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Ten geleide

Ten geleide

In 2006 verscheen de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.
In de afgelopen vijf jaar zijn veel van de richtlijnen (NHG-Standaarden maar ook andere landelijke
richtlijnen) waarop de hoofdstukken van de LESA zijn gebaseerd, herzien. Daarnaast neemt naast
het NHG, de NVKC en de SAN sinds 2009 ook de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) deel aan de LESA.
Op grond van deze ontwikkelingen zijn veel hoofdstukken van de LESA aangepast en leek het ons
zinvol de LESA opnieuw te publiceren.
Een groot aantal hoofdstukken is aangepast op grond van een herziene versie van de onderliggende
richtlijn (atriumfibrilleren, coeliakie, diarree, diep veneuze trombose, hartfalen, hemochromatose,
leveraandoeningen, nieraandoeningen, overgevoeligheid, schildklierfunctiestoornissen en subfertiliteit). Enkele hoofdstukken zijn samengevoegd tot één nieuw hoofdstuk (reumatoïde artritis en
jicht tot ‘artritis’ en hypertensie en cholesterol tot ‘cardiovasculair risicomanagement’). De naam
van het hoofdstuk mononucleosis is gewijzigd in ‘acute keelpijn’.
Daarnaast zijn, op grond van de deelname van de NVMM, alle hoofdstukken waarin microbiologisch onderzoek een rol speelt opnieuw beoordeeld en waar nodig herzien (acute keelpijn, diarree,
leveraandoeningen, maagklachten, soa, subfertiliteit en urineweginfecties).
Ook het probleemgeoriënteerd formulier is aangepast aan de herziene hoofdstukken (zie bijlage
Probleemgeoriënteerd laboratoriumformulier).
De belangrijkste wijzigingen worden aan het begin van het betreffende hoofdstuk weergegeven.
Deze herziene versie van de LESA zal worden uitgegeven als een makkelijk te raadplegen boekje en
als een zogenaamd ‘levend document’, toegankelijk via internet. Op deze manier kunnen in de toekomst op eenvoudige wijze wijzigingen in hoofdstukken worden aangebracht en nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd, bijvoorbeeld na het verschijnen van herzieningen of nieuwe NHG-Standaarden. Zo kan de LESA continu actueel gehouden worden. Om deze reden is tevens besloten om
de nummering van de hoofdstukken en van de bijlagen te laten vervallen.
Ten slotte zijn er de afgelopen jaren nog enkele andere ontwikkelingen geweest die van belang zijn
voor de LESA. Tegenwoordig wordt door de meeste laboratoria ter bepaling van de nierfunctie een
geschatte creatinineklaring (eGFR) gegeven. In de niet-herziene hoofdstukken wordt vaak nog
geadviseerd het serumcreatininegehalte te bepalen.
Daarnaast was in de vorige versie van de LESA Het Diagnostisch Kompas de onderlegger voor veel
hoofdstukken (met name wat betreft de referentiewaarden). Het Diagnostisch Kompas is voortgezet
in het Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. In de nieuwe hoofdstukken wordt derhalve
naar dit handboek verwezen.
Utrecht, januari 2012

Ten geleide
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Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak
Eerste herziening van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak ‘Rationeel aanvragen van
laboratoriumdiagnostiek’
Belangrijkste wijziging
- De NVMM neemt sinds deze versie deel aan de ontwikkeling van deze LESA en om die reden
zijn de hoofdstukken waarin microbiologisch onderzoek een rol speelt opnieuw beoordeeld
en, waar nodig, herzien.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak

Inleiding
De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische
Microbiologie (NVMM) en de Centra voor Medische Diagnostiek (SAN). Een Landelijke Eerstelijns
Samenwerkingsafspraak (LESA) geeft richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en andere beroepsgroepen die in de eerste lijn werkzaam zijn en houdt daarbij rekening met de verschillen
in taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen.
Kenmerkend voor een LESA is dat de richtlijnen op een zodanige manier worden gepresenteerd dat
door de betrokken beroepsgroepen, in dit geval huisartsen, klinisch chemici en medisch-microbiologen op regionaal niveau werkafspraken over de aanbevelingen kunnen worden gemaakt.
De doelstelling van de richtlijnen van de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
(verder te noemen ‘de LESA’) is het optimaal gebruikmaken van laboratoriumdiagnostiek door de
juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek of het aanvragen
van diagnostiek op onjuiste indicatie te voorkómen. In verschillende publicaties is aangetoond dat
het probleemgeoriënteerd aanvragen van laboratoriumdiagnostiek een eenvoudige manier is om
tot verandering in aanvraaggedrag te komen en het invoeren van richtlijnen voor het laboratoriumonderzoek te bevorderen.1,2 Uit een onderzoek naar het aanvraaggedrag van huisartsen betreffende
negentien laboratoriumbepalingen, blijkt dat actieve betrokkenheid bij het maken van richtlijnen
en meer dan één jaar ervaring met probleemgeoriënteerd aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
geassocieerd zijn met respectievelijk 27% en 41% minder aangevraagde bepalingen.3
De LESA is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en consensusafspraken in de werkgroep. Bij
de bespreking van de wetenschappelijke literatuur en de gemaakte keuzes is de werkgroep uitgegaan van de NHG-Standaarden. Voor de onderwerpen waarvoor geen NHG-Standaarden beschikbaar zijn, is uitgegaan van andere algemeen geaccepteerde richtlijnen, zoals multidisciplinaire
richtlijnen en algemene richtlijnen in het vakgebied klinische chemie, laboratoriumgeneeskunde
en microbiologie. Voor onderwerpen waarvoor geen algemene richtlijnen voorhanden waren, is
literatuuronderzoek gedaan. Verder zijn de ervaringen met het probleemgeoriënteerde aanvraagformulier en de huidige werkwijze van laboratoria van belang geweest bij de totstandkoming van de
LESA.4

Inhoud en opbouw LESA
De frequentie van voorkomen en aanbevelingen voor laboratoriumonderzoek in de richtlijnen
vormden de basis voor de selectie van aandoeningen voor opname in de LESA.
De hoofdstukken hebben een vaste opzet. Bij de achtergrondinformatie over de aandoening (vooral
epidemiologie en pathofysiologie) wordt bij voorkeur verwezen naar goed toegankelijke publicaties.
In elk hoofdstuk wordt bij elke aanbevolen bepaling aangegeven wat de indicatie voor het aanvragen van deze bepaling is en worden de achtergronden van de bepaling en de referentiewaarden
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besproken. Indien mogelijk wordt aangegeven wat de laboratoriumbepaling toevoegt aan de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Bij de achtergrondinformatie over de bepaling is zo veel mogelijk informatie over de sensitiviteit en specificiteit van de bepaling vermeld, over de prevalentie en
over de positief en negatief voorspellende waarden.
Bij het opstellen van de aanbevelingen in de LESA is rekening gehouden met de ruimtelijke beperkingen van een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier op papier. Het is te verwachten dat deze
beperking in de nabije toekomst vervalt als de huisarts de diagnostiek elektronisch kan aanvragen
met een binnen het Huisarts Informatie Systeem functionerende diagnostiekmodule (zoals bijvoorbeeld via ‘Zorgdomein’).

Samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en microbiologen
Van huisartsen wordt verwacht dat zij laboratoriumdiagnostiek zo veel mogelijk probleemgeoriënteerd aanvragen. Daarnaast is het voor een goede interpretatie van de uitslagen van belang dat de
huisarts de relevante klinische gegevens op het aanvraagformulier vermeldt.
Huisartsen en klinisch chemici
Op grond van zijn expertise over onder andere testkarakteristieken en analytische en biologische
variatie van de bepaling, informeert de klinisch chemicus de huisarts over de indicatie voor een test
en de interpretatie van testuitslagen.
De klinisch chemicus dient uitslagen die sterk afwijkend en klinisch relevant zijn, zo snel mogelijk
te rapporteren aan de huisarts (zie verder). De huisarts is ervoor verantwoordelijk dat bij een sterk
afwijkende uitslag de juiste actie wordt ondernomen.
De klinisch chemicus geeft de huisarts desgevraagd feedback over zijn aanvraaggedrag, waarbij
eventueel een vergelijking wordt gemaakt met het aanvraaggedrag van andere artsen in de regio.
Samenwerking tussen klinisch chemici en huisartsen geeft ook de mogelijkheid tot samenwerking
op het punt van kwaliteitsbewaking van testapparatuur die in de huisartsenpraktijk wordt gebruikt.
Huisartsen en microbiologen
Op grond van zijn kennis over de methoden om de aanwezigheid van micro-organismen aan te
tonen in de verschillende lichaamsvloeistoffen, informeert de microbioloog de huisarts over de
indicatie voor een onderzoek en over de interpretatie van testuitslagen. Ook de wijze van verzamelen van het in te sturen materiaal is een belangrijk onderdeel van afspraken. De microbioloog dient
de positieve testuitslagen, met name wanneer deze klinisch relevant zijn, zo snel mogelijk te rapporteren aan de huisarts. De huisarts is ervoor verantwoordelijk dat bij een positieve uitslag de juiste actie wordt ondernomen.
De microbioloog en de huisarts kunnen onderling afspraken maken over feedback op het aanvraaggedrag van de huisarts, waarbij ook de mogelijkheid bestaat een vergelijking te maken met het aanvraaggedrag van andere artsen in de regio. Op grond van het kwaliteitsbeleid kan de microbioloog
eveneens een rol vervullen in het gebruik van testmateriaal bij onderzoek dat de huisarts in eigen
beheer uitvoert.
Het microbiologisch onderzoek is als apart hoofdstuk in de LESA opgenomen. Daarnaast wordt dit
onderzoek ook besproken in de hoofdstukken waar dit van toepassing is (diarree, soa, subfertiliteit,
maagklachten, acute keelpijn, leveraandoeningen en urineweginfecties). Voor een goede interpretatie van de kweekuitslag moet de huisarts bij het aanvragen van de kweek de volgende informatie
vermelden: de herkomst van het materiaal (bijvoorbeeld catheterurine), het klinisch beeld (bijvoorbeeld verblijf in het buitenland bij parasitologisch onderzoek van feces) en antibioticagebruik (bijvoorbeeld bij een urineweginfectie).
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Gesprekspunten voor de regio
In de LESA-werkgroep is overeenstemming bereikt over de aanbevelingen betreffende de aandoeningen die in de inhoudelijke hoofdstukken worden besproken. Geadviseerd wordt niet af te wijken
van deze aanbevelingen. De werkgroep adviseert om regionaal bijeenkomsten met het regionaal
laboratorium te organiseren, voor overleg en desgewenst het maken van afspraken over de volgende punten:
Het regionaal probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
In veel regio’s wordt een aanvraagformulier gebruikt dat niet geheel overeenkomt met het landelijke
model. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
-

-

Zijn er bepalingen op het formulier die niet in de LESA worden geadviseerd (bijvoorbeeld FSH
en LH, vitamine D)?
Zijn er belangrijke aandoeningen/bepalingen weggelaten?
Wat betreft het microbiologisch onderzoek: is er voldoende ruimte op het formulier om klinisch
relevante informatie te geven of is er een apart aanvraagformulier voor microbiologische bepalingen?
Is er ruimte om bepalingen aan te kruisen op indicaties die buiten de genoemde aandoeningen
vallen (bijvoorbeeld kinkhoestserologie)?
Is er sprake van (een apart formulier met) een alfabetische lijst? Kan deze vervallen?

Bespreking van hoofdstukken uit de LESA
Bespreking van specifieke hoofdstukken geeft vaak aanleiding tot het maken van aanvullende werkafspraken. Discussiepunten komen vaak voort uit de verschillen in werkwijze in laboratoria. Sommige laboratoria geven bijvoorbeeld de gelegenheid bij urineweginfecties een dipslide op te sturen
en te laten beoordelen, waarbij tevens resistentiebepaling plaatsvindt. Het bacteriologisch onderzoek bij diarree kan plaatsvinden door middel van een kweek, maar sommige laboratoria gebruiken
tests op basis van DNA-onderzoek, die sneller een betrouwbaarder uitslag geven. Een tripletest is
dan niet meer noodzakelijk. Bij mononucleosis infectiosa heeft het de voorkeur om, indien geïndiceerd, de specifieke antistoffen te bepalen en af te spreken de test op heterofiele antistoffen niet
meer te gebruiken.
Vervolgbepalingen bij een laag Hb
Door het vermelden van klinische gegevens kan de klinisch chemicus een advies geven over een
vervolgonderzoek, wanneer het Hb erg laag is. In dit verband kan men ook specifieke afspraken
maken over vervolgonderzoek naar hemoglobinopathieën.
Uitvoeren extra bepalingen
Laboratoria bewaren doorgaans het bloedmonster één week na het aanvragen van de bepaling.
Wanneer het noodzakelijk is, kunnen in tweede instantie extra (klinisch chemische of serologische)
bepalingen worden aangevraagd. Een ‘spijtmonster’ is een serummonster, dat voor bepaalde doeleinden langer kan worden bewaard. Men kan afspraken maken over de gebruikelijke termijn van
bewaren (zodat achteraf extra bepalingen kunnen worden uitgevoerd), na welke termijn huisartsen
specifiek een bepaling uit een ‘spijtmonster’ kunnen aanvragen en op welke indicaties dit kan
gebeuren. Microbiologische laboratoria bewaren sera doorgaans vele jaren.
Het doorgeven van sterk afwijkende laboratoriumuitslagen
De werkgroep adviseert regionaal werkafspraken te maken over het doorgeven van sterk afwijkende
uitslagen. Door onvoldoende onderbouwing met onderzoek uit de eerste lijn, is het niet mogelijk

8

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

hiervoor een landelijke lijst beschikbaar te stellen (zie bijlage Het doorgeven van sterk afwijkende
laboratoriumuitslagen).
Kwaliteitsbewaking van testapparatuur buiten de laboratoriumsetting
Er zijn steeds meer apparaten en tests beschikbaar om buiten het laboratorium onderzoek uit te
voeren naast of in de buurt van het bed van de patiënt (Point of care testing (POCT): ook wel bedside testing) bijvoorbeeld op bloedglucose, CRP, INR, D-dimeer, soa (hiv). Het verdient aanbeveling
de eigen apparaten geregeld te laten testen. Dit kan onder andere met behulp van het laboratorium
waarmee de huisarts samenwerkt. Hiervoor zijn (aanvullende) afspraken en procedures te maken.
Diagnostisch Toetsoverleg (DTO)
Naast het gebruik van een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier kan de invoering van de aanbevelingen in de LESA worden bevorderd door het gebruik van feedbackcijfers in een Diagnostisch
Toetsoverleg (DTO).
DTO is een met het Farmacotherapeutisch Toets Overleg vergelijkbaar overleg tussen het regionale
(ziekenhuis)laboratorium en de huisartsen in de regio. De laatste jaren wordt in steeds meer regio’s
DTO georganiseerd voor huisartsengroepen (met name door de huisartsenlaboratoria voor huisartsengroepen (HAGRO’s). In een dergelijk overleg kunnen zowel nascholing en feedback, als het
maken van regionale afspraken aan de orde komen.5 De feedback van het regionale laboratorium is
geschikt voor het vergelijken van het aanvraaggedrag van huisartsen met dat van collega’s en om de
discussie over verschillen in het aanvraaggedrag op gang te brengen. Een en ander kan een reden
zijn tot het aanpassen van het aanvraaggedrag.
De Federatie voor Medisch Coördinerende Centra (FMCC) kan een coördinerende rol spelen bij
het aanbieden van regionale ondersteuning.
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Acute keelpijn
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

Acute keelpijn

Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is aangepast op grond van de herziening van de NHG-Standaard Acute keelpijn.
Het hoofdstuk is verbreed van ‘mononucleosis’ naar ‘acute keelpijn’, omdat dit beter aansluit bij de NHG-Standaard.
Bij patiënten met acute keelpijn wordt nadere diagnostiek binnen zeven dagen niet geadviseerd in verband met het doorgaans spontane herstel binnen deze tijd.

1. Inleiding
Onder acute keelpijn verstaan we keelklachten die korter dan veertien dagen bestaan. De oorzaak
van acute keelpijn is meestal viraal, een van de vele verkoudheidsvirussen en soms het epstein-barrvirus (EBV). De belangrijkste bacteriële veroorzaker van acute keelpijn komt uit de groep-A-bètahemolytische streptokokken (GABHS). Keelontsteking door het epstein-barrvirus wordt ook mononucleosis infectiosa genoemd. Deze infectie komt vooral voor beneden het dertigste levensjaar, met
een piek rond de adolescentie en verloopt vaak symptoomloos.
De incidentie in de huisartsenpraktijk wordt geschat op vijftig gevallen per duizend patiënten per
jaar.
Virale en bacteriële keelontstekingen genezen doorgaans spontaan binnen zeven dagen.1 Het is
daarom niet zinvol om in de eerste fase van de ziekte aanvullend onderzoek te doen.
Diagnostiek is pas zinvol bij diagnostische onzekerheid en bij vermoeden van een ernstig beloop,
bij een verhoogd risico op complicaties (acuut reuma in de voorgeschiedenis, sterk verminderde
weerstand, meerdere ziektegevallen in een min of meer gesloten gemeenschap) en bij langer dan
zeven dagen durende keelpijn.
In de vroege fase van een infectie met EBV is vaak alleen het aantal lymfocyten verhoogd. Deze zijn
dikwijls atypisch van vorm. De aanwezigheid van atypische lymfocyten kan behalve op mononucleosis infectiosa ook wijzen op een infectie met andere micro-organismen, bijvoorbeeld cytomegalie.
De leukocytentelling en -differentiatie is daarom niet zinvol en de uitslag heeft geen invloed op het
beleid. Hetzelfde geldt voor aanvullende diagnostiek naar groep-A-bèta-hemolytische streptokokken, zoals een keelkweek, bepaling van de antistreptolysinetiter. Ook hiervoor geldt dat de uitslag
het beleid niet beïnvloedt.
Zie voor verdere informatie de NHG-Standaard Acute keelpijn.1

2. Diagnostiek bij vermoeden van mononucleosis infectiosa: EBV-antistoffen
Verricht bij vermoeden van mononucleosis infectiosa bij adolescenten met langer dan zeven dagen
durende keelpijn serologisch onderzoek. Serologische diagnostiek binnen zeven dagen na het
begin van de klachten is niet zinvol omdat de testuitslag dan niet betrouwbaar is.
Vervolgdiagnostiek is zelden nodig. De hoogte van antistoffenconcentraties, lymfocytenaantallen
en eventueel de ALAT, zijn geen maat voor de ernst van de ziekte of voor het ziektebeloop.
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Figuur 1: Verloop antistoffen bij epstein-barrvirusinfectie
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Voor de diagnostiek van een EBV-infectie wordt meestal gebruik gemaakt van antistofbepaling
tegen het ‘virus capside antigen (VCA). IgM-antistoffen worden tijdens de infectie vroeg gevormd,
verdwijnen binnen zes tot twaalf weken, en hun aanwezigheid wijst in het algemeen op een recente
infectie, terwijl aanwezigheid van IgG-antistoffen wijzen op een recente dan wel in het verleden
doorgemaakte infectie. Bepalend voor de aanwezigheid van de antistoffen is de infectieduur waarbij ze gemeten worden (zie figuur 1). De sensitiviteit en specificiteit van deze testen hangen daarom
samen met de ziekteduur op het moment waarop het bloed wordt afgenomen (zie tabel 1).
In plaats van VCA-IgG wordt ook wel EBNA-IgG (Epstein Barr nuclear antigen) gemeten.
Antistoffen tegen EBNA-IgG zijn pas na geruime tijd aantoonbaar in het bloed. In combinatie met
VCA-IgM en VCA-IgG kan de anti-EBNA-IgG-bepaling differentiëren tussen een acute (zeer zelden
EBNA-IgG aanwezig) en niet recente infectie (EBNA-IgG positief, VCA-IgG positief en VCA-IgM
negatief ). De bepaling daarvan is vooral zinvol om een EBV-infectie in het (recente) verleden aan te
tonen (zie figuur 1).
In verband met de geringe sensitiviteit en specificiteit wordt de reactie van Paul Bunnell of modificaties daarvan, niet aanbevolen.
Tabel 1: Testeigenschappen van antistofbepaling tegen EBV
Test

Sensitiviteit (%)

Specificiteit (%)

Positief voorspellende waarde (%)*

Negatief voorspellende waarde (%)*

Antilichamen
tegen VCA of
EBNA

97 (range 95-99)

94 (range 89-99)

64

95

Karakteristieken van diagnostische tests voor mononucleosis infectiosa2
* Uitgaande van een voorafkans van 10%
EBV-IgM-antistoffen zijn soms ook positief bij de aanwezigheid van IgM-antistoffen voor CMV,
Toxoplasma, Rubella of Hepatitis A. Bij een dergelijke polyclonale IgM-respons worden vooral IgMantilichamen aantoonbaar tegen verschillende andere infectieuze agentia als gevolg van in het verleden doorgemaakte infectie zonder dat er een nieuw, specifiek contact was. Daardoor kan het
onduidelijk zijn welk micro-organisme de klinische verschijnselen veroorzaakt. Vergelijking met
vorige testresultaten of herhaling van serologisch onderzoek kan hierbij duidelijkheid geven.

Acute keelpijn
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Referentiewaarden
EBV-VCA-IgG- en EBV-VCA-IgM-antistoffen

dichotome testuitslag

3. Ter opsporing van onderliggende immuunstoornis: aantal leukocyten, differentiatie
Verricht bij vermoeden van een afwijkend beloop, zoals ernstig ziek zijn, te lang ziek zijn of steeds
zieker worden, een leukocytentelling en -differentiatie. Een afwijkend beloop kan voorkomen bij een
immuunstoornis zoals agranulocytose door gebruik van bijvoorbeeld thyreostatica of oncolytica.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Bij een immuunstoornis kan het aantal leukocyten, hun vorm en functie afwijkend zijn.
Bij een vermindering van het aantal leukocyten tot < 1 x 109/l is het risico op (ernstige) infecties en
een ernstig beloop vergroot. De differentiatie kan aanwijzing geven over de aard van de stoornis.
Referentiewaarden3
Leukocyten

Differentiatie

4-10 x 109/l

Neutrofiele granulocyten

1,5-7,5 x 109/l

Eosinofiele granulocyten

0,05-0,5 x 109/l

Basofiele granulocyten

0-0,2 x 109/l

Monocyten

0-1 x 109/l

Lymfocyten

1-3,5 x 109/l
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Acuut coronair syndroom
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Acuut coronair syndroom

Het begrip ‘acuut coronair syndroom’ omvat zowel het acute myocardinfarct als instabiele angina
pectoris.1
Bij een vermoeden van een myocardinfarct zal de patiënt over het algemeen met spoed worden
verwezen naar de dichtstbijzijnde afdeling Spoedeisende Hulp. Ter uitsluiting van een infarct bij
een op klinische gronden gering vermoeden (vooral indien geen opname gewenst of geïndiceerd
is) of wanneer patiënten zich pas 24 uur of langer na het ontstaan van de klachten presenteren,
kunnen hartspierspecifieke enzymen die vrijkomen bij infarcering, van waarde zijn voor de diagnostiek in de huisartsgeneeskundige setting.

2. Diagnostiek acuut myocardinfarct: hartspecifieke troponinen en CK-MB
Bij patiënten met nauwelijks suspecte klachten of bij patiënten die meer dan 24 uur tot 5 dagen na
het optreden van de eerste symptomen van een mogelijk myocardinfarct de huisarts bezoeken en
geen klachten meer hebben, kan aanvullende diagnostiek zinvol zijn. Afhankelijk van differentieeldiagnostische overwegingen, de duur van de klachten en comorbiditeit zal de diagnostiek plaatsvinden op een eersteharthulp, een polikliniek of in de huisartsenpraktijk. Zowel de CK-MB als beide
troponinetests zijn voor dit doel geschikt.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Drie tot negen uur na het optreden van het infarct zijn de waarden van troponinen en CK-MB verhoogd (zie tabel 1). In de eerste zes uur na het begin van de klachten is de sensitiviteit van de tests
nog onvoldoende, maar na twaalf uur is de sensitiviteit zeer hoog. De CK-MB-waarden normaliseren weer na twee à drie dagen; de troponinen blijven enkele dagen langer verhoogd.2,3
Seriële metingen verhogen de betrouwbaarheid en worden veelal op hartbewakingsafdelingen uitgevoerd.
De specificiteit en sensitiviteit van CK-MB zijn, mits gemeten > 9 uur na het begin van het infarct,
respectievelijk 98 en 99%. De getallen voor troponinen liggen (6-12 uur na het begin van het infarct)
in dezelfde orde van grootte of mogelijk iets lager: specificiteit 83-98% en sensitiviteit 94-100%.4
Tabel 1: Eigenschappen van de verschillende hartmerkstoffen5
Merkstof

Eerste verhoging Piek (uren)
(uren)

Herstel (dagen)

Opmerkingen

CK-MB

3-12

16-24

2-3

lage kosten, minder hartspecifiek

Troponine T

3-12

12-48

5-14

lang verhoogd

Troponine I

3-12

12-48

5-10

Referentiewaarden
Afhankelijk van het laboratorium.
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Algemeen onderzoek
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Algemeen onderzoek

De indicatie ‘algemeen bloedonderzoek’ is de meest voorkomende indicatie waarvoor huisartsen
laboratoriumdiagnostiek aanvragen: analyses van het probleem-georiënteerd laboratoriumonderzoek aanvragen in twee regio’s laten zien dat 25 tot 30% van de aanvragen de indicatie ‘algemeen
bloedonderzoek’ betreffen.1,2 Het aantal bepalingen dat wordt aangevraagd bij algemeen bloedonderzoek bij patiënten met lichamelijk onverklaarde klachten moet zo veel mogelijk beperkt blijven.
Reden hiervoor is dat de kans op een fout-positieve uitslag van een bepaling bij elke extra bepaling
toeneemt.2 Referentiewaarden van bepalingen worden gewoonlijk berekend in een groep gezonde
personen, waarbij vaak de 2,5e en de 97,5e percentiel als grenzen worden genomen. Willekeurig
uitgevoerd bloedonderzoek bij gezonden resulteert daardoor in 5% afwijkende uitslagen, die niet
op ziekte wijzen. De kans op een afwijkende uitslag neemt toe naarmate bij een persoon meer
bepalingen worden aangevraagd. Bij 5 bepalingen is deze kans opgelopen tot 23%.
In navolging van de NHG-Standaard Bloedonderzoek: algemene principes en uitvoering in eigen
beheer wordt geadviseerd bij het algemeen bloedonderzoek een beperkt aantal bepalingen aan te
vragen, met een zo klein mogelijke kans op fout-positieve uitslagen (Hb, bezinkingssnelheid erytrocyten (BSE), glucosespiegel en TSH).3
Daarnaast zijn er door de werkgroep twee op indicatie te verrichten bepalingen (creatinine en
ALAT) vermeld. Vooral bij ouderen is vaak sprake van een verminderde nierfunctie. De afname van
de nierfunctie gaat zeer geleidelijk en veroorzaakt vaak ‘vage’ klachten. Ter uitsluiting van een leveraandoening kan het aanvragen van de ALAT worden overwogen. Nadeel van de test is dat veel uitslagen fout-positief zijn.

2. Ter uitsluiting van infectieziekten en maligniteiten: BSE
Bepaling van de BSE wordt in de huisartsenpraktijk gebruikt om onderscheid te maken tussen
klachten die vanzelf weer overgaan en niet berusten op een aantoonbaar organisch substraat enerzijds en inflammatoire/infectieuze aandoeningen en maligniteiten anderzijds.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De bezinking is een maat voor de snelheid van de geldrolvorming van de erytrocyten in de tijd. De
geldrolvorming wordt beïnvloed door acutefase-eiwitten, waarvan fibrinogeen de belangrijkste is.
De BSE is tevens afhankelijk van de gammaglobulineconcentratie (met name IgM is een zeer krachtige geldrolvormer). Daarnaast is de BSE afhankelijk van het aantal erytrocyten (per mmol Hb-daling is het verschil per bezinking enkele millimeters). De BSE is verhoogd bij een groot aantal ziekteprocessen die gepaard gaan met een verhoging van eiwitconcentraties, zoals infectieziekten,
myocardinfarcten, reumatoïde artritis, auto-immuunziekten en mono- en polygammopathieën. De
BSE reageert traag op fysiologische veranderingen; in het begin van een ziekteproces duurt het
enige dagen voordat de eiwitconcentratie voldoende hoog is om een verhoogde bezinking te krijgen. Ook de halfwaardetijd van de BSE is lang, omdat de halfwaardetijd van de onderliggende eiwitten, die leiden tot verhoging, lang is. Voor fibrinogeen is de halfwaardetijd vier dagen, voor gammaglobulinen is dat enkele weken.
Bij een afkappunt van 12 mm/uur voor mannen bedraagt de sensitiviteit van een verhoogde bezinkingssnelheid in de huisartsenpraktijk voor inflammatoire/infectieuze aandoeningen en maligniteiten 73% en de specificiteit 84%. Bij een afkappunt van 28 mm/uur voor vrouwen bedraagt de sensitiviteit van een verhoogde bezinkingssnelheid in de huisartsenpraktijk 55% en de specificiteit
95%.4 Bepaling van de BSE is vooral geschikt voor het uitsluiten van bovengenoemde aandoeningen.
Algemeen onderzoek
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Ter uitsluiting van infectieziekten en maligniteiten bij lichamelijk onverklaarde klachten heeft de
bepaling van het C-reactief proteïne (CRP) geen meerwaarde boven de BSE (zie kader). Bij het vermoeden van acute ontstekingsprocessen (bijvoorbeeld vermoeden van acute appendicitis of delier)
heeft de CRP wél meerwaarde.
CRP-bepaling
Heeft men te maken met een acuut ontstekingsproces, bijvoorbeeld het vermoeden van een
appendicitis of een delier, dan is bepaling van de CRP het meest aangewezen. Bij langer bestaande klachten heeft de CRP geen meerwaarde boven de BSE en volstaat het bepalen van de BSE.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De CRP is een acutefase-eiwit dat onder invloed staat van interleukine 6 en wordt geproduceerd
in de lever. CRP is een eiwit dat na een stimulans (trauma, infectie, ontsteking) verhoogd is. Het
CRP kent een breed bereik van 0-500 mg/l. De CRP reageert snel: de waarde kan binnen 6 tot 8
uur verdubbelen. De halfwaardetijd van de CRP is ook 6 tot 8 uur.
Referentiewaarden5
Volwassenen en kinderen > 4 dagen
Neonaten < 4 dagen			

< 10 mg/l
< 15 mg/l

Referentiewaarden5
Neonaat
Kind

0-2 mm/uur
< 10 jr

3-13 mm/uur

Vrouw

≤ 50 jr

< 20 mm/uur

Vrouw

> 50 jr

< 30 mm/uur

Zwangeren

1 /2 trimester
3e trimester

< 20 mm/uur
< 30 mm/uur

Man

≤ 50 jr

< 15 mm/uur

Man

> 50 jr

< 20 mm/uur

e

e

3. Ter uitsluiting van anemie: Hb
Ter uitsluiting van een anemie wordt de Hb-waarde bepaald. Bij een afwijkende waarde wordt bij
de indicatie ‘algemeen bloedonderzoek’ niet automatisch vervolgonderzoek (MCV en afhankelijk
van deze waarde zo nodig nog andere bepalingen) gedaan.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Anemie.

4. Ter uitsluiting van diabetes mellitus type 2: glucose
Om diabetes mellitus uit te sluiten wordt het glucosegehalte in het bloed bepaald. Hierbij kan, uit
praktische overwegingen, eventueel worden volstaan met een niet-nuchtere glucosewaarde.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
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5. Ter uitsluiting van een schildklierfunctiestoornis: TSH
Ter uitsluiting van een schildklierfunctiestoornis kan het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) worden bepaald. Bij een afwijkende waarde wordt bij de indicatie ‘algemeen bloedonderzoek’ niet
automatisch het vrij-T4 bepaald.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen.

6. Ter uitsluiting van een nierfunctiestoornis: creatinine
Door de bepaling van het creatinine kan een nierfunctiestoornis worden opgespoord. Wanneer
men een schatting van de klaring maakt, krijgt men een betere indruk van de nierfunctie dan wanneer men alleen het serumcreatinine in ogenschouw neemt. Een schatting van de klaring kan met
behulp van de formule volgens Cockcroft-Gault worden gemaakt:
glomerulaire filtratiesnelheid = (140 – leeftijd) x gewicht in kg / 0,81 (bij mannen) of 1 (bij vrouwen)
x serumcreatinine (µmol/l).
Als men een gewicht invult op de laboratoriumaanvraag, kan het laboratorium een geschatte klaring terugrapporteren.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Nieraandoeningen.

