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Diagnostiek en beloop van cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen

Bart Knottnerus, Eric Moll van Charante, Suzanne Geerlings, Gerben ter Riet

Dit zijn op zichzelf goede onderzoeken, maar ze hebben 

uiteenlopende nadelen: de nitriettest geeft vaak een fout-

negatieve uitslag, het maken van een urinesediment vergt 

specifieke vaardigheden en een dipslide kunt u pas de vol-

gende dag beoordelen. Daarbij is het de vraag in hoeverre 

de verschillende urineonderzoeken toegevoegde waarde 

hebben bij deze specifieke patiënt (een gezonde, 34-jarige 

vrouw met veel pijn tijdens het plassen, die zelf een cystitis 

vermoedt).

3. Wat zou uw beleid zijn indien deze vrouw een cystitis blijkt 

te hebben?  

Hoewel u gewend bent om vrouwen met een cystitis on-

middellijk een antibioticum voor te schrijven, bent u zich 

bewust van de nadelen daarvan (mogelijke bijwerkingen, 

antibioticaresistentie). Wellicht is een uitgesteld recept 

een optie, omdat uw ervaring is dat een cystitis soms spon-

taan geneest. Aan de andere kant wilt u niet het risico ne-

men dat deze vrouw pyelonefritis ontwikkelt.

De uitgelichte vragen leggen dagelijks terugkerende thema’s 

bloot met betrekking tot de diagnostiek en het beloop van cys-

titis in de huisartsenpraktijk. In onderstaande beschouwing 

gaan wij nader in op deze thema’s aan de hand van een recent 

proefschrift.1 

Wat is een urineweginfectie?
Een cystitis kenmerkt zich door de aanwezigheid van zowel 

urinewegsymptomen als bacteriurie bij gezonde, niet-zwan-

gere vrouwen. De meest nauwkeurige diagnostische test voor 

het vaststellen van bacteriurie is de urinekweek. Onduidelijk 

is echter hoeveel colony-forming units (CFU) van een uropa-

thogeen er per milliliter (ml) urine aanwezig moeten zijn om 

Een veelvoorkomend probleem

Stelt u zich voor: op een drukke vrijdagmiddag bezoekt een 

34-jarige vrouw uw praktijk. Sinds enkele uren heeft zij he-

vige pijn tijdens het plassen, die begon toen ze op haar werk 

was. Ze denkt dat ze een blaasontsteking heeft, hoewel ze er 

nooit eerder een heeft gehad. Omdat het morgen weekend is 

wil ze graag zo snel mogelijk weten of haar vermoeden juist is. 

Ze heeft geen medische voorgeschiedenis, is niet zwanger, ge-

bruikt geen medicijnen en heeft geen verhoogd risico op een 

seksueel overdraagbare aandoening.

U stelt zichzelf de volgende vragen:

1. Hoe groot is de kans dat deze vrouw een ongecompliceerde 

urineweginfectie heeft?  

Hoewel de hevige pijn en het eigen vermoeden van de 

vrouw een cystitis suggereren weet u niet of de kans groot 

genoeg is om de diagnose te stellen. Omdat de vrouw zegt 

nooit eerder een cystitis te hebben gehad betwijfelt u of 

haar vermoeden betrouwbaar is.

2. Is aanvullend urineonderzoek nodig?  

De urineonderzoeken die u kunt overwegen zijn een uri-

nestick (vooral nitriet), een urinesediment en een dipslide. 
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Terwijl men in veel wetenschappelijke onderzoeken slechts één 
test onderzoekt gebruiken huisartsen in de praktijk meer vragen 
en urineonderzoeken, die vaak overlappende informatie bevatten. 
Als we rekening houden met deze onderlinge afhankelijkheid, dan 
blijkt dat het stellen van drie vragen vaak voldoende is om een 
cystitis aan te tonen of uit te sluiten en dat zowel sediment- als 
dipslide-onderzoek weinig toevoegt aan informatie die al bekend 
is uit de anamnese en eventueel urinestickonderzoek. Daarnaast 
blijkt meer dan eenderde van de vrouwen met cystitisklachten 
bereid te zijn om behandeling met antibiotica uit te stellen als hun 
huisarts dat voorstelt. Het ter sprake brengen van uitgesteld anti-
bioticagebruik kan dus leiden tot een beperking van het antibioti-
cagebruik en daardoor bijdragen aan het tegengaan van bacteri-
ele resistentieontwikkeling. Omdat de kans op pyelonefritis na 
een cystitis zeer klein is, is het veilig om antibiotica achterwege te 
laten. Bovendien is de kans op vermindering van klachten bij een 
uitgesteld recept even groot als bij het onmiddellijk starten van 
antibiotica. Hoewel de resultaten voor de onderzochte populatie 
overtuigend zijn, is voor het doen van hardere aanbevelingen ver-
volgonderzoek nodig.
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De kern
 ▪ Drie anamnestische items maken de kans op aanwezigheid 

van een cystitis waarschijnlijk: veel pijn tijdens het plassen, een 
sterk vermoeden van de vrouw een cystitis te hebben en de af-
wezigheid van vaginale irritatie. 

