
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

ASYMPTOMATISCHE BACTERIURIE 
 

• Klinische aspecten en commentaren 
o Definitie. 

� Bij een asymptomatische vrouwelijke patiënte: aanwezigheid van ≥ 105 CFU/ml van dezelfde bacterie 
in 2 opeenvolgende stalen van midstream urine. 

� Bij een asymptomatische mannelijke patiënt: aanwezigheid van ≥ 105 CFU/ml in 1 enkel staal van 
midstream urine. 

� Bij een asymptomatische mannelijke of vrouwelijke patiënt: aanwezigheid van ≥ 102 CFU/ml in 1 
enkel urinestaal bekomen via katheterisatie. 

o Screening voor asymptomatische bacteriurie. 
� Niet aangewezen (gezien er geen behandeling moet worden ingesteld) behalve: 

▫ bij zwangeren (zie urineweginfecties bij zwangeren). Zwangeren met een negatieve urinecul-
tuur bij 12 tot 16 weken zwangerschap (éénmalige screening) lopen een risico van 1 tot 2% 
voor een pyelonefritis gedurende het verdere verloop van de zwangerschap. 

▫ vóór een interventie op de urogenitale tractus met risico voor een mucosale bloeding, vóór 
een transurethrale resectie van de prostaat (TURP), vóór het plaatsen van een nefrostomie-
buisje of een inwendige urologische stent. 

▫ bij niertransplantatiepatiënten (geen ‟evidence basedˮ richtlijnen beschikbaar). Het is moge-
lijks aangewezen te screenen gedurende de eerste 6 maanden na de transplantatie (verdere 
screening wordt niet aanbevolen). 

� Geen enkele aanbeveling kan worden gedaan betreffende de screening (en behandeling) van 
asymptomatische bacteriurie bij neutropene patiënten. 

� Screening is niet aangewezen bij andere patiënten [niet zwangere premenopauzale patiënten, post-
menopauzale patiënten, diabetici, mannelijke personen in goede gezondheid, oudere personen die 
nog zelfstandig wonen, residenten van woonzorgcentra, patiënten met een urethrale of suprapubi-
sche verblijfsonde, patiënten die intermittente blaassondering ondergaan (differentiaaldiagnose met 
katheterinfectie), patiënten met een nefrostomiebuisje of een ureterale stent, patiënten met een rug-
genmergletsel, patiënten met candidurie, .... 

 
• Betrokken pathogenen 

o Gram-negatieve bacillen. 
o Groep B streptokokken (Streptococcus agalactiae). 

 
• Empirische anti-infectieuze behandeling 

o Niet van toepassing. 
 

• Gedocumenteerde anti-infectieuze behandeling 
Enkel aangewezen na een positieve screening. 

o Regimes en standaard posologieën. 
� Zwangere patiënten: zie acute urineweginfecties bij zwangeren. 
� Vóór een interventie op de urogenitale tractus met risico voor een mucosale bloeding, vóór een trans-

urethrale resectie van de prostaat (TURP), vóór het plaatsen van een nefrostomiebuisje of een in-
wendige urologische stent: éénmalige dosis van een antibioticum gekozen op basis van de resultaten 
van de urinecultuur en de gevoeligheidsbepalingen (+ chirurgische profylaxe). 

� Niertransplantatie (geen ‟evidence basedˮ richtlijnen beschikbaar): éénmalige dosis van een antibio-
ticum gekozen op basis van de resultaten van de urinecultuur en de gevoeligheidsbepalingen (+ 
chirurgische profylaxe). 

o Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling: zie hoger. 