7. Ter uitsluiting van een leveraandoening: ALAT
Door de bepaling van het alanineaminotransferase (ALAT) kan een leveraandoening worden opgespoord. Hoewel de incidentie en prevalentie van leveraandoeningen in de huisartsenpraktijk laag
is, en om die reden het aanvragen van een ALAT bij vage klachten doorgaans niet nodig is, kan men
bij een gering vermoeden van een leveraandoening het ALAT bepalen om een leveraandoening met
meer zekerheid uit te sluiten.3
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Leveraandoeningen.
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Anemie
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Anemie

Er is sprake van een anemie wanneer de Hb-waarde lager is dan de ondergrens van de referentiewaarde. Anemie is per definitie een laboratoriumdiagnose en geen aandoening; het kan een symptoom van een onderliggende ziekte zijn.
Op grond van het gemiddelde celvolume van de erytrocyten (het MCV: ‘mean corpuscular volume’)
wordt anemie onderverdeeld in microcytaire, macrocytaire en normocytaire anemie. Afhankelijk
van het type anemie wordt vervolgonderzoek verricht. Dit omvat de bepaling van het ferritine en in
een enkel geval tevens van ijzer en transferrine, LDH, vitamine B12, foliumzuur, reticulocyten, trombocyten, leukocyten en gericht onderzoek naar hemoglobinopathieën.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de NHG-Standaard Anemie.1

2. Diagnostiek anemie: Hb en MCV
De waarde van de hemoglobineconcentratie (Hb) bepaalt of een persoon een anemie heeft, het
MCV bepaalt of er sprake is van een microcytaire (MCV < 80 fl), normocytaire (MCV 80-100 fl) of
macrocytaire anemie (MCV > 100 fl).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Bij het stellen van de diagnose anemie wordt gewoonlijk de 2,5e percentiel van de Hb-waarde als
grenswaarde genomen. Voor microcytaire respectievelijk macrocytaire anemie gelden op dezelfde
wijze de 2,5e en 97,5e percentiel van het MCV als grenswaarden. Sensitiviteit en specificiteit van de
Hb- en MCV-bepaling voor respectievelijk een anemie en een micro-, normo- of macrocytaire anemie zijn door deze definitie 100%. Bepaling van Hb en MCV geeft in de regel geen uitsluitsel over de
oorzaak van de anemie, dat wil zeggen: sensitiviteit en specificiteit van deze bepalingen voor de
diverse ziektebeelden die aan anemie ten grondslag kunnen liggen zijn laag. Daarom is vervolgonderzoek meestal noodzakelijk.
Referentiewaarden
Hb2

Mannen
Vrouwen
Neonaten 0-14 dagen

8,5-11,0 mmol/l
7,5-10,0 mmol/l
5,5 mmol/l

MCV1

Volwassenen

80-100 fl (femtoliter = 10-151)

3. Vervolgdiagnostiek bij een micro- of normocytaire anemie (MCV < 100 fl): ferritine
Een normo- of microcytaire anemie en een ferritineconcentratie < 15 µg/l wijst op ijzergebreksanemie. Als de ferritineconcentratie > 100 µg/l bedraagt, is een ijzergebreksanemie zeer onwaarschijnlijk.
Bij een ferritineconcentratie > 15 µg/l bij patiënten die een aandoening hebben – of de afgelopen
maand hebben gehad – die een anemie door een chronische ziekte (ACD) tot gevolg kan hebben,
wordt aangeraden tevens het serumijzergehalte en het transferrinegehalte te bepalen. Bij ijzergebrek is het serumijzergehalte verlaagd en het transferrinegehalte verhoogd. Bij een anemie door
een chronische ziekte (zonder ijzergebrek) is het serumijzergehalte eveneens verlaagd, maar het
transferrinegehalte is dan verlaagd of normaal.
Bij een ferritineconcentratie > 15 µg/l in combinatie met een microcytaire anemie bij een patiënt
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die tot een risicogroep voor (dragerschap van) thalassemie behoort, wordt aanbevolen Hb-elektroforese of chromatografie aan te vragen.
Bij een ferritineconcentratie > 15 µg/l in combinatie met een normocytaire anemie zonder het vermoeden van een ACD, is verder onderzoek aangewezen: aantal reticulocyten, leukocyten, trombocyten en lactaatdehydrogenase (LDH; zie voor de interpretatie van testuitslagen paragraaf 4).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De sensitiviteit en specificiteit van de ferritinebepaling (afkappunt < 30 µg/l) voor een ijzergebreksanemie zijn respectievelijk 92% en 98%.3 Bij het hanteren van een lagere grenswaarde voor de ferritinebepaling vermindert de sensitiviteit duidelijk; bij een afkappunt van 12 µg/l zijn de sensitiviteit
en specificiteit voor een ijzergebreksanemie respectievelijk 25% en 98%. Aangezien ferritine een
acutefase-eiwit is, kan een verlaging door ijzergebrek in geval van ontsteking (bijvoorbeeld reumatoïde artritis), infectie of een maligniteit worden gemaskeerd door een gelijktijdige verhoging.
Referentiewaarden2
Ferritine

Mannen
Premenopauzale vrouwen
Postmenopauzale vrouwen
Mannen en vrouwen > 65 jaar

25-250 µg/l
20-150 µg/l
20-250 µg/l
45-250 µg/l

IJzer

Mannen
Vrouwen
Neonaten

14-35 µmol/l
10-25 µmol/l
17-40 µmol/l

Transferrine

Volwassenen
Neonaten

2,0-4,1 g/l
1,3-2,7 g/l

4. Vervolgdiagnostiek bij een macrocytaire anemie (MCV > 100 fl): LDH, aantal reticulocyten, trombocyten, leukocyten, vitamine B12 en foliumzuur
Een macrocytaire anemie wordt in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door een vitamineB12-deficiëntie of een foliumzuurtekort.1 De belangrijkste oorzaak van een macrocytaire anemie ten
gevolge van een vitamine-B12-deficiëntie is een auto-immuungemedieerde atrofische gastritis. Een
anemie door een foliumzuurdeficiëntie is meestal het gevolg van deficiënte voeding bij alcoholmisbruik.
Bij een vitamine-B12- of foliumzuurdeficiëntie is het MCV meestal verhoogd, het aantal reticulocyten verlaagd, en het LDH sterk verhoogd (> 3 keer de referentiewaarde).
Is het LDH licht verhoogd (tot drie keer de referentiewaarde) en het aantal reticulocyten hoog, dan
is er waarschijnlijk sprake van een hemolyse, vaak als gevolg van een autoantilichaamreactie.
Is het aantal reticulocyten verlaagd en het aantal leukocyten en trombocyten afwijkend, dan moet
worden doorverwezen voor cytologisch beenmergonderzoek, omdat er sprake kan zijn van een
maligniteit.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Er is per definitie sprake van een vitamine-B12- en foliumzuurdeficiëntie indien de waarde van de
bepaling onder de 2,5e percentiel van de referentiepopulatie ligt. Sensitiviteit en specificiteit zijn
hierbij per definitie 100%.
Voor de overige (combinaties van) bepalingen (LDH, aantal reticulocyten, trombocyten en leukocyten) zijn de sensitiviteit en specificiteit van de bepalingen apart, of van de combinatie van bepalingen voor een beenmergaandoening, hemolytische anemie of vitamine-B12-/foliumzuurdeficiëntie
niet bekend. Remming van het beenmerg gaat gepaard met een verlaging van het aantal reticulocyten en kan wijzen op een beenmergaandoening; stimulering van het beenmerg gaat gepaard met
een verhoging van het aantal reticulocyten en kan wijzen op hemolytische anemie.
Opgemerkt moet worden dat een verlaagd vitamine-B12 gehalte ook kan worden gevonden bij personen zonder het beeld van een macrocytaire anemie. De betekenis van een dergelijke waarde is
niet geheel duidelijk en moet vooralsnog worden geduid als een subklinische deficiëntie.
Anemie
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Referentiewaarden2
LDH

135-225 U/l

Reticulocyten

0-20% (geautomatiseerd 0-25%)

Trombocyten

150-400 x 109/l

Leukocyten

4-10 x 109/l

Vitamine-B12

afhankelijk van het laboratorium en de gebruikte methode

Foliumzuur

afhankelijk van het laboratorium en de gebruikte methode

5. Controle na medicamenteuze behandeling: Hb
Om het effect van de behandeling na te gaan, moet het Hb na vier weken gecontroleerd worden, en
vervolgens als verwacht mag worden dat het Hb weer op het normale niveau is. Bij orale ijzertoediening kan een gemiddelde stijging van ten minste 0,5 mmol/l per week worden verwacht. Bij
medicamenteuze behandeling van een vitamine-B12- of foliumzuurdeficiëntie mag na vier weken
een stijging met 10% van het Hb worden verwacht. Bij een afwijkend Hb wordt bij een controlebepaling niet automatisch vervolgonderzoek gedaan: de oorzaak van de anemie wordt immers als
bekend verondersteld.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie paragraaf 2.
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Angina pectoris
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie van 2006.

1. Inleiding

Angina pectoris

Bij angina pectoris zijn er (pijn)klachten op de borst, die vermoedelijk worden veroorzaakt door
voorbijgaande ischemie van het myocard. De angina pectoris wordt stabiel genoemd indien het
klachtenpatroon gedurende langere tijd bij herhaling optreedt bij dezelfde mate van inspanning of
bezigheid.
Voor informatie over de epidemiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard Stabiele angina
pectoris.1 Voor het laboratoriumonderzoek bij instabiele angina pectoris (hartspecifieke troponinen
en CK-MB) zie hoofdstuk Acuut coronair syndroom.

2. Bij vermoeden van anemie of een schildklierfunctiestoornis: Hb, TSH
Anemie en schildklierfunctiestoornissen kunnen angina pectoris uitlokken. Bij het vermoeden van
anemie of hyperthyreoïdie, in het bijzonder bij het bestaan van een tachycardie, bepaalt de huisarts
Hb en TSH.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Anemie en hoofdstuk Schildklieraandoeningen.
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Artritis
Dit hoofdstuk is een geheel herziene versie ten opzichte van de hoofdstukken Reumatoïde Artritis
en Jicht uit 2006. Deze hoofdstukken zijn nu samengevoegd in het hoofdstuk Artritis.

Artritis

Belangrijkste wijzigingen
Dit hoofdstuk is aangepast op grond van het verschijnen van de herzieningen van de NHGStandaarden Reumatoïde Artritis en Jicht, samengevoegd in de nieuwe NHG-Standaard
Artritis.
Bij vermoeden van jichtartritis heeft de bepaling van urinezuur aanvullende diagnostische
waarde voor de diagnose. Het is het niet noodzakelijk te wachten tot vier weken na de aanval voor het bepalen van het urinezuur.
Er is meer informatie opgenomen over de diagnostische waarde van de anti-CCP-test voor
de diagnose van reumatoïde artritis. Deze test blijft evenals de bepaling van de reumafactor
vanwege de lage sensitiviteit in de eerste lijn ongeschikt voor het stellen van een diagnose.
De paragraaf controle van reumatoïde artritis: Hb, MCV, BSE is komen te vervallen, omdat in
de herziene NHG-Standaard Artritis de controle van een eenmaal vastgestelde reumatoïde
artritis door de huisarts niet meer aanbevolen wordt.

1. Inleiding
Een jichtartritis is een steriele inflammatoire gewrichtsaandoening, die vaak recidiveert en die
beschouwd wordt als een systemische, metabole aandoening. Jichtartritis maakt deel uit van de
kristalartropathieën, een verzamelnaam voor aandoeningen die het gevolg zijn van intra-articulaire
vorming en neerslag van kristallen. In het geval van jichtartritis gaat het om natrium-uraatkristallen. Meestal manifesteert jicht zich als een acute monoartritis en soms als een (sub)acute oligoartritis. Minder frequent uit de ziekte zich door de vorming van kristaldepots in de onderhuid (tophi).
De diagnose reumatoïde artritis wordt vooral op klinische gronden gesteld. Laboratoriumonderzoek heeft voor het stellen van de diagnose weinig betekenis. Terwijl de huisarts vaak patiënten ziet
met gewrichtsklachten, is er maar zelden spraken van reumatoïde artritis. Voor epidemiologie en
pathofysiologie van jicht en reumatoïde artritis zie de NHG-Standaard Artritis.1

2.1 Diagnostiek jicht: urinezuur
Bij een vermoeden van een jichtartritis heeft een bepaling van het urinezuur aanvullende diagnostische waarde. Het aanvragen ervan hoeft niet direct. Houdt bij normale waarden rekening met een
andere artritis dan jichtartritis, hoewel ook normale urinezuurspiegels voorkomen bij jichtartritis.
Bij een verhoogde waarde is een jichtdiagnose waarschijnlijker. Andere bepalingen zijn niet geïndiceerd.
Bij aanhoudende twijfel over de diagnose (bijvoorbeeld bij klinische verdenking met een normaal
urinezuurgehalte) is een diagnostische punctie geïndiceerd om de pathognomische uraatkristallen
aan te tonen. Zie voor het aantonen van uraatkristallen in gewrichtsvloeistof de NHG-Standaard
Artritis.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De bepaling van de urinezuurconcentratie is geen gevoelige of een specifieke test voor jicht.
Er is een samenhang tussen de hoogte van de urinezuurconcentratie en de incidentie van jicht. Bij
een urinezuurconcentratie < 0,42 mmol/l is de incidentie van jicht 0,1%; bij > 0,53 mmol/l 5%. Het
verband tussen hyperurikemie en het vóórkomen van jicht is niet eenduidig: bijna alle jichtpatiënten hebben hyperurikemie (urinezuurconcentratie bij mannen > 0,42 mmol/l en bij vrouwen > 0,34

22

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

mmol/l), maar slechts 10% van de mensen met hyperurikemie krijgt ooit jicht.
In een populatie nieuwe patiënten op een polikliniek reumatologie werd van hyperurikemie een
positief voorspellende waarde voor jicht gevonden van 19%, en bij afwezigheid van hyperurikemie
een negatief voorspellende waarde voor jicht van 96% (hierbij was de jichtdiagnose gebaseerd op
het klinisch oordeel van de deelnemende reumatologen).
Referentiewaarden2
Urinezuur

Mannen
Vrouwen

0,20-0,42 mmol/l
0,12-0,34 mmol/l

2.2 Bij aanvang van medicatie en ter controle van onderhoudsbehandeling: urinezuur,
eGFR (creatinineklaring)
Onderhoudsbehandeling bij jicht heeft als doel het verlagen van het serumurinezuur en daarmee
het voorkomen van aanvallen van jichtartritis, gewrichtsschade en het verdwijnen van tophi. Om
het effect van de medicamenteuze behandeling te volgen, is bepaling van het serumurinezuur bij
het begin van de onderhoudsbehandeling geïndiceerd en daarna met een interval van vier weken,
tot een bevredigend therapieresultaat (aanvaardbare aanvalsfrequentie en/of het verdwijnen van
tophi) bereikt is. Een daling van het urinezuur kan dan zichtbaar worden. Aangezien allopurinol
renaal geklaard wordt, moet bij gebruik van allopurinol bij het begin van de behandeling en daarna
jaarlijks de nierfunctie worden bepaald. De nierfunctie (glomerulaire filtratiesnelheid) wordt in het
laboratorium vastgesteld door een schatting aan de hand van het serumcreatininegehalte met
behulp van de MDRD-formule (meestal afgekort als ‘eGFR’, estimated Glomerular Filtration Rate).
Bij een verminderde nierfunctie geldt een lagere maximale dosis allopurinol.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Zie paragraaf 2.1 en hoofdstuk Nieraandoeningen.
Referentiewaarden
eGFR (creatinineklaring): zie hoofdstuk Nieraandoeningen.

3. Diagnostiek reumatoïde artritis: IgM-reumafactor of anti-CCP
Laboratoriumonderzoek door de huisarts heeft beperkte betekenis bij een vermoeden van een reumatoïde artritis. Dit is alleen zinvol als de anamnese en het lichamelijk onderzoek gerede aanleiding geven om aan reumatoïde artritis te denken. Dan kan de positieve uitslag van een reumafactortest of de aanwezigheid van antistoffen tegen gecitrullineerd cyclisch peptide (anti-CCP) de
diagnose verder ondersteunen. Een sterk vermoeden op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek alleen is echter al een verwijsindicatie. Bovendien sluit een negatieve uitslag van een reumafactortest en/of anticitrullinetest reumatoïde artritis niet uit. In de tweede lijn wordt de test nog wel
gebruikt voor het stellen van de diagnose reumatoïde artritis: een verhoogde concentratie IgMreumafactor (IgM-RF) is volgens de richtlijnen van de American College of Rheumatology één van
de zeven criteria voor het stellen van de diagnose reumatoïde artritis.3 De bepaling van anti-CCP is
veelbelovend. De rol van anti-CCP in de huisartsenpraktijk is echter net zo beperkt als die van de
reumafactor.
Ook bepaling van de C-reactieve proteïne (CRP) heeft geen voordelen (zie hoofdstuk Algemeen
onderzoek). Gezien de lage voorafkans en de lage specificiteit heeft bepaling van de BSE slechts een
geringe toegevoegde waarde voor de diagnostiek van reumatoïde artritis. Bepaling van de BSE kan
soms wél bijdragen aan de differentiatie tussen reumatoïde artritis en artrose.

Artritis
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Reumafactoren kunnen op verschillende manieren worden aangetoond. Hoewel de latexfixatietest
een relatief simpele en goedkope test is, wordt de reumafactor (RF) test tegenwoordig doorgaans als
geautomatiseerde immunochemische bepaling uitgevoerd. Deze IgM-RF-test is wat specifieker dan
de latexfixatietest. Wanneer de uitslag van de bepaling wordt uitgedrukt in IU/ml, dus geijkt op een
internationaal referentiepreparaat, worden verschillen tussen laboratoria onderling onbelangrijk.
Bovenstaande geautomatiseerde tests geven als regel een kwantitatieve uitslag (in plaats van positief/negatief of > 25 IU/ml dan wel < 25 IU/ml). Dit kan zinvol zijn omdat in klinisch onderzoek een
verband blijkt te bestaan tussen (hoge) seropositiviteit aan het begin van de ziekte en de prognose.
Reumafactoren komen ook in de normale populatie voor. Bij juveniele idiopathische artritis is
slechts 10% van de patiënten positief, bij volwassenen stijgt dit tot 70%. Bij kinderen zijn de antinucleaire antistoffen (ANA) vaker positief. Op individueel niveau is de voorspellende waarde gering:
een positieve bevinding bewijst reumatoïde artritis niet, en een negatieve bevinding sluit de aandoening niet uit. Bij een voorafkans van 1% op reumatoïde artritis is de voorspellende waarde van
een positieve test op reumatoïde artritis (uitslag > 20 kIU/l) 14%, hetgeen betekent dat zes van de
zeven testuitslagen fout-positief zijn. Bij een voorafkans van 50% is de voorspellende waarde van
een positieve uitslag 94%. Bij een nog hogere voorafkans is de voorspellende waarde van een negatieve testuitslag onvoldoende om reumatoïde artritis met voldoende zekerheid uit te sluiten.
Het aantonen van auto-antistoffen gericht tegen gecitrullineerde antigenen in het synovium met
een test op basis van cyclisch gecitrullineerd peptide (anti-CCP-test) is een zeer specifieke test met
prognostisch belang voor de vroegdiagnostiek van reumatoïde artritis. De sensitiviteit van de antiCCP-bepaling ligt in verschillende onderzoeken tussen de 75-80%; de specificiteit ligt rond de 98%.
De auto-antistoffen zijn vaak jaren voor de eerste klinische verschijnselen in het bloed van patiënten met reumatoïde artritis, maar ook bij gezonde personen, aantoonbaar en de aanwezigheid
ervan in hoge titers correleert sterk met het ontwikkelen van artritis en uiteindelijk het optreden
van erosies.4,5
In een systematisch review concluderen Avouac et al. op basis van 58 onderzoeken dat de sensitiviteit van de tweede generatie anti-CCP-tests dicht bij die van de reumafactortest ligt. Anti-CCP heeft
een hogere specificiteit dan de reumafactortest om reumatoïde artritis van andere reumatische
ziekten te onderscheiden. De relatief lage sensitiviteit van zowel de reumafactortest als de antiCCP-testen maken de testen ongeschikt om als screeningsinstrument in de eerste lijn te fungeren.
Referentiewaarden2
IgM-RF (latexfixatietest of immunochemisch): afhankelijk van het laboratorium.
Anti-CCP: afhankelijk van het laboratorium.
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Atriumfibrilleren
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is herzien op grond van de herziening van de NHG-Standaard Atriumfibrilleren.
Bij vermoeden van hartfalen wordt geadviseerd BNP of NT-proBNP te bepalen.

Atriumfibrilleren

1. Inleiding
Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is. De diagnose wordt gesteld op basis van een kenmerkend ECG-beeld. Voor informatie over
de epidemiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard Atriumfibrilleren.1

2. Ter opsporing van anemie, een schildklieraandoening en diabetes mellitus: Hb, TSH, glucose
Atriumfibrilleren kan het enige teken van hyperthyreoïdie zijn. Anemie kan een uitlokkende factor
zijn. Diabetes mellitus is een belangrijke comorbiditeit met consequenties voor het verdere beleid.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Anemie, hoofdstuk Diabetes mellitus type 2 en hoofdstuk Schildklieraandoeningen.

3. Bij vermoeden van hartfalen: BNP of NT-proBNP
Het bestaan van atriumfibrilleren is op zichzelf geen reden voor bepaling van BNP of NT-proBNP.
Bij vermoeden van hartfalen is deze bepaling echter wel geïndiceerd.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
De meeste patiënten met atriumfibrilleren zonder hartfalen hebben licht verhoogde waarden.
Zie verder hoofdstuk Hartfalen.

4. Bij aanvang en jaarlijkse controle van behandeling met digoxine: eGFR (creatinineklaring) en kalium
Bij een verminderde creatinineklaring is er een verhoogd risico op toxiciteit van digoxine en zijn de
oplaad- en onderhoudsdosering lager.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De nierfunctie (glomerulaire filtratiesnelheid) wordt in het laboratorium vastgesteld door een
schatting aan de hand van het serumcreatininegehalte met behulp van de MDRD-formule (meestal
afgekort als ‘eGFR’, estimated Glomerular Filtration Rate).
Zie verder: hoofdstuk Nieraandoeningen.
Referentiewaarden2
eGFR (creatinineklaring)

zie hoofdstuk Nieraandoeningen

Kalium

3,5-5,0 mmol/l
Atriumfibrilleren
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Bloedingsneiging, verhoogde
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Bloedingsneiging, verhoogde

Een verhoogde bloedingsneiging uit zich door het ontstaan van bloedingen of door abnormaal veel
bloedverlies in de vorm van spontane bloedingen, langdurig nabloeden na een verwonding, een
tandheelkundige of operatieve ingreep, een hevige of langdurige menstruatie, of ernstig bloedverlies bij de bevalling. Spontane bloedingen in spieren en gewrichten zijn kenmerkend voor hemofilie, petechiën of trombocytopenie. Overmatige slijmvliesbloedingen (huid, tandvlees, menstruatie)
zijn kenmerkend voor de ziekte van Von Willebrand. Ook geneesmiddelengebruik (bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur) kan een verhoogde bloedingsneiging veroorzaken. Indien uit de familieanamnese of bij lichamelijk onderzoek aanwijzingen voor het bestaan van een verhoogde bloedingsneiging
naar voren komen, kan dat met betrekkelijk eenvoudig laboratoriumonderzoek mogelijk worden
bevestigd. Het functioneren van de stollingsfactorafhankelijke stollingsweg wordt getest door bepaling van de geactiveerde (‘activated’) partiële tromboplastinetijd (APTT) en de protrombinetijd
(PT).1 De bepalingen zijn weinig gevoelig voor aangeboren afwijkingen van de hoeveelheid fibrinogeen, lichte vormen van hemofilie A (factor-VIII-deficiëntie) en hemofilie B (factor-IX-deficiëntie)
en de ziekte van Von Willebrand (Von-Willebrand-factor), en relatief zeldzame stoornissen in de
fibrinenetwerkvorming en de fibrinolyse. Bepaling van de trombocytenconcentratie kan een trombocytopenie aantonen.

2. Diagnostiek verhoogde bloedingsneiging: APTT en PT
Bij het vermoeden van een verhoogde bloedingsneiging is het bepalen van de APTT en de PT geïndiceerd. De APTT is verlengd bij deficiënties van de stollingsfactoren II, V, VIII, IX, X, XI en XII en
bij gebruik van heparine of orale anticoagulantia. De PT is verlengd bij deficiënties van de factoren
II, V, VII en X.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Er is een grote variatie in de APTT en PT, afhankelijk van de gebruikte reagentia en methode. Bij
gezonde kinderen wordt een langere APTT gevonden dan bij volwassenen.
De PT is verlengd bij gebruik van orale anticoagulantia.
Bij routinematige bepalingen van de APTT en PT zonder aanwijzingen voor een verhoogde bloedingsneiging, is de voorspellende waarde laag. De precieze sensitiviteit en specificiteit van een verlengde APTT en PT voor een stollingsfactordeficiëntie is niet bekend. Doorgaans wordt alleen een
verlengde APTT of PT gevonden indien de concentratie van één of meer stollingsfactoren circa 50%
van normaal of lager is.
Referentiewaarden
APTT

Afhankelijk van gebruikte meetmethode en laboratorium (meestal 30-40 seconden)

PT

Afhankelijk van gebruikte meetmethode en laboratorium (meestal 11-14 seconden)

3. Diagnostiek verhoogde bloedingsneiging: trombocyten
Bij het vermoeden van een verhoogde bloedingsneiging is tevens het bepalen van de trombocytenconcentratie in het bloed geïndiceerd.
Trombocytopenie: voor een goede hemostase zijn ten minste 50 x 109/l (een derde van de onder-

Bloedingsneiging, verhoogde

27

grens van de referentiewaarde) goed functionerende trombocyten vereist. Een trombocytopenie
kan geïsoleerd voorkomen als gevolg van een auto-immuunziekte, de bijwerking van een geneesmiddel of een infectie. Daarnaast kan trombocytopenie voorkomen als onderdeel van een pancytopenie, met begeleidende leukopenie en anemie. Een verminderde aanmaak van trombocyten is
het gevolg van beenmerginsufficiëntie door cytostatica, bestraling, maligne bloedcellen of tumorinvasie van het beenmerg. Een verhoogd verbruik komt voor bij diffuse intravasale stolling, een idiopathische trombocytopenie, een immuungemedieerde trombocytopenie en bij enkele zeldzamere
ziekten zoals het hemolytisch-uremisch syndroom en trombotische trombocytopenische purpura.
Bij ziekten die met een vergrote milt gepaard gaan, ontstaat trombocytopenie doordat de trombocyten in de milt worden weggevangen.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De referentiewaarden voor een trombocytopenie zijn per definitie vastgesteld. De sensitiviteit van
een verlaagd aantal trombocyten voor de aandoeningen die dit kunnen veroorzaken, is laag; de
specificiteit voor alle aandoeningen tezamen is waarschijnlijk hoog (precieze percentages zijn niet
te geven).
Een verlaagd aantal trombocyten zegt dus niets over de oorzaak ervan. Bij een deel van de gevallen
is bekend wat de oorzaak van de trombocytopenie is (bijvoorbeeld bij gebruik van cytostatica). In
de overige gevallen is vervolgdiagnostiek noodzakelijk om de oorzaak van de trombocytopenie te
bepalen.
Bij een trombocytenaantal > 50 x 109/l is het onwaarschijnlijk dat de trombocytopenie de oorzaak is
van de verhoogde bloedingsneiging.
Referentiewaarden
Aantal trombocyten

150-400 x 109/l

4. Controle na behandeling met orale anticoagulantia: PT-INR
De protrombine-international normalized ratio (PT-INR) wordt gebruikt ter controle van de behandeling met orale anticoagulantia. Bij een te hoge INR is de stolling te langzaam (bloedingsrisico).
Omgekeerd is er bij een te lage INR een tromboserisico.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De INR geeft de verhouding weer van de PT van de patiënt, ten opzichte van die van een internationale standaard; bij gezonde patiënten is de INR gelijk aan 1. De INR is vrijwel onafhankelijk van het
gebruikte reagens en de gebruikte methode en is daardoor wereldwijd vergelijkbaar. Het streefgebied van de INR is afhankelijk van de indicatie.2,3 Hierbij wordt het bloedingsrisico afgewogen tegen
de bescherming op trombose (vooral CVA’s). De Federatie van Nederlandse Trombosediensten
onderkent twee intensiteiten: de eerste intensiteit omvat de meest voorkomende indicaties die voor
de huisartsenpraktijk van belang zijn (onder andere atriumfibrilleren en diep-veneuze trombo-embolie); de tweede intensiteit omvat de zeldzamere indicaties (onder andere mechanische kunstklepprothese en arteriële trombo-embolie).
Referentiewaarden
Volgens de aanbevelingen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten:
aandoeningen van de eerste intensiteit

3,0 (streefgebied 2,5-3,5)

aandoeningen van de tweede intensiteit

3,5 (streefgebied 3,0-4,0)

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren beveelt een INR van 2,5 aan (streefgebied 2,0-3,0).4
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Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
Dit hoofdstuk is een geheel herziene versie ten opzichte van de hoofdstukken Cholesterol en Hypertensie uit 2006. Deze hoofdstukken zijn nu samengevoegd in het hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement.

Cardiovasculair risicomanagement

Belangrijkste wijzigingen
Dit hoofdstuk is aangepast op grond van de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement.
Bij de risico-inventarisatie wordt geadviseerd bij alle patiënten naast het totaal cholesterol,
het HDL-cholesterol en het glucosegehalte ook de eGFR te bepalen.
Voor controle na medicamenteuze behandeling met een cholesterolverlager wordt uitgegaan van het LDL-gehalte.
Toegevoegd zijn de laboratoriumbepalingen in het kader van de NHG-Standaard PreventieConsult Module cardiometabool (totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio, glucose).
Toegevoegd zijn de laboratoriumbepalingen ter uitsluiting van secundaire vormen van
hyperlipidemie bij vermoeden van familiaire hypercholesterolemie (totaal cholesterol,
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden, glucose, TSH en ALAT of γ-GT).

1. Inleiding
Hypertensie en hypercholesterolemie worden in dit hoofdstuk samen behandeld, daar de aanpak
van beiden wordt gerekend tot het cardiovasculair risicomanagement. In 2011 is de herziene Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) verschenen.1 In deze herziene
richtlijn worden de indicaties voor medicamenteuze behandeling bepaald op grond van het individuele 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte aan hart- en vaatziekten (HVZ). Een hoog risico wordt gedefinieerd als ≥ 20%, een matig risico als 10-20%, en een laag risico als < 10% kans op ziekte òf sterfte
door HVZ in 10 jaar. Bij patiënten met HVZ in de voorgeschiedenis wordt er vanuit gegaan dat dit
risico altijd dermate hoog is dat medicamenteuze verlaging van de systolische bloeddruk en LDLcholesterol tot streefwaarden van respectievelijk 140 mmHg en 2,5 mmol/l kan worden aanbevolen.
Bij personen zonder HVZ in de voorgeschiedenis kan na inventarisatie van het cardiovasculaire
risicoprofiel met gebruik van de nieuwe risicotabel op basis van Europese en Nederlandse gegevens
(SCORE-Nederland) het individuele 10-jaarsrisico op HVZ worden geschat. Voor patiënten met
diabetes mellitus (type 1 en 2) of reumatoïde artritis kan men gebruik maken van de risicotabellen
door bij de leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen voor een schatting van het risico. De drempelwaarde voor medicamenteuze behandeling ligt volgens de richtlijn bij 20% kans op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit in tien jaar. Bij een risico tussen de 10 en de 20% kunnen additionele
risicofactoren of buitengewone omstandigheden aanleiding zijn om toch medicamenteus te behandelen. Dit betreft een belaste familieanamnese, lichamelijke inactiviteit, obesitas en verminderde
nierfunctie. De percentages vormen een goede basis voor een gesprek met de patiënt over de wenselijkheid van behandeling vanuit diens eigen perspectief. Voor verdere en meer gedetailleerde
informatie wordt verwezen naar de integrale tekst van de richtlijn.1
Laboratoriumdiagnostiek is in het kader van CVRM aangewezen ten behoeve van de risico-inventarisatie, de diagnostiek, de medicamenteuze behandeling en de controle daarvan.
De NHG-Standaard PreventieConsult Module Cardiometabool is een aanvulling op en nadere uitwerking van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement.2
Vetstofwisselingsstoornissen vallen buiten het kader van CVRM en vragen hun eigen aanpak. Dit
betreft onder andere familiaire hypercholesterolemie en hypertriglyceridemie (triglyceriden > 10
mmol/l). Indien bij volwassenen het totaal cholesterol > 8,0 mmol/l of het LDL-cholesterol > 5,0
mmol/l is en secundaire oorzaken zijn uitgesloten is er mogelijk sprake van familiaire hypercholesterolemie (FH). Voor gedetailleerde informatie over het beleid bij vermoeden van FH wordt verwezen naar het NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie.3
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2. Risico-inventarisatie PreventieConsult: totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio, glucose
Het PreventieConsult bestaat uit een risicovragenlijst waaruit kan worden afgeleid of er sprake is
van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en/of chronische nierschade. Personen met een verhoogd risico komen in aanmerking voor een consult. Bij bevestiging van het verhoogd risico (controle vragenlijst, lengte, gewicht, middelomtrek) wordt de bloeddruk gemeten en
totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio en het nuchter glucosegehalte bepaald. In het tweede
consult wordt het risicoprofiel conform de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement
opgesteld waarbij bij een risico > 10% de nierfunctie bepaald wordt (zie verder paragraaf 3).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Bij een eerste inventarisatie van het risico hoeft de patiënt voor de bloedafname niet nuchter te zijn.
Totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio:de biologische variatie binnen een individu is gemiddeld
6-8%. Deze variatie wordt nog versterkt door de analytische variatie (circa 3% voor totaal cholesterol).
Fysieke stress in de vorm van (acute) ernstige aandoeningen, zoals myocardinfarcten of operaties
verlagen het cholesterol met 10-20%. In deze gevallen dient een wachttijd van 3 maanden voor
bloedafname te worden aangehouden om een betrouwbare waarde te verkrijgen.
In het algemeen is één bepaling voldoende informatief voor een risicoschatting van HVZ. Als de
totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio blijkt te resulteren in een 10-jaarsrisico op of zeer dicht in
de buurt van de behandelgrens verdient het aanbeveling deze bepalingen één keer te herhalen met
een interval van ten minste één week.
Glucose: zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
Referentiewaarden1
Totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio: de uitslagen van het laboratorium kunnen gepaard gaan
met vermelding van referentiewaarden op grond van bepalingen bij een referentiepopulatie. Deze
referentiewaarden zijn geen indicatoren voor het starten of aanpassen van medicamenteuze behandeling; daarvoor gelden de risicoschatting en streefwaarden zoals vermeld in de MDR Cardiovasculair risicomanagement.

3. Risico-inventarisatie CVRM: totaal cholesterol/ HDL-cholesterol-ratio, glucose, eGFR
(creatinineklaring)
Een verhoogd totaal cholesterol is een belangrijke risicofactor voor HVZ terwijl een hoog HDL-cholesterol juist de kans op HVZ verlaagt.
De ratio van het totaal cholesterol en het HDL-cholesterol is de meest geschikte ‘lipiden-maat’ om
het risico op HVZ te schatten bij personen die nog geen klinische manifestatie hebben van hart- en
vaatziekten. Met deze ratio worden de tegengestelde effecten van LDL-cholesterol (risicoverhogend) en HDL-cholesterol (risicoverlagend) op het ontstaan van HVZ in één risicoschatter uitgedrukt.
Glucose: patiënten met diabetes mellitus hebben een risico op HVZ, dat aanzienlijk hoger is dan
patiënten zonder diabetes mellitus van dezelfde leeftijd en geslacht. Dit verhoogde risico leidt er
toe dat er bij hen al eerder sprake is van een absoluut risico op hart- en vaatziekten > 10%.
eGFR: een verminderd vermogen om afvalstoffen via de nieren te klaren wordt frequent veroorzaakt
door diabetes mellitus en atherosclerose. De nierfunctie (glomerulaire filtratiesnelheid) wordt in
het laboratorium geschat aan de hand van het serumcreatininegehalte met behulp van de MDRDformule (meestal afgekort als ‘eGFR’, estimated Glomerular Filtration Rate).
Bij een verminderde eGFR en bij patiënten met diabetes mellitus wordt verder onderzoek van de
nierfunctie door bepaling van (micro)albumine in een urineportie geadviseerd.
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio: zie paragraaf 2.
Glucose: zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
eGFR (creatinineklaring): zie hoofdstuk Nieraandoeningen.

Referentiewaarden1
Totaal cholesterol/HDL-cholesterol-ratio: zie paragraaf 2.
Glucose en eGFR (creatinineklaring): zie respectievelijk hoofdstuk Diabetes mellitus type 2 en
hoofdstuk Nieraandoeningen.

4. Bij aanvang medicamenteuze therapie: LDL-cholesterol, kalium
Bij de start van cholesterolverlagende behandeling wordt aanbevolen het LDL-gehalte te bepalen
om een uitgangswaarde te hebben bij aanvang van de medicamenteuze therapie.
Het bepalen van serumcreatinekinase (CK) voor de start van de statinetherapie is alleen zinvol bij
een voorgeschiedenis of familieanamnese met een erfelijke spierafwijking, of eerdere spiertoxiciteit
bij gebruik van statines of fibraten. Bij alcoholmisbruik of bekende leverfunctiestoornissen kan het
zinvol zijn om voorafgaand aan de statinetherapie de transaminasen te bepalen.
Bij de start van medicamenteuze behandeling van een verhoogde bloeddruk dient voorafgaand aan
de behandeling het serumkaliumgehalte bepaald te worden. Hypokaliëmie kan wijzen op hyperaldosteronisme. Bij een hypokaliëmie < 3,5 mmol/l wordt nader onderzoek naar secundaire hypertensie aanbevolen en zijn thiazidediuretica als monotherapie gecontraïndiceerd.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Kalium
In een eerstelijnsonderzoek onder hypertensiepatiënten uit Singapore waren de sensitiviteit en specificiteit van een kaliumwaarde van minder dan 3,5 mmol/l voor het diagnosticeren van primair
hyperaldosteronisme (prevalentie 5%) respectievelijk 38% en 94%.4 Aangezien de prevalentie van
hyperaldosteronisme 5% bedraagt, is de negatief voorspellende waarde 97% en de positief voorspellende waarde 28%. Dit betekent dat een normale kaliumwaarde wél gebruikt kan worden om de
ziekte uit te sluiten, maar een kaliumwaarde van minder dan 3,5 mmol/l niet gebruikt kan worden
om primair hyperaldosteronisme aan te tonen.
Bepaling van de verhouding tussen de aldosteronconcentratie en de renineactiviteit heeft een
hogere positief voorspellende waarde voor het stellen van de diagnose primair hyperaldosteronisme, maar is door de vereiste voorbereiding door de huisarts niet goed uitvoerbaar.5
LDL-cholesterol
Nauwkeurige directe bepaling van het LDL-cholesterol is technisch niet eenvoudig. Veelal wordt
daarom het LDL-cholesterol berekend met de formule van Friedewald: LDL-cholesterol = totaal
cholesterol – HDL-cholesterol – 0,45 x triglyceridenconcentratie. Omdat de triglyceridenconcentratie in het bloed sterk afhankelijk is van de kort tevoren uit de darm geresorbeerde vetten is een
nuchtere periode van minstens 12 uur voor bloedafname noodzakelijk. De formule van Friedewald
is alleen geldig bij een triglyceridengehalte < 4,5 mmol/l. In de praktijk blijkt berekening van het
LDL gehalte mogelijk tot 8 mmol/l. Bij hogere waarden volgt de uitslag: ‘LDL-cholesterol niet te
berekenen’. Steeds meer laboratoria bepalen het LDL tegenwoordig rechtstreeks, waardoor nuchtere bepaling niet altijd meer noodzakelijk is.
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Referentiewaarden6
LDL-cholesterol: de uitslag van het laboratorium kan gepaard gaan met vermelding van referentiewaarden op grond van bepalingen bij een referentiepopulatie. Deze referentiewaarden zijn geen
indicatoren voor het starten of aanpassen van medicamenteuze behandeling; daarvoor gelden de
risicoschatting en streefwaarden zoals vermeld in de MDR Cardiovasculair risicomanagement.
Kalium

3,5-5,1 mmol/l

5. Controle behandeling: LDL-cholesterol, eGFR (creatinineklaring), kalium, albumineconcentratie (urine)
Na start van behandeling met statines wordt driemaandelijks het LDL gecontroleerd en de medicatie geëvalueerd tot de streefwaarde bereikt is. Als de streefwaarde bereikt is wordt het beleid jaarlijks
geëvalueerd. Controle van de lipiden is dan alleen nodig bij LDL-verhogende aandoeningen met
name hypothyreoïdie en familiaire hypercholesterolemie, ontwikkeling van DM, belangrijke veranderingen van leefstijl en bij post-menopauzale vrouwen die zwangerschaps-complicaties zoals DM,
HT en pre-eclampsie hebben doorgemaakt.
Bepaling van CK en transaminasen in het beloop van statinetherapie is alleen geïndiceerd bij verdenking op toxiciteit, ernstige spierklachten of verdenking leverfalen.
Bij het bestaan van hypertensie (al dan niet medicamenteus behandeld) dient jaarlijks de eGFR
(creatinineklaring) en de albumineconcentratie of albumine/creatinineratio in de urine bepaald te
worden.
Bij gebruik van een ACE-remmer (of ARB) en/of diureticum dient de eGFR (creatinineklaring) en
het serum kaliumgehalte in het bloed steeds 2 weken na elke aanpassing van de dosering te worden
gecontroleerd. Na het bereiken van de onderhoudsdosering van de ACE-remmers (of ARB) en/of
diureticum dienen deze nog na 3 en 6 maanden te worden gecontroleerd en daarna elk jaar. Daling
van de eGFR met 20% (met een waarde van 30 ml/min als ondergrens) is nog acceptabel. Wel dient
dan afgezien te worden van verdere dosisverhogingen. Bij een eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 wordt
dosisaanpassing (halvering, staken) aanbevolen.
Bij een kaliumgehalte < 3,5 mmol/l moet onderzoek naar de oorzaak daarvan worden verricht.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
LDL-cholesterol: zie paragraaf 3.
eGFR (creatinineklaring) en albumineconcentratie in de urine: zie hoofdstuk Nieraandoeningen.
Kalium: zie paragraaf 3.

6. Risico-inventarisatie diabetes mellitus type 2: glucose
Omdat patiënten met een verhoogd risico op HVZ een verhoogde kans hebben op diabetes mellitus, wordt aanbevolen eens per drie jaar het nuchtere bloedglucose te bepalen.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Glucose: zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
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7. Diagnostiek familiaire hypercholesterolemie: totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDLcholesterol, triglyceriden, glucose, TSH en ALAT of γ-GT
Er is een vermoeden van een familiaire hypercholesterolemie (FH) bij patiënten met een LDL-cholesterolwaarde > 5,0 mmol/l of een totaal-cholesterolwaarde > 8,0 mmol/l. Daarnaast kan er (ook
bij lagere cholesterolwaarden) sprake zijn van FH bij patiënten met HVZ voor het 60e levensjaar;
een arcus lipoides voor het 45e levensjaar of peesxanthomen en bij een eerstegraads familielid met
HVZ voor het 60e levensjaar.
Bij vermoeden van een FH wordt geadviseerd ter bepaling van het FH-risicoprofiel het lipidenspectrum te bepalen (voor zover niet al eerder gebeurd, zie paragraaf 2). Bij een risicoscore volgens de
risicokaart op familiaire hypercholesterolemie van 6 of meer (zie voor bepalen van de risicoscore
het NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie) wordt geadviseerd ter uitsluiting van secundaire vormen van hyperlipidemie, het glucosegehalte, de TSH en
het ALAT te bepalen.4 Zijn secundaire vormen van hyperlipidemie uitgesloten, dan komt de patiënt
in aanmerking voor DNA-diagnostiek.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Lipidenspectrum: zie paragraaf 2.
Glucose: zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
TSH: zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen.
ALAT: zie hoofdstuk Leveraandoeningen.
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Coeliakie
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

Coeliakie

Belangrijkste wijzigingen
Dit hoofdstuk is herzien op grond van het verschijnen van de Richtlijn Coeliakie en dermatitis herpetiformis, de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom en de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid.
Bij patiënten met een prikkelbaredarmsyndroom en diarree of familieleden met coeliakie
wordt geadviseerd te testen op coeliakie.
Tevens wordt geadviseerd te testen op coeliakie bij patiënten met onverklaard(e): chronische intestinale klachten, gewichtverlies, groeivertraging bij kinderen of anemie.
Bij negatieve serologie en aanhoudende verdenking op coeliakie wordt geadviseerd naar de
tweede lijn te verwijzen voor verdere diagnostiek.

1. Inleiding
Coeliakie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een permanente T-cel-gemedieerde allergie voor
gliadinen, de in alcohol oplosbare fracties van gluten. De ziekte wordt gekarakteriseerd door histopathologische afwijkingen in het proximale deel van de dunne darm. Populatieonderzoek met
behulp van vragenlijsten laat een prevalentie van gediagnosticeerde coeliakie zien van 0,016%. De
prevalentie van niet-gediagnosticeerde coeliakie (gedefinieerd als de gelijktijdige aanwezigheid van
EMA en tTGA in combinatie met de met coeliakie verband houdende HLA-typering) is 0,35%.1 Op
grond van screeningsonderzoek in de huisartsenpraktijk (bij patiënten met anemie, vermoeidheid,
prikkelbaredarmsyndroom, diarree, malabsorptieklachten, diabetes mellitus, schildklierlijden en
bij familieleden van coeliakiepatiënten) wordt de prevalentie van coeliakie in de eerste lijn op ongeveer 3% geschat.2 Bij eerstegraadsfamilieleden schat men de prevalentie op 10%.3 De meest voorkomende klachten bij kinderen zijn een opgezette buik, buikpijn, obstipatie, chronische diarree, vermoeidheid, anemie en een groeiachterstand. Bij volwassenen zijn de klachten minder uitgesproken
en ziet men vaak atypische buikklachten of (microcytaire) anemie. Door de doorgaans atypische
klachten wordt de diagnose vaak pas laat gesteld.
De Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom adviseert bij patiënten
die voldoen aan de criteria voor PDS-D (PDS met diarree op de voorgrond) of PDS-M (Mixed type:
PDS met diarree afgewisseld door obstipatie), alsmede bij patiënten met PDS en een eerstegraads
familielid met coeliakie serologisch onderzoek naar coeliakie te verrichten.4 De NHG-Standaard
Voedselovergevoeligheid adviseert bloedonderzoek naar coeliakie bij patiënten met onverklaard(e):
chronische intestinale klachten, gewichtsverlies, groeivertraging bij kinderen of anemie.5
De gouden standaard voor het stellen van de diagnose is nog steeds het duodenumbiopt waarbij
dan vlokatrofie wordt waargenomen.
Voor verdere informatie over epidemiologie wordt verwezen naar de Richtlijn Coeliakie en dermatitis herpetiformis, de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom en
de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid.4,5,6

2. Diagnostiek coeliakie: tTGA
Bij het vermoeden van coeliakie kan de diagnose waarschijnlijker worden gemaakt door de bepaling van antistoffen tegen het humaan tissue-transglutaminase (tTGA) in serum. Bij een positieve
test moet de diagnose door middel van een duodenumbiopt worden bevestigd.
Gezien de kans op fout-negatieve uitslagen, wordt geadviseerd bij een negatieve test en aanhoudende verdenking van coeliakie, verwijzing naar de tweede lijn te overwegen voor aanvullende
tests.
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Bij het vermoeden van coeliakie kan de diagnose waarschijnlijker worden gemaakt door de bepaling van antistoffen tegen het humaan tissue-transglutaminase (tTGA) in serum. Dit is over het
algemeen een IgA-bepaling. Bij een negatieve test moet een IgA-deficiëntie worden uitgesloten
door een IgA-bepaling uit te voeren. Mocht een IgA-deficiëntie aanwezig zijn, dan moeten IgG-antistoffen tegen het humaan transglutaminase bepaald worden (tTGG).
De NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid bij kinderen beveelt aan bij een positieve of dubieuze
tTGA-uitslag een IgA-endomysiumantistoffen (EMA) aan te vragen. Vaak worden het tTGA en totaal
IgA of EMA al opeenvolgend als ‘coeliakieserologie’ door het laboratorium bepaald. Beide testen
(tTGA en EMA) ontlopen elkaar niet veel in sensitiviteit en specificiteit, zoals uit onderstaande tabel
blijkt.
Tabel 1: Testeigenschappen tTGA en EMA7
Test

Sensitiviteit

Specificiteit

tTGA

90-98

94-97

EMA

80-98

96-100

Voor beide testen geldt dat de positief voorspellende waarde relatief laag is bij een hoge negatief
voorspellende waarde. De test is daarom bij screening niet geschikt voor het aantonen van de afwijking, wel voor het uitsluiten. Door de iets hogere specificiteit valt de positief voorspellende waarde
van de EMA iets beter uit dan die van tTGA (maar blijft ongeschikt om zonder verder aanvullend
onderzoek coeliakie aan te tonen).
Referentiewaarden
Afhankelijk van het laboratorium (tTGA: meestal < 4 U/ml normaal en > 7 U/ml verhoogd).5
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Delier
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Delier

Bij het vermoeden van een delier is doorgaans aanvullend laboratoriumonderzoek geïndiceerd om
onderliggende oorzaken op te sporen. De urgentie en uitgebreidheid van het eerste aanvullende
onderzoek door de huisarts, zullen mede bepaald worden door de mate van ziek zijn en onrust van
de patiënt, de mogelijkheid om (hetero)anamnese en lichamelijk onderzoek goed en volledig uit te
voeren en de bevindingen hierbij, de voorgeschiedenis en premorbide toestand van de patiënt, het
tijdstip van de dag of nacht waarop de huisarts de patiënt ziet en de diagnostische mogelijkheden.
Bij het onderzoek direct ‘aan het bed’ van de patiënt kan de huisarts alvast de glucosespiegel bepalen en een nitriettest uitvoeren.
Afhankelijk van bovengenoemde factoren en van de bevindingen, wordt het onderzoek vervolgens
uitgebreid met onderstaand aanvullend bloedonderzoek.
Voor gegevens over epidemiologie en pathofysiologie zie de NHG-Standaard Delier bij ouderen.1

2. Ter opsporing van een behandelbare onderliggende aandoening: BSE (of CRP), Hb, glucose, creatinine, TSH en nitriettest
De bepalingen van de BSE, het Hb, de nuchtere glucose, het creatinine en de TSH dienen ter opsporing van respectievelijk infectieziekten en maligniteiten, anemie, diabetes mellitus type 2, een nierinsufficiëntie en een schildklierfunctiestoornis. Tevens moet een urineweginfectie worden uitgesloten (zie hoofdstuk Urineweginfecties). Bij een delier kan de voorkeur worden gegeven aan het bepalen van de CRP boven de BSE (zie hoofdstuk Algemeen onderzoek). Als het gewicht en de leeftijd
bekend zijn, kan uit de creatinine de klaring worden berekend.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
BSE: zie hoofdstuk Algemeen onderzoek.
Hb: zie hoofdstuk Anemie.
Glucose nuchter: zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
Creatinine: zie hoofdstuk Nieraandoeningen.
TSH: zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen.
Nitriettest (urine): zie hoofdstuk Urineweginfecties.

3. Bij een mogelijke verstoring van de vochtbalans: kalium en natrium
Na braken, bij diarree of bij diureticagebruik is het zinvol na te gaan of er een verstoring is van de
elektrolytenbalans. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de meerwaarde van de bepaling van het hematocriet ter opsporing van dehydratie, boven het klinische vermoeden van dehydratie.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Natrium is door zijn concentratie van ongeveer 140 mmol/l het belangrijkste kation in het serum
(het belangrijkste anion is chloor). De osmolaliteit van het serum volgt in de regel de natriumconcentratie. In combinatie met kalium kan het een indicatie geven van de verstoring van de vochtbalans.
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Referentiewaarden2
Kalium

3,5-5,0 mmol/l

Natrium

135-145 mmol/l

4. Bij het vermoeden van een leveraandoening: ALAT, gamma-GT
Bij het vermoeden van een onderliggende leveraandoening kunnen de ALAT en de gamma-GT
worden bepaald. Daarnaast kan een vermoeden van alcoholabusus worden versterkt door een verhoogd gamma-GT.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Leveraandoeningen.

5. Bij bedlegerigheid of het vermoeden van metastasen: calcium
Verwardheid kan het gevolg zijn van hypercalciëmie. Bij bedlegerigheid en bij het vermoeden van
een botmaligniteit is een calciumbepaling relevant.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Er zijn geen gegevens bekend over de sensitiviteit en specificiteit van calcium voor botmaligniteiten. Wél is bekend dat de calciumspiegel gecorreleerd is met pijn ten gevolge van botmetastasen.3
Referentiewaarden2
Calcium

2,10-2,55 mmol/l

6. Ter opsporing van intoxicaties door geneesmiddelen: bepaling van geneesmiddelenspiegels
Bij gebruik van middelen als digoxine, lithium, theofylline of een tricyclisch antidepressivum is het
zinvol spiegelbepalingen te verrichten. Verder kunnen met name geneesmiddelen met een sterke
anticholinerge activiteit een delier veroorzaken. Dit betreft onder andere antidepressiva, antiparkinsonmiddelen, klassieke en atypische antipsychotica, antiarrhythmica, anti-emetica, antihistaminica en spasmolytica.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Geneesmiddelentherapie, controle op.
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Diabetes mellitus type 2
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

Diabetes mellitus type 2

Belangrijkste wijzigingen
Bij de controle van patiënten die twee- tot viermaal daags met insuline behandeld worden,
wordt, afhankelijk van de mate van instelling, naast het nuchtere glucose, ook drie- tot zesmaandelijks het HbA1c bepaald.
Bij de risico-inventarisatie en de jaarlijkse controle wordt geadviseerd naast het totaal cholesterol, het HDL-cholesterol en de triglyceriden, ook het LDL-cholesterol te bepalen.
Bij patiënten die diuretica of een RAS-remmer gebruiken, dient jaarlijks het kaliumgehalte
bepaald te worden.
Als gevolg van internationale harmonisatie is de eenheid waarmee HbA1c wordt uitgedrukt
veranderd van % in mmol/mol.

1. Inleiding
Diabetes mellitus type 2 (DM type 2) is in Nederland een van de meest voorkomende chronische
aandoeningen. Door de vergrijzing van de bevolking en door veranderde leef- en eetgewoonten
neemt de prevalentie nog steeds toe.
Voor informatie over de pathofysiologie en epidemiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard
Diabetes mellitus type 2 en het Nationaal Kompas van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM).1,2

2. Diagnostiek en opsporing diabetes mellitus type 2: glucose
De diagnostiek van diabetes mellitus berust op de aanwezigheid van verhoogde bloed- of plasmaglucosespiegels. De diagnose diabetes mellitus mag pas worden gesteld nadat het vermoeden
daarop, ontstaan door het vinden van een verhoogde waarde, is bevestigd door een nuchtere bepaling enkele dagen later.
Aanbevolen wordt het bloedglucosegehalte te bepalen bij mensen met klachten en aandoeningen
die het gevolg kunnen zijn van diabetes mellitus, zoals dorst, polyurie, vermagering, pruritus vulvae
op oudere leeftijd, mononeuropathie, neurogene pijnen en sensibiliteitsstoornissen. Aanbevolen
wordt om bij personen ouder dan 45 jaar met een verhoogd risico op diabetes mellitus en bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten, één keer per drie jaar het bloedglucosegehalte te
bepalen. Bij personen van Hindoestaanse afkomst wordt aanbevolen dit vanaf 35 jaar te doen. Voor
een gedetailleerde beschrijving van de patiëntengroepen die voor deze screening in aanmerking
komen, wordt verwezen naar de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.2
De grenswaarden voor het stellen van de diagnose diabetes mellitus (zie tabel 1) zijn gebaseerd op
consensus van de World Health Organization.3
De diagnose kan gesteld worden als de nuchtere glucosespiegel op twee verschillende dagen boven
de afkapwaarde valt. Ook is er sprake van diabetes mellitus bij een willekeurige glucosewaarde
hoger dan 11,0 mmol/l in combinatie met hyperglykemische klachten. Bij het stellen van de diagnose speelt de waarde van het HbA1c, conform internationale afspraken, geen rol.
Er is een overgangsgebied waarin sprake is van een gestoord nuchtere glucose. Het vinden van een
waarde in dit traject wijst op een grotere kans op de ontwikkeling van diabetes mellitus. Bij een
gestoord niet-nuchtere glucose (op een willekeurig moment van de dag) moet de test enkele dagen
later in nuchtere toestand worden herhaald. Bij een gestoord nuchtere glucose wordt de test na drie
maanden herhaald, bij blijvende twijfel jaarlijks. Het is niet mogelijk op grond van de glucosespiegels een onderscheid te maken tussen diabetes mellitus type 1 en type 2.
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Achtergrondinformatie bij de bepaling en referentiewaarden
De bepaling van de nuchtere glucosespiegel (na ten minste acht uur geen caloriegebruik) heeft de
voorkeur, omdat deze minder varieert dan de niet-nuchtere waarde, waardoor de interpretatie van
de uitslag gemakkelijker is.
De glucosebepalingen worden meestal uitgevoerd in capillair volbloed (draagbare glucosemeters)
of veneus plasma (laboratorium). Bij een deel van de bloedglucosemeters die in de huisartsenpraktijk gebruikt worden, wordt de glucosewaarde die is gemeten in capillair volbloed, automatisch
omgerekend naar die van veneus plasma. Bij de interpretatie van de uitslagen moet men er rekening mee houden dat glucosewaarden in plasma zo’n 10 à 15% hoger zijn dan in volbloed (zie
onderstaande referentiewaarden). Bovendien is de meetfout bij de draagbare glucosemeters ook 10
à 15%. Gezien het belang van een zorgvuldige diagnostiek wordt daarom aanbevolen bij marginaal
afwijkende waarden alsnog een bepaling in het laboratorium te verrichten.
Tabel 1: Referentiewaarden glucose2
Capillair volbloed (mmol/l)

Veneus plasma (mmol/l)

Normaal
Nuchter
Niet-nuchter

< 5,6
< 7,8

< 6,1
< 7,8

Gestoord
Nuchter

≥ 5,6 en ≤ 6,0

≥ 6,1 en ≤ 6,9

Diabetes mellitus
Nuchter
Niet-nuchter

> 6,0
> 11,0

> 6,9
>11,0

3. Risico-inventarisatie: HbA1c, totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol,
triglyceriden (nuchter), creatinine, creatinineklaring, albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio in urine
In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 wordt aanbevolen om bij het stellen van de diagnose
een risico-inventarisatie te doen. Hierbij passen de volgende laboratoriumbepalingen: HbA1c,
totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden (nuchter), creatinine en het
berekenen van de creatinineklaring. Tevens wordt aanbevolen de albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio in de eerste ochtendurine te bepalen.2
De HbA1c wordt gebruikt om het risico te kunnen bepalen op het ontwikkelen van complicaties bij
patiënten met diabetes mellitus.4 Vanwege het verhoogde risico op hart- en vaatziekten worden het
totaal cholesterol, het HDL-cholesterol, het LDL-cholesterol en de triglyceriden bepaald. Om een
nierfunctiestoornis op te sporen wordt het creatinine bepaald en de creatinineklaring berekend.2
De albumine-uitscheiding in de urine is een gevoelige parameter om een beginnende nefropathie
op het spoor te komen.5 Een gering verhoogde uitscheiding gaat veelal gepaard met een hogere prevalentie van ernstige retinopathie, neuropathie en andere cardiovasculaire ziekten.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
HbA1c: zie paragraaf 4.
Totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden: zie hoofdstuk Cardiovasculair
risicomanagement.
Creatinine, creatinineklaring albumineconcentratie, albumine/creatinine ratio: zie hoofdstuk Nieraandoeningen.
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4. Driemaandelijkse controle: glucose, HbA1c
Therapie en streefwaarden
Bij de behandeling van patiënten met DM type 2 streeft men ernaar om alle risicofactoren voor
hart- en vaatziekten zo goed mogelijk te behandelen, omdat hiermee macro- en microvasculaire
complicaties kunnen worden voorkomen.2 Hierbij past het streven naar zo normaal mogelijke
bloedglucosespiegels en het behandelen van vrijwel alle patiënten met diabetes mellitus met een
statine.6 De hierbij aanbevolen streefwaarden staan vermeld in tabel 2.
Parameters voor een goede glykemische instelling zijn: de nuchtere glucosewaarde, de glucosewaarde twee uur postprandiaal en het HbA1c.
De nuchtere glucosespiegel wordt gebruikt als maat bij het beleid om te komen tot een goede glykemische instelling. Bepaling van het HbA1c wordt gebruikt om te controleren of in de voorafgaande
zes weken een juiste glykemische instelling is behaald en om te controleren of een nieuwe stap in
het beleid is geïndiceerd. Bepaling van het glucosegehalte twee uur postprandiaal is alleen van
belang voor patiënten die aan zelfcontrole doen. Patiënten die zijn ingesteld op insuline bepalen
met een draagbare glucosemeter hun eigen glucosewaarden via een 4-puntsdagcurve: nuchter en
twee uur na de drie hoofdmaaltijden.
Als parameter voor een goede instelling van het lipidenspectrum wordt het LDL-cholesterol
gebruikt. Omdat bij een HbA1c boven de 69 mmol/mol (voorheen 8,5%) een onderschatting plaatsvindt van de werkelijke LDL-concentratie, wordt in dat geval het totaal cholesterol als parameter
gebruikt.
Driemaandelijkse controle
Bij patiënten in de stabiele fase die worden behandeld met een voedingsadvies of tabletten, al dan
niet in combinatie met eenmaal daags insuline, wordt aanbevolen elke drie maanden de nuchtere
glucose te bepalen. Wanneer bepaling van de nuchtere glucose moeilijk is te realiseren bij de controles van een individuele patiënt kan men ook de postprandiale waarde (bijvoorbeeld twee uur na
de lunch) als parameter voor de behandeling nemen. Dit beleid moet dan wel bij de betreffende
patiënt worden voortgezet.
Bij patiënten die twee- tot viermaal daags met insuline worden behandeld, is in plaats van de nuchtere glucose een 4-puntsdagcurve maatgevend voor eventuele aanpassing van de insulinedosering.
Bij deze categorie patiënten wordt afhankelijk van de mate van instelling ook drie- tot zesmaandelijks het HbA1c bepaald.2
Tabel 2: Streefwaarden parameters bij diabetes mellitus type 2 2
Capillair volbloed

Veneus plasma

Nuchtere glucose (mmol/l)

4-7

4,5-8

Glucose 2 uur postprandiaal (mmol/l)

<9

<9

HbA1c (mmol/mol)

< 53

Totaal cholesterol (mmol/l)

< 4,5

LDL-cholesterol (mmol/l)

< 2,5

Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Bepaling van glucose (nuchter en postprandiaal): zie paragraaf 2.
HbA1c is een in het vaatstelsel gevormd reactieproduct van glucose en hemoglobine en weerspiegelt de gemiddelde glucosewaarde gedurende de laatste zes tot acht weken. Op dit moment is de
HbA1c de beste parameter voor glucoseregulatie. De bepaling is niet geschikt als diagnostische test,
maar wel voor het volgen van de behandeling.
De streefwaarden voor bloedglucosespiegels en HbA1c berusten op extrapolatie van de resultaten
van de ‘Diabetes Control and Complications Trial’ (DCCT; een groot onderzoek naar de effecten
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van intensieve behandeling op langere termijn) die werden gevonden bij patiënten met diabetes
mellitus type 1, bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en op internationale consensusafspraken.
Doordat in verschillende laboratoria verschillende technieken voor het bepalen van de HbA1cwaarde werden gebruikt, waren de referentiewaarden lange tijd niet vergelijkbaar. In de meeste
Nederlandse laboratoria worden echter inmiddels regelmatig kwaliteitscontroles gedaan, waardoor
de resultaten direct vergelijkbaar zijn en blijven met het niveau van de DCCT. Als gevolg van internationale harmonisatie is sinds medio 2010 de eenheid waarmee HbA1c wordt uitgedrukt veranderd van % in mmol/mol. Zo wordt een HbA1c-waarde van 7% weergegeven als een HbA1c-waarde
van 53 mmol/mol en een daling van de HbA1c-waarde van 1% komt overeen met een daling van 11
mmol/mol. De huidige referentiewaarde is 20-42 mmol/mol. Op de website www.nieuwediabeteswaarde.nl 7,8 zijn omrekeningstabellen te vinden. De methode van HbA1c is gelijk gebleven. Indien
de referentiewaarden van het regionale laboratorium afwijken, moeten ook de streefwaarden worden aangepast. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 beveelt voor een goede instelling een
streefwaarde van < 53 mmol/mol aan. Internationaal worden soms lagere streefwaarden geadviseerd.

5. Jaarlijkse controle: glucose, HbA1c, creatinine, creatinineklaring, totaal cholesterol,
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden, kalium, albumineconcentratie of
albumine/creatinine-ratio in urine
Bij de jaarlijkse controle in de stabiele fase worden de volgende bepalingen gedaan: nuchtere glucose, HbA1c, creatinine, creatinineklaring, totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en
triglyceriden (nuchter).2 Bij patiënten die diuretica of een RAS-remmer gebruiken, dient het kaliumgehalte bepaald te worden omdat zij de kaliumspiegel kunnen verstoren en daarmee onder
andere hartritmestoornissen in de hand kunnen werken. Hypokaliëmie kan optreden bij gebruik
van thiaziden en lisdiuretica. Hyperkaliëmie kan optreden bij gebruik van kaliumsparende diuretica en RAS-remmers.4
Bij patiënten met een levensverwachting van minimaal tien jaar wordt tevens de albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio in eerste ochtendurine bepaald.2
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Bepaling van nuchter glucose: zie paragraaf 2.
HbA1c: zie paragraaf 4.
Creatinine en creatinineklaring, albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio in urine: zie
hoofdstuk Nieraandoeningen.
Totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden: zie hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement.
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Diarree
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is geactualiseerd wat betreft het microbiologisch onderzoek
Een nieuwe ontwikkeling is de DNA-diagnostiek bij chronische diarree. Wanneer deze test
in het laboratorium beschikbaar is, heeft de Triple Feces Test geen voorkeur meer.

Diarree

1. Inleiding
Acute diarree is een plotselinge afwijking van het gebruikelijke defecatiepatroon, met een maximale
duur van 14 dagen, waarbij de frequentie en de hoeveelheid van de ontlasting zijn toegenomen en
de ontlasting meer water bevat dan gewoonlijk. Meestal is de oorzaak infectieus.
Slechts een klein deel van de patiënten met diarree bezoekt de huisarts. De incidentie van gastroenteritis in de huisartsenpraktijk, die vrijwel altijd gepaard gaat met diarree, wordt geschat op 20
per 1000 patiënten/jaar. In de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar is de incidentie 90 patiënten per 1000/
jaar.1 Indien de diarree langer dan 2 weken bestaat, wordt meestal gesproken van chronische diarree. Hierbij is de kans op een niet-infectieuze oorzaak groter dan bij acute diarree.
Infectieuze oorzaken van diarree zijn:
virale verwekkers: norovirus, rotavirus en adenovirussen;
bacteriële verwekkers:
- Campylobacter-soorten (C. jejuni en C. coli);
- Shigella (vooral S. sonnei, verder S. flexneri en S. dysenteriae);
- Yersinia-stammen;
- Salmonella-typen;
- Enterotoxische escherichia coli: veroorzaken vaak reizigersdiarree. Vooral de invasieve,
toxine producerende stammen zijn pathogeen en kunnen hemorragische colitis veroorzaken (enterotoxische invasieve E. coli (EIEC), enterotoxische escherichia coli (ETEC),
shigatoxineproducerende E.colistammen (STEC), of enterohemorrhagische e. coli (EHEC));
- Clostridium difficile (gebruik van antibiotica, ziekenhuisopname), toename incidentie;
- Staphylococcus aureus, Bacillus cereus (misselijkheid, braken en diarree door toxines in
voedsel), Clostridium perfringens (zeldzaam);
protozoa (eencelligen): Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium. Apathogene
protozoa zijn onder andere Entamoeba hartmanni en Entamoeba coli. Bij terugkeer uit de tropen kan diarree ook een symptoom zijn van een malaria-tropica-infectie;
helminthen (wormen): wormen veroorzaken vrijwel nooit diarree.
Andere oorzaken voor diarree zijn: medicatie waarmee kortgeleden is begonnen, acute appendicitis, diverticulitis/colitis, prikkelbaredarmsyndroom, obstipatie met paradoxale diarree als gevolg,
luchtweginfecties bij kinderen, lactose-intolerantie, steatorrhoe en overmatig gebruik van suikers of
de zoetstof sorbitol.
Deze oorzaken komen in beeld bij aanhoudende diarree zonder een infectieus agens.
Voor meer informatie over de pathofysiologie en epidemiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard Acute diarree.1
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2. Diagnostiek diarree: feceskweek
Een feceskweek is geïndiceerd bij patiënten met een acute (bloederige) diarree (zodat bij een eventuele ziekenhuisopname de verwekker eerder bekend is), na verblijf in de tropen, bij patiënten met
een te verwachten ernstiger beloop (door verminderde weerstand bij een onderliggende aandoening, medicatie, hoge leeftijd) en bij patiënten met een verhoogd besmettingsgevaar voor anderen.
De laatstgenoemde groep betreft patiënten werkzaam in de levensmiddelen- of horecasector, belast
met de beroepsmatige behandeling, verpleging of verzorging van andere personen of verblijvend in
een instelling (kinderdagverblijf en dergelijke) waar al twee of meer gevallen van acute diarree
bekend zijn. De bacteriën die hierbij een rol spelen zijn vooral Campylobacter, Salmonella, Shigella,
verder Clostridium difficile en enterohemorragische E. Coli (EHEC).
Op het aanvraagformulier dienen de klinische gegevens zoals ziekteduur, koorts, bloedbijmenging,
antibioticagebruik en recent verblijf in het buitenland worden vermeld.
Feces kan worden onderzocht op Clostridium difficile bij vermoeden van C. difficile geassocieerde
diarree (CDAD), zoals na recent antibioticumgebruik (chinolonen, tweede/derdegeneratiecephalosporinen, clindamycine, macroliden) of na ontslag uit een ziekenhuis of zorginstelling waar C.
difficile circuleert. Bij een ernstig beloop (pseudo-membraneuze colitis) zal dit onderzoek veelal in
de tweede lijn plaatsvinden.2
Voor bacillaire dysenterie (shigellose), buiktyfus (Salmonella typhi), paratyfus A, B en C (S. enterica
serotype paratyphoid A/B/C, S. schottmülleri, S. hirschfeldii) en bij een voedselvergiftiging of -infectie geldt voor de arts een meldingsplicht aan de GGD binnen 3 dagen na vaststelling. Voor enterohemorragische E. coli geldt een meldingsplicht binnen 24 uur (zie bijlage Melding infectieziekten).3
Bacteriologisch onderzoek kan in steeds meer laboratoria met behulp van DNA-onderzoek worden
verricht. Is de DNA-test positief en is resistentiebepaling noodzakelijk, dan kan dit met behulp van
een kweek uit het oorspronkelijk monster gebeuren. Een nieuw monster is dan niet noodzakelijk.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Voor een feceskweek dient de feces op kamertemperatuur te worden bewaard en liefst binnen
twaalf uur te worden ingeleverd. Voor de bepaling van toxine van Clostridium difficile moet men de
feces in de koelkast bewaren.2
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

3. Diagnostiek diarree: parasitologie
Duurt de diarree langer dan tien dagen, dan verdient het aanbeveling om naast een feceskweek ook
parasitologisch onderzoek aan te vragen om een protozoaire infectie op te sporen. Wanneer het
onderzoek op DNA van parasieten in de feces nog niet mogelijk is, wordt de feces bij voorkeur op
twee verschillende dagen zo vers mogelijk ingestuurd, of gebruik de Triple Feces Test (TFT).
Beschrijf naast de onder de feceskweek vermelde aanvraaggegevens tevens het beloop van de
koorts, andere ziekteverschijnselen en na een verblijf in het buitenland waar en in welke tijdsperiode, ook al is dit jaren geleden. Deze gegevens kunnen behulpzaam zijn bij het onderzoek.
Indien men onderzoek op cryptosporidiose wenst, onder andere bij immunodeficiëntie zoals AIDS,
vermeld dit dan apart bij de aanvraag.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Voor optimale laboratoriumdiagnostiek van niet-gefixeerde feces is verse, hoogstens enkele uren
oude feces, noodzakelijk. In een deel van de laboratoria wordt de voorkeur gegeven aan fixatie van
de feces. Voordeel van de beoordeling van gefixeerde feces is dat hierin de vegetatieve vormen van
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protozoa beter aan te tonen zijn. Bij vergelijkend parasitologisch onderzoek van met SAF (sodiumacetaat-acetylzuur-formaline) gefixeerde feces en verse, niet-gefixeerde feces van 170 patiënten uit
de huisartsenpraktijk (duur diarree meer dan 1 week) en 77 asielzoekers, bleek de kans op het aantonen van de protozoa Entamoeba histolytica/dispar, Giardia lamblia en Dientamoeba fragilis in de
met SAF gefixeerde monsters het grootst.4 Anders dan in de preparaten met niet-gefixeerde feces
werden de vegetatieve vormen van de bovengenoemde protozoa wel teruggevonden in de gefixeerde fecespreparaten. Een ander voordeel van het werken met gefixeerde feces is dat deze niet meteen beoordeeld hoeven te worden. Voor het opsporen van wormeieren en larven blijft het gebruik
van verse feces noodzakelijk. Veel laboratoria die de voorkeur geven aan het onderzoek van
gefixeerde feces, stellen setjes beschikbaar, bestaande uit 2 potjes met SAF-fixeermiddel en 1 potje
zonder fixeermiddel (Triple Feces Test).
Indien de uitslag van het onderzoek negatief is en er toch klinisch een vermoeden van parasitaire
infecties blijft bestaan, verdient het aanbeveling de fecesinzameling enkele keren te herhalen. In
overleg kan bij een sterk, aanhoudend vermoeden het microscopisch onderzoek worden uitgebreid
met immunologisch onderzoek in feces of serum.
Voor de diagnostiek van de in Nederland frequent voorkomende Giardia lamblia kan naast microscopisch onderzoek van (niet-)gefixeerde fecesmonsters ook gebruik worden gemaakt van immunochemische (ELISA-)tests.5
Indien in de feces alleen (vierkernige) cysten worden gevonden, kan voor verdere differentiatie tussen Entamoeba histolytica en Entamoeba dispar onder andere gebruik worden gemaakt van genetisch onderzoek (PCR-technieken).
Deze nieuwe DNA-diagnostiek wordt doorgaans aangeduid met real-time PCR-based molecular
screening method (real-time PCR). De parasieten die met deze methode opgespoord kunnen worden zijn Giardia lamblia, Cryptosporidien, Entamoeba histolytica en Dientamoeba fragilis.
In de gematigde klimaatgebieden zal het veelal gaan om de apathogene Entamoeba dispar.6 Verdere differentiatie is waarschijnlijk alleen zinvol bij het vermoeden van amoebiasis ten gevolge van
Entamoeba histolytica of in een gemeenschap of gezin waar amoebiasis ten gevolge van Entamoeba
histolytica is vastgesteld.7
Wanneer deze DNA-diagnostiek algemeen ingang vindt, is de Triple Feces Test niet meer nodig.
De real-time PCR heeft een sensitiviteit en specificiteit van bijna 100%, de uitslag is snel bekend en
tegelijkertijd kunnen meerdere micro-organismen worden onderzocht. Omdat ook bij DNA-onderzoek tijdens het proces contaminatie kan optreden, worden er negatieve controlemonsters meegeanalyseerd.8
Voor onderzoek op cryptosporidiose zijn specifieke kleuringen en/of andere onderzoekmethoden
nodig (ELISA, PCR).
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.
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Diepe veneuze trombose
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is aangepast op grond van het verschijnen van de NHG-Standaard Diepe
veneuze trombose.
Point of care D-dimeertests zijn beschikbaar voor gebruik in de huisartsenpraktijk.

Diepe veneuze trombose

1. Inleiding
De incidentie van diepe veneuze trombose (DVT) in de open bevolking is ongeveer 1 per 1000
personen.1,2,3 In een normpraktijk ziet een huisarts ongeveer 10 patiënten per jaar met klachten verdacht voor een DVT.4 Het vermoeden van DVT berust meestal op een pijnlijk gezwollen been met
rode verkleuring.
Soms zijn er echter slechts minimale afwijkingen. De anamnese kan het vermoeden versterken. Op
grond van anamnese en lichamelijk onderzoek is de diagnose echter niet met zekerheid te stellen.
In ongeveer een kwart van de gevallen waarbij verdenking bestaat op een DVT, kan de diagnose
DVT bevestigd worden.4 DVT kan leiden tot longembolieën en het posttrombotisch syndroom (met
chronische pijn, zwelling en soms ulceratie van de huid van het been). De mortaliteit van DVT
(vooral ten gevolge van longembolieën) wordt geschat op 1 tot 5%.3 Tot de risicofactoren voor DVT
rekent men: eerder doorgemaakte DVT of longembolie, recente tromboflebitis, trauma van het
been, recente operatie, zwangerschap en kraamperiode, immobilisatie (gips onderste extremiteit,
langdurige (vlieg)reizen, bedlegerigheid), immobiliteit (hemiplegie, paraplegie), oestrogeengebruik
(anticonceptie), maligniteit, veneuze insufficiëntie, obesitas (BMI > 30 kg/m2), erfelijke stollingsafwijkingen, chronische ziekten (nierinsufficiëntie, ziekte van Crohn, decompensatio cordis.)
In de tweede lijn maakt men vaak gebruik van klinische beslisregels waarmee het risico op DVT kan
worden bepaald.5 Deze beslisregels kunnen echter niet ongewijzigd in de eerste lijn worden toegepast.6
Voor de eerste lijn adviseert de NHG-Standaard Diepe veneuze Trombose de hier onderstaande
beslisregel, gericht op het veilig uitsluiten dan wel waarschijnlijker maken van de aanwezigheid van
DVT. 4,7 De beslisregel kan niet gebruikt worden bij klachten die langer dan 30 dagen bestaan of bij
patiënten die anticoagulantia gebruiken. Verschillende items worden gescoord met 1 of 2 punten.
Bij een score ≥ 4 wordt de patiënt direct verwezen voor compressie-echografie.
Bij een score < 3 wordt een D-dimeertest verricht.
Tabel 1: Eerstelijnsbeslisregel DVT 4,7
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Item

Punten

1. Mannelijk geslacht

1

2. Gebruik orale anticonceptie

1

3. Aanwezigheid maligniteit

1

4. Operatie ondergaan in de laatste maand

1

5. Afwezigheid van trauma dat zwelling in kuit verklaart

1

6. Uitgezette venen van het been

1

7. Verschil maximale kuitomvang ≥ 3 cm

2
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2. Diagnostiek diepe veneuze trombose: D-dimeer
Bij patiënten bij wie DVT wordt vermoed verricht de huisarts een D-dimeertest indien de score ≤ 3
is (zie tabel 1). De test kan in de eigen praktijk (point-of-care D-dimeertest) of in het laboratorium
uitgevoerd worden.
Indien de D-dimeertest negatief is, is DVT onwaarschijnlijk en moet een andere diagnose overwogen worden. Bij onderzoek blijkt bij ongeveer 50% van de verdenkingen op DVT de point-of-care
D-dimeer test negatief.8
Bij een positieve D-dimeertest wordt de patiënt verwezen voor compressie-echografie.
Achtergronden bij de bepaling
Sinds het midden van de jaren tachtig zijn er D-dimeertests op de markt voor het aantonen van
diepe veneuze trombose en longembolieën. D-dimeer is een product dat wordt gevormd bij de
afbraak van fibrine. Dit vindt vroeg plaats in het trombotisch proces, dat altijd wordt gevolgd door
een fibrinolytisch proces. Activatie van het fibrinolytische systeem, waarbij D-dimeren vrijkomen,
treedt niet alleen op bij trombo-embolieën, maar ook bij ontstekingen en maligniteiten. De halfwaardetijd van D-dimeer is acht uur.
Er is een groot aantal tests beschikbaar om D-dimeren te meten. Over het algemeen zijn de klassieke ELISA-tests sensitiever dan de latex-agglutinatietests, maar de uitvoering van de ELISA duurt
twee tot vier uur. De laatste jaren zijn er ook ‘snelle’ ELISA’s ontwikkeld.
De sensitiviteit van de ELISA is 0,96 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,91-1, 00) en de negatief
voorspellende waarde 0,12 (95% BI 0,04-0,33).7 De specificiteit van de ELISA ligt lager 0,38 (95% BI
0,28-0,48). De testeigenschappen van de kwantitatieve ‘snelle’ ELISA’s zijn vergelijkbaar. De testeigenschappen van de semi-kwantitatieve en kwalitatieve ‘snelle’ ELISA’s en de latexagglutinatiestests
zijn iets minder goed.9,10
Bij de keuze van de test is het van belang dat het laboratorium kiest voor een klinisch gevalideerde
test, waarbij de testeigenschappen van de gebruikte test vermeld dienen te worden.
Een meta-analyse naar de diagnostische accuratesse van vier point-of-care D-dimeertests berekende dat de overall (gepoolde) sensitiviteit varieert van 0,85 (95%BI 0,78-0,90) tot 0,96 (95%BI 0,910,98) en de overall specificiteit van 0,48 (95%BI 0,33-0,62) tot 0,74 (95%BI 0,69-0,78).11 Een kosteneffectiviteitsstudie berekende dat gebruik van een point-of-care D-dimeertest bij patiënten met een
verdenking op DVT en een lage score op de eerstelijnsbeslisregel kosteneffectief is, vergeleken bij
gebruik van beslisregels in de tweede lijn.8
Bij de interpretatie van de D-dimeerbepaling kunnen diverse aandoeningen of omstandigheden tot
een fout-positieve of fout-negatieve uitslag leiden:
ontstekingen, maligniteit, zwangerschap, recent trauma, recente operatie of grote hematomen
kunnen oorzaken van een fout-positieve uitslag zijn;
de duur van de D-dimeerstijging na een DVT is beperkt. De D-dimeerconcentratie daalt mogelijk al binnen vijftien à twintig dagen na het ontstaan van symptomen;
de plaats en de uitgebreidheid van de trombus hebben invloed op de sensitiviteit van de
D-dimeerbepaling. De sensitiviteit voor een proximale DVT is hoger dan voor kuitvenentrombose;
de D-dimeerconcentratie daalt na behandeling met heparine of laagmoleculairgewichtheparine;
het gebruik van cumarinederivaten kan de D-dimeerconcentratie verlagen; doordat gegevens
over de betrouwbaarheid van de D-dimeerbepaling bij mensen bij wie een recidief-DVT wordt
vermoed schaars zijn, is het onduidelijk wat de waarde is van de test bij deze populatie.
Referentiewaarden
D-dimeer afhankelijk van de gebruikte test en het laboratorium.
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Geneesmiddelentherapie, controle op
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Geneesmiddelentherapie, controle op

Bij de bepaling van de geneesmiddelen in bloed, urine of andere lichaamvloeistoffen moet men
rekening houden met de farmacokinetiek van de werkzame stof (zie figuur 1).1 Dit begint met de
wijze waarop en de vorm waarin het geneesmiddel wordt toegediend. Vervolgens spelen de binding
aan eiwitten, de klaringswijze en de klaringssnelheid een rol. Ook de afname van de nier-, lever- en
hartfunctie kan van invloed zijn. Al met al is het niet eenvoudig op basis van een enkele gemeten
bloedspiegel iets te zeggen over de betekenis daarvan.
Om enig houvast te bieden zijn er voor verschillende geneesmiddelen ‘therapeutische vensters’
vastgesteld. Dit zijn de concentraties waarin het geneesmiddel aanwezig moet zijn wil het een therapeutisch effect hebben. Hogere concentraties leiden vaak tot ongewenste bijwerkingen, terwijl
lagere waarden meestal niet het gewenste effect hebben. Omdat de bloedplasmaconcentraties bij
herhaalde toediening fluctuaties kunnen vertonen (zie figuur 2), houdt men vaak vaste tijdstippen
aan waarop het bloedmonster moet worden afgenomen. Soms kan het echter lastig zijn het monster op het juiste tijdstip af te nemen, bijvoorbeeld wanneer bij de patiënt aan huis bloed wordt
afgenomen. Op grond van bekende farmacokinetiek kan men de waarde van monsters die niet op
het juiste tijdstip zijn afgenomen, omrekenen naar het tijdstip waarop het monster idealiter afgenomen had moeten worden.
Figuur 1: De weg van de werkzame stof in het lichaam
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Figuur 2: Bloedplasmaspiegel bij herhaalde (orale) toediening


2. Controle na medicamenteuze behandeling: lithiumspiegel, TSH, creatinine
Bij behandeling met lithium moet bij een stabiele instelling de lithiumspiegel minimaal tweemaal
per jaar worden gecontroleerd.2 Vanwege een verhoogd risico op schildklierfunctiestoornissen en
ter controle van de nierfunctie wordt tevens geadviseerd het TSH en het creatinine te bepalen.
Intoxicatieverschijnselen zijn braken, diarree, onduidelijk spreken en dronkemansgang, spierschokken en spierzwakte, slaperigheid/sufheid tot bewusteloosheid.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Afname via een venapunctie heeft de voorkeur boven de vingerprik omdat in vingerprikbloed
gemakkelijker hemolyse optreedt. De lithiumconcentratie in de erytrocyten is namelijk vele malen
hoger dan die in serum(plasma), zodat door hemolyse fout-verhoogde waarden ontstaan. Het bloed
moet twaalf uur na inname worden afgenomen (wanneer meermalen per dag wordt gedoseerd vóór
de ochtendinname).2,3
Referentiewaarden 2,3
Therapeutische spiegel (12 uur na inname)

0,6-1,2 mmol/l

Toxisch vanaf

1,5 mmol/l

3. Controle na medicamenteuze behandeling: digoxinespiegel, kalium
Bijwerkingen van digoxine treden vooral op bij overdosering; de belangrijkste zijn misselijkheid en
braken, afwijkingen van het kleurenzien (xanthopsie: alles geel zien), een hartblock en delier. De bijwerkingen lijken niet alleen afhankelijk te zijn van de dosering, maar ook van de individuele gevoeligheid. Het nut van het bepalen van digoxinespiegels in het bloed is daarom omstreden. Geadviseerd wordt de digoxinespiegel alleen te bepalen bij een klinisch vermoeden van een intoxicatie.
Over het algemeen wordt geadviseerd bloed af te nemen direct vóór inname van het volgende tablet
digoxine.

Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De digoxineconcentratie in de weefsels is veel hoger dan in plasma, maar in de evenwichtstoestand
(na vijf dagen) is de weefselconcentratie evenredig met de plasmaconcentratie. Bij een verlaagde
kaliumconcentratie moet men de referentiewaarden naar beneden bijstellen omdat de gevoeligheid van het hartweefsel voor digoxine dan verhoogd is.
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Referentiewaarden3
Therapeutische waarde vóór gift

0,5 - 2,2 µg/l

Toxisch

mogelijk vanaf 2 µg/l
waarschijnlijk vanaf 3 µg/l

4. Controle na medicamenteuze behandeling: spiegelbepaling van andere geneesmiddelen
Voor andere geneesmiddelen gelden andere regels. Doe daarom altijd navraag naar het juiste afnamemoment voor de bepaling van de betreffende geneesmiddelconcentratie. Meestal betreft het
bepalingen van de anti-epileptica fenytoïne, carbamazepine en valproïnezuur. Voor de interpretatie
van de verkregen uitkomst moeten het tijdstip en de hoogte van de dosering en het tijdstip van
afname bekend zijn.
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Hartfalen
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

Hartfalen

Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is aangepast op grond van het verschijnen van de tweede herziening van de
NHG-Standaard Hartfalen en de Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen 2010.
De referentiewaarden voor (NT-pro)BNP zijn algemeen geldend onafhankelijk van het laboratorium.
De afkapwaarden voor (NT-pro)BNP bij acuut ontstaan hartfalen verschillen van de afkapwaarden bij geleidelijk ontstaan hartfalen.

1. Inleiding
Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen bij een structurele of functionele afwijking
van het hart dat leidt tot een tekortschietende pompfunctie van het hart.
Het is een veel voorkomend en in betekenis toenemend gezondheidsprobleem door de vergrijzing
van de bevolking en door verbeterde overlevingskansen van patiënten met coronaire hartziekten.
Voor informatie over de pathofysiologie en epidemiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard
Hartfalen en de MDR-Hartfalen.1,2
De in dit hoofdstuk aanbevolen bepalingen ter opsporing van onderliggende oorzaken en comorbiditeit zijn vastgesteld op grond van consensus tussen cardiologen en huisartsen. Ze kunnen derhalve op kleine punten afwijken van elders in de LESA aanbevolen laboratoriumonderzoek.

2. Diagnostiek hartfalen: BNP of NT-proBNP
Het B-type natriuretisch peptide (BNP) en N-terminal pro-B-type natriuretisch peptide (NTproBNP) zijn eiwitten die voornamelijk geproduceerd worden door cardiomyocyten in de wand van
de ventrikels. De bloedspiegel van (NT-pro)BNP stijgt bij toegenomen wandspanning door druk- en
volumeoverbelasting, zoals bij hartfalen.
De belangrijkste functie van de bepaling ligt in het uitsluiten van hartfalen bij mensen met klachten
of verschijnselen. Een normale waarde (NT-pro)BNP én een normaal ecg sluit hartfalen nagenoeg
uit; daarnaast is er ook wetenschappelijke onderbouwing voor de diagnostiek, ernstgradering en
prognostiek met behulp van (NT-pro)BNP.
Er is weinig onderbouwing voor een medicamenteuze behandeling op geleide van het (NT-pro)
BNP, maar een hoog (NT-pro)BNP ondanks adequate behandeling is wel prognostisch ongunstig.
Bij een verhoogd (NT-pro)BNP is nader onderzoek geïndiceerd (aanvullend laboratoriumonderzoek, echocardiografie en eventueel X-thorax).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Acuut ontstaan nieuw hartfalen geeft veel hogere bloedspiegels (NT-pro)BNP dan geleidelijk ontstaan nieuw hartfalen, door de abrupte verhoging van de wandspanning. Daarom worden verschillende afkapwaarden gehanteerd voor geleidelijk ontstane en acuut ontstane klachten. Bij de gehanteerde afkappunten zijn de positief en negatief voorspellende waarden voor de eerste lijn bij geleidelijk ontstane klachten respectievelijk 15 tot 79%, en 92 tot 99%. Bij vermoeden van nieuw ‘acuut’
hartfalen kan de positief voorspellende waarde in de eerste lijn uiteenlopen van 77 tot 79 % en de
negatief voorspellende waarde van 89 tot 99%.
Bij geleidelijk ontstane klachten kunnen atriumfibrilleren of andere ritmestoornissen, hoge leeftijd,
ernstige infectie en nierfunctiestoornissen ook verhoogde waarden (NT-pro)BNP geven. In geval
van meer acuut ontstane klachten kan een verhoogde bloedspiegel ook worden gevonden bij acuut
coronair syndroom, tachycardieën en pulmonale hypertensie (door bijvoorbeeld longembolieën of
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ernstig COPD). Obesitas en medicatie zoals diuretica, RAS-remmers, dopamine agonisten of amiodaron, kunnen leiden tot een lagere bloedspiegel (NT-pro)BNP.
Referentiewaarden1
Regionale laboratoria gebruiken vaak afkappunten gebaseerd op hun eigen aanvragen van zowel
huisartsen als specialisten. In de MDR-Hartfalen en de NHG-Standaard Hartfalen is nadrukkelijk
gekozen voor algemeen geldende niet-leeftijdsspecifieke en niet-geslachtsspecifieke afkappunten,
omdat dit voor het uitsluiten van hartfalen nauwelijks effect heeft en het de diagnostiek vergemakkelijkt.
Tabel 1: Referentiewaarden1
Geleidelijk ontstane klachten
NT-pro BNP

125 pg/ml (≈15 pmol/l)

BNP

35 pg/ml (≈10 pmol/l)

Acuut ontstane klachten
NT-pro BNP

400 pg/ml (≈50 pmol/l)

BNP

100 pg/ml (≈35 pmol/l)

3. Aanvullende bepalingen
Er is een grote verscheidenheid aan oorzakelijke en uitlokkende factoren van hartfalen. Deze kunnen van belang zijn omdat ze consequenties voor het beleid hebben. Ter inventarisatie wordt in de
NHG-Standaard en MDR-richtlijn een aantal laboratoriumbepalingen geadviseerd.

3.1 Ter opsporing van anemie, diabetes mellitus type 2 en schildklierfunctiestoornissen:
Hb, Ht, glucose en TSH
Door anemie, schildklierfunctiestoornissen en diabetes mellitus type 2 kan latent hartfalen manifest worden.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Anemie, hoofdstuk Diabetes mellitus type 2 en hoofdstuk Schildklieraandoeningen.

3.2 Ter opsporing mogelijke oorzaak en comorbiditeit: CRP, leukocyten met differentiatie, ALAT, ASAT, gamma-GT en lipidenprofiel
C-reactief proteïne (CRP) en leukocyten met differentiatie worden aanbevolen ter opsporing van
een infectie.
ALAT, ASAT en gamma-GT wordt aanbevolen ter opsporing leverfunctiestoornissen, bijvoorbeeld
geneesmiddelen geïnduceerd, en ter differentiatie van rechtszijdig hartfalen.
Bepaling van het lipidenprofiel wordt aanbevolen voor de risico-inventarisatie van hart- en vaatziekten.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Leukocyten en differentiatie: verhoogde aantallen leukocyten kunnen worden gevonden bij infecties. De differentiatie kan een aanwijzing geven voor de oorzaak van de infectie (viraal, bacterieel,
parasitair).
CRP: zie hoofdstuk Algemeen bloedonderzoek.
ASAT, ALAT en gamma-GT: zie hoofdstuk Leveraandoeningen.
Lipidenprofiel: zie hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement.
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Referentiewaarden3
CRP

Zie hoofdstuk Algemeen bloedonderzoek

Leukocyten

4-10 x 109/l

Leukocytendifferentiatie
Neutrofielen
Basofielen
Eosinofielen
Lymfocyten
Monocyten

1,5-7,5 x 109/l
0-0,2 x 109/l
0,05-0,5 x 109/l
1-3,5 x 109/l
0-1,0 x 109/l

ALAT

mannen:

< 50 U/l

vrouwen:

< 40 U/L

mannen:

< 35 U/l

vrouwen:

< 31 U/l

mannen:

< 45 U/l

vrouwen:

< 35 U/l

ASAT
Gamma-GT
Lipidenprofiel

zie hoofdstuk CVRM

3.3 Bij aanvang en controle van medicamenteuze behandeling hartfalen: natrium, kalium, eGFR (creatinineklaring)
Bij patiënten die worden behandeld met een diureticum en een RAS-remmer worden bij het begin
van de behandeling eGFR (creatinineklaring), natrium en kalium bepaald. Eén tot twee weken na
het starten met een RAS-remmer wordt het creatinine gecontroleerd omdat het gebruik van een
RAS-remmer kan leiden tot ernstige achteruitgang van de nierfunctie. Het kaliumgehalte wordt één
tot twee weken na het starten van een diureticum en na het ophogen van de dosering van spironolacton bepaald. Bij alle patiënten met hartfalen moet men ten minste eenmaal per zes maanden
eGFR (creatinineklaring), kalium en natrium bepalen. Bij afwijkingen van deze bepalingen dient de
behandeling te worden bijgesteld.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De nierfunctie (glomerulaire filtratiesnelheid) wordt in het laboratorium vastgesteld door een
schatting aan de hand van het serumcreatininegehalte met behulp van de MDRD-formule (meestal
afgekort als ‘eGFR’, estimated Glomerular Filtration Rate). Zie verder hoofdstuk Nieraandoeningen.
Referentiewaarden3
Kalium

3,5-5,0 mmol/l

Natrium

135-145 mmol/l

eGFR (creatinineklaring)

zie hoofdstuk Nieraandoeningen
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Hemochromatose
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is herzien op grond van het verschijnen van de NIV Richtlijn Diagnostiek en
behandeling van hereditaire hemochromatose.
Bij de referentiewaarde van de transferrinesaturatie wordt geen onderscheid meer gemaakt
tussen premenopauzale vrouwen en postmenopauzale vrouwen en mannen.

Hemochromatose

1. Inleiding
Hemochromatose is een ziekte die gepaard gaat met stapeling van ijzer in diverse weefsels. Primaire hemochromatose (Hereditaire Hemochromatose (HH)) is een autosomaal, recessief overervende
aandoening bij mensen van Noord-Europese afkomst, die wordt veroorzaakt door een verhoogde
opname van ijzer door de darmmucosa. HH is geen zeldzame erfelijke aandoening. Van de NoordEuropese bevolking is 0,5-1,5% homozygoot voor de C282Y-mutatie en heeft 1-3% het samengestelde C282Y/H63D-genotype.1 Lang niet alle personen die homozygoot zijn voor de C282Y-mutatie
ontwikkelen klinische verschijnselen die passen bij ijzerstapeling. De kans dat een broer of zus van
een C282Y-homozygoot klachten krijgt van de meest ernstige irreversibele complicatie (levercirrose) bedraagt naar schatting ongeveer 1%. Bij secundaire hemochromatose is de ijzerstapeling het
gevolg van veelvuldige bloedtransfusies, onnodige ijzerbehandeling of verhoogde aanmaak van
rode bloedcellen.
De klachten zijn divers en aspecifiek, waardoor de aandoening vaak niet wordt onderkend. De
klachten openbaren zich vaak pas op latere leeftijd (bij mannen na het veertigste levensjaar en bij
vrouwen na het vijftigste levensjaar). Gewrichtsklachten, diabetes mellitus, moeheid, buikklachten,
impotentie, hart- en vaatziekten en huidpigmentatie voorspellen afzonderlijk niet het bestaan van
hereditaire hemochromatose. Van geen van deze symptomen is bewezen dat ze vaker bij hereditaire hemochromatose voorkomen dan bij controles. In de eerste lijn zijn deze klachten, indien ze
afzonderlijk voorkomen, daarom geen reden tot diagnostiek naar hereditaire hemochromatose.
Late symptomen van heriditaire hemochromatose zijn levercirrose, hartritmestoornissen en
decompensatio cordis. Deze complicaties vormen een belangrijke oorzaak van met hemochromatose samenhangende sterfte. Een verhoogde serumferritineconcentratie of het voorkomen van primaire hemochromatose bij familieleden kan een reden zijn voor het aanvragen van nader bloedonderzoek.
Tot voor kort was de leverbiopsie de gouden standaard bij de diagnostiek van hemochromatose.
Door de mogelijkheid van genetisch onderzoek is een diagnostisch biopt doorgaans niet meer
noodzakelijk. Leverbiopsie wordt geadviseerd voor het vaststellen van cirrose bij een serumferritine
boven 1000 μg/l. Grootschalige toepassing van DNA-tests bij de screening op primaire hemochromatose wordt vooralsnog niet geadviseerd; door de heterogene klinische presentatie geven deze
tests geen volledige zekerheid over het ontstaan van de ziekte (zie kader).

