
Titel: Uitkomsten enquête CRP en urineonderzoek 
 
Vanuit de praktijk bereikte ons de vraag hoe collega’s omgaan met uitslagen die op meerdere 
manieren zijn te interpreteren.  

Wat doen we met een CRP tussen de 20 en 100 bij een matig zieke patiënt met hoesten? En wat doen 
we met een urine uitslag bij mictieklachten waarbij wel de ery’s en leuco’s positief zijn, maar niet de 
nitriet? 
 
Daarom hebben we u 2 mei jongstleden een korte enquête gestuurd. Van de 180 aangeschreven 
huisartsen hebben 52 huisartsen de enquête geretourneerd. Een hele mooie respons waarvoor 
hartelijk dank! Hier volgen de uitkomsten, voorzichtige conclusies en aanbevelingen. 

 
Uitkomsten enquête CRP 

 
 

Een CRP van 50 lijkt een omslagpunt te zijn bij de meeste huisartsen om al dan niet antibiotica voor te 
schrijven. De NHG standaard Acuut hoesten adviseert bij een matig zieke patiënt met acuut hoesten 
en een CRP tussen de 20 en 100 mg/l het klinisch beeld bepalend te laten zijn alsmede de 
risicofactoren zoals hartfalen, DM, COPD, astma, leeftijd < 3 maanden of > 75 jaar. Dit advies wringt 

een beetje aangezien je juist een CRP prikt omdat je twijfelt hoe ziek de patiënt nu eigenlijk is. 
Daarom lijkt een grenswaarde zoals die in de praktijk door ons als huisartsen gebruikt wordt van 50 
mg/l goed verdedigbaar. Ook in verschillende onderzoeken wordt deze waarde als afkappunt gebruikt 

(noot 22 van de standaard Acuut hoesten). We hebben feedback van de internisten van het MST 
gevraagd en deze vonden uiteraard ook dat de kliniek leidend moest blijven, we de NHG standaard 
moesten volgen maar een afkappunt van 50 mg/l goed verdedigbaar.  
 
Uitkomsten enquête urineonderzoek 

 
 
Sommige mensen gaven meerdere antwoorden. Met behulp van de commentaren in de toelichting 
hebben we deze teruggebracht naar het meest voorliggende antwoord in relatie tot de kern van de 
vraag. Het geven van antibiotica staat dus gelijk aan het beleid laten bepalen door de uitslag van de 
ery’s en leuco’s op de stick. Praktijken die zowel een urinesediment als een dipslide deden, hebben we 

als urinesediment gecategoriseerd. De NHG standaard Urineweginfecties (flowchart) adviseert bij 
negatieve nitriet een dipslide of urinesediment te doen. Uit de enquête bleek dat redenen om hiervan 
af te wijken meestal van logistiek aard waren. Dit lijkt voor een urinesediment  zwaarder te wegen 
dan voor een dipslide. Mensen die dipslides gebruiken vertellen dat het nauwelijks meer tijd in beslag 
neemt dan een kweekset klaarleggen. Urinekweek heeft wel als voordeel dat er een resistentie 
bepaling wordt gedaan, maar duurt uiteraard langer. Een urinekweek gaat ten koste van het eigen 

risico van de patiënt. Helaas kan er in Labmicta geen resistentiebepaling gedaan worden aan de hand 
van groei op een dipslide. Menzis hanteert  een vergoeding van 2,00 euro voor een dipslide (M&I code 

12903). Uit de cijfers van de enquête lijkt dat er nog winst te halen is in het terugbrengen van 
onnodig antibioticagebruik door het inzetten van een dipslide in de huisartsenpraktijk. Persoonlijk 
denk ik dat met name winst te behalen is bij postmenopausale vrouwen met dysurie klachten op basis 
van atrofische urethritis. 
 

Peter van der Lugt, coördinator onderzoek  

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2017/06/NHG-standaard-urineweginfecties.jpg
https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2017/06/Enquete-CRP.png
https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2017/06/Enquete-urineonderzoek.png