 ▪ Als de anamnese onvoldoende zekerheid geeft over de diag-
nose, is het zinvol om urinestickonderzoek naar nitriet en bloed 
uit te voeren.

 ▪ Sediment- en dipslide-onderzoek voegen nauwelijks iets toe 
aan informatie die al bekend is uit de anamnese en eventueel uri-
nestickonderzoek.

 ▪ De mate waarin vrouwen de kans dat ze een cystitis hebben 
correct schatten, lijkt niet af te hangen van het aantal eerdere 
cystitis dat ze hebben gehad.

 ▪ Het bespreken van de mogelijkheid om behandeling met an-
tibiotica uit te stellen lijkt een effectieve, veilige methode om het 
antibioticagebruik bij vrouwen met cystitisklachten te beperken.
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een negatieve urinekweek een cystitiskans van minder dan 

30%.

Wat is de beste diagnostische strategie?
In onze onderzoekspopulatie van vrouwen met pijnlijke en/

of frequente mictie bleken drie anamnestische items samen 

te hangen met een positieve urinekweek: veel pijn tijdens het 

plassen, een sterk vermoeden van de vrouw een cystitis te 

hebben en de afwezigheid van vaginale irritatie. Andere items 

(zoals de mate van aandrang of het aantal eerdere cystitiden 

dat een vrouw had gehad) voegden hieraan geen relevante in-

formatie toe. Bij aanwezigheid van zowel veel pijn als een sterk 

cystitisvermoeden van de vrouw was de kans op een positieve 

urinekweek groter dan 70%, en bij afwezigheid van beide klei-

ner dan 30%, ongeacht andere testuitslagen. Als er veel pijn 

was zonder sterk cystitisvermoeden maakte de aanwezigheid 

van vaginale irritatie een cystitis zeer onwaarschijnlijk. Op 

basis van dit algoritme bleek het mogelijk om bij 56% (109/196) 

van de vrouwen in onze onderzoekspopulatie een cystitis met 

voldoende zekerheid aan te tonen of uit te sluiten. Als de drie 

anamnestische items geen uitsluitsel gaven was het zinvol 

om urinestickonderzoek naar nitriet en bloed uit te voeren. 