2. Diagnostiek: transferrinesaturatie en ferritine
Transferrine is een glycoproteïne. Het bestaat uit twee domeinen, elk met een bindingsplaats voor
Fe3+. Door deze binding wordt ijzer in een niet-toxische vorm via het bloed getransporteerd. Ferritine is een oplosbaar eiwit met een holle kern. Fe2+ wordt door ferritine opgenomen, geoxideerd
tot Fe3+ en in de kern opgeslagen. Ferritine kan ongeveer 4500 ijzeratomen in de kern bevatten. Op
deze manier is ijzer in een niet-toxische vorm in de cel opgeslagen. Een goede graadmeter voor
hemochromatose is een verhoging van de transferrinesaturatie. Bepaling van het serumferritine
wordt aanbevolen om een indicatie te krijgen van de mate van ijzerstapeling.
Bij een transferrinesaturatie > 45% samen met een ferritineconcentratie hoger dan de referentieHemochromatose

57

waarden van het eigen laboratorium dient onderzoek naar HFE-mutaties te worden ingezet. Alvorens genetisch te gaan testen dienen echter eerst verworven oorzaken van hyperferritinemie en/of
een verhoogde transferrinesaturatie waaronder infecties, ontstekingen, leverlijden en het metabool
syndroom te worden uitgesloten (zie paragraaf 3).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De transferrinesaturatie of transferrineverzadiging geeft aan welk percentage van het serumeiwit
transferrine is verzadigd met ijzer. Berekening van de transferrinesaturatie gebeurt meestal door de
serumijzerconcentratie te delen op de serumtransferrineconcentratie en dit om te rekenen naar
een percentage.
Vanwege de grote dagschommelingen in de serumijzerconcentratie en de transferrinesaturatie
moet de transferrinesaturatie bij voorkeur ’s morgens worden bepaald.2 In eerste instantie kan ook
volstaan worden met een niet-nuchtere bepaling, waarbij in twijfelgevallen een herhaalde bepaling
nuchter moet worden gedaan. Bij hemochromatose is de transferrinesaturatie vrijwel altijd verhoogd: bij een transferrinesaturatie-afkapwaarde van 45% bij nuchtere bepaling, wordt 98% van de
homozygoten en 22% van de heterozygoten correct geïdentificeerd, met weinig fout-positieve resultaten.1
De serumijzerspiegel kan bij normale individuen voorbijgaand verhoogd zijn. Verder is het serumijzer verhoogd bij primaire ijzerstapeling of secundair aan aandoeningen van de erytropoiese, toegenomen hemolyse en weefselbeschadiging (met name levercelbeschadiging).
Transferrine is een negatief acutefase eiwit en is dus verlaagd bij ontstekingen en maligniteiten.
Lage plasmaspiegels worden ook gezien bij afgenomen synthese in het geval van chronische leverziekten en ondervoeding en bij eiwitverlies zoals bij het nefrotisch syndroom. Plasmatransferrine is
verhoogd tijdens zwangerschap en bij ijzerdeficiëntie.
Verhoogde waarden van transferrinesaturatie worden gevonden bij: ijzerstapeling, door gebruik
van ijzertabletten en multivitaminepreparaten, hepatitis en overmatig alcoholgebruik.
Verlaagde waarden worden gevonden bij ijzergebrek.
De ferritineconcentratie correleert sterk met de mate van ijzerstapeling, maar kan ook verhoogd
zijn bij ontstekingen, infecties, maligniteiten en leverschade (bijvoorbeeld ten gevolge van acute
virale hepatitis en alcoholisme).
Referentiewaarden3
Transferrinesaturatie 1

< 45%

Ferritine

Afhankelijk van het laboratorium

3. Vervolgdiagnostiek bij verhoogde transferrinesaturatie en ferritineconcentratie: ALAT,
BSE (of CRP), Hb, en glucose
Ter uitsluiting van een verhoging van de transferrinesaturatie en de serumferritineconcentratie als
gevolg van leverziekten, de combinatie van aandoeningen die het metabool syndroom vormen,
ontstekingen, infecties of maligniteiten, worden de ALAT, glucose en bezinking (of de CRP)
bepaald.
Bepaling van het Hb is aangewezen om ijzerstapeling ten gevolge van secundaire hemochromatose
uit te sluiten. Bij primaire hemochromatose is het Hb doorgaans normaal. De combinatie van een
verlaagd Hb en ijzerstapeling komt vaak voor bij hematologische aandoeningen zoals transfusiehemosiderose, hemolytische anemie en vormen van ineffectieve erythropoiese als thalassemie. Bij
een verlaagd Hb moeten deze aandoeningen eerst worden uitgesloten voordat specifiek (DNA-)
onderzoek op primaire hemochromatose wordt verricht (zie hoofdstuk Anemie). Bij patiënten met
hemolytische anemie (versterkte erythropoiese en daardoor een verhoogd aantal reticulocyten) is
de ijzeropname secundair verhoogd.
Bij patiënten met een verhoogde transferrinesaturatie zonder aanwijzingen voor ijzerstapeling (verhoogde serumferritineconcentratie en/of verhoogde ALAT en/of hepatomegalie) kan eventueel
worden geadviseerd het (bloed)onderzoek na één jaar te herhalen.
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DNA-onderzoek
DNA-onderzoek moet worden uitgevoerd bij een patiënt bij wie een verhoogde transferrinesaturatie en een verhoogd ferritinegehalte gevonden wordt, en bij eerstegraads familieleden (ouders,
broers, zussen en kinderen) van een patiënt met een HFE-gen gerelateerde primaire hemochromatose. DNA-onderzoek bestaat uit detectie van de C282Y-mutatie en de H63 D-mutatie in het
HFE-gen, die sequentieel (His63Asp-mutatie alleen als patiënt heterozygoot is voor de C282Ymutaties) of parallel kunnen worden uitgevoerd. 3
Bij DNA-onderzoek kunnen er drie situaties ontstaan:
1. De patiënt is homozygoot voor de C282Y-mutatie. Dit bevestigt de diagnose primaire hemochromatose. Er is sprake van een HFE-gerelateerde primaire hemochromatose.
2. De patiënt is heterozygoot voor de C282Y-mutatie. Het is zinvol om naar de H63D-mutatie
te zoeken. Bij het samengestelde C282Y/H63D-genotype is er ook sprake van primaire
hemochromatose.
3. De patiënt heeft geen C282Y-mutatie. Dit maakt de diagnose primaire hemochromatose
minder waarschijnlijk maar sluit deze niet uit.
De afwezigheid van specifieke HFE-gerelateerde genmutaties sluit de diagnose primaire hemochromatose niet uit. Indien er verhoogde serumijzerparameters zijn terwijl er geen homozygotie
voor de C282Y-mutatie of samengestelde C282Y/H63D aanwezig is, kan met behulp van MRI een
klinisch bruikbare semi-kwantitatieve bepaling van het ijzer in de lever plaatsvinden. Met MRI
bevestigde ijzerstapeling in afwezigheid van C282Y-homozygotie of het samengestelde C282Y/
H63D-genotype kan een indicatie zijn voor het zoeken naar erfelijke vormen van non-HFE HH
in de daartoe gespecialiseerde centra.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
BSE/CRP

zie hoofdstuk Algemeen onderzoek

Hb

zie hoofdstuk Anemie

ALAT

zie hoofdstuk Leveraandoeningen

Referentiewaarden 3
BSE

Zie hoofdstuk Algemeen onderzoek

Hb

Zie hoofdstuk Anemie

ALAT

Zie hoofdstuk Leveraandoeningen
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Leveraandoeningen
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijzigingen
Dit hoofdstuk is aangepast op grond van het verschijnen van de herziening van de NHGStandaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.
Bepaling van de gamma-GT is niet langer aanbevolen.

Leveraandoeningen

1. Inleiding
In dit hoofdstuk is een aantal tests voor de diagnostiek van virushepatitis en een beperkt aantal
andere leveraandoeningen (niet-alcoholische steatosis hepatis (non-alcoholic fatty liver disease;
NAFLD), niet-alcoholische steatohepatitis (non-alcoholic steatohepatitis; NASH) en leverschade
door alcoholmisbruik of gebruik van geneesmiddelen of drugs ondergebracht, zoals geadviseerd in
de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.1
Bij klachten/symptomen moet de huisarts bedacht zijn op een leveraandoening bij:
patiënten met icterus;
patiënten met algehele malaise die behoren tot een risicogroep voor virushepatitis (zie tabel
1), of die een (seksueel) risicocontact hebben gehad;
patiënten met algehele malaise bij wie tevens verdenking bestaat op leverschade door alcoholmisbruik;
patiënten met algehele malaise bij wie tevens verdenking bestaat op leverschade door geneesmiddelen, omdat de patiënt recent met een geneesmiddel is gestart of omdat de dosering is
gewijzigd.
Omdat veel personen met een (chronische) leveraandoening geen klachten hebben, moet de huisarts zich realiseren dat er een leveraandoening kan bestaan bij spreekuurbezoekers, indien:
de patiënt behoort tot een risicogroep voor (chronische) virushepatitis (zie tabel 1);
de patiënt risicocontacten heeft of heeft gehad voor (chronische) virushepatitis;
er sprake is van problematisch alcoholgebruik;
men bij lichamelijk onderzoek een vergrote lever aantreft (die niet kan worden toegeschreven
aan hartfalen);
er (bij toeval) verhoogde transaminasenwaarden worden gevonden.
Tabel 1: Risicogroepen voor virushepatitis
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HAV

HBV

HCV

(Gezins)contacten met besmette personen

ja

ja

nee

Kinderen in kinderopvangcentra en groep 1 en 2

ja

nee

nee

Reizigers naar endemische gebieden

ja, vooral kinderen

ja

nee

Personen afkomstig uit hoog-endemisch gebied

nee

ja

ja

Personen met een positieve familieanamnese voor nee
chronische hepatitis, hepatocellulair carcinoom

ja

ja

Personen met een beroepsrisico

Ja

ja

ja

Mensen met wisselende seksuele contacten

ja (bij oro-anaal
contact)

ja

nee

Niet-steriele ingrepen

nee

ja

ja

Verstandelijk gehandicapten

Ja

ja

nee

Ontvangers van bloed of bloedproducten

nee

niet meer

niet meer
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2. Diagnostiek leveraandoeningen: ALAT
Voor het aantonen van leveraandoeningen is bepaling van de ALAT het meest geschikt. ALAT wordt
in verhoogde mate in bloed aangetroffen bij ziekten die gepaard gaan met beschadigingen van
levercellen, zoals infecties en intoxicaties.2
Bepalingen van de gamma-glutamyltransferase (gamma-GT), de aspartaat-aminotransferase
(ASAT) en de alkalische fosfatase (AF) zijn minder specifiek en worden daarom niet aanbevolen.
Bepaling van de bilirubine kan worden overwogen bij twijfel over het bestaan van icterus.
Een lichte verhoging van de ALAT (van anderhalf tot vijfmaal de bovengrens van normaal), gevonden
tijdens de diagnostiek bij patiënten met een vermoeden van een leveraandoening, waarbij de virusserologie negatief is, kan wijzen op de volgende aandoeningen: niet alcoholische steatosis hepatis/steatohepatitis, leverschade door alcoholmisbruik3, leverschade door geneesmiddelen en leveraandoeningen zoals auto-immuunhepatitis, hemochromatose (zie hoofdstuk Hemochromatose) of de ziekte
van Wilson.
Indien er bij toeval licht verhoogde transaminasewaarden worden gevonden, wordt geadviseerd
deze na ongeveer vier weken opnieuw te bepalen. Bij persisterende verhoging moet dan ook aan
bovenstaande aandoeningen gedacht worden.1
Achtergrondinformatie bij de bepaling
ALAT komt in een relatief hoge concentratie in de lever voor en is dan ook een vrij specifieke merkstof voor leverschade. De sensitiviteit en specificiteit voor het aantonen van acute leverschade is
hoog: bij een ALAT > 300 U/L is de sensitiviteit 96% bij een specificiteit van 94%.1 Bij een aangetoonde chronische hepatitis wijst een verhoogde ALAT op een actieve hepatitis. Een zeer geringe
verhoging van de ALAT (tot 1,5 maal de bovengrens van normaal) heeft vaak geen klinische betekenis bij een patiënt die verder niet ziek is. Afwachten is dan gerechtvaardigd.2
Referentiewaarden2
ALAT

< 45 U/l

3. Diagnostiek virushepatitis
Voor een overzicht van de serologische diagnostiek bij verdenking op virushepatitis zie tabel 2.
Wanneer bij een vermoeden van een acute virushepatitis de HAV-, HBV-, en HCV-serologie negatief
uitvalt, wordt geadviseerd de mogelijkheid van (of diagnostiek naar) andere virale oorzaken van
hepatitis, zoals EBV (zie hoofdstuk Acute keelpijn) of CMV, te overwegen.
Tabel 2: Serologische diagnostiek bij verdenking op virushepatitis
Hepatitis A

ALAT, IgM-anti-HAV

Hepatitis B

ALAT en HBsAg
als HBsAg negatief is bij een patiënt die tot voor
kort icterisch was: IgM-anti-HBc
als HBsAg positief is bij een patiënt zonder
klachten/symptomen: HBeAg en ALAT

Hepatitis C

ALAT en anti-HCV*

* Bij acute hepatitis C kan de anti-HCV tot circa zes maanden na besmetting negatief zijn. Indien er
een reële kans bestaat op acute hepatitis C (bekende HCV-positieve bron), dan moet overleg plaatsvinden met een maag-darm-leverarts, internist of infectioloog met belangstelling voor hepatitis over
bepaling van het HCV-RNA. HCV-RNA is in vrijwel 100% van de gevallen binnen enkele weken na
besmetting positief. Een alternatief is om na één, drie en zes maanden het anti-HCV te herhalen.

Leveraandoeningen
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3.1 Diagnostiek hepatitis A: IgM-anti-HAV
Met de IgM-anti-HAV-test kan een hepatitis-A-virusinfectie worden aangetoond.2 IgM-anti-HAV is
gewoonlijk drie maanden na de infectie niet meer aantoonbaar. IgM-anti-HAV is ook positief na
vaccinatie. Deze klinische informatie dient derhalve meegeleverd te worden bij de aanvraag. Hepatitis A is een meldingsplichtige ziekte (zie Bijlage Melding infectieziekten). De huisarts stemt de
voorlichting, de bronopsporing en het contactonderzoek af met de GGD, geeft adviezen ter voorkoming van besmetting van anderen en vervolgt het klinisch beloop. Voor een overzicht van de
serumbepalingen en het beloop bij hepatitis A zie tabel 3.
Tabel 3: Serumbepalingen en beloop bij hepatitis A

Routineaanvragen van de huisarts zijn grijs gearceerd
Bron: Nationaal Hepatitis Centrum
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Afhankelijk van het soort assay waarmee de IgM-anti-HAV werd bepaald, werd in een populatie van
enerzijds Chinese mensen met een acute hepatitis en anderzijds controlepersonen (mensen zonder leveraandoening) een sensitiviteit van 91 tot 98% gevonden en een specificiteit van 96 tot 100%
voor het aantonen van een hepatitis-A-virusinfectie.1
Foutpositieve uitslagen door kruisreacties met antistoffen voor cytomegalievirus4 of mononucleosis
infectiosa kunnen voorkomen, zodat men bij de interpretatie van de uitslag rekening moet houden
met het klinisch beeld en risicogedrag van de patiënt.
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

3.2 Diagnostiek hepatitis B: HBsAg, HBeAg, IgM-anti-HBc
Voor het aantonen van een infectie met het hepatitis-B-virus is een bepaling van hepatitis-Bsurface-antigeen (HBsAg) aangewezen. In geval van een positieve HbsAg test wordt, bij voorkeur
automatisch door het laboratorium, ook het hepatitis-B-e-antigeen (HbeAg) bepaald. Ongeveer
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drie maanden na het begin van de infectie verdwijnt het HBsAg, terwijl het IgG-anti-HBsAg (antiHBs) heel incidenteel nog niet verschenen is (het zogeheten ‘open-core-window’). In deze periode
kunnen de klinische symptomen nog aanwezig zijn. Een mogelijke recente besmetting kan in deze
fase het best worden aangetoond door bepaling van het IgM-anti-HBc (IgM-antistoffen tegen het
‘core’-antigeen).2
HBsAg is bij acute hepatitis B gewoonlijk vroeg aantoonbaar en wijst, zeker indien hiernaast ook
het HBe-antigeen aanwezig is, op besmettelijkheid van het bloed. Indien het HBsAg langer dan zes
maanden aantoonbaar is, wordt gesproken van actief dragerschap van het hepatitis-B-virus.2 Er
wordt onderscheid gemaakt tussen dragerschap waarbij het e-antigeen aanwezig of afwezig is, respectievelijk e-antigeen positieve en negatieve dragers. De mate waarin een hepatitis B drager
besmettelijk is hangt af van de virale load. Deze kan met behulp van een HBV-DNA test vastgesteld
worden. Voor een overzicht van de serumbepalingen en het beloop bij hepatitis B zie tabel 4. Hepatitis B is een meldingsplichtige ziekte (zie bijlage Melding infectieziekten). De huisarts stemt de voorlichting, de bronopsporing en het contactonderzoek af met de GGD, geeft adviezen ter voorkoming
van besmetting van anderen en vervolgt de serologische markers. Indien er tekenen zijn van een
chronisch actieve leverontsteking (verhoogd HbeAg of ALAT) verwijst de huisarts naar de tweede
lijn.
Tabel 4: Serumbepalingen en beloop bij hepatitis B

Routineaanvragen van de huisarts zijn grijs gearceerd
Bron: Nationaal Hepatitis Centrum
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Afhankelijk van het soort assay waarmee de HBsAg werd bepaald, werd in een Vietnamese populatie van patiënten uit een tuberculoseziekenhuis, een centrum voor tropische ziekten en een obstetrisch ziekenhuis een sensitiviteit van 95,7 tot 100% gevonden en een specificiteit van telkens 100%
voor het aantonen van een hepatitis-B-virusinfectie.1
Met sera die ten behoeve van de diagnostiek naar virale hepatitis werden opgestuurd naar een regionaal Canadees virologielaboratorium, werd – in vergelijking met oudere testmethoden als gouden
standaard – een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 99,9% gevonden voor IgM-anti-HBc
voor het aantonen van een hepatitis-B-virusinfectie.1 De IgM-anti-HBc-bepaling wordt niet in alle
laboratoria uitgevoerd.
Leveraandoeningen
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Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

3.3 Diagnostiek hepatitis C: anti-HCV, HCV-RNA
Voor het aantonen van een infectie met het hepatitis-C-virus is de bepaling van anti-HCV van
belang. Bij de afwezigheid van anti-HCV is een recente hepatitis-C-infectie niet geheel uitgesloten.
Bepaal daarom bij een reële kans op besmetting eventueel in overleg met een maag-darm-leverarts,
internist of infectioloog met belangstelling voor hepatitis, het HCV-RNA. Geconfirmeerde aanwezigheid van anti-HCV wijst op hepatitis C; indien HCV-RNA aantoonbaar is, dan wijst dit op
besmettelijkheid van bloed.2 In 80% van de gevallen ontstaat een chronische infectie. Heeft iemand
wel anti-HCV antilichamen, maar geen HCV-RNA, dan wijst dit veelal op een doorgemaakte infectie. Bevestiging hiervan kan worden verkregen door het uitvoeren van HCV-western blot analyse.
Hepatitis C is een meldingsplichtige ziekte (zie bijlage Melding infectieziekten). Voor een overzicht
van de serumbepalingen en het beloop bij hepatitis C zie tabel 5. De huisarts stemt de voorlichting,
de bronopsporing en het eventuele contactonderzoek af met de GGD en geeft adviezen ter voorkoming van besmetting van anderen. Patiënten met hepatitis C worden verwezen naar de tweede lijn.
Tabel 5: Serumbepalingen en beloop bij hepatitis C

Routineaanvragen van de huisarts zijn grijs gearceerd
Bron: Nationaal Hepatitis Centrum
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
In een literatuuronderzoek bleek de sensitiviteit van de derde generatie enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA’s) voor het aantonen van HCV-antistoffen 98,8% in sera van patiënten met een
chronische leveraandoening en 97,2% in een mix van sera (sera van mensen met een chronische
leveraandoening, sera van hemodialyserende mensen en sera van bloeddonoren).1 De specificiteit
was telkens 100%.

64

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.
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Maagklachten
Dit hoofdstuk is becommentarieerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). De tekst is op onderstaande punten niet actueel meer:
-

Maagklachten

-

De fecestest wordt momenteel door veel laboratoria ook gebruikt ter controle na H. pylorieradicatietherapie.
Er is nieuwe literatuur over de testeigenschappen van de fecestest voor gebruik vóór en ná
eradicatie van H. pylori.1
Tegenwoordig hebben veel patiënten al eerder eradicatietherapie gehad: serologische bepalingen zijn alleen betrouwbaar bij diegenen die nog niet eerder eradicatietherapie kregen.
In tabel 1 wordt uitgegaan van een prevalentie van 50% bij vermelden van de positief en
negatief voorspellende waarde. Dit is niet meer conform de huidige situatie.
Uitgaande van een prevalentie van 30% voor eradicatie en 25% na eradicatie ziet tabel 1 er
als volgt uit:

Tabel 1: Testeigenschappen van serologisch onderzoek, fecestest en ureumademtest (percentages)
Elisa-test*

Ureumademtest* fecestest
Voor eradicatie*

Na eradicatie†

Sensitiviteit

93

92

94

93

Specificiteit

90

93

97

96

Positief voorspellende waarde

93

93

93

93

Negatief voor90
spellende waarde

93

97

96

* prevalentie 30%
†

prevalentie 25%

De NHG-Standaard Maagklachten wordt momenteel herzien. Bovenstaande gegevens zullen
worden meegenomen bij de herziening.
Literatuur
1. Gisbert JP, de la Morena F, Abraira V. Accuracy of monoclonal stool antigen test for the diagnosis of H. pylori infection: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol
2006;101(8):1921-30.

1. Inleiding
De NHG-Standaard Maagklachten adviseert om diagnostiek naar H. pylori te verrichten bij persisterende of recidiverende maagklachten die niet passen bij refluxziekte en waarbij tevens een verhoogd risico op ulcuslijden bestaat. Er bestaat een sterke correlatie tussen ulcuslijden (ulcus duodeni, ulcus ventriculi, erosieve gastritis en bulbitis) en de aanwezigheid van H. pylori in de maag.
H. pylori-diagnostiek kan op twee manieren plaatsvinden: invasief met endoscopie of niet-invasief
door middel van laboratoriumtests. Voor niet-invasieve H. pylori-diagnostiek bestaan drie opties:
serologisch onderzoek, een fecestest of een ureumademtest.2
Voor meer details over de indicaties voor en de therapeutische consequenties van de H. pyloridiagnostiek wordt verwezen naar de NHG-Standaard Maagklachten.2

2. Diagnostiek H. pylori: serologisch onderzoek, fecestest of ureumademtest
Van de genoemde niet-invasieve mogelijkheden geeft de NHG-Standaard Maagklachten de voor66
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keur aan de ademtest, omdat die zowel in populaties met een lage en een hoge H. pylori-prevalentie
als ter controle van H. pylori-eradicatietherapie gebruikt kan worden. Is de ademtest niet beschikbaar, dan zijn de serologiebepaling en de fecestest (mits uitgevoerd in het laboratorium) acceptabele alternatieven.
Het gebruik van serologische sneltests in de huisartsenpraktijk wordt afgeraden omdat de testeigenschappen matig zijn.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De testeigenschappen van zowel de ademtest als het serologisch onderzoek zijn zeer goed (tabel 1).
Ook de fecestest (antigeenbepaling) heeft goede testeigenschappen, waarbij moet worden opgemerkt dat deze test (nog) niet gevalideerd is in de huisartsenpraktijk.
De positief voorspellende waarde van het serologisch onderzoek daalt sterk bij een dalende H. pyloriprevalentie. Onder allochtonen kan de H. pylori-prevalentie daarentegen dusdanig hoog zijn dat de
negatief voorspellende waarde van de test te gering wordt om een H.pylori-infectie te kunnen uitsluiten, zodat ook bij een negatieve testuitslag de kans op een H. pylori-infectie nog aanzienlijk is.
In de twee weken voorafgaand aan de feces- en ureumademtest mag de patiënt geen protonpompremmer of antibioticum gebruiken omdat die de testuitslag negatief kunnen beïnvloeden.
Tabel 1: Testeigenschappen van serologisch onderzoek, fecestest en ureumademtest (percentages)2
ELISA test *

Ureumademtest *

Fecestes †

Sensitiviteit

93

92

94

Specificiteit

90

93

92

Positief voorspellende
waarde

83

88

93

Negatief voorspellende waarde

96

96

93

* Validering in de huisartsenpraktijk
†
Validering in de tweede lijn

Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

3. Controle na H. pylori-eradicatietherapie: serologisch onderzoek en ureumademtest
Controle op de effectiviteit van H. pylori-eradicatietherapie kan het best worden uitgevoerd met de
ureumademtest, die reeds vanaf vier weken na antimicrobiële behandeling betrouwbaar is.
Is de ureumademtest niet beschikbaar, dan is de fecestest een acceptabel alternatief.3,4
De serologische bepalingen zijn in het algemeen minder goed om het succes van H. pylori-eradicatietherapie te bepalen: controle op eradicatie is pas zes maanden na antimicrobiële behandeling
betrouwbaar. Daarnaast moet de titer van vóór de eradicatietherapie bekend zijn (beide titers moeten met elkaar vergeleken worden).
Achtergronden bij de bepalingen
Wanneer de fecestest wordt gebruikt voor controle, dan zijn de testeigenschappen iets minder goed
dan die van de ureumademtest. Bij een sensitiviteit en specificiteit van de ureumademtest van 95
en 96%, en van de fecestest van 92 en 88%, is bij een persisterende H. pylori-infectie de negatief
voorspellende waarde van de ureumademtest 99,4 tegen 99,0% van de fecestest, en is de positief
voorspellende waarde van de ureumademtest 73 tegen 46% van de fecestest.4

Maagklachten
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Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

4. Literatuur
2.
3.

4.
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Microbiologisch onderzoek
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

1. Inleiding

Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek is grotendeels besproken in achtereenvolgens de hoofdstukken Diarree,
Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) en Urineweginfecties. In dit hoofdstuk komt de mogelijkheid voor microbiologisch onderzoek van ander materiaal aan de orde.

2. Diagnostiek: microscopie, banale of specifieke kweek, antistofbepalingen en DNA-amplificatietests
Bij het afnemen van materiaal voor microbiologisch onderzoek is het van belang de ziekteverschijnselen te vermelden, alsmede de plaats waar het materiaal is afgenomen.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Voor een goede uitslag moet het kweekmateriaal op de juiste plaats zijn afgenomen en worden
opgevangen in de juiste container. Contaminatie moet worden voorkomen, evenals groei van niet
gewenste micro-organismen. Bij virussen moet men ervoor zorgen dat ze het vermogen tot vermeerdering niet verliezen.
Gramkleuring kan voordat de kweekuitslag bekend is alvast een indicatie geven van de mogelijke
verwekker. Nieuwe ontwikkelingen zijn tests waarbij men gebruikmaakt van antigeen-antilichaamdetectiemethoden (met behulp van ELISA of immunofluorescentie). De sensitiviteit van deze tests
is vaak hoog. De nieuwste ontwikkelingen zijn moleculaire technieken, waarmee op DNA-niveau
micro-organismen kunnen worden herkend (DNA-amplificatietechnieken zoals de polymerase
chain reaction: PCR). Deze bepalingen kosten weinig tijd, zijn zeer specifiek en stellen minder
strenge eisen aan transportcontainers en bewaartechnieken. Ook de weerstand van de organismen
tegen antibiotica en antivirale middelen kunnen met deze technieken worden ontdekt, alsmede de
onderlinge relaties tussen de micro-organismen. Daarnaast kan men met deze technieken het
beloop van de ziekte en het succes van de behandeling volgen.
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.
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Neonatale icterus
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie van 2006.

1. Inleiding

Neonatale icterus

In dit hoofdstuk wordt de bepaling besproken van het totaal bilirubine bij het vermoeden van
hyperbilirubinemie bij pasgeboren, zoals geadviseerd in de NHG-Standaard Zwangerschap en
kraamperiode.1
Icterus bij zuigelingen wordt veroorzaakt door een tijdelijk tekort aan glucuronyltransferase en een
verhoogde enterohepatische kringloop, waardoor het bilirubinegehalte stijgt. Hyperbilirubinemie
bij de zuigeling wordt zichtbaar bij waarden > 85 micromol/l.2 De fysiologische hyperbilirubinemie
wordt zelden hoger dan 200 micromol/l. Een stijging van meer dan 50 micromol/l per 6 uur is
pathologisch.3
De gemiddelde à terme pasgeborene heeft een bilirubinepiek van 86-103 micromol/l.4 Icterus neonatorum komt voor bij 60% van de à terme pasgeborenen en bij 80% van prematuur geboren kinderen.5 Het beleid is afhankelijk van de leeftijd in dagen en van de gevonden waarden.

2. Diagnostiek hyperbilirubinemie: totaal bilirubine
Bij twijfel of de mate van icterus bij een gezonde pasgeborene (ouder dan 24 uur en jonger dan 2
weken, à terme geboren en zwaarder dan 2500 gram) nog als fysiologisch beschouwd moet worden,
wordt het totaal bilirubine bepaald.2
Achtergronden bij de bepalingen
De afkapwaarden voor het totaal bilirubine zijn zodanig vastgesteld dat er geen risico is op neurologische, gehoor- en cognitieve stoornissen.6,7
Bilirubine wordt in het algemeen spectrofotometrisch bepaald in bloed dat verkregen is door een
hielprik.5
Referentiewaarden
De afkapwaarden zijn die uit de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (tabel 1).
Tabel 1: Beleid bij gezonde voldragen zuigelingen met icterus neonatorum3
Leeftijd

Totaal bilirubine (µmol/l)

Verwijzing kinderarts Controle na 4-6 uur

24-48 uur

> 260 en (of ) > 50 gestegen
210-260
zolang niet < 210

*

> 310 en (of ) > 50 gestegen
260-310
zolang niet < 260

*

> 340 en (of ) > 50 gestegen
290-340
zolang niet < 290

*

49-72 uur

> 72 uur
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Nieraandoeningen
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijziging
Dit hoofdstuk is herzien op grond van het verschijnen van de LTA-Chronische nierschade
en de NIV/nfN-Richtlijn Chronische nierschade.

1. Inleiding

Nieraandoeningen

Een aandoening van de nieren kan zich uiten door specifieke afwijkingen in het urinesediment
((dysmorfe) erytrocyten en/of celcilinders); verlies van eiwit met de urine (micro- en macroalbuminurie/proteïnurie) en een afname van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR: glomerular filtration
rate). Deze drie uitingen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar voorkomen.
Volgens de internationaal geaccepteerde K/DOQI-richtlijnen (vastgesteld door het Amerikaanse
kwaliteitsinitiatief Kidney/Disease Outcome Quality Initiative) worden chronische nieraandoeningen onderverdeeld in 5 stadia (zie tabel 1).1 Uitgaande van deze indeling in stadia is de prevalentie
van chronische nierschade stadium 1 en 2 in Nederland 5,2%, 5,3% voor stadium 3 en 0,04% en <
0,04% voor respectievelijk stadium 4 en 5. Het aantal patiënten met een nierfunctievervangende
therapie (dialyse en transplantatie) bedraagt ruim 12.000. Het aantal nieuwe patiënten per jaar dat
een dergelijke behandeling nodig heeft, is toegenomen van bijna 700 in 1985 tot ruim 1.500 in 2005.
Nierfalen door atherosclerose en diabetes mellitus zijn de meest frequent voorkomende oorzaken
voor nierfunctievervangende therapie. Het aantal patiënten met atherosclerose is de afgelopen
twintig jaar relatief het meest toegenomen. Aandoeningen zoals cystenieren, multisysteemziekten
en pyelonefritis zijn relatief weinig voorkomende oorzaken voor nierfunctievervangende therapie.
Voor meer informatie over epidemiologie en pathofysiologie wordt verwezen naar de LTA-Chronische nierschade.1
Tabel 1: Stadia van chronische nierschade zoals gedefinieerd in de Amerikaanse K/DOQI-richtlijnen.1
Stadium

eGFR

1

≥ 90 ml/min/1,73 m2 én persisterende (micro)albuminurie of persisterende en specifieke sedimentafwijkingen

2

60 tot 90 ml/min/1,73 m2 én persisterende (micro)albuminurie of persisterende en
specifieke sedimentafwijkingen

3

30 tot 60 ml/min/1,73 m2

4

15 tot 30 ml/min/1,73 m2

5

< 15 ml/min/1,73 m2

De indeling is gebaseerd op de aanwezigheid van afwijkingen in de urine en de met de MDRD-formule geschatte GFR, waarbij bij alle stadia gesproken wordt van chronische nierschade.

