
 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

URINEWEGINFECTIES BIJ ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN: 
VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN 
 

• Pathologieën 
o Asymptomatische bacteriurie. 
o Urethritis. 
o Acute, al dan niet gecompliceerde cystitis en pyelonefritis. 

� Bij niet gecompliceerde urineweginfecties gaat het enkel om: 
� acute cystitis bij de niet zwangere vrouwelijke patiënte die overigens in goede gezondheid ver-

keert en geen historiek heeft van (een vermoeden van) anatomische afwijkingen van de urine-
wegen. 

� acute pyelonefritis bij de niet zwangere, premenopauzale vrouwelijke patiënte die overigens 
in goede gezondheid verkeert en geen historiek heeft van (een vermoeden van) anatomische 
afwijkingen van de urinewegen, geen nierfalen heeft of andere tekens die wijzen op een ernsti-
ge pathologie. 

Meestal kunnen deze patiënten ambulant worden behandeld met oraal toegediende antibiotica. 
� Alle andere vormen van cystitis of pyelonefritis bij adolescenten en volwassenen moeten beschouwd 

worden als gecompliceerde urineweginfecties (cystitis en pyelonefritis bij de man moeten dus steeds 
beschouwd worden als gecompliceerde infecties). Patiënten met dit soort infecties lopen een hoger 
risico voor complicaties en therapeutisch falen. 

o Prostatitis. 
� Gezien het vaak moeilijk is een acute bacteriële prostatitis (NIH prostatitis categorie I) te onderschei-

den van een pyelonefritis of een urosepsis en gezien deze aandoeningen dezelfde aanpak vergen, 
worden ze gegroepeerd onder de gemeenschappelijke noemer ‟urineweginfecties met systemische 
symptomen”. Binnen deze groep kan de behandeling van een duidelijke acute prostatitis langer zijn 
dan die van een urosepsis of pyelonefritis. 

� Chronische bacteriële prostatitis (NIH categorie II prostatitis syndroom) wordt gekenmerkt door lang-
durige urogenitale symptomen (≥ 3 maand) en een positieve cultuur van urine of prostaatvocht (mas-
sage van de prostaat). Chronische bacteriële prostatitis moet worden onderscheiden van bekkenpijn 
syndroom/chronische prostatitis (NIH categorie III prostatitis syndroom). 

Recidiverende urineweginfecties: frequentie van minstens 3 infecties in de loop van de laatste 12 maand of van 
2 infecties in de loop van de laatste 6 maand. 

 
• Aanbevelingen 

o De aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente richtlijnen die werden gepubliceerd door de ‟Infec-
tious Diseases Society of Americaˮ (IDSA), de ‟European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseasesˮ (ESCMID), de ‟European Association of Urologyˮ (EAU) en de “Stichting Werkgroep Antibiotica-
beleid” (SWAB, Nederland). 

o Deze richtlijnen werden aangepast op basis van de lokale epidemiologische gegevens en resistentieper-
centages (voor zover beschikbaar). 

 
• Diagnose 

De diagnose van urineweginfecties is gebaseerd op de klinische symptomen in combinatie met een (semi)kwanti-
tatieve urinecultuur. 

o (Semi)kwