1

Het is niet eenvoudig om een patiënt die antibiotische behande-

ling nodig heeft op grond van klinische kenmerken te herkennen. 

De bepaling van het C-reactief proteïne (CRP) heeft mogelijk een 

toegevoegde waarde bij de diagnostiek van lageluchtweginfecties.2 

Eerder publiceerden Hopstaken et al. en Graffelman et al. over 

dit besliskundig dilemma in dit tijdschrift.3,4 Het onderzoek van 

Hopstaken et al. ondersteunde de toegevoegde waarde van CRP 

bij het opsporen van een pneumonie.3 Graffelman et al. vonden 

echter geen meerwaarde van CRP boven klinische kenmerken van 

de patiënt bij het voorspellen van een bacteriële lageluchtwegin-

fectie.4 De NHG-Standaard Acuut hoesten uit 2003 vermeldt dat er 

aanwijzingen zijn voor een mogelijk aanvullende waarde van CRP 

bij de diagnostiek van pneumonieën, maar stelt tevens dat het 

bewijs van de toegevoegde waarde van CRP onvoldoende is om 

deze als aanvullend onderzoek aan te bevelen.5 De plaats van CRP-

diagnostiek bij lageluchtweginfecties is dus allerminst helder.

Met de komst van snelle CRP-tests is deze diagnostiek binnen 

handbereik van de huisarts en is het zinvol om de waarde hiervan 

te bepalen.6 In een systematisch literatuuronderzoek onderzoch-

ten wij of CRP waardevol is voor de opsporing van een pneumo-

nie en of CRP volgens de literatuur een bacteriële van een virale 

lageluchtweginfectie kan onderscheiden.

Methoden
Zoekstrategie

Relevante artikelen werden opgezocht volgens de meest recente 

aanbevelingen.7-9 We doorzochten PubMed (januari 1966 tot en 

met april 2004) en EMBASE (januari 1980 tot en met april 2004) 

met behulp van de MeSH-termen en tekstwoorden “C-reactive 

protein”, “pneumonia”, “acute bronchitis” en “lower respiratory 

tract infection” en de tekstwoorden “C reactive protein” en “lower 

respiratory infection”. Voor beide databases pasten we methodo-

logische filters toe voor diagnostisch onderzoek.9,10 Tot slot lie-

pen we de referenties van de gevonden artikelen na.

Selectie van onderzoeken

Wij selecteerden onderzoeken op basis van titel en samenvatting. 

Het moest hierbij gaan om onderzoeken waarin CRP werd ver-

geleken met een thoraxfoto of met microbiologisch onderzoek. 

Onderzoeken bij immuungecompromitteerde patiënten, inten-

sivecarepatiënten, of patiënten met een pneumonie opgelopen 

in het ziekenhuis sloten we uit.

Kwaliteitsmeting

Wij beoordeelden de geselecteerde onderzoeken op hun kwaliteit 

aan de hand van de richtlijn van de Cochrane-diagnostiekwerk-

groep.8 Vier criteria uit deze richtlijn verdienden speciale aan-

dacht, omdat bij afwezigheid ervan de waarde van de diagnos-

tische test wordt overschat.11 Deze zogeheten Lijmer-criteria 

(kader) gebruikten wij bij de sensitiviteitsanalyse.

Lijmer-criteria
– Index- en referentietest worden blind beoordeeld: de beoor-

delaar van de referentietest (thoraxfoto of microbiologisch 

onderzoek) heeft geen weet van de uitslag van de indextest 

(CRP) en vice versa.

– Om verificatiebias te voorkomen moet na iedere indextest 

(CRP) de referentietest volgen, niet slechts na een afwijkende 

indextest.

– Het moet gaan om een prospectief onderzoek (geen patiënt-

controleonderzoek) met een klinische populatie dat is gericht 

op vooraf gedefinieerde klinische kenmerken van de ziekte.

– In het onderzoek wordt de setting duidelijk omschreven.

Gegevensextractie

Van ieder onderzoek construeerden we aan de hand van zo moge-

lijk 3 verschillende afkappunten 2 x 2-tabellen om sensitiviteit en 

specificiteit te kunnen berekenen. Indien we deze niet direct uit 

de publicatie konden afleiden, raadpleegden we de betreffende 

auteurs.