2. Diagnostiek nieraandoeningen: albumineconcentratie in de urine
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt geadviseerd jaarlijks de albumineconcentratie of
albumine/creatinine ratio in de urine te bepalen. Bij patiënten met hypertensie wordt aanbevolen
bij aanvang van de medicatie te overwegen de albumineconcentratie of albumine/creatinine ratio
in de urine te bepalen. Verder kan een klinisch vermoeden van een nierfunctiestoornis (bijvoorbeeld bij oedemen) een reden zijn om de albumineconcentratie of de albumine/creatinine ratio in
de urine te bepalen.
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Voor het vaststellen van albuminurie zijn albumineteststroken, zoals gebruikt in de huisartsenpraktijk, onvoldoende nauwkeurig. Zij worden pas bij macro-albuminurie positief.
Vaststelling van (micro-)albuminurie dient plaats te vinden in het laboratorium door bepaling van
de albumineconcentratie of de albumine/creatinine-ratio in de urine. De albumineconcentratie
wordt bepaald met immunochemische of kleurbindingsmethoden. Hiermee kan men concentraties vanaf 1 à 5 mg/l albumine aantonen. Er bestaat een goede correlatie tussen de albumineconcentratie in 1 portie urine en de totale uitscheiding in de 24-uursurine (correlatiecoëfficiënt: 0,860,90). Een albumineconcentratie in de urine van > 20 mg/l heeft een sensitiviteit van 82 tot 97% en
een specificiteit van 74 tot 97% om een albumine-uitscheiding van > 30 mg in de 24-uursurine te
voorspellen.
Een berekening van de albumineconcentratie naar de creatinine-uitscheiding in de urine (de albumine/creatinine-ratio) resulteert in een iets nauwkeuriger voorspelling van patiënten met een verhoogde albumine-uitscheiding. Deze ratio corrigeert voor concentratie- en verdunningseffecten
van de urine. Een albumine/creatinine-ratio > 3,5 mg albumine/mmol creatinine heeft een sensitiviteit van 88 tot 100% en een specificiteit van 95 tot 99%. In Nederlandse laboratoria zijn beide
bepalingen gangbaar.
De albumine-uitscheiding in de urine varieert gedurende de dag en van dag tot dag. Daarom moet
een eerste te hoge uitslag van de albumineconcentratie of van de albumine/creatinine-ratio die
wijst op micro-albuminurie (zie referentiewaarden) worden bevestigd door een tweede bepaling.
Een tweede te hoge uitslag moet vervolgens worden bevestigd door een derde bepaling na drie
maanden. Indien ook dan sprake is van micro-albuminurie, spreekt men van ‘persisterende microalbuminurie’.
De uitslag van een teststrook of een albuminebepaling in het laboratorium kan (tijdelijk) positief
zijn door andere oorzaken dan een nieraandoening zoals menstruatie, koorts, contaminatie (fluor,
smegma), een urineweginfectie, ontregelde diabetes mellitus, manifest hartfalen, immuuncomplexziekten, zware lichamelijke of psychische inspanning, koude expositie of een recent epileptisch
insult. Bij een verhoogde albumine-uitscheiding in de urine zullen deze oorzaken dan ook eerst
moeten worden uitgesloten.
Referentiewaarden1
Microalbuminurie
Albumineconcentratie
- Willekeurige portie
- 24-uurs urine
Albumine/creatinineratio

20-200 mg/l
30-300 mg albumine/dag
mannen
vrouwen

2,5-25 mg albumine/mmol creatinine
3,5-35 mg albumine/mmol creatinine

Macroalbuminurie
Albumineconcentratie
- Willekeurige portie
- 24-uurs urine
Albumine/creatinineratio

> 200 mg/l
> 300 mg albumine/dag
mannen
vrouwen

> 25 mg albumine/mmol creatinine
> 35 mg albumine/mmol creatinine

3. Diagnostiek nieraandoeningen: teststrook op erytrocyten, sediment
De teststrook op erytrocyten kan worden gebruikt bij het vermoeden van niersteenlijden. De bepaling zal men doorgaans in de huisartsenpraktijk uitvoeren. Bij een positieve teststrook op erytrocyten kan het urinesediment worden beoordeeld om de herkomst van de hematurie na te gaan. Huisartsen zullen het sediment meestal alleen beoordelen om een urineweginfectie aan te tonen (zie
hoofdstuk Urineweginfecties). In het laboratorium zal ook worden nagegaan of de hematurie afkomstig is van de nieren of van de afvoerende urinewegen.2
Nieraandoeningen
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De sensitiviteit en specificiteit van de teststrook op erytrocyten voor hematurie zijn respectievelijk
70 tot 100% en 80 tot 100%.2-7
Bij hematurie kan om de oorzaak te achterhalen, gekeken worden naar het percentage dysmorfe
erytrocyten en het aantal cilinders in het urinesediment. Bij bloeding in de glomeruli zullen er meer
dysmorfe erytrocyten en cilinders in het sediment te zien zijn, dan bij bloeding in de urinewegen.
Met een afkappunt van < 40% dysmorfe erytrocyten en geen zichtbare cilinders in het urinesediment, heeft de test voor het uitsluiten van bloeding in de glomeruli een sensitiviteit van 100% en
specificiteit van 66,7%.3
Beoordeling van het sediment op de aanwezigheid van dysmorfe erytrocyten en cilinders
is niet eenvoudig en vereist de nodige ervaring. Het onderzoek van het sediment op specifieke
afwijkingen dient derhalve in het laboratorium plaats te vinden door getraind personeel. De urine
dient bij voorkeur lokaal geproduceerd en direct beoordeeld te worden (anders worden de erytrocyten allen dysmorf ). Alternatief is het gebruik van speciale urine-afnamesets waarbij aan de urine
additieven ter stabilisatie (‘cellfix’) worden toegevoegd.
Referentiewaarden5,6
Teststrook erytrocyten
Sediment (vergroting 400 x):
Normaal:

Een 1+-resultaat van de teststrook op erytrocyten wijst op
hematurie (> 5-10 erytrocyten/µl)
< 5 erytrocyten per gezichtsveld
< 5 leukocyten per gezichtsveld
< 3 hyaliene (o.a. erytrocyten) cilinders per gezichtsveld

4. Diagnostiek nierfunctiestoornis: creatinine, eGFR
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en hypertensie wordt geadviseerd jaarlijks de eGFR
(geschatte creatinineklaring) te bepalen. Indicaties voor het bepalen van de nierfunctie zijn verder
de start en controle van medicatie die voornamelijk door de nieren wordt uitgescheiden. Ook het
klinische vermoeden van een nierfunctiestoornis (bijvoorbeeld bij oedemen) en een positieve uitslag van een teststrook op albumine, kunnen redenen zijn de nierfunctie te bepalen.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De meest gebruikte formules voor schatting van de nierfunctie is de MDRD-formule. De CockcroftGault-formule is om logistieke redenen veel minder in gebruik. Omdat beide formules een schatting van de nierfunctie geven, hebben zij hun beperkingen en onnauwkeurigheden. Het gebruik
van de MDRD-formule heeft de voorkeur. De Cockcroft-Gault-formule geeft een benadering van de
creatinineklaring op basis van de plasma- of serumcreatinineconcentratie, de leeftijd en het
lichaamsgewicht als indicator voor de spiermassa.
De formule luidt als volgt:
creatinineklaring (ml/min) (bij mannen) =
(1,23 x (140 - leeftijd) x gewicht in kg) / serumcreatinineconcentratie in µmol/l
Bij vrouwen wordt deze uitkomst vermenigvuldigd met 0,86.
De MDRD-formule is afgeleid uit de Modification of Diet in Renal Disease-studie. Voor personen
van het negroïde ras moet de uit deze formule volgende waarde vermenigvuldigd worden met
1,212.
Bij het gebruik van een van deze formules is het correct meten van het serumcreatininegehalte van
groot belang. De gouden standaard voor de meting van het creatinine is de Isotoop Dilution Mass
Spectometry (IDMS)-methode. Daar dient de gebruikte methode op afgeijkt te worden.
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Beperkingen Cockcroft-Gault- en MDRD-formule
De belangrijkste beperking van de Cockcroft-Gault-formule is dat het lichaamsgewicht gebruikt
wordt als maat voor de spiermassa. In geval van overgewicht wordt de creatinineklaring nogal eens
te hoog geschat.
Bij de MDRD-formule wordt gecorrigeerd voor het lichaamsoppervlak, waardoor deze formule bij
obese patiënten een betere schatting van de nierfunctie geeft dan de Cockcroft-Gault-formule.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het lichaamsoppervlak bij de meeste Nederlanders met
een normaal postuur 2 m2 in plaats van 1,73 m² is. De MDRD geeft daardoor een structurele onderschatting van de klaring.
Bij een toegenomen spiermassa, zoals bij gespierde sporters en bodybuilders, geeft de MDRD-formule een onderschatting van de GFR. Verder kan de nierfunctie onderschat worden door een te
hoog gemeten serumcreatininegehalte bij gebruik van bepaalde medicamenten (zoals cimetidine,
trimetroprim en co-trimoxazol) en zware spierarbeid of bovengemiddelde vleesconsumptie voorafgaand aan de creatininebepaling. Bij personen met een laag lichaamsgewicht (40 tot 60 kg) of spieratrofie (bijvoorbeeld door bedlegerigheid of parese) geeft de MDRD-formule een overschatting van
de GFR. De MDRD-formule is bij klaringen boven 60 ml/min/1,73m² minder betrouwbaar (een
dergelijke klaring wordt daarom vermeld als > 60 ml/min/1,73m²).
Voor beide formules geldt dat zij niet gebruikt kunnen worden bij kinderen jonger dan achttien jaar.
Verder moet men zich altijd realiseren dat bij personen ouder dan 65 jaar een eGFR < 60 ml/min/
1,73m² (door ‘fysiologische’ veroudering) normaal kan zijn voor de leeftijd, zonder onderliggende
nierziekte. Ten slotte de kanttekening dat de nierfunctie (GFR) geschat met behulp van de Cockcroft-Gault-formule bij patiënten jonger dan 75 jaar, altijd hoger uitvalt dan de GFR geschat met de
MDRD.
Referentiewaarden5
Creatinine
Methode

Jaffé kinetisch

Enzymatisch

Mannen

80-125 µmol/l

45-100 µmol/l

Vrouwen

70-100 µmol/l

45-80 µmol/l

Creatinineklaring

60-120 ml/min

5. Vervolgdiagnostiek bij een verlaagde eGFR en persisterende (micro)albuminurie: creatinine, eGFR, lipidenspectrum, glucose
Bij een verlaagde eGFR en persisterende (micro)albuminurie dient het urinesediment op (dysmorfe) erytrocyten en/of celcilinders beoordeeld te worden en het serumcreatinine en de eGFR bepaald
te worden (indien nog niet gedaan). Bepaal bij patiënten met een bij oriënterend urine- of bloedonderzoek gevonden (micro)albuminurie en/of verlaagde eGFR tevens het lipidenspectrum en een
glucosewaarde ter bepaling van het cardiovasculair risicoprofiel.
Het beleid is afhankelijk van een aantal factoren zoals de hoogte van de eGFR, de mate van albuminurie, het bestaan van aanwijzingen voor een primaire nieraandoening, co-morbiditeit (met name
diabetes mellitus en hypertensie) en leeftijd. Zie hiervoor de LTA-Chronische nierschade.1
Achtergrondinformatie en referentiewaarden bij de bepalingen
Albumineconcentratie in de urine

Zie paragraaf 2

Creatinine

Zie paragraaf 4

eGFR

Zie paragraaf 4

Totaal cholesterol/HDL-cholesterol

Zie hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement

Glucose

Zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2
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6. Vervolgdiagnostiek ter opsporing van metabole complicaties (Hb, kalium, calcium,
fosfaat, serumalbumine, PTH)
Bij patiënten < 65 jaar en eGFR 45 tot 60 ml/min/1,73m2 en patiënten > 65 jaar en eGFR 30 tot 45
ml/min/1,73m2 bepaalt de huisarts het Hb, kalium, calcium, fosfaat, serumalbumine en het parathormoon (PTH) alvorens de nefroloog te consulteren. Bij een eGFR < 60 ml/min/1,73m2 kunnen
metabole veranderingen optreden. Bij een eGFR < 60 ml/min/1,73m2 wordt vitamine D onvoldoende omgezet in zijn actieve vorm met een verstoorde calcium- en fosfaathuishouding en secundaire
hyperparathyreoïdie als gevolg. Vanaf een eGFR < 30 ml/min/1,73m2 kan er door een verminderde
erytropoïetineproductie in de nieren een normocytaire anemie ontstaan.
Afhankelijk van de gevonden waarden wordt het verdere beleid met de nefroloog afgesproken.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Met de concentratie van calcium in het plasma wordt de vrije calciumconcentratie bedoeld: de concentratie van de ionen die niet aan albumine zijn gebonden. Bij nierschade kan een daling van de
albumine optreden door verlies via de nier. Voor het totale calcium geldt: totaal Calcium = gemeten
Calcium – (albumine -40) x 0,02.
Voor de pre-analytische omstandigheden met betrekking tot de meting van (intact) PTH is beschreven dat het afgenomen bloed binnen 4 uur in het laboratorium geanalyseerd dient te worden. Sommige laboratoria vereisen op-ijs gekoelde opslag/transport van het bloed8,9 De exacte pre-analytische voorwaarden kunnen tussen laboratoria verschillen.
Voor achtergrondinformatie over de Hb-bepaling, zie hoofdstuk Anemie.
Referentiewaarden1
Hb

Zie hoofdstuk Anemie

Kalium

3,5-5,0 mmol/l

Calcium

2,1-2,4 mmol

Fosfaat

< 1,49 mmol/l

Serumalbumine

35-55 g/l*

PTH

2-7 pmol/l**

* > 70 jaar circa 20% lager
** indien Ca > 2,6 mmol/l: < 4 pmol/l

7. Literatuur
1.
2.

3.
4.
5.

6.

76

De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM et al. Landelijke
Transmurale afspraak Chronische Nierschade. Huisarts Wet 2009;52:586-97.
Van der Snoek BE, Hoitsma AJ, Van Weel C, Koene RA. Dismorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned
Tijdschr Geneeskd 1994;138:721-6.
Bartlett RC, Kaczmarczyk LA. Usefulness of microscopic examination in urinalysis. Am J Clin
Pathol 1984;82:713-6.
Mariani AJ, Luangphinith S, Loo S, Scottolini A, Hodges CV. Dipstick chemical urinalysis: an
accurate cost-effective screening test. J Urol 1984;132:64-6.
Bartlett RC, Zern DA, Ratkiewicz I, Tetreault JZ. Reagent strip screening for sediment abnormalities identified by automated microscopy in urine from patients suspected to have urinary
tract disease. Arch Pathol Lab Med 1994;118:1096-101.
Shaw ST Jr, Poon SY, Wong ET. 'Routine urinalysis'. Is the dipstick enough? JAMA
1985;253:1596-600.

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

7.
8.

9.

Thaller TR, Wang LP. Evaluation of asymptomatic microscopic hematuria in adults. Am Fam
Physician 1999;60:1143-52, 1154.
Morales García AI, Górriz Teruel JL, Plancha Mansanet MC, Escudero Quesada V, Pallardó
Mateu LM. Analysis of variability in determining intact parathyroid hormone (iPTH) according
to the method used to process the sample. Nefrologia 2009;29(4):331-335.
Holmes DT, Levin A, Forer B, Rosenberg F. Preanalytical Influences on DPC IMMULITE 2000
Intact PTH Assays of Plasma and Serum from Dialysis Patients. Clinical Chemistry
2005;51:915-7.

Nieraandoeningen

77

Overgevoeligheid
Overgevoeligheid

Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste
wijzigingen

-

Belangrijkste wijzigingen

Het hoofdstuk is aangepast op grond van de herziening van de NHG-Standaarden
Het hoofdstuk is aangepast op grond van de herziening van de NHG-Standaarden VoedselVoedselovergevoeligheid, Allergische en niet-allergische rhinitis, Astma bij kinderen en Astma bij
overgevoeligheid, Allergische en niet-allergische rhinitis, Astma bij kinderen en Astma bij
volwassenen.
volwassenen.
Voedselallergeenscreeningstests
(IgE-bepaling)
worden
Voedselallergeenscreeningstests
(IgE-bepaling)
wordenafgeraden.
afgeraden.

Overgevoeligheid

1 Inleiding
1. Inleiding

Overgevoeligheid is een overkoepelende term voor ongewenste, reproduceerbare reacties op
omschreven
stimuli in een
dosis
die getolereerd
wordt
normalereproduceerbare
personen. Menreacties
spreektopvan een
Overgevoeligheid
is een
overkoepelende
term
voor door
ongewenste,
allergieomschreven
wanneer een
overgevoeligheidsreactie
via wordt
een immunologisch
proces verloopt.
stimuli
in een dosis die getolereerd
door normale personen.
Men spreekt van
Overgevoeligheidsreacties
kunnen
dus allergisch of via
niet-allergisch
zijn. Bekende
een allergie wanneer een
overgevoeligheidsreactie
een immunologisch
proces verloopt. Overovergevoeligheidsreacties
zijn reacties
op inhalatieallergenen
en Bekende
op voedsel.
gevoeligheidsreacties kunnen
dus allergisch
of niet-allergisch zijn.
overgevoeligheidsreacties zijn reacties op inhalatieallergenen en op voedsel.

Het begrip atopie wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon een zekere (erfelijke) predispositie
HetIgE-antistoffen
begrip atopie wordt
gebruikt om aan
geven op
dat lage
een persoon
een zekere (erfelijke)
heeft om
te produceren
als te
reactie
doses allergenen
en om depredispositypische
1
tie
heeft
om
IgE-antistoffen
te
produceren
als
reactie
op
lage
doses
allergenen
en om de typische
symptomen van astma, rhinoconjunctivitis of eczeem te krijgen.
1
symptomen van astma,
rhinoconjunctivitis of eczeem
krijgen.
In de NHG-Standaard
Voedselovergevoeligheid
wordttebij
een vermoeden van allergische

Figuur 1: Indeling Overgevoeligheid.1
Figuur 1: Indeling Overgevoeligheid.1
In de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid wordt bij een vermoeden van allergische voedselovergevoeligheid afgeraden om een voedselallergeenscreeningstest te doen.2 Reden hiervoor is dat
de gebruikte drempelwaardes bij deze test bepaald zijn in de tweede en derde lijn en daardoor
ongeschikt zijn om voorspellingen te doen in de huisartsenpraktijk. Het advies is bij een vermoeden
van koemelkeiwitallergie een open eliminatie-provocatietest te doen en bij vermoeden van een
andere voedselallergie te verwijzen naar de tweede lijn voor het uitvoeren van een dubbelblinde
voedselovergevoeligheid afgeraden om een voedselallergeenscreeningstest te doen.2 Reden hiervoor is
placebogecontroleerde eliminatie-provocatietest.
dat de gebruikte
drempelwaardes bij deze test bepaald zijn in de tweede en derde lijn en daardoor
In geval van een vermoeden van lactasedeficiëntie, de meest voorkomende niet-allergische voedongeschikt
zijn
om
voorspellingen
te doen
in de huisartsenpraktijk.
Het advies is bijoverwogen
een vermoeden
selovergevoeligheid
en de oorzaak
van lactose-intolerantie,
kan een waterstofademtest
van koemelkeiwitallergie
een open eliminatie-provocatietest te doen en bij vermoeden van een andere
worden.
voedselallergie
te verwijzen
naar en
de rhinitis
tweedekan
lijnhet
voor
hetop
uitvoeren
van een dubbelblinde
Bij de diagnostiek
van astma
testen
inhalatieallergenen
een rol spelen. De
placebogecontroleerde
inhalatieallergeneneliminatie-provocatietest.
vormen de grootste groep allergenen waarop patiënten met hooikoorts of astma
3,4,5vermoeden van lactasedeficiëntie, de meest voorkomende niet-allergische
In gevalreageren.
van een
Er is in dit geval sprake van een IgE-gemedieerde allergische overgevoeligheidsreactie5
voedselovergevoeligheid
de oorzaak vankan
lactose-intolerantie,
kan
een waterstofademtest
overwogen
en het aantonen van en
inhalatieallergenen
richting geven aan de
behandeling
(saneringsbeleid,
worden.medicatie).
Aanvullend laboratoriumonderzoek
niethet
altijd
nodig
bij een geïsoleerde een
graspollenallergie
Bij de diagnostiek
van astma en rhinitiszalkan
testen
opzijn;
inhalatieallergenen
rol spelen. De

inhalatieallergenen vormen de grootste groep allergenen waarop patiënten met hooikoorts of astma
78

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

kan de allergie voldoende betrouwbaar worden vastgesteld op grond van de anamnese alleen.
Voor epidemiologie en pathofysiologie van voedselovergevoeligheid, allergische rhinitis en astma
zie de desbetreffende NHG-Standaarden.3,4,5

2. Diagnostiek inhalatieallergenen: inhalatieallergeenscreeningstest
Meestal wordt ter bevestiging van een allergie een inhalatieallergeenscreeningstest uitgevoerd.
Hierbij wordt het serum van de patiënt in reactie gebracht met een mengsel van de meest voorkomende allergenen. De precieze samenstelling van het screeningsmengsel is aangepast aan drie
leefgebieden: Amerika, Europa en Azië, waarbij men rekening heeft gehouden met de lokale
omstandigheden in die leefgebieden. De in Nederland gebruikte screeningstests bevatten de in
Nederland meest voorkomende inhalatieallergenen (huisstofmijt, graspollen, boompollen, kattenepitheel, hondenepitheel, schimmels en kruidpollen). Antigenen van knaagdieren (cavia,
konijn) zijn meestal niet in het mengsel verwerkt. Is er in het serum een hoge concentratie van een
specifieke IgE-antistof aanwezig dan is de testuitslag positief en wordt het serum verder geanalyseerd om vast te stellen welk antigeen in het mengsel de positieve reactie heeft veroorzaakt. Het is
mogelijk dat de anamnese en een positieve uitslag van de screeningstest samen al voldoende aanwijzingen geven over de aard van het verantwoordelijke allergeen, zodat verdere analyse niet nodig
is.
In de algemene bevolking zijn voor de meest voorkomende inhalatieallergenen percentages verhoogd IgE vastgesteld, zoals vermeld in tabel 1.
Tabel 1: Meest voorkomende inhalatieallergenen
IgE-positiviteit vanwege

Bloedmonsters (%)6

Huidtests (%)7

Huisstofmijt

34,2

21,8

Graspollen

20,3

12,2

Berkenpollen

-

10,9

Kat

15,3

6,3

Hond

8,6

-

Achtergrondinformatie bij de bepalingen
In een tweedelijnsonderzoek bij patiënten met een atopische aandoening (rhinoconjunctivitis,
astma, atopische dermatitis en urticaria; prevalentie 54-69%), bij wie de klinische diagnose – verkregen door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek, intra- of percutane huidtests en IgE-bepaling – als gouden standaard werd gehanteerd, waren de sensitiviteit en specificiteit van twee
inhalatieallergeenscreeningstests respectievelijk 89 en 91% en 93 en 89%.8
Hoewel bij jonge kinderen vaker een negatieve test gezien wordt, kan het aanvragen van een IgEbepaling bij kinderen jonger dan zes jaar toch zinvol zijn: ook bij eenjarige kinderen kan sensibilisatie worden gevonden. Een positieve test maakt de diagnose (allergisch) astma waarschijnlijker en
rechtvaardigt een gerichter medicamenteus beleid. Een negatieve test rechtvaardigt een in eerste
instantie afwachtend beleid.9
Referentiewaarden10
Een normale uitslag van de inhalatieallergeenscreeningstest is negatief
Allergeenspecifiek IgE

≤ 0,35 kU/l
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Prostaat- en mictieklachten
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie van 2006.

1. Inleiding

Prostaat- en mictieklachten

Bemoeilijkte mictie wordt omschreven als een verandering van de mictie die leidt tot klachten als
het moeilijk op gang komen van de mictie, een zwakkere straal, moeilijk te bedwingen aandrang,
minder goed uitplassen en een toegenomen mictiefrequentie overdag en ’s nachts.
Voor gegevens over pathofysiologie en epidemiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard
Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen.
1

2. Ter opsporing van een onderliggende urineweginfectie: nitriettest, dipslide (kweek)
Bij alle patiënten wordt de urine onderzocht op tekenen van een urineweginfectie. Begonnen wordt
met de nitriettest. Een negatieve nitriettest moet gevolgd worden door een urinekweek door middel
van een dipslide of laboratoriumkweek.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Bij een urinekweek bij patiënten zonder mictieklachten is de kans op een fout-positieve uitslag groter. Voor meer achtergrondinformatie zie hoofdstuk Urineweginfecties.
Referentiewaarden
Zie hoofdstuk Urineweginfecties.

3. Bij het vermoeden van een nierfunctiestoornis: creatinine
Bij algehele malaise, recidiverende urineweginfecties in korte tijd of aanwijzingen voor retentie
wordt het creatininegehalte bepaald. Aan de hand van het serumcreatininegehalte kan met behulp
van de MDRD-formule (geschatte creatinineklaring, meestal afgekort als ‘eGFR’) of met behulp van
de formule van Cockcroft en Gault de creatinineklaring worden berekend (zie hoofdstuk Nieraandoeningen).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Nieraandoeningen.

4. Diagnostiek prostaatcarcinoom: prostaatspecifiek antigeen
Indien de huisarts bij het rectaal toucher aan de prostaat een asymmetrische vorm, een onregelmatige consistentie of harde noduli bemerkt, bestaat een vermoeden van prostaatcarcinoom. De bepaling van het prostaatspecifiek antigeen (PSA) heeft een zeer beperkte waarde, omdat bij een verhoogde waarde de diagnose niet zeker is en een normale waarde de diagnose niet uitsluit. Voor een
zekere diagnose is verwijzing naar de tweede lijn voor nadere diagnostiek nodig.
Alleen in de volgende situatie kan een PSA-bepaling in de eerste lijn zinvol zijn. Bij patiënten met
een vermoeden van een prostaatcarcinoom, een levensverwachting van minder dan 10 jaar en klinische aanwijzingen voor metastasen, vergroot een PSA-waarde > 50 ng/ml de kans op de aanwezigheid van een gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Deze bevindingen rechtvaardigen gerichte verwijProstaat- en mictieklachten
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zing naar de tweede lijn voor nadere diagnostiek en evaluatie van de therapeutische mogelijkheden.
De NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie adviseert geen screening voor prostaatcarcinoom.1 Wanneer in overleg met de patiënt toch besloten wordt het PSA te bepalen, wordt aanbevolen dit in
combinatie met een rectaal toucher te doen. Als uit één van beide onderzoeken een vermoeden van
prostaatcarcinoom voortkomt, adviseert de Standaard de patiënt te verwijzen naar de tweede lijn.
Bij normale bevindingen bij rectaal toucher en een PSA-waarde van 4-10 ng/ml kan men eventueel
in overleg met de patiënt ervoor kiezen de PSA-bepaling na enige tijd te herhalen, wat uiteindelijk
alsnog tot verwijzing kan leiden.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Het PSA wordt voornamelijk gevormd door het prostaatepitheel. Daarnaast komt het in zeer geringe hoeveelheden voor in andere weefsels. Het PSA kan niet alleen bij prostaatcarcinoom, maar
onder andere ook bij benigne prostaathyperplasie en prostatitis verhoogd zijn. De PSA-waarde correleert met het volume van de prostaat en neemt langzaam toe met de leeftijd. Dit alles maakt de
interpretatie van de PSA-bepaling bijzonder moeilijk.
Bij een afwijkend rectaal toucher varieert de positief voorspellende waarde van het PSA voor een
prostaatcarcinoom bij een waarde > 4 ng/ml in verschillende populaties (open bevolking, eerste- en
tweedelijnspopulaties) tussen 42 en 72%. Bij een PSA-waarde < 4 ng/ml komt in 10 tot 20% van de
gevallen toch nog een prostaatcarcinoom voor.2
De testkarakteristieken van de gecombineerde screeningstest (afwijkend rectaal toucher óf PSA > 4
ng/ml) bij mannen van 50 jaar en ouder bij een prevalentie van 5% zijn als volgt: sensitiviteit 86%,
specificiteit 8,4%, positief voorspellende waarde 22,6%, negatief voorspellende waarde 99%.3
De positief voorspellende waarde van het rectaal toucher in de eerste lijn bedraagt 47% (bij een sensitiviteit van 64%, specificiteit van 97%, negatief voorspellende waarde van 99% en een prevalentie
van 2-5%). Bovenstaande cijfers laten zien dat de PSA-bepaling weinig toegevoegde waarde heeft in
vergelijking met het rectaal toucher.
Referentiewaarden4
Tot 40 jaar

< 2,0 ng/ml

40-50 jaar

< 2,5 ng/ml

50-60 jaar

< 3,5 ng/ml

60-70 jaar

< 4,5 ng/ml

70-80 jaar

< 6,5 ng/ml
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Psychogeriatrie
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie van 2006.

1. Inleiding

Psychogeriatrie

Het doel van het algemene laboratoriumonderzoek bij dementie is een eventueel behandelbare
oorzaak op het spoor te komen. Bij laboratoriumonderzoek bij dementie blijkt slechts bij een klein
aantal (circa 1-3%) sprake van een geheel reversibel beeld, daarnaast is er in circa 5% van de gevallen sprake van een gedeeltelijke reversibiliteit.
Voor gegevens over epidemiologie en pathofysiologie wordt verwezen naar de NHG-Standaard
Dementie.1

2. Ter opsporing van een behandelbare onderliggende aandoening: BSE, Hb, glucose,
creatinine en TSH
Bepaling van BSE, Hb, glucose, creatinine en TSH dient ter opsporing van respectievelijk infectieziekten en maligniteiten, anemie, diabetes mellitus type 2, een nierinsufficiëntie en schildklierfunctiestoornissen. Als het gewicht en de lengte van de patiënt bekend zijn, kan uit de creatininewaarde
de klaring worden berekend.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
BSE: zie hoofdstuk Algemeen onderzoek.
Hb: zie hoofdstuk Anemie.
Glucose nuchter: zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.
Creatinine: zie hoofdstuk Nieraandoeningen.
TSH: zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen.

3. Bij een mogelijke verstoring van de vochtbalans: kalium en natrium
Bij diureticagebruik of onvoldoende vochtinname is het zinvol na te gaan of er een verstoring is van
de elektrolytenbalans. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de meerwaarde van de
hematocrietbepaling ter opsporing van dehydratie, boven het klinische vermoeden van dehydratie.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Natrium is door zijn concentratie van ongeveer 140 mmol/l het belangrijkste kation in het serum
(het belangrijkste anion is chloor). De osmolaliteit van het serum volgt in de regel de natriumconcentratie. In combinatie met kalium kan de natriumconcentratie een indicatie geven van de verstoring van de vochtbalans.
Referentiewaarden2
Kalium

3,5-5,0 mmol/l

Natrium

135-145 mmol/l
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4. Bij het vermoeden van een leveraandoening: ALAT, gamma-GT
Bij het vermoeden van een onderliggende leveraandoening kunnen de ALAT en de gamma-GT
worden bepaald. Daarnaast kan een vermoeden van alcoholabusus worden versterkt door een verhoogd gamma-GT.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Leveraandoeningen.

5. Bij deficiënte voeding: vitamine-B1, vitamine-B6, vitamine-B12, foliumzuur
Een tekort aan vitamine-B12 kan de oorzaak zijn van cognitieve beperkingen. Vitamine-B12 en foliumzuur spelen een rol in de DNA- en eiwitsynthese. In een populatieonderzoek onder oudere
patiënten met dementie had 5,7% een verlaagd vitamine-B12-gehalte. Deze groep onderscheidde
zich door lagere scores op de Mini-mental state examination (MMSE), maar er was geen verschil
merkbaar in gedrag of cognitie in vergelijking met personen met normale vitamine-B12-spiegels.3
Vooralsnog is niet aangetoond dat vitamine-B12-suppletie de cognitie verbetert, behalve bij geringe,
kort bestaande dementie.4 Hetzelfde geldt voor foliumzuur en vitamine-B6.5,6
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Er is per definitie sprake van een vitamine-B1- en vitamine-B6 -deficiëntie indien de waarde van de
bepaling onder de 2,5e percentiel van de referentiepopulatie ligt. Sensitiviteit en specificiteit zijn
hierbij per definitie 100%.
Vitamine-B12 en foliumzuur: zie hoofdstuk Anemie.
Referentiewaarden2
Vitamine B1 (als totaal thiamine)

35-110 nmol/l

12

afhankelijk van het laboratorium

Vitamine B (als pyridoxaalfosfaat)
Vitamine B

60-120 nmol/l

6

Foliumzuur

afhankelijk van het laboratorium
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Schildklieraandoeningen
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

Schildklieraandoeningen

Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is aangepast op grond van de herziening van de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen.
De titel van het hoofdstuk is aangepast (conform de herziene standaard).
Bij een vermoeden van de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie en struma) kunnen anti-TSH
receptor antistoffen bepaald worden.

1. Inleiding
In dit hoofdstuk is de laboratoriumdiagnostiek bij het vermoeden en de controle van schildklierfunctiestoornissen ondergebracht zoals geadviseerd in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen.1

2. Diagnostiek bij het vermoeden van een schildklierfunctiestoornis: TSH (en indien
afwijkend vrij-T4 )
Wanneer op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en voorgeschiedenis van de patiënt de
mogelijkheid van een schildklierfunctiestoornis bestaat, is laboratoriumdiagnostiek aangewezen.
Bij het vermoeden van een schildklierfunctiestoornis wordt allereerst het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) bepaald. Indien dit afwijkend is, wordt ook het vrij-T4 (de hoeveelheid niet-eiwitgebonden thyroxine) bepaald. Bepaling van het totaal-T4 heeft geen meerwaarde. Deze bepaling is
minder gevoelig en wordt verstoord bij gelijktijdig gebruik van medicamenten als orale anticonceptiva, furosemide, salicylaten en prednison. Door de beschikbaarheid van gevoelige (derde generatie) TSH-bepalingen, worden regelmatig subklinische schildklierfunctiestoornissen gevonden
(tabel 1). Vooralsnog is er in deze gevallen nog geen reden voor verdere laboratoriumdiagnostiek,
zoals het bepalen van de antistoftiter van antithyroïdperoxidase(TPO)-antistoffen bij een subklinische hypothyreoïdie.2 De diagnostische winst van de anti-TPO-bepaling is waarschijnlijk gering
omdat de kans dat een subklinische hypothyreoïdie overgaat in een manifeste hypothyreoïdie bij
patiënten met deze anti-TPO-antistoffen klein is (4,3%) en weinig verschilt van de kans bij patiënten zonder deze antistoffen (2,6%).
Ook voor het vaststellen van de ernst van een thryreoïditis van Hashimoto heeft verdere laboratoriumdiagnostiek, zoals bepaling van de titers van autoantistoffen tegen TPO, thyreoglobuline en
andere bestanddelen van de schildklier, geen toegevoegde waarde en wordt daarom niet aanbevolen.
Tabel 1: Interpretatie van de gevonden waarden
TSH

Vrij-T4

Normaal

Conclusie
Schildklierfunctiestoornis vrijwel uitgesloten, euthyreoïdie

Verhoogd

Verlaagd

Hypothyreoïdie

Verhoogd

Normaal

Subklinische hypothyreoïdie

Verlaagd

Verhoogd

Hyperthyreoïdie

Verlaagd

Normaal

Subklinische hyperthyreoïdie

Verlaagd

Verlaagd

Zeldzaam, centrale hypothyreoïdie

Verhoogd

Verhoogd

Zeldzaam, TSH-producerend hypofyseadenoom of perifere resistentie
schildklierhormoon
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
TSH-bepaling. De bepaling van TSH wordt in serum verricht. De radioimmunoassay (RIA) en de
tweede generatie immunometrische TSH-bepaling (met een analytisch meetbereik van TSH tot 0,1
mU/l) hebben plaatsgemaakt voor de derde en vierde generatie immunometrische TSH-bepaling
met een analytisch meetbereik van TSH tot 0,1 mU/l.
Rege et al. onderzochten de testeigenschappen van een TSH-bepaling bij 357 patiënten.3 De diagnose werd gesteld op het klinische beeld en de bepaling van het TSH met een andere methode, het
T4 en bij enkele patiënten het vrije T3 en antistoffen. Bij het gebruik van een derde generatie TSHbepaling zijn de sensitiviteit en specificiteit 92 en 100% voor euthyreoïdie, 100 en 93% voor hypothyroïdie (TSH > 3,5mU/l) en 100 en 99% voor hyperthyroïdie (TSH < 0,15 mU/l).4 Een normaal TSH
is dus praktisch bewijzend voor euthyreoïdie. Bij een afwijkend TSH volgt de bepaling van vrij-T4.
Vrij-T4-bepaling. De bepaling van vrij-T4 wordt in serum verricht. Bij patiënten die behandeld worden met heparine (i.v.) kunnen onbetrouwbare FT4-uitslagen worden gevonden.
Bij gebruik van de anti-epileptica fenytoïne of carbamezapine zijn de vrij-T4-bepalingen vaak
gestoord.
De biologisch actieve, vrije fractie van het T4 (0,02% van het totaal-T4) wordt in een of twee stappen
met een immunoassay gemeten. De directe equilibrium-dialysemethode voor de bepaling van vrijT4 wordt als gouden standaard aangemerkt, maar is te duur en te arbeidsintensief voor routinegebruik.
D’Herbomez et al. onderzochten de testeigenschappen van 9 verschillende testkits voor de bepaling
van vrij-T4.5 Zij gebruikten sera van 156 euthyreotische bloeddonors, 27 patiënten met hyperthyreoïdie en 34 patiënten met een onbehandelde hypothyreoïdie. De diagnose hyper- of hypothyreoïdie
was gesteld op grond van het klinische beeld, de bepaling van TSH en antistoffen en echografie.
Door de afkapwaarden zo te kiezen dat de sensitiviteit voor het aantonen van hypothyreoïdie 100%
was, vonden zij voor de verschillende testmethoden een specificiteit van respectievelijk 91,2 en
100%. Voor hyperthyreoïdie varieerde de specificiteit van 97,9 tot 100%. Bij zwangeren in het derde
trimester van de zwangerschap en bij patiënten die hemodialyse ondergaan, zijn de uitslagen van
de T4-bepaling lager.
Bij de interpretatie van de uitslagen van schildklierdiagnostiek moet men rekening houden met het
gebruik van de volgende geneesmiddelen:
lithium- en jodiumhoudende medicatie kunnen schildklierfunctiestoornissen veroorzaken. De
effecten zijn meestal twaalf weken na staken van deze middelen verdwenen;
amiodaron kan zowel een hypo- als een hyperthyreoïdie veroorzaken, die zes maanden na het
staken van de behandeling kan aanhouden.
Referentiewaarden6
De referentiewaarden zijn afhankelijk van de leeftijd en kunnen tussen individuele laboratoria enigszins verschillen. In Nederland wordt voor euthyreotische volwassenen doorgaans aangehouden:
TSH (volwassenen)

0,4-4,0 mU/l

Vrij-T4 (volwassenen)

9-24 pmol/l

3. Diagnostiek thyreoïditis van De Quervain: BSE, aantal leukocyten en vrij-T4
Subacute thyreoïditis (ziekte van De Quervain) kenmerkt zich door hevige pijn in de schildklierregio, koorts, koude rillingen, malaise, een tijdelijke hyperfunctie van de schildklier gedurende enkele
weken tot maanden, een verhoging van de BSE en leukocytose. De (subacute) thyreoïditis van De
Quervain is een zich doorgaans spontaan herstellende aandoening van de schildklier, die meestal
volgt op een virale infectie van de hogere luchtwegen. Na een aanvankelijke hyperfunctie van de
schildklier ontstaat soms een tijdelijke hypothyreoïdie. De diagnose wordt gesteld op grond van het
klinische beeld, een hoge vrij-T4-spiegel, een hoge bezinking en leukocytose.
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Bezinking: zie hoofdstuk Algemeen onderzoek.
Leukocyten: sensitiviteit en specificiteit zijn niet bekend.
Vrij-T4: zie paragraaf 2.
Referentiewaarden6
Bezinking: zie hoofdstuk Algemeen onderzoek.
Leukocyten: 4-10 x 109/l.
Vrij-T4: zie paragraaf 2.