Als een van deze sticktests positief was bij een vrouw met een 

sterk cystitisvermoeden, of als beide positief waren bij een 

vrouw zonder een sterk cystitisvermoeden, dan was een cysti-

tis zeer waarschijnlijk. In alle andere gevallen was de kans op 

een cystitis te klein om de diagnose te stellen. Het aanvullend 

verrichten van een sediment- en/of dipslide-onderzoek was 

nauwelijks van invloed op de kansen die we op basis van de 

anamnese en urinestick konden schatten.15

Het gepresenteerde algoritme kan worden afgeleid uit 

[tabel 1 en 2], die de diagnostische kenmerken van twee di-

agnostische modellen tonen: ‘alleen anamnese’ (model A) en 

‘anamnese + urinestick’ (model B). In [tabel 1] zijn de afzonder-

lijke items te zien op basis waarvan men cystitiskansen kan 

schatten voor elk van de twee modellen. Door per  patiënt de 

afzonderlijke itemscores op te tellen verkrijgen we een som-

een kweek positief te noemen. In de praktijk gebruikt men 

vaak de traditionele afkapwaarde van 105 CFU/ml, die Kass 

in 1957 heeft geïntroduceerd in het kader van een onderzoek 

bij asymptomatische vrouwen en vrouwen met pyelonefritis.2 

Een onderzoek uit 1982 liet echter zien dat bij jonge, seksueel 

actieve vrouwen met dysurie en frequente mictie een afkap-

waarde van 102 CFU/ml nauwkeuriger was dan een afkap-

waarde van 105 CFU/ml.3 Verschillende onderzoeken hebben 

deze lagere afkapwaarde sindsdien ondersteund.4-8 Omdat we 

hoeveelheden lager dan 103 CFU/ml niet met behulp van stan-

daardkweekmethoden kunnen bepalen, adviseren internati-

onale richtlijnen om een kweek bij symptomatische vrouwen 

positief te noemen bij minimaal 103 CFU/ml van een primair 

uropathogeen (Escherichia coli en Staphylococcus saprophyticus), 

minimaal 104 CFU/ml van een secundair uropathogeen (on-

der andere Klebsiella pneumoniae en Proteus mirabilis) of minimaal 

105 CFU/ml van een twijfelachtig uropathogeen (onder andere 

Pseudomonas-stammen).9

Welke tests?
Omdat het maken van een kweek duur is en tijd kost is het 

nodig om een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de 

kweekuitslag te maken op basis van de beschikbare diagnosti-

sche middelen: anamnese, urinestick, sediment en dipslide. In 

de praktijk combineren huisartsen informatie uit verschillen-

de tests om tot een diagnostisch oordeel te komen. Ze interpre-

teren testuitslagen dus in de context van andere testuitslagen. 

Bij wetenschappelijk onderzoek vergelijkt men tests echter 

vaak geïsoleerd van de context met een referentietest, zonder 

dat men rekening houdt met andere testuitslagen.10,11 Als men 

dergelijke informatie buiten beschouwing laat, kan dat leiden 

tot overschatting van de toegevoegde diagnostische waarde 

van een test.12-14 In tegenstelling tot de meeste eerdere onder-

zoeken onderzochten wij daarom de toegevoegde waarde van 

tests bij de diagnostiek van urineweginfecties wanneer we 

hun onderlinge afhankelijkheid in beschouwing nemen.15 De 

achterliggende gedachte is dat een test alleen zinvol is als hij 

iets toevoegt aan de informatie die al bekend is.

Wanneer is diagnostiek goed genoeg?
Omdat traditionele, veelgebruikte onderzoeksmaten als de 

Receiver Operating Characteristic (ROC)-curve vaak moeilijk 

te vertalen zijn naar de praktijk,16 geven wij er de voorkeur aan 

om de uitkomsten van diagnostische strategieën uit te druk-

ken in cystitiskansen. Om de kweekuitslag zo goed mogelijk te 

benaderen moet een diagnostische strategie aan alle vrouwen 

met een positieve urinekweek een zo groot mogelijke cystitis-

kans toekennen (idealiter 100%) en aan alle vrouwen met een 

negatieve kweek een zo klein mogelijke cystitiskans (idealiter 

0%). In twee onafhankelijke peilingen bleken 150 Nederlandse 

huisartsen de grenzen voor het aantonen en uitsluiten van 

een cystitis bij respectievelijk 70% en 30% te leggen.15 Een di-

agnostische strategie is, in het geval van cystitis, dus goed ge-

noeg als zij aan vrouwen met een positieve urinekweek een 

cystitiskans van meer dan 70% toekent en aan vrouwen met 

Abstract
Knottnerus BJ, Moll van Charante EP, Geerlings SE, Ter Riet G. Diagnosis and course of cystitis 
in healthy non pregnant women. Huisarts Wet 2013;56(9):444-7.
While many studies often use only one diagnostic test, in daily practice general prac-
titioners make use of more questions and urine tests, which often provide comple-
mentary information. With this in mind, cystitis can often be diagnosed or discoun-
ted on the basis of three questions, and sediment and dipslide investigations provide 
little additional information to that provided by the history and urine dipstick analy-
sis. In addition, more than a third of women with cystitis symptoms are willing to 
delay starting antibiotics if this is suggested by their GP. Thus discussion about de-
laying antibiotic use can lead to less use of antibiotics and thereby help combat bac-
terial antibiotic resistance. It is safe to withhold antibiotics because the risk of pyelo-
nephritis after a cystitis is very low. Moreover, the likelihood of easing symptoms is 
the same regardless of whether antibiotics are delayed or started immediately. Al-
though the data for the investigated population were convincing, further research is 
needed before firm recommendations can be made.
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gepubliceerd, maar daarin hebben de onderzoekers het cysti-

tisvermoeden van de vrouw niet in de analyse verwerkt.17,18

Wel of geen antibiotica?
Een kwart tot de helft van alle vrouwen die met cystitisklach-

ten bij de huisarts komen herstelt binnen een week zonder 

antibiotica.19-21 Uitstel van antibioticagebruik blijkt even ef-

fectief als een directe start, terwijl het antibioticagebruik met 

20% afneemt.22 We onderzochten hoeveel vrouwen met cysti-

tisklachten bereid zijn om behandeling met antibiotica uit 

te stellen als hun huisarts dat voorstelt. Meer dan eenderde 

van de betrokken vrouwen (51/137) bleek hiertoe bereid, van 

wie meer dan de helft (28/51) na een week geen antibiotica had 

gebruikt. Bij een grote meerderheid van deze vrouwen (20/28) 