Statistische analyse

We gebruikten een algoritme voor het samenvatten van diagnos-

tische testeigenschappen volgens Midgette.7,13 Ten eerste bere-

kenden we de Spearmans rangcorrelatie van de proportie fout-

positieven en proportie fout-negatieven van de geïncludeerde 

onderzoeken. Bij een negatieve correlatie berekenden we de 

oppervlakte onder de ROC-curve. De DerSimonian Laird γ2-test 

werd gebruikt om heterogeniteit te onderzoeken. Tot slot verricht-

ten we een subgroepanalyse op leeftijd.

In een sensitiviteitsanalyse vergeleken we de onderzoeken die 

voldeden aan alle Lijmer-criteria met de onderzoeken die van 

mindere kwaliteit waren.

Wat is bekend?
  Diagnostische onzekerheid over de aanwezigheid van een 

pneumonie of een bacteriële lageluchtweginfectie kan leiden 

tot irrationele antibioticumvoorschriften.

  C-reactief proteïne wordt steeds vaker gebruikt bij de diagnos-

tiek van lageluchtweginfecties.

  Recente publicaties spreken elkaar tegen wat betreft de diag-

nostische waarde van C-reactief proteïne.

  De NHG-Standaard Acuut hoesten van 2003 raadt het gebruik 

van CRP vooralsnog af vanwege onvoldoende bewijs voor de 

toegevoegde waarde bij de diagnostiek van lageluchtweginfec-

ties.

Wat is nieuw?
  C-reactief proteïne is onvoldoende sensitief en specifiek om 

een pneumonie of bacteriële lageluchtweginfectie aan te tonen 

dan wel uit te sluiten.

  De huidige onderzoeken ondersteunen het voorschrijven van 

antibiotica op basis van CRP bij lageluchtweginfecties in de 

huisartsenpraktijk onvoldoende.
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Resultaten
Op basis van titel en samenvatting selecteerden we 22 artikelen 

uit 165 referenties in PubMed en 340 referenties in EMBASE. Uit-

eindelijk includeerden we 17 artikelen waarvan er 13 voldoende 

kwantitatieve informatie bevatten voor statistische analyse.

Kwaliteitsmeting

Slechts drie onderzoeken voldeden aan de vier Lijmer-crite-

ria.14,16,19 Alledrie hadden een thoraxfoto als referentiestandaard

(tabel 1).

Onderzoekskenmerken

Wat betreft onze eerste onderzoeksvraag (detectie van pneumo-

nie) hadden alle onderzoeken op één na betrekking op volwas-

senen. Drie onderzoeken waren in de eerste lijn verricht, twee in 

de tweede lijn en één onderzoek had een gemengde eerste- en 

tweedelijnspopulatie.

De meeste onderzoeken van onze tweede onderzoeksvraag (bac-

teriële oorsprong van lageluchtweginfectie) gingen over kinderen. 

Twee onderzoeken waren verricht in een gemengde eerste- en 

tweedelijnspopulatie; alle andere binnen de tweede lijn.

Testeigenschappen

De testeigenschappen van CRP met betrekking tot detectie van 

een pneumonie of van de bacteriële oorsprong van een lagelucht-

weginfectie zijn weergegeven in figuur 1.

Detectie van pneumonie

Voor het beantwoorden van onze eerste onderzoeksvraag ver-

kregen wij van 5 onderzoeken 3 afkappunten en van 1 onder-

zoek 2 afkappunten om sensitiviteit en specificiteit te berekenen 

(n=1178). De spreiding in sensitiviteit was 10-98%, de spreiding in 

specificiteit 44-99%. De Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt (ρ) 

tussen de proportie fout-positieven en de proportie fout-negatie-

ven was 0,33, p<0,01 (γ2-test). Subgroepanalyse bij volwassenen 

resulteerde in een Spearmans ρ van -0,82, p=0,40 (γ2-test). De 

ROC-curve van deze homogene subgroep is weergegeven in figuur 

2. De oppervlakte onder de curve is 0,80 (95%-BI 0,75-0,85).

Sensitiviteitsanalyse van de onderzoeken die voldeden aan alle 

Lijmer-criteria (oppervlakte onder de curve 0,84; 95%-BI 0,78-0,90) 

en de onderzoeken die hier niet aan voldeden (0,74; 95%-BI 0,65-

0,83) liet zien dat kwaliteit van de onderzoeken geen grote invloed 

had.