4. Diagnostiek ziekte van Graves: anti-TSH receptor antistoffen
Bij 70 tot 80% van de patiënten met hyperthyreoïdie is de ziekte van Graves de oorzaak. Circa 60%
van de patiënten heeft een diffuus struma. Bij een vermoeden van de ziekte van Graves adviseert de
NHG-Standaard de TSH-stimulerende immunoglobulines te bepalen: autoantistoffen tegen de
TSH-receptor (anti-TSH receptor antistoffen). Deze dienen ook bepaald te worden bij zwangeren
die in het verleden een hyperthyreoïdie hebben gehad (zie hoofdstuk Zwangerschap en geboorte; in
het verloskundig vademecum wordt gesproken over ‘TSH-R antistoffen’, het betreft dezelfde bepaling). Is de diagnose ziekte van Graves voldoende zeker, dat wil zeggen bij hyperthyreoïdie met een
licht struma en de aanwezigheid van TSI, dan kan zonder verder aanvullend onderzoek (isotopenscan) gestart worden met behandeling.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
In een prospectief onderzoek in een populatie met patiënten met de ziekte van Graves (TSH verlaagd, verhoogd T4 en positieve scintigrafie; n=263) die nog niet behandeld werden, bleek bij 245
patiënten (94,6%) de anti-TSH-receptorantistoffen positief te zijn.7
De anti-TSH receptor antistoffen bepaling wordt nog niet door alle huisartsen- en ziekenhuislaboratoria uitgevoerd.
Referentiewaarden
Referentiewaarden zijn afhankelijk van de gebruikte test en het laboratorium.

5. Controle behandeling hypothyreoïdie: TSH en vrij-T4
De behandeling van hypothyreoïdie bestaat uit substitutie met levothyroxine. Het instellen van de
behandeling wordt gecontroleerd met behulp van de bepaling van TSH en vrij-T4. Controleer de
TSH-waarde en het vrij-T4 om de zes weken tot de TSH-waarde is gestabiliseerd. Bij een juiste instelling is de patiënt klachtenvrij, het TSH normaal en het vrij-T4 meestal hoog normaal. Controleer
gedurende een jaar om de drie maanden. Daarna volstaat jaarlijkse controle van TSH en vrij-T4.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
TSH en vrij-T4: zie paragraaf 2.
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6. Controle van hyperthyreoïdie (combinatiebehandeling): TSH en vrij-T4
De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie kan bestaan uit de combinatie- of de titratiemethode. Controle gebeurt aan de hand van de vrij-T4-spiegel. Nadat na een jaar de behandeling
wordt gestaakt, wordt de TSH-spiegel bepaald om vast te stellen of de aandoening die de hyperthyreoïdie veroorzaakte in remissie is gegaan. Wanneer de TSH-spiegel weer te laag wordt, is er sprake
van een recidief.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
TSH en T4: zie paragraaf 2.
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Seksueel overdraagbare aandoeningen
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Het hoofdstuk Seksueel overdraagbare aandoeningen is geactualiseerd op grond van het commentaar van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). De NHG-Standaard Het soa-consult wordt momenteel herzien. De aanbevelingen voor laboratoriumdiagnostiek in dit hoofdstuk zijn daarom nog niet afgestemd op de standaard. Bij publicatie van de standaard zal het hoofdstuk opnieuw geactualiseerd worden.

Seksueel overdraagbare aandoeningen

Belangrijkste wijzigingen
Diagnostiek van hiv vindt tegenwoordig plaats met behulp van zogenaamde duo- of combotests (aantonen van hiv-antistoffen én antigenen tegen hiv).
Bij de diagnostiek van chlamydia, gonorroe en trichomoniasis wordt tegenwoordig voornamelijk gebruik gemaakt van DNA-amplificatietests en RNA-detectietests.

1. Inleiding
In dit hoofdstuk is een aantal tests voor de diagnostiek van seksueel overdraagbare aandoeningen
(soa) ondergebracht (hiv/aids, lues, hepatitis B, chlamydia, gonorroe, trichomoniasis) zoals geadviseerd in de NHG-Standaarden PID, Fluor vaginalis en Het soa-consult.1,2,3

2. Diagnostiek hiv: hiv-antistoffen, hiv-p24 antigeen (duo- of combotest)
De diagnostiek van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) berust op het aantonen van hiv-antistoffen en antigenen tegen hiv. Antilichamen verschijnen binnen drie à vier weken
tot drie maanden na de infectie, viraal p24-antigeen kan twee à drie weken na de infectie al aantoonbaar zijn. Een confirmatietest, waarbij een andere testmethode gehanteerd wordt, is noodzakelijk bij een positieve combotest.4,5
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De sensitiviteit en specificiteit van de huidige combotests zijn hoog: sensitiviteit 99 tot 99,9%; specificiteit 98,5%.4
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

3. Diagnostiek lues: TPHA/TPPA, FTA-ABS
Voor de diagnostiek van lues (syfilis) is de primaire test de ‘Treponema pallidum hemagglutination
assay’ (TPHA) of een modificatie hiervan (TPPA). Een positieve TPHA/TPPA moet bevestigd worden met een immunofluorescentietest, de ‘fluorescent treponemal antibody absorption’-test (FTAABS-test). Een negatieve uitslag van de TPHA/TPPA maakt een infectie met Treponema pallidum
onwaarschijnlijk, met uitzondering van zeer vroege stadia van de infectie; een negatief vervolgserum na drie maanden (bijvoorbeeld bij mensen met een ulcus) sluit een infectie vrijwel uit. Met
name bij patiënten met hiv kunnen soms fout-negatieve uitslagen voorkomen. Een positieve TPHAuitslag (titer 1:80) is suggestief voor een actieve of doorgemaakte infectie. Positieve TPHA/TPPA- en
FTA-ABS-testuitslagen blijven ook na een succesvolle behandeling jaren- tot levenslang positief.6
De venereal disease research laboratory-test (VDRL-test) en de rapid plasma reagin-test (RPR-test)
Seksueel overdraagbare aandoeningen
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worden gebruikt om onderscheid te maken tussen actieve en genezen infecties met Treponema (zie
controle na behandeling lues).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De sensitiviteit van de FTA-ABS-test is 50 tot 85% in het vroege stadium van de ziekte en benadert
100% in latere fases. De specificiteit is > 99%.4
In ziekenhuislaboratoria wordt naast de TPHA/TPPA in toenemende mate ook gebruikgemaakt van
enzymimmunoassays (EIA’s), die wat testeigenschappen betreft vergelijkbaar zijn met de TPPA
(met mogelijk een iets lagere gevoeligheid in het vroege stadium), en naast de FTA-ABS van de IgGimmunoblot.
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

4. Controle na behandeling lues: VDRL/RPR
De venereal disease research laboratory-test (VDRL-test) en de rapid plasma reagin-test (RPR-test)
worden gebruikt om onderscheid te maken tussen actieve en genezen infecties met Treponema pallidum.
Controles zijn aangewezen na 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden. De behandeling is succesvol als de titer
van de VDRL-test een factor 4 daalt in een periode van 3 maanden en daarna niet meer stijgt. Als de
titer niet daalt, of na een aanvankelijke daling weer stijgt, faalt de behandeling of is er een recidief.
Een positieve VDRL/RPR (titer 1:8 of hoger) is suggestief voor een actieve infectie. Na een succesvolle behandeling zou de VDRL/RPR in de loop van 1 à 2 jaar negatief moeten worden, maar in de
praktijk blijkt dit veel langer te kunnen duren. Ook zonder behandeling daalt de VDRL/RPR-titer in
de loop der jaren.6
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De sensitiviteit van de VDRL/RPR is ongeveer 70% bij primaire lues, stijgt tot 99% bij secundaire
lues en neemt weer af in latere stadia.6
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

5. Diagnostiek hepatitis B: HBsAg, IgM-anti-HBc
Voor het aantonen van een infectie met het hepatitis-B-virus is een bepaling van het hepatitis-Bsurface-antigeen (HBsAg) aangewezen.
In geval van een positieve HbsAg test wordt door het laboratorium bij voorkeur automatisch ook
het hepatitis-B-e-antigeen (HbeAg) bepaald. Ongeveer drie maanden na het begin van de infectie
verdwijnt het HBsAg, terwijl het IgG-anti-HBsAg nog niet is verschenen (het zogeheten open-corewindow). In deze periode kunnen de klinische symptomen nog aanwezig zijn. Een mogelijke
besmetting kan in deze fase het best worden aangetoond door bepaling van het IgM-anti-HBc (IgMantistoffen tegen het ‘core’-antigeen).4
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiebepalingen
Zie hoofdstuk Leveraandoeningen.
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6. Diagnostiek chlamydia: DNA-amplificatietest of RNA-detectietest
Een infectie met Chlamydia trachomatis wordt aangetoond door het aantonen van Chlamydia trachomatis-DNA of -RNA in patiëntenmateriaal (cervixuitstrijk en urethra-uitstrijk of urine) met
behulp van een DNA-amplificatietest (zoals de polymerase chain reaction, PCR) of RNA-detectietest
(zoals de signaalamplificatietest). Materiaal voor DNA- of RNA-detectie kan bij mannen worden
verkregen uit de eerste 5 ml van de (ochtend)urine of een uitstrijk uit de urethra. Bij vrouwen met
klachten is een cervix- en urethra-uitstrijk aangewezen. Indien er geen klachten zijn (bijvoorbeeld
voorafgaand aan het plaatsen van een IUD), kan voor het uitsluiten van een chlamydia-infectie een
PCR van de urine worden gebruikt. Eventueel kan de vrouw ook zelf materiaal afnemen met behulp
van een vaginale wat.
Een positieve DNA-amplificatietest of RNA-detectie is vrijwel bewijzend voor een actieve infectie.6
Kweek of antistofdetectie door middel van ELISA’s of immunofluorescentie wordt in Nederland,
behalve in een researchsetting, niet meer gedaan. Antistofdetectie heeft voor de huisarts alleen nog
een plaats bij fertiliteitsproblemen (zie hoofdstuk Subfertiliteit).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Endocervicaal materiaal van vrouwen: de sensitiviteit en specificiteit van de PCR voor het aantonen
van chlamydia bij vrouwen in endocervicaal materiaal zijn in verschillende onderzoeken bestudeerd (prevalentie 2-10%). De sensitiviteit varieerde van 64 tot 95%, de specificiteit van 96 tot 100%,
de positief voorspellende waarde van 73 tot 100%, de negatief voorspellende waarde 99%.7
Eerste 5 ml van de (ochtend)urine van vrouwen: de sensitiviteit van de PCR voor het aantonen van
chlamydia bij vrouwen in urine (prevalentie 3%) is 92%, de specificiteit is 99% (positief voorspellende waarde 85%, negatief voorspellende waarde 99%).6 De gevoeligheid van de PCR bij onderzoek
van de urine is over het algemeen 5 tot 10% lager dan bij onderzoek van endocervicaal/urethraal
materiaal.8
Urethraal materiaal van mannen: bij een aantal onderzoeken bij mannen (prevalentie 9-14%) werd
een sensitiviteit van 93 tot 96%, een specificiteit van 98 tot 99%, een positief voorspellende waarde
van 82 tot 99% en een negatief voorspellende waarde van 97 tot 99% gevonden voor het aantonen
van chlamydia door middel van een PCR.7
De test met de eerste 5 ml van de ochtendurine is iets sensitiever dan met materiaal afgenomen uit
de urethra (93,1 versus 92,5%), maar iets minder specifiek (93,8 versus 96,4%).8 Afname van deze
‘eerstestraalurine’ wordt door patiënten vaak als minder belastend ervaren.
De sensitiviteit en specificiteit van RNA-testen op eerstestraalurine ligt nog hoger, respectievelijk
99,3% en 99,9%.9
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

7. Diagnostiek gonorroe: microscopie, kweek, DNA-amplificatietest of RNA-detectie test
Een infectie met Neisseria gonorrhoeae kan worden aangetoond door middel van microscopie,
kweek en DNA-amplificatietests of RNA-detectietests van afscheiding uit vagina, urethra, anus en
mond. Aanbevolen wordt een DNA- of RNA-detectie. Een kweek op Neisseria gonorrhoeae met resistentiebepaling dient te worden verricht bij aanhoudende klachten na behandeling, bij een zwangere patiënte en bij een PID. Een positieve DNA- of RNA-detectie of kweek is bewijzend voor een
infectie met N. gonorrhoeae.10
Positieve microscopie (intracellulaire gramnegatieve diplokokken) is vooral bij mannen suggestief,
maar niet bewijzend voor gonorroe.6
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Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Microscopie (uitstrijk): de sensitiviteit en specificiteit zijn beide > 95% bij een urethra-uitstrijk bij
een man met urethritisklachten. Bij gebruik van andere materialen (cervix, rectum) en bij asymptomatische patiënten daalt de sensitiviteit tot 50%, bij een specificiteit van 90 tot 95%.6
Kweek (uitstrijk urethra en cervix): de sensitiviteit en specificiteit van de kweek voor het aantonen
van een infectie met N. gonorrhoeae zijn voor mannen (bij een prevalentie van 12,2%) respectievelijk 57,3 en 100% en voor vrouwen (bij een prevalentie van 11%) 45,5 en 100%.7 De gevoeligheid van
de kweek neemt snel af naarmate de transporttijd toeneemt.6 Bij optimale transport- en kweekmethoden zijn de sensitiviteit en specificiteit vergelijkbaar.
DNA-amplificatietest (genitale monsters of urinemonsters): de sensitiviteit van amplificatietests is
beter voor het aantonen van gonorroe bij afname van materiaal uit de urethra of cervix dan bij het
testen van urinemonsters (sensitiviteit bij mannen 100% uit de urethra versus 88,9% in de urine; bij
vrouwen 95,4% uit de cervix versus 50% in de urine; gouden standaard hierbij was een kweek). De
specificiteit was in alle gevallen 100% (bij mannen én vrouwen en bij bepaling uit urethra/cervicale
uitstrijk én uit de urine).11
RNA-detectietests (zelf afgenomen vaginale swabs) hebben een zeer hoge sensitiviteit en specificiteit van beiden rondom de 100%.12,14
Referentiewaarden
Dichotome uitslagen.

8. Diagnostiek trichomoniasis: microscopie, kweek, DNA-amplificatietest of RNA-detectie test
Voor het aantonen van een infectie met Trichomonas vaginalis wordt microscopie of een kweek
aanbevolen.5 Het te onderzoeken materiaal is hetzelfde als voor Chlamydia en gonorroe, echter bij
vrouwen blijken de zelf afgenomen swabs de hoogste gevoeligheid te hebben.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Microscopie (vaginale fluor): de sensitiviteit en specificiteit van microscopisch onderzoek van het
fysiologisch-zoutpreparaat van vaginale fluor zijn respectievelijk 50 tot 80% en 70 tot 98%.6
Kweek (uitstrijk of sediment van eerstestraalurine): kweken van Trichomonas vaginalis heeft een
grotere sensitiviteit dan microscopie; bij een onderzoek onder vrouwen (prevalentie 29%) respectievelijk 52 (microscopie) en 78% (kweek).13 De gouden standaard in dit onderzoek was een positief
direct preparaat, een positieve kweek of een positieve PCR. Het is overigens zeer waarschijnlijk dat
in de nabije toekomst de DNA-amplificatietests/RNA-detectietests aanbevolen zullen gaan worden
in plaats van microscopie en kweek, onder andere vanwege hun hoge sensitiviteit (100% bij vaginale swabs bij vrouwen).14
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

9. Diagnostiek humaan herpesvirus 1 en 2: kweek en DNA-amplificatietest
Een infectie met humaan herpesvirus 1 en 2 (tot voor kort herpes-simplex-virus) kan worden aangetoond door middel van DNA-amplificatietechnieken (uitstrijk) en een kweek (uitstrijk).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Het aantonen van HHV-1 of HHV-2 in materiaal afkomstig van een laesie is bewijzend voor een
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HHV-infectie als oorzaak van de verschijnselen.
Vooral voor het aantonen van het humaan herpesvirus 2 is de PCR een gevoeliger techniek dan de
celkweek.6
Kweek (uitstrijk): in een populatie waarin de prevalentie van HHV-1 6,2% en van HHV-2 39,2% was,
werd een sensitiviteit van de kweek gevonden van 91,3% (HHV-1) en 88,4% (HHV-2), bij een specificiteit van 100%.15
DNA-amplificatietechnieken (uitstrijk): in dezelfde populatie was de sensitiviteit van de PCR 100%
(HHV-1) en 98,6% (HHV-2), bij een specificiteit van 98,2% (HHV-1) en 84,5% (HHV-2).13
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.
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Subfertiliteit
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.

Subfertiliteit

Belangrijkste wijzigingen
Het hoofdstuk is herzien op grond van de herziening van de NHG-Standaard Subfertiliteit
en het verschijnen van de richtlijn Semenanalyse en de Netwerkrichtlijn Subfertiliteit.
Bij de interpretatie van de uitslag van het semenonderzoek zijn de WHO-criteria niet meer
leidend: het percentage progressief bewegende spermatozoën wordt gebruikt om de zwangerschapskans te bepalen.
Bij een VCM < 3 x 106 en azoöspermie verwijst de huisarts het paar naar de gynaecoloog.

1. Inleiding
In dit hoofdstuk is de laboratoriumdiagnostiek bij subfertiliteit ondergebracht zoals geadviseerd in
de NHG-Standaard Subfertiliteit, de richtlijn Semenanalyse en de Netwerkrichtlijn Subfertiliteit.1,2,3
Onder subfertiliteit wordt verstaan: het gedurende meer dan twaalf maanden uitblijven van een
zwangerschap bij onbeschermde, op conceptie gerichte coïtus. Het beleid van de huisarts bij subfertiliteit is gericht op het uitsluiten van een stoornis; in de tweede lijn is het beleid gericht op het
opsporen daarvan. Naast een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek vindt in de huisartsenpraktijk aanvullend onderzoek plaats, bestaande uit semenanalyse en de chlamydia-antistoftest
(CAT).
Indien er anamnestisch geen aanwijzingen zijn voor tubapathologie en cyclusstoornissen, de CAT
negatief is en de semenanalyse niet sterk afwijkend, kan met behulp van een predictiemodel aan de
hand van de duur van de zwangerschapswens, de leeftijd van de vrouw, de aanwezigheid van primaire of secundaire subfertiliteit en het spermaonderzoek, de zwangerschapskans in het komende
jaar geschat worden (zie http://download.nhg.org/prognostischmodel).
De bepaling van LH of FSH bij man of vrouw (voor het vaststellen van de menopauze) wordt in de
huisartsenpraktijk niet aanbevolen.

2. Diagnostiek subfertiliteit: semenanalyse: percentage progressief bewegende spermatozoën, VCM
Bij de keuze van het beleid (afwachten of verwijzen) is de zwangerschapskans in het volgende jaar
van belang. Deze wordt geschat met een prognostisch model. Voor gebruik van het prognostisch
model is het percentage progressief bewegende spermatozoën van belang. Bij een VCM (volume x
concentratie x percentage progressief bewegende spermatozoa/100) < 3 x 106 is het prognostisch
model niet geldig. In dit geval verwijst de huisarts het paar naar de gynaecoloog. Ook bij azoöspermie wordt het paar verwezen naar de gynaecoloog. In de overige gevallen wordt het percentage
progressief bewegende spermatozoën gebruikt in het prognostisch model. Bij een zwangerschapskans < 30% wordt het paar verwezen naar de gynaecoloog.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Tot nog toe werden de WHO-criteria gebruikt ter definiëring van mannelijke subfertiliteit.4 Hoewel
wijd toegepast, zijn de WHO-criteria nooit gevalideerd.
Als onderdeel van de landelijke Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (OFO)-studie is bij meer dan
3.000 subfertiele paren uitgezocht wat de voorspellende waarde van de semenanalyse is voor de
kans op een spontane zwangerschap.5 De uitkomsten daarvan zijn samengevat in tabel 1. In het
prognostisch model blijkt het percentage progressief bewegende spermatozoa de belangrijkste
prognostische betekenis te hebben, en blijken de andere semenparameters niet bij te dragen aan
de kans op zwangerschap. Zoals hierboven beschreven gaat het model niet op als de VCM < 3 x 106 .
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VCM wordt als volgt berekend: VCM = volume (ml) x concentratie (106/ml) x percentage progressief
motiele spermatozoa/100. Conform de aanbevelingen van de WHO uit 1999 werd tot voor kort de
motiliteit onderverdeeld in 4 graderingen: graad a, sterk progressief motiel; graad b, langzaam progressief motiel; graad c, niet-progressief motiel en graad d, immotiel. Recent zijn deze aanbevelingen echter herzien: in de nieuwe WHO-manual wordt de motiliteit niet meer in a, b, c en d geclassificeerd maar in progressief (PR), niet-progressief (NP) en immotiel (IM). In de WHO-aanbevelingen
uit 1999 wordt het percentage progressief bewegende spermatozoën gedefinieerd als graad a plus
graad b /100. Volgens de nieuwe WHO-richtlijn is dit PR /100.
Tabel 1: Relaties tussen semenparameters en zwangerschapskansen.
Normaal

Kans op zwangerschap

Volume

> 2 ml

geleidelijk afnemend indien ≤ 2 ml

Concentratie

> 40 x 106/ml

geleidelijk afnemend indien ≤ 40 x 106/ml

VCM*

lineair gecorreleerd met kans op zwangerschap (minder motiel,
minder kans)

Morfologie

> 20%

geleidelijk afnemend indien ≤ 20%

Totaal aantal spermatozoën

> 200 x 106

geleidelijk afnemend indien ≤ 200 x 106

* VCM = volume x concentratie x percentage progressief bewegende spermatozoa
Voor een optimale kwaliteit van het sperma dient het verkregen te worden door masturbatie, opgevangen te worden in een door het laboratorium geleverd potje, vervoerd te worden op lichaamstemperatuur (bij voorkeur in de binnenzak van de kleding) en binnen één uur na productie op het
laboratorium ingeleverd te zijn. De kwaliteit van het sperma kan verminderd zijn door een verhoogde temperatuur, zoals een koortsende ziekte en blootstelling aan chemische stoffen zoals verfdampen en bestrijdingsmiddelen. Bij afwijkende resultaten van het spermaonderzoek wordt het onderzoek na enkele weken herhaald, waarbij de beste uitslag maatgevend voor het beleid is. Wel moet
bedacht worden dat de cyclus van een spermatocyt circa drie maanden is.
De semenanalyse wordt in veel laboratoria handmatig uitgevoerd. Het vaststellen van de concentratie aan spermatozoën en het bepalen van de motiliteit vindt plaats in telkamers die onder de
microscoop gelegd worden. Sinds een aantal jaar organiseert de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek rondzendingen teneinde de kwaliteit van het semenonderzoek te
verbeteren.
Tegenwoordig is er apparatuur beschikbaar voor het geautomatiseerd uitvoeren van het semenonderzoek. Er is apparatuur die het aantal bewegende deeltjes in de suspensie telt en er is apparatuur
die van een microscoopbeeld een video maakt en het beeld analyseert met behulp van ‘frame grabbing’. Beide methoden worden in de literatuur omschreven als CASA-methoden (Computer Automated Semen Analysis). De Richtlijn Semenanalyse spreekt de voorkeur uit voor de microscopische
methoden.2
Referentiewaarden
VCM*

< 3 x 106 (verwijsindicatie)

Percentage progressief bewegende spermatozoën

n.v.t. (gebruik in het prognostisch model)

Aantal spermatozoën

Azoöspermie (verwijsindicatie)

* VCM = volume (ml) x concentratie (106/ml) x percentage progressief motiele spermatozoa (PR)/100.
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3. Diagnostiek subfertiliteit: CAT
Bij het stellen van de diagnose subfertiliteit wordt aanvullend een chlamydia-antistoftest (CAT) in
bloed gedaan. Met de CAT worden IgG-antistoffen tegen Chlamydia trachomatis bepaald. Een verhoogde titer van deze IgG-antistoffen is een aanwijzing voor een doorgemaakte infectie in het verleden. Bij aanwezigheid van anamnestische aanwijzingen voor tubapathologie heeft de CAT in de
huisartsenpraktijk geen toegevoegde waarde (omdat vermoeden van tubapathologie op zichzelf
een verwijsindicatie is) en wordt de test dan ook niet aanbevolen.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Er bestaan veel serologische tests voor het aantonen van antistoffen tegen chlamydia. Micro-immunofluorescentie (MIF) is de gouden standaard. Naast MIF-tests zijn ook enzymimmunoassays
(EIA’s) in gebruik om een in het verleden doorgemaakte chlamydia-infectie serologisch aan te
tonen. Aan deze laatste tests wordt in de meeste Nederlandse laboratoria de voorkeur gegeven
(MIF-tests zijn erg arbeidsintensief en erg subjectief bij het aflezen).
De CAT wordt in serum verricht.
De testeigenschappen van de CAT in de tweede lijn voor het vaststellen van tweezijdige tubapathologie vergeleken met laparoscopie als gouden standaard, zijn als volgt: MIF: sensitiviteit 47 tot 71%,
specificiteit 74 tot 95%, PVW 35 tot 65% en NVW 90 tot 93%; ELISA: sensitiviteit 37 tot 55%, specificiteit 77 tot 87%, PVW 29 tot 45%, NVW 88 tot 91%. De test is niet goed in staat om tubapathologie aan
te tonen. Bij vrouwen met een positieve CAT dient daarom aanvullende diagnostiek (hysterosalpingografie of laparoscopie) gedaan te worden om tubapathologie aan te tonen. De kans dat een
vrouw met een negatieve CAT géén tubapathologie heeft is groot.
Over de diagnostische waarde van een verhoogde CAT in de huisartsenpraktijk is niets bekend.
Referentiewaarden1
De afkapwaarde verschilt per gebruikte test en per laboratorium. Voor MIF-tests wordt een titer > 32
meestal als afwijkend beschouwd. Voor EIA’s is de afkapwaarde afhankelijk van de gebruikte test.
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TIA
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie van 2006.

1. Inleiding

TIA

Het laboratoriumonderzoek bij een transient ischaemic attack (TIA) is erop gericht eventuele risicoverhogende omstandigheden op te sporen, zoals diabetes en hypercholesterolemie. Bij kortdurende eenzijdige visusstoornissen (amaurosis fugax) wordt tevens een bezinking bepaald om arteriitis
temporalis uit te sluiten.
Voor epidemiologie en pathofysiologie zie de NHG-Standaard TIA.1

2. Risico-inventarisatie: glucose
Een verhoogde glucoseconcentratie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten zoals een TIA.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2.

3. Risico-inventarisatie: cholesterol
Een verhoogde cholesterolconcentratie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten zoals een TIA.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk CVRM.
Bij amaurosis fugax: BSE
Deze bepaling dient ter uitsluiting van arteriitis temporalis.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie hoofdstuk Algemeen onderzoek.
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Urineweginfecties
Dit hoofdstuk is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2006.
Dit hoofdstuk is becommentarieerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). In laboratoria is het gebruikelijk dat een dipslide, indien negatief bij aflezen 24 uur
na inzetten, 48 uur na inzetten opnieuw wordt beoordeeld. De NHG-Standaard Urineweginfecties wordt momenteel herzien. Dit gegeven zal worden meegenomen bij het herzien van de
NHG-Standaard.

Urineweginfecties

1. Inleiding
Voor de diagnostiek van urineweginfecties kan urine worden onderzocht door gebruik te maken
van teststrips (nitriet- en leukotest), dipslide, laboratoriumkweek of microscopie (sediment). Voor
het opvangen van urine gelden in het algemeen geen speciale voorzorgen. Bij voorkeur wordt de
eerste ochtendurine opgevangen. Een kind dat nog niet op verzoek kan plassen, krijgt nadat de
genitalia met schoon kraanwater zijn gewassen een urinezakje opgeplakt, waarna iedere 10 minuten gecontroleerd wordt of urine is geloosd. Het onderzoek van bij kamertemperatuur bewaarde
urine is alleen betrouwbaar indien de urine binnen 2 uur na lozing wordt onderzocht. Wanneer dit
niet mogelijk is, plaatst men de urine onmiddellijk in een koelkast met een temperatuur van maximaal 10 oC, waarin de urine hoogstens 24 uur bewaard mag worden.
Voor de epidemiologie en pathofysiologie van urineweginfecties zie de NHG-Standaard Urineweginfecties.1

2. Diagnostiek urineweginfectie: nitriettest
Bij het vermoeden van een urineweginfectie wordt aanbevolen in eerste instantie een nitriettest uit
te voeren. Wanneer deze negatief is, volgt nader onderzoek.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Bij de nitriettest maakt men gebruik van het feit dat sommige bacteriesoorten in urine nitriet vormen. Een positieve testuitslag is hiermee een indicatie voor het bestaan van bacteriurie.
Fout-negatieve uitslagen kunnen voorkomen doordat het infecterende micro-organisme geen
reductase ter beschikking heeft om nitraat in nitriet om te zetten, maar ook doordat de urine niet
lang genoeg in de blaas aanwezig is geweest om de omzetting mogelijk te maken. Andere mogelijke
oorzaken voor fout-negatieve uitslagen zijn: afwezigheid van nitraat in de voeding en een hoge concentratie ascorbinezuur in de urine.
De sensitiviteit en specificiteit van de nitriettest in de huisartsenpraktijk bedragen respectievelijk 53
en 88%. Een positieve testuitslag vergroot de kans op het bestaan van een urineweginfectie bij een
voorafkans van 55 tot 84% (positief voorspellende waarde). Hiermee lijkt een positieve testuitslag in
de huisartsenpraktijk, bij de gegeven voorafkans, met een redelijke mate van zekerheid de diagnose
te bevestigen en daarmee behandeling te rechtvaardigen. Een negatieve testuitslag verkleint de
kans op het bestaan van een urineweginfectie bij dezelfde voorafkans van 55 tot 39% (negatief voorspellende waarde) en lijkt daarmee in dit verband een ongeschikte test om de diagnose te verwerpen.
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.
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3. Diagnostiek urineweginfectie: dipslide (kweek)
Indien de nitriettest negatief is, wordt een dipslide ingezet. Daarnaast wordt aanbevolen om na
falen van twee blind ingezette behandelingen bij ongecompliceerde urineweginfecties en bij alle
gecompliceerde urineweginfecties de dipslide (eventueel na aflezing in de eigen praktijk) voor resistentiebepaling op te sturen naar een laboratorium. Als alternatief voor de dipslide kan men vóór
het starten van de behandeling urine verzamelen en opsturen naar het laboratorium voor het inzetten van een kweek. Er is sprake van een gecompliceerde urineweginfectie bij risicogroepen (mannen, zwangeren, kinderen en patiënten met afwijkingen aan nieren of urinewegen, een verminderde weerstand of een verblijfskatheter) en bij invasieve infecties (pyelonefritis of acute prostatitis).
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De dipslide moet gedurende ten minste 18 uur in een broedstoof (38 oC) of 24 uur bij kamertemperatuur (20 oC) worden bewaard. Het aantal kolonievormende eenheden per ml urine wordt vervolgens geschat door het ontstane groeibeeld te vergelijken met een standaardafbeelding. In verschillende onderzoeken kwam zowel de sensitiviteit als de specificiteit van de dipslide ruim boven 90%
uit.1 Hiermee lijkt de dipslide een geschikt onderzoek om urineweginfecties zowel aan te tonen als
uit te sluiten.
Referentiewaarden
Aantal kolonievormende eenheden van bacteriën: < 104/ml.