waren de klachten verminderd of verdwenen.23 Deze bevin-

dingen sluiten aan bij eerder onderzoek, waarin vrouwen met 

cystitisklachten aangaven dat zij lang niet altijd antibiotica 

wilden gebruiken, terwijl artsen daar vaak wel van uitgaan.24 

Bovendien blijkt het risico op pyelonefritis, dat voor veel huis-

artsen een reden is om antibiotica voor te schrijven, bij vrou-

score die we kunnen gebruiken om met behulp van [tabel 2] 

een cystitiskans te schatten voor de betreffende patiënt.

Bij een patiënte met veel pijn die een cystitis vermoedt en 

geen vaginale irritatie heeft, kunnen we op basis van model 

A (alleen anamnese) een somscore van 12 berekenen [tabel 

1], die overeenkomt met een cystitiskans van > 70% [tabel 2]. 

Volgens dezelfde methode zal een patiënte met een beetje pijn 

die een cystitis vermoedt een cystitiskans van 30-70% hebben, 

waardoor een urinestick geïndiceerd is en we model B kun-

nen toepassen. Als vervolgens zowel de nitriet- als de bloedtest 

negatief is, is de cystitiskans < 30%, terwijl deze > 70% is als een 

van beide sticktests positief is.

Hoewel de resultaten voor de onderzochte populatie over-

tuigend zijn, is het voor het doen van hardere aanbevelingen 

noodzakelijk om ons model in een andere, vergelijkbare popu-

latie te valideren. Eerder heeft men twee validatieonderzoeken 

Tabel 2 Somscores en voorspelde cystitiskansen

Somscore Cystitiskans

Model A Model B

≤ 3 ≤ 12 < 30%

4-8 14-17 30-70%

≥ 11 ≥ 19 > 70%

Tabel 1 Klinische scores van afzonderlijke items

Item Score per item

Model A Model B

Anamnese

veel pijn 4 0

patiënt vermoedt een cystitis 8 11

vaginale irritatie -1 -2

Urinestick

nitriet positief – 14

bloed ≥ 1+ – 8
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wen met een cystitis zeer klein.19,20 Dit zagen wij terug in onze 

onderzoekspopulatie, waarin geen enkele vrouw pyelonefritis 

ontwikkelde. Het bespreken van de mogelijkheid om behan-

deling met antibiotica uit te stellen lijkt dus een effectieve, 

veilige methode om antibioticagebruik te beperken en bacte-

riële resistentieontwikkeling tegen te gaan.

Betekenis voor de praktijk
Onze bevindingen suggereren dat huisartsen een groot deel 

van de cystitisdiagnostiek zonder urineonderzoek kunnen 

afhandelen, dat ze bij vrouwen met een voor een cystitis sug-

gestieve anamnese geen (vaak fout-negatieve) nitriettest hoe-

ven te doen en dat sediment- en/of dipslide-onderzoek niet 

nodig is als informatie uit de anamnese en eventueel urine-

stickonderzoek bekend is.15 Wat de behandeling betreft kun-

nen huisartsen het antibioticagebruik bij cystitis beperken 

door bij iedere vrouw met cystitisklachten de mogelijkheid te 

bespreken om een eventuele behandeling met antibiotica uit 

te stellen.23,24 De kans op pyelonefritis is immers zeer klein,19,20 

terwijl de kans op vermindering van de klachten bij een uitge-

steld recept even groot is als bij het onmiddellijk starten van 

antibiotica.22 Ter vervanging van antibiotica of als aanvulling 

op een uitgesteld recept kunnen huisartsen pijnmedicatie 

overwegen.25,26

Voorspelling van het beloop 
Hoewel een kwart tot de helft van alle vrouwen met cysti-

tisklachten binnen een week spontaan herstelt, is nog niet 

duidelijk welke vrouwen dit precies betreft. Daarom zou een 

volgende stap in het wetenschappelijk onderzoek naar cystitis 

kunnen zijn om uit te vinden op basis van welke klachten en 

urinetests we kunnen voorspellen of een individuele patiënt 

baat zal hebben bij antibiotica, al dan niet met een uitgesteld 

recept. Bijkomend voordeel is dat het in een dergelijk onder-

zoek niet nodig is om de (arbitraire) afkapwaarde voor een po-

sitieve kweek te definiëren. ▪
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