Bacteriële oorsprong

Twaalf onderzoeken hadden betrekking op onze tweede onder-

zoeksvraag. Acht hiervan waren geschikt voor statistische analyse 

(n=1086). De spreiding in sensitiviteit was 8-100%, de spreiding 

in specificiteit 27-95%. Spearmans ρ was –0,49; p<0,01 (γ2- test). 

Subgroepanalyse bij kinderen resulteerde in een Spearmans ρ 

van –0,65; p<0,01 (γ2-test). Vanwege statistische heterogeniteit 

kon een ROC-curve niet worden weergegeven.

Tabel 1 Kwaliteitsmeting van de 17 onderzoeken

Validiteitscriteria Criteria met betrekking tot toepasbaarheid 
van de resultaten

Blinde 
beoordeling 
van index- en 
referentietest 

*

Verificatiebias 
is vermeden*

Prospectieve 
klinische 

populatie *

Selectiebias is 
vermeden

Onafhanke-
lijke 

interpretatie 
van de 

indextest

Behandelings-
paradox is
vermeden

Setting 
vermeld*

Ziekteduur 
vermeld

Demo-
grafische 
gegevens

(ten minste 
leeftijd)

Deel 1 Detectie van pneumonie
Flanders et 
al.14 †

+ + + + + ? + + +

Almirall et al.15 ? + - + ? ? + - +
Hopstaken et 
al.16 †

+ + + + ? ? + + +

Melbye et al. 
(1992)17 

- - + ? ? ? + + +

Babu et al.18 ? ? - - ? + + + +
Melbye et al. 
(1988)19 †

+ + + ? ? + + - +

Deel 2 Bacteriologische oorsprong van lageluchtweginfecties
Almirall et al.15 ? + + + ? ? + - +
Prat et al.20 ? + + ? ? + + - +
Requejo et al.21 ? + + ? ? ? - - -
Garcia Vazquez 
et al.22

? + + + ? + + - +

Virkki et al.23 ? + + + ? + + - +
Hedlund et al.24 ? + + + ? + + - +
Heiskanen et 
al.25

? + + + ? + + - +

Nohynek et al.26 ? + + ? ? + + + +
Ortqvist et al.27 ? + + + ? + + + +
Korppi et al.28 ? + + ? ? + + - +
Kerttula et al.29 ? + + + ? + + + +
McCarthy et 
al.30

? + + + ? + + - +

* Lijmer-criteria
† voldoen aan alle Lijmer-criteria
+ criterium afwezig; - criterium aanwezig; ? aan/afwezigheid criterium niet vermeld
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Beschouwing
CRP is onvoldoende sensitief en specifiek om een pneumonie 

of de bacteriële oorsprong van een lageluchtweginfectie aan te 

tonen dan wel uit te sluiten. Het meeste diagnostisch onderzoek 

is methodologisch van matige kwaliteit.

Eerste onderzoeksvraag: detectie van pneumonie

Wij vonden een oppervlakte onder de ROC-curve van 0,80 voor 

de detectie van een pneumonie bij volwassenen door C-reactief 

proteïne. De toepasbaarheid van CRP heeft alles te maken met de 

voorafkans op een pneumonie en die is laag in de huisartsenprak-

tijk.31 Gaan we bijvoorbeeld uit van de gegevens van Melbye et al. 

voor een CRP-afkappunt van 20, een voorafkans op een pneumo-

nie van 5%, sensitiviteit 0,80 en specificiteit 0,72, dan is de posi-

tief voorspellende waarde 12,7% en de negatief voorspellende 

waarde 98,6%. De kans op aanwezigheid dan wel afwezigheid van 

een pneumonie is na de CRP-test nauwelijks gestegen.

Bovendien kan uit de ROC-curve geen optimaal afkappunt voor 

CRP worden bepaald. De verschillende onderzoeken waren hierin 

niet eenduidig.

Tweede onderzoeksvraag: bacteriële oorsprong van lageluchtweginfectie

De onderzoeken die we selecteerden voor onze tweede onder-

zoeksvraag waren statistisch en epidemiologisch zeer heterogeen. 