4. Diagnostiek urineweginfectie: sediment en leukotest
Na een negatieve nitriettest wordt aanbevolen een dipslide in te zetten. Eventueel kan in afwachting
van de uitslag daarvan het sediment worden onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën of leukocyten, dan wel een leukotest worden verricht.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
Voor onderzoek van het sediment centrifugeert men 10 ml urine gedurende 5 minuten met 2500
toeren per minuut, waarna de urine wordt afgeschonken en het sediment gesuspendeerd wordt in
de resterende urine. Het natte, ongekleurde preparaat wordt bekeken bij een vergroting van 400 x.
De aanwezigheid van epitheelcellen wijst op contaminatie.
Onder optimale condities heeft het criterium van ten minste 20 bacteriën per gezichtsveld ten
opzichte van de gouden standaard (urinekweek) een sensitiviteit van 89% en een specificiteit van
95%. Gemeten onder omstandigheden die overeenkomen met die in de dagelijkse praktijk lijkt
vooral de sensitiviteit belangrijk lager (47%), terwijl ook de specificiteit afneemt (81%). Indien
tevens de aanwezigheid van leukocyten wordt beoordeeld, neemt de sensitiviteit toe, terwijl dit
voor een deel ten koste gaat van de specificiteit.
De werking van de leukotest berust op het aantonen van uit leukocyten afkomstig leukocytenesterase. Voor de test dompelt men een witte teststrip in urine. Bij aanwezigheid van leukocytenesterase
treedt binnen 60 seconden een kleuromslag op. Elke verkleuring geldt als een positieve uitkomst.
Leukocyten in urine zijn niet altijd het gevolg van een urineweginfectie; ze kunnen ook in de urine
verschijnen door contaminatie vanuit de vagina, een urethritis of, vooral bij kinderen, door andere
koortsende ziekten. De sensitiviteit en specificiteit in de huisartsenpraktijk bedragen respectievelijk
87 en 36%. Een positieve testuitslag verhoogt het risico op het bestaan van een urineweginfectie bij
een voorafkans van 55 naar 62% (positief voorspellende waarde), terwijl een negatieve testuitslag
het risico op het bestaan van een urineweginfectie verlaagt van 55 tot 31%. Het geïsoleerd gebruik
van de leukotest lijkt hiermee weinig diagnostische winst op te leveren. In de praktijk zal de leukotest vrijwel altijd worden beoordeeld bij patiënten met een negatieve nitriettest. De voorafkans op
een urineweginfectie zal in deze geselecteerde groep lager zijn dan de eerdergenoemde 55% en
daarmee zal de positief voorspellende waarde van de leukotest lager zijn dan 62%. Het is dan ook
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geen geschikte test om de diagnose urineweginfectie in de huisartsenpraktijk te bevestigen, hoogstens om deze iets waarschijnlijker te maken. Bij de gegeven voorafkans van 55% is de negatief
voorspellende waarde van het gecombineerd gebruik van de nitriet- en leukotest (als beide tests
negatief zijn) 16%. Het bestaan van een urineweginfectie wordt hiermee onwaarschijnlijk.
Referentiewaarden
Sediment

bacteriën < 20 per gezichtsveld
leukocyten < 5 per gezichtsveld

Leukotest

een +1 resultaat van de teststrook wijst op circa 5-10 leukocyten per gezichtsveld

5. Controle na behandeling: nitriet, dipslide (kweek)
Wanneer na behandeling van een ongecompliceerde urineweginfectie de klachten tot na afloop
van de kuur persisteren, wordt controle van de urine verricht. Dit geldt ook na een tweede kuur; in
dat geval wordt de urine (of dipslide) voor resistentiebepaling opgestuurd naar een laboratorium.
Bij een gecompliceerde infectie wordt aanbevolen drie tot vijf dagen na de behandeling de urine te
controleren; bij zwangeren en kinderen moet dit in ieder geval met een dipslide geschieden.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
Zie paragraaf 4.
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Zwangerschap en geboorte
Dit hoofdstuk is niet geactualiseerd ten opzichte van de versie van 2006.

1. Inleiding

Zwangerschap en geboorte

In dit hoofdstuk zijn een aantal bepalingen ondergebracht, waarvan geadviseerd wordt ze aan te
vragen bij het eerste zwangerschapsconsult.1 Een deel van deze bepalingen wordt vergoed in het
kader van het pre- en postnatale screeningsonderzoek op basis van het advies van het College voor
Zorgverzekeringen (zie paragraaf 2 en 3).2 Bepaling van het Hb valt buiten het screeningsprogramma, maar wordt gedaan omdat wordt aangenomen dat zwangeren een verhoogde kans hebben op
anemie. Bepaling van rubella-antistoffen, de schildklierfunctie en TSH-receptorantistoffen dienen
alleen op indicatie bepaald te worden.
Verschillende laboratoria hebben een afzonderlijk formulier voor het aanvragen van laboratoriumonderzoek in de zwangerschap.
Extra gegevens die nodig zijn in het kader van het screeningsprogramma, zijn de pariteit en de à
terme datum (bij rhesus-negatieve zwangeren die nog geen levend kind gebaard hebben, wordt in
de dertigste zwangerschapsweek toediening van anti-rhesus-D-immunoglobuline vergoed). Aan de
zwangere moet gevraagd worden informed consent te geven voor de bepalingen in het kader van
het screeningsprogramma en, in het kader van de Wet op de persoonsregistratie, voor registratie
van de gegevens bij de entadministratie. Indien de zwangere (een deel van) het screeningsprogramma weigert (bijvoorbeeld bepaling van hiv-antistoffen) of registratie van gegevens weigert, moet dit
op het formulier worden aangegeven onder het kopje ‘aanvullende informatie’. Onder dit kopje
kunnen ook aanvullende klinische gegevens (bijvoorbeeld bekend HBsAg dragerschap of bekende
infectie met hiv of lues) worden genoteerd. Indien de zwangere akkoord gaat of geen melding
maakt, hoeft niets te worden genoteerd.

2. Ter opsporing van rhesus-D- en irregulaire erytrocytenantistoffen: ABO-, RhD- bloedgroep, irregulaire antistoffen
Bepaling van ABO-bloedgroep en rhesusfactor bij de zwangere, is om na te gaan of een zwangere
rhesus-D negatief is, waardoor rhesusantagonisme zou kunnen optreden. Toediening van anti-rhesus-D-immunoglobuline aan rhesus-D negatieve zwangeren is geïndiceerd in situaties waarin een
verhoogde kans bestaat op foetomaternale bloedtransfusie. In het eerste trimester van de zwangerschap zijn voor de huisarts vooral de spontane miskraam na de tiende zwangerschapsweek en een
stomp buiktrauma van belang.3 Sedert 1 juli 1998 wordt in Nederland bovendien geadviseerd rhesus-D-negatieve zwangeren die nog geen levend kind hebben, in de dertigste zwangerschapsweek
anti-rhesus-D-immunoglobuline toe te dienen, omdat onderzoek uitwijst dat hiermee de kans op
rhesus-D-immunisatie verder kan worden verkleind.
Is er sprake van rhesus-D-negativiteit, dan moet in de dertigste zwangerschapsweek opnieuw bloed
worden afgenomen ter controle op eventueel ontstane rhesus-D-antistoffen, en moet eventueel
anti-rhesus-D-immunoglobuline worden toegediend. Tevens moet bij de geboorte bij de pasgeborene bloed worden afgenomen om te bepalen of het kind rhesus-D-positief is en anti-rhesus-D-immunoglobuline moet worden gegeven.
Sinds 1 juli 1998 wordt tevens bij iedere zwangere routinematig onderzoek naar de aanwezigheid
van andere irregulaire erytrocytenantistoffen dan rhesus-D-antistoffen verricht, omdat ook deze
antistoffen intra-uterien of postpartum hemolytische anemie bij de vrucht kunnen veroorzaken. De
prevalentie van anti rhesus-D-antistoffen is 0,6% en van irregulaire antistoffen circa 0,25%.3 Indien
bij de zwangere irregulaire erytrocytenantistoffen zijn vastgesteld, is aanvullend bloedonderzoek
door een gespecialiseerd laboratorium (Sanquin of BIBO) noodzakelijk, omdat niet alle antistoffen
klinisch relevant zijn.4 Soms stuurt het laboratorium het reeds afgenomen bloed hiervoor direct
door naar Sanquin of BIBO. Soms wordt ook verzocht een tweede bloedmonster af te nemen. In dit
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laatste geval is het van belang het speciaal ontwikkelde Sanquin/BIBO aanvraagformulier te gebruiken (zie bijlage formulier). Hierop wordt namelijk naar aanvullende gegevens gevraagd (onder
andere over de zwangerschap en of er in het verleden bloedtransfusie is geweest). Sanquin of BIBO
geeft vervolgens een nader advies over het te volgen beleid.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
De sensitiviteit van de rhesus-D- en andere irregulaire erytrocytenantistoffen bepalingen zijn hoog,
de specificiteit voor het ontwikkelen van hemolytische ziekte bij de pasgeborene is echter laag.5
Aanvullende gegevens over de bloedgroeptypering van de partner en van de hoeveelheid en de biologische activiteit van de antistoffen, kunnen de specificiteit verhogen. In het geval van irregulaire
antistoffen zijn voornamelijk antistoffen tegen de antigenen in het rhesus-DCcEe, Kell-, Duffy-,
Kidd- en MNSs-systeem van belang.
Referentiewaarden
Dichotome testuitslag.

3. Ter opsporing van hepatitis-B dragerschap, lues en hiv-infectie: HBsAg, TPHA/TPPA,
hiv-antistoffen
Aanwezigheid van hepatitis B-surface-antigeen (HBsAg) bij een zwangere wijst op actieve infectie
met of dragerschap van het hepatitis B virus. Ter preventie van verticale transmissie wordt aan pasgeborenen van HBsAg-positieve moeders specifiek immunoglobuline toegediend, gevolgd door
actieve immunisatie.
De Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) of een modificatie hiervan (TPPA) zijn
aangewezen voor screening op lues (syfilis).
De diagnostiek van een hiv-infectie berust op het aantonen van antistoffen tegen hiv. Sinds januari
2004 is het advies bij alle zwangeren, tenzij zij hiertegen bezwaar hebben, de hiv-status te bepalen.6
De kans op overdracht van het virus van moeder op kind kan aanmerkelijk worden teruggebracht
door medicamenteuze behandeling tijdens de zwangerschap, door geboorte van het kind via een
keizersnede en door af te zien van borstvoeding.
Bij een positieve bepaling voor hepatitis B, lues of hiv-infectie wordt in het laboratorium een confirmatietest verricht en tegelijkertijd gevraagd een tweede bloedmonster af te nemen, om fout-positieve uitslagen, bijvoorbeeld door het verwisselen van buizen, uit te sluiten. Bij een positieve bepaling voor hepatitis B moet tevens worden nagegaan of er sprake is van een recente infectie dan wel
dragerschap voor hepatitis B.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen en referentiewaarden
HBsAg: zie hoofdstuk Leveraandoeningen.
TPHA/TPPA en hiv-antistoffen: zie hoofdstuk Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).

4. Ter opsporing van anemie: Hb
Bepaling van het Hb bij zwangeren wordt aanbevolen omdat aangenomen wordt dat zwangeren
een verhoogde kans hebben op anemie.
De meest waarschijnlijke oorzaken van anemie bij zwangeren van Nederlandse origine zijn ijzergebrek en (minder frequent) foliumzuurtekort. De kans op ijzergebreksanemie is vergroot bij vrouwen
met slechte voedingsgewoonten, bij tieners die zwanger zijn en bij vrouwen met een nieuwe zwangerschap binnen een jaar of met een meerlingzwangerschap. Bij vrouwen uit het MiddellandseZeegebied, of Midden- en Zuidoost-Azië, en bij Surinaamse Hindoestanen en Javanen moet men
bedacht zijn op dragerschap van thalassemie. Dragerschap van het sikkelcelgen komt vooral voor
bij negroïde vrouwen, zoals Surinaamse creolen, en geeft slechts zelden aanleiding tot anemie.
102

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode adviseert een anemie bij zwangeren van
Nederlandse origine bij wie het Hb ten minste 6,0 mmol/l bedraagt, in eerste instantie zonder nader
onderzoek te behandelen als een ijzergebreksanemie.1 Alleen wanneer er meer behoefte is aan
zekerheid over de oorzaak van de anemie (bijvoorbeeld omdat het Hb lager is dan 6,0 mmol/l of
omdat de zwangere behoort tot een risicogroep voor een hemoglobinopathie) wordt vervolgonderzoek (MCV en ferritine) geadviseerd. De KNOV-Standaard Anemie in de eerstelijns verloskundige
praktijk hanteert iets andere grenzen voor anemie en adviseert bij een laag Hb altijd het MCV te
bepalen en alleen bij een microcytaire anemie te behandelen.7 Verder adviseert deze richtlijn bij
een MCV > 100 fl de zwangere te verwijzen naar de huisarts voor verdere diagnostiek naar een foliumzuur-/vitamine B12-deficiëntie of hemolytische anemie. De huisarts dient er in dit geval rekening
mee te houden dat ook de referentiewaarden voor andere hematologische parameters, zoals ferritine, foliumzuur en vitamine B12, in de zwangerschap afwijkend zijn.8
Achtergrondinformatie bij de bepalingen:
Zie hoofdstuk Anemie.
Referentiewaarden2
In verband met de fysiologische bloedverdunning kunnen bij zwangeren lagere grenswaarden voor
een Hb worden gehanteerd.
Amenorroeduur t/m week 17

6,8 mmol/l

Amenorroeduur vanaf week 18 t/m 10 dagen postpartum

6,5 mmol/l

5. Ter opsporing onvoldoende vaccinatiestatus rubella: rubella IgG-antistoffen
Bepaling van de rubellatiter wordt alleen verricht bij vrouwen van wie het onwaarschijnlijk of onzeker is dat zij in het verleden gevaccineerd zijn. Dit betreft vooral vrouwen geboren voor 1964 en
niet-gevaccineerde vrouwen.
Een primo-infectie met rubella in de eerste 12 weken van de zwangerschap is geassocieerd met een
90% kans op congenitale malformaties bij de vrucht. Tot 20 weken zwangerschap is er nog kans op
beschadiging van de vrucht. Een daadwerkelijke rubella-infectie kan worden aangetoond door
enkele weken na het (vermoedelijke) contact de IgM-titer te bepalen.
Achtergronden bij de bepaling
Er zijn verschillende testen in de handel die verschillen in sensitiviteit en specificiteit.
Referentiewaarden2
Een IgG-titer van 1:32 of hoger of een IgG-spiegel van 20 IU/ml of hoger geldt meestal als voldoende
bescherming. De laboratoria geven aan of de zwangere beschermd is of niet.

6. Ter opsporing van een schildklierfunctiestoornis: TSH, vrij T4, TSH-R antistoffen
Bij een bestaande of anamnestische schildklierfunctiestoornis ter uitsluiting van een hypo- dan wel
hyperthyreoïdie (zie verder hoofdstuk Schildklieraandoeningen).
Bepaal bij een hyperthyreoïdie in de anamnese tevens de TSH-receptorantistoftiter (TSH-R antistoffen). Deze antistoffen kunnen bij de ongeboren vrucht hyperthyreoïdie veroorzaken. TSH-R
antistoffen worden gebruikt voor een risicoschatting voor de ongeboren vrucht bij zwangere vrouwen met positieve anamnese voor de ziekte van Graves (ook wanneer de moeder inmiddels euthyreoot is). Vrouwen met hypothyreoïdie in de voorgeschiedenis ten gevolge van de ziekte van
Hashimoto en die met levothyroxine goed zijn ingesteld, kunnen in de eerste lijn worden begeleid,
mits zij om de vier weken gecontroleerd worden, omdat de behoefte aan medicatie tijdens de zwanZwangerschap en geboorte
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gerschap doorgaans tijdelijk toeneemt.9 Voor vrouwen die ooit behandeld zijn voor hyperthyreoïdie, die euthyreotisch zijn en bij wie de TSH-R-antistoffen afwezig zijn, geldt hetzelfde.
Achtergrondinformatie bij de bepalingen
TSH, vrij T4: zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen.
Antistoffen tegen de TSH-receptor (TSH-R) worden bepaald door middel van een competitieve
immunochemische methode in serum. Er zijn verschillende methoden om TSH-bindende antilichamen in serum aan te tonen. Het merendeel van deze testen kan niet aantonen of dit ook TSHreceptorstimulerende antistoffen zijn.
Referentiewaarden2
TSH, T4: zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen.
TSH-R: bij een titer < 1,5 IE/l is het risico op hyperthyreoïdie bij de vrucht verwaarloosbaar.

7. Literatuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

104

Oldenziel JH, Flikweert S, Daemers DOA, Groenendijk B, Lo Fo Wong S, Wiersma Tj. NHGStandaard Zwangerschap en kraamperiode. Huisarts Wet 2003;46:369-87.
www.rivm.nl/pns/bloedonderzoek/draaiboek/
NHG-Standaard Miskraam. Huisarts Wet 2004;47(3):147-54.
Overbeeke MAM, Engelfriet CP. Bloedgroepenonderzoek: theorie en praktijk. 2e druk. Houten:
Bohn Stafleu van Loghum, 1994:63-9;140-8.
Persoonlijke mededeling MAM Overbeeke, Sanquin Diagnostiek (CLB), Amsterdam.
College voor Zorgverzekeringen. Rapport implementatie standaard HIV screening voor zwangere vrouwen. Publicatienummer 02/124. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2002.
KNOV-Richtlijn Anemie in de eerstelijns verloskundige praktijk: www.knov.nl (geraadpleegd
dd. 06 september 2005).
Steegers EAP, Thomas CMG, De Boo ThM, Knapen MFCM, Merkus JMWM. Klinisch-chemische referentiewaarden in de zwangerschap. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.
College voor Zorgverzekeringen 2003. www.cvz.nl (verloskundig vademecum 2003).

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
Arts:

qM

qV

Naam + voorl. ...............................................

Kopie rapport

Geb. dat.

...............................................

Adres

...............................................

Pc + plaats

...............................................

Particulier q

Bijlage

Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier

Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
[logo NHG/NVKC/SAN/NVMM; adm gegevens
voor
Laboratoriumonderzoek door huisartsen
toevoegen]

Acute keelpijn
Verm. mononucleosis: EBV-antilich. (klachten >7 dg)
Opsporing immuunstoornis: Leukocyten, diff.
Algemeen bloedonderzoek
Hb BSE
Glucose (nn) TSH (indien afwijkend vrij T4)
Op indicatie:
eGFR* (vooral ouderen)
ALAT (vermoeden leveraandoening)
Anemie
Chronische ziekte (ACD) ja
nee
Hb, MCV (vervolgdiagnostiek afh. van uitslag):
Micro- en normocytair: Ferritine
Macrocytair:
LDH, reticuloc, tromboc, leukoc, vit.B12, foliumz.
Op indicatie:
vervolgonderzoek op Hb-pathie
Hb
Controle:
Angina pectoris
Bij vermoeden van anemie of hyperthyreoïdie
Hb
TSH (indien afwijkend vrij T4)
Artritis
Diagnostiek reumatoïde artritis
Reumafactor anti-CCP (beide beperkte waarde)
Diagnostiek jicht: urinezuur
Bij aanvang onderhoudsbehandeling en ter controle:
eGFR* ,, urinezuur
Atriumfibrilleren
Opsporing onderlig. aand.: Hb, TSH, glucose (nn)
Vermoeden hartfalen: (NT-pro)BNP
Controle digoxinegebruik (bij aanvang en jaarlijks):
kalium, eGFR*
Verhoogde bloedingsneiging
Diagnostiek: APTT, PT, trombocyten
Contr. therapie orale anticoagulantia: PT-INR
Cardiovasculair risicomanagement
Risico-inventarisatie :
Preventieconsult: � Tot.chol/ HDL-chol.-ratio, , gluc.
CVRM: � Tot.chol/ HDL-chol.-ratio, , gluc., eGFR*
Bij aanvang/aanpassing medicamenteuze behandeling
Chol. verlager: ͕ LDL-cholesterol ( nuchter, na 3 mnd)
ACE-remmer/ARB, diuretica:
͕ eGFR*, K (herh> 2wkn)
Controle behandeling (jaarlijks)
Hypertensie:
͕ eGFR*, albumine of albumine/creatinine-ratio (urine)
Chol. verlager:͕ LDL-chol. ( nuchter )
ACE-remmer/ARB, diuretica, nierfunctie verlaagd:
͕ eGFR*, K
Risico-inventarisatie DM-2 (1x per 3 jaar)
͕ glucose (bij voorkeur nuchter)
Vermoeden familiaire hyperlipidemie (risicoscore > 6):
͕ Totaal chol., HDL-chol., LDL-chol., triglyceriden
͕ glucose, TSH, ALAT, gammaGT
Coeliakie

tTGA

Delier
Opsporing onderliggende aandoening:
BSE/CRP, Hb, gluc., eGFR*, TSH nitriet (urine)
Op indicatie:
Na, K (na braken, diarree, bij diureticagebruik)
J-GT (bij vermoeden leveraandoening)
Ca (bij bedlegerigheid, vermoeden metastasen)
Diabetes mellitus type 2
Diagnostiek en opsporing (1x/3jr)
͕ Glucose ( voorkeur nuchter,evt. 2 uur postprandiaal)
Risico-inventarisatie (nuchter)
͕ HbA1c, tot. chol., HDL-chol., LDL-chol., triglyc.,
eGFR*
͕ Albumine of albumine/creatinine-ratio (urine)
Bij aanvang med. behandeling risicofactoren HVZ

Diarree
Acuut, bij ernstig ziekzijn: Feceskweek (Salmonella,
Shigella, Campylobact., clostridium difficile)
Indien > 10 dagen: parasitologisch onderzoek
Vermeld klinische symptomen als ziekteduur, koorts
(met/zonder pieken), bloedbijmenging en verblijf
buitenland (waar/wanneer/terug sinds?), recent
antibioticagebruik (welke) en verblijf in instelling.
Monster: zie instructie lab.
Diepe veneuze trombose

D-dimeer

Geneesmiddelentherapie
Lithium, TSH, eGFR* (min. 2x/jr; 12 uur na inname)
Digoxine, K (vermoed. van intoxicatie; voor gift)
Hartfalen

...............................................

keur + inst.

...............................................

Inhalatieallergeenscreeningstest:
allergeenspecifiek IgE
Indien positief uitsplitsen naar onderst. allergenen
huisstofmijt
kattenepitheel hondenepitheel
graspollen boompollen berkenpollen
kruidpollen schimmels
Prostaat- en mictieklachten
nitriettest, indien negatief dipslide (uitsluiten
urineweginfectie)
eGFR* PSA (beperkte waarde)
Psychogeriatrie
BSE, Hb, glucose, eGFR*, TSH
Op indicatie:
K, Na (diureticagebruik)
J-GT (vermoeden leveraandoening)
vit. B1, B6, B12, foliumz. (verm. deficiënte voeding)
Schildklierfunctiestoornissen
Diagnostiek: TSH, indien afwijkend vrij T4
Thyreoïditis: BSE, leukoc., vrij-T4
Ziekte v. Graves: anti-TSH-receptor-antistoffen
Controle therapie hypo-/hyperthyreoïdie (combither.):
TSH, vrij-T4

Diagnostiek: (NT-pro-)BNP
Opsporing onderliggende aand en co-morb.:
Hb/Ht, TSH, gluc., CRP, leukoc.,diff.,ALAT, J-GT,
lipidenprofiel
Bij start/controle therapie:
Na, K, eGFR* (bij start, -> 2x/jr)
eGFR*(2 wk na start RAS remmer)
K (2 wk na start diureticu of/ dosering Ĺ spironol.)

Soa
Chlamydia (cervix-/urethra-uitstrijk: Ƃ met klachten)
Chlamydia (urine: ƃ 1e straals-urine, Ƃ zonder
klachten)
Gonorroe (uitstrijk cervix en urethra bij Ƃ)
Gonorroe (1e-straals urine bij ƃ)
HIV
Hepatitis B
Lues (controle)
Lues (diagnostiek)
Trichomonas (fluor)
Herpes (uitstrijk)

Hemochromatose

Subfertiliteit

Diagnostiek: Transferrinesaturatie, ferritine
Vervolgdiagnostiek bij verhoogde waarden:
ALAT, BSE(CRP), Hb, glucose.

Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier

Acuut coronair syndroom
Troponine
CK-MB

͕ kalium (bij aanvang diuretica)
͕ LDL-chol. (chol.verlager, enkele wkn-3mnd na start)
Driemaand.controle: geen of orale med./1dd insuline:
� Glucose (voorkeur nuchter, evt. 2 uur postprandiaal)
2-4 dd insuline: � 4 pnts dagcurve, HbA1c (1x/3-6mnd)
Jaarlijkse controle
�HbA1c, eGFR*
͕ tot. chol., HDL-chol., LDL-chol., triglyc. (nuchter)
͕ Albumine of albumine/creatinine-ratio (urine)
͕ kalium (diuretica, RAS-remmer)

Zfds + nr. q

Sperma-onderzoek: zie instr. lab.
CAT: chlamydia IgG-antistoffen
TIA

Leveraandoeningen
Diagnostiek leveraandoening: ALAT
Diagnostiek virushepatitis: Hep.A (IgM-anti HAV)
Hepatitis B (HBsAg)
Hepatitis C (anti-HCV)

Glucose (nn)
Chol./HDL-chol.-ratio
Bezinking (bij amaurosis fugax)
Urineweginfecties
Diagnostiek
nitriet (indien negatief: sediment of dipslide)
� dipslide/kweek met resistentiebepaling
(gecompl.UWI; persist.kl.bij ongecompl.UWI)
Controle
nitriet dipslide/kweek (zwangeren, kinderen)

Maagklachten
Diagnostiek H. pylori-infectie
Ureumademtest
Serologie H. Pylori
Fecestest
Controle behandeling
Ureumademtest (4 wk na behandeling)
Fecestest ( 4 wk na behandeling)
Serologie (6 mnd na behandeling)

Zwangerschap

Microbiologisch onderzoek
Kweek, banaal
Materiaalsoort…………………………………..
Herkomst mat.:………………………………….
Ziekteverschijnselen:……………………………
Kweek specifiek op……..……………………
Materiaalsoort:………………....……………….
Afnameplaats:…..……………………………….
Ziekteverschijnsel:………………………………
Neonatale icterus
Bilirubine (totaal)
Nieraandoeningen
Diagnostiek nieraandoening:
eGFR*
Albumine of albumine/creatinine-ratio (urine)
erythrocyten in urine (teststrook, sediment)
Vervolgdiagnostiek eGFR Ļ en albuminurie:
creatinine, eGFR, lipidenspectrum, glucose
Vervolgdiagnostiek metabole complicaties
Hb, kalium, calcium, fosfaat, serumalbumine, PTH

Prenatale screening:
ABO-, RhD bloedgroep, irr. antistoffen
HBsAg, lues, HIV
Hb
(vervolgdiagnostiek afh. van uitslag):
pariteit: ……… à terme datum: ..........
Op indicatie:
Rubella (indien niet gevaccineerd)
Bij bestaande of anamnestische schildklierfunctiest.:
TSH, vrij-T4
TSH-R-antistoftiter (bij hyperthyreoïdie)
Aanvullende informatie…………………………
Overige onderzoeken:
͕……………………………………………
͕……………………………………………
͕……………………………………………
Relevante klinische gegevens en opmerkingen:
…………………….……………………………
………………………….………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
*eGFR: creatinineklaring
Informatie over bloedonderzoek: www.kiesbeter.nl

Overgevoeligheid

Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
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Het doorgeven van sterk afwijkende laboratoriumuitslagen
Dit hoofdstuk is gewijzigd ten opzichte van de versie uit 2006.
Belangrijkste wijziging
- Het hoofdstuk is herzien op grond van het verschijnen van de LESA Antistolling, wat betreft
de hoogte van de doorbelwaarde van de INR.

Het doorgeven van sterk afwijkende uitslagen

Probleemschets
Ieder laboratorium in Nederland hanteert grenzen waarbuiten waarden direct aan de aanvragers
worden doorgegeven. Vaak zijn dit afspraken die gebaseerd zijn op waarden waarover in een kliniek
tussen het laboratorium en clinici overeenstemming is bereikt. Voor huisartsen worden vaak dezelfde waarden gehanteerd en een aantal huisartsenlaboratoria heeft speciaal voor huisartsen opgestelde waarden. Rond het doorbellen doen zich enkele praktische problemen voor:
laboratoria geven niet de garantie dat alles op dezelfde dag wordt afgewerkt, waardoor het tijdstip tussen aanvraag en uitslag wisselend is. Dit heeft tot gevolg dat sterk afwijkende uitslagen
in de regel pas aan het eind van de middag kunnen worden doorgebeld;
de eigen huisarts is op dat moment (aan het eind van de dag) niet altijd bereikbaar meer;
de afwijkende laboratoriumwaarden kunnen buiten kantooruren wel worden doorgebeld naar
de huisartsenpost, maar niet op alle huisartsenposten is duidelijk afgesproken wat er met de
doorgebelde waarden moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is;
in de waarneming weten huisartsen, door het ontbreken van de patiëntgegevens, niet altijd wat
ze met de doorgebelde waarden aan moeten en waarom deze waarden worden doorgegeven.

De huidige werkwijze binnen laboratoria
De reden waarom laboratoria afkapgrenzen hanteren zijn:
het laboratorium veronderstelt dat de uitslagen acute gevolgen kunnen hebben voor het te
voeren beleid;
vanuit het oogpunt van dienstverlening wil men ervan overtuigd zijn dat de uitslag bij de huisarts terechtkomt.
De in Nederland gehanteerde doorbelgrenswaarden zijn tot nu toe allemaal gebaseerd op ervaring
en uitwisseling tussen collega-laboratoria. Het lijkt hierbij tevens van belang te zijn of een afwijkende uitslag de eerste keer wordt vastgesteld of dat een afwijkende uitslag verwacht wordt.

Werkwijze om te komen tot een regionale lijst met doorbelgrenswaarden
Er is onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor een lijst met doorbelgrenswaarden die
als landelijke norm zou kunnen gaan gelden.
Om toch tegemoet te komen aan de wens vanuit de regio voor een leidraad voor het doorbellen van
sterk afwijkende laboratoriumuitslagen, heeft de werkgroep op grond van een aantal in verschillende laboratoria gebruikte lijsten met doorbelgrenswaarden, een voorbeeldlijst gemaakt. Dit zou als
uitgangspunt kunnen dienen voor overleg in de regio (zie Voorbeeldlijst doorbelgrenswaarden).
Deze lijst heeft niet de status van een richtlijn, maar is louter bedoeld als illustratie voor een regionaal vast te stellen lijst.
Regionaal dient te worden afgesproken welke bepalingen wel en niet moeten worden doorgebeld,
boven welke grens zij moeten worden doorgebeld, op welk tijdstip deze waarden moeten worden

106

Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek

doorgebeld, en aan wie zij moeten worden doorgebeld. De werkgroep is van mening dat een regionaal vastgestelde lijst met doorbelgrenswaarden doorgegeven moet worden aan de huisartsen in de
regio en doorgesproken moet worden met de huisartsenposten en vertegenwoordigers van huisartsen. Verder zou de regionaal vastgestelde lijst met doorbelgrenswaarden regelmatig (bijvoorbeeld
jaarlijks) moeten worden bijgesteld op grond van de ervaringen met de lijst en de verschenen literatuur.

De juridische consequenties
Vanuit de laboratoria wordt het doorgeven van sterk afwijkende laboratoriumuitslagen als een extra
service gezien bij de door het laboratorium gehanteerde doorlooptijden van tests. Juridische aansprakelijkheid wordt niet of nog niet geaccepteerd. De vraag is of dit standpunt in alle gevallen
houdbaar is. Men moet zich realiseren dat wanneer de doorbelgrenswaarden zijn vastgesteld en
duidelijke afspraken met aanvragers zijn gemaakt, het niet volgen van de procedure voor één van
beide partijen juridische consequenties kan hebben.
Tabel 1: Voorbeeldlijst doorbelgrenswaarden
Hematologie

Laag

Hemoglobine

4,5

mmol/l

Trombocyten

20

109/l

Leukocyten

2,0

INR1

Hoog

Opmerkingen

30,0

109/l

8.0

INR

neonataal > 30 109/l

Chemie
Natrium

120

160

mmol/l

Kalium

3,0

6,0

mmol/l

500

µmol/l

3,2

mmol/l

Creatinine
Calcium

1,8

Fosfaat

0,5

Glucose

2,0

neonataal > 200 µmol/l
kinderen > 250 µmol/l

mmol/l
20

mmol/l

Amylase

450

U/l

CK

400

U/l

Troponine

positief

Bilirubine neonataal

210

µmol

neonataal < 2,0 mmol/l en > 10 mmol/l

leeftijd zuigeling 24 - 48 uur

260

leeftijd zuigeling 49 - 72 uur

290

leeftijd zuigeling > 72 uur
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Melding infectieziekten
Dit hoofdstuk is op grond van de geldende richtlijnen geactualiseerd ten opzichte van de versie uit
2006.
De volgende infectieziekten die in de LESA worden besproken moeten, bij vaststelling door de
behandelend arts, binnen één respectievelijk drie dagen aan de GGD worden gemeld. In het diagnostische traject zal de melding vaak al via het klinisch-chemisch of microbiologisch laboratorium
zijn gedaan. Formeel ontslaat dit de arts echter niet van zijn meldingsplicht.

Melding infectieziekten

Voor verdere informatie over infectieziekten waarbij melding moet plaatsvinden wordt verwezen
naar www.rivm.nl, zoek op meldingsnorm.
Binnen één dag

Binnen drie dagen

Binnen een week

Enterohemorrhagische E coli

Bacillaire dysenterie (shigellose)
Buiktyfus (salmonellose)
Hepatitis A
Paratyfus A
Paratyfus B
Paratyfus C
Voedselvergiftiging of voedselinfectie*

Hepatitis B
Hepatitis C acuut en drager
Kinkhoest

* Melding bij:
-

een persoon met een passend klinisch beeld en werkzaam in de levensmiddelen- of horecasector, dan wel beroepsmatig
betrokken bij de behandeling, verpleging of verzorging van andere personen.

In combinatie met:
-

de bevestiging van de vergiftiging of de infectie in het laboratorium en/of anamnestisch dat er waarschijnlijk een verband
bestaat met het gebruik van verdacht voedsel of vocht.

Of:
-

twee of meer personen met een passend klinisch beeld, die binnen een tijdvak van 24 uur hetzelfde gegeten of gedronken hebben, waarbij anamnestisch een waarschijnlijk verband bestaat met het gebruik van verdacht voedsel of vocht.

en/of
-

bevestiging van de vergiftiging of de infectie in het laboratorium (isolatie van een bacterie, virus of parasiet die door voedsel
overgedragen kan worden, of aantonen van het toxine in het bloed bij een voedselvergiftiging).

Melding infectieziekten
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Aanvraagformulier Zwangerschapsimmunisatie, BIBOSanquin
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Aanvraagformulier Rhesus D immunisatie,
BIBOSanquin

Aanvraagformulier Rhesus D immunisatie, BIBOSanquin
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