Hierdoor was het niet mogelijk om de diagnostische waarde van 

CRP voor het aantonen van een bacteriële lageluchtweginfectie 

Figuur 1 Schematische weergave van sensitiviteit en specificiteit (95%-BI) van CRP in relatie tot detectie van een pneumonie (a) of van een bacteriële lage-
luchtweginfectie (b)
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samen te vatten. De onderzoeken waren van slechte methodo-

logische kwaliteit. Van vier onderzoeken ontbraken kwantitatieve 

gegevens volledig.

Beperkingen

Hoewel we de onderzoeken hebben beoordeeld op hun kwaliteit 

volgens de gangbare Cochrane-richtlijnen, hebben we niet spe-

cifiek de kwaliteit vastgesteld van de manier waarop de referen-

ties (‘gouden standaarden’) werden bepaald. De uitslagen van 

een thoraxfoto of microbiologische diagnose hangen af van de 

gebruikte methoden. De interpretatie van thoraxfoto’s is bijvoor-

beeld afhankelijk van de beoordelend radioloog en de aanwezig-

heid van een infiltraat hangt af van de ziekteduur.32,33 Voor de 

microbiologische diagnose zijn de gebruikte technieken, maar 

ook de relatie tussen kolonisatie en pathogenese van belang. Is 

een gevonden bacterie pathogeen of slechts commensaal?34-36

Praktische consequenties

Gezien de lage voorafkans in de huisartsenpraktijk en de onduide-

lijkheid over het optimale afkappunt van de CRP-test is de waarde 

van CRP-diagnostiek voor het aantonen van een pneumonie in de 

eerste lijn beperkt. Daarnaast is het aantal fout-positieve testuit-

slagen bij een lage specificiteit (figuur 1) aanzienlijk, wat leidt tot 

onnodige antibioticavoorschriften.

We hebben laten zien dat de onderzoeken naar het aantonen van 

een bacteriële oorsprong van een lageluchtweginfectie dermate 

heterogeen zijn dat ook voor dit doel de CRP-test niet kan worden 

aanbevolen. Deze conclusie ondersteunt nog eens het standpunt 

in de NHG-Standaard Acuut hoesten, namelijk dat er onvoldoen-

de bewijs is voor de aanvullende waarde van CRP bij de diagnos-

tiek van lageluchtweginfecties.

Conclusie
C-reactief proteïne is onvoldoende sensitief en specifiek om een 

pneumonie of de bacteriële oorsprong van lageluchtweginfec-

tie aan te tonen dan wel uit te sluiten. De huidige onderzoeken 

ondersteunen het voorschrijven van antibiotica op basis van CRP 

bij lageluchtweginfecties in de huisartsenpraktijk niet.
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Methodologie van kwalitatief onderzoek

Participeren in ziekte en zorg: meer over 
kwalitatief onderzoek
Sjaak van der Geest

Inleiding
Naast open interviews, focusgroepdiscussies en waarneming is 

ook participatie van eminent belang in kwalitatief onderzoek. 

In vier eerdere beschouwingen over kwalitatief onderzoek die in 

2004 in H&W gepubliceerd zijn, is de methodologische en episte-

mologische waarde van participatie opvallend afwezig.1-4 Zowel in 

de waarnemingen van de onderzoeker,2 als tijdens het analyseren 

van de gegevens3 spelen de eigen ervaringen van de onderzoe-

ker immers een cruciale rol, ook al wordt dat niet altijd expliciet 

beschreven.

Het uitgangspunt van deze beschouwing over participatie is een-

voudig: communicatie tussen mensen (zoals in onderzoek) is 

niet mogelijk tenzij er sprake is van gedeelde ervaring. Wij weten 

In 2004 verscheen in H&W een serie van vier artikelen over de methoden 

van kwalitatief onderzoek. Dit artikel over participatie is hier een aanvul-

ling op. H&W publiceert steeds meer kwalitatief onderzoek. Een heldere 

beschrijving van de methodologie kan ook gewone lezers erbij helpen de 

waarde van dergelijk onderzoek beter in te schatten.

slechts waar de ander het over heeft, als we het onderwerp van 

zijn mededeling kunnen ‘plaatsen’ in onze eigen ervaringen. De 

– inmiddels spreekwoordelijke – bezoeker van Mars begrijpt aan-

vankelijk weinig tot niets van wat hij hoort en ziet op onze aarde 

omdat zijn referentiekader totaal anders is.

Het epistemologisch belang van het eigen referentiekader wordt 

mooi samengevat in het citaat dat Philipsen en Vernooij-Dassen1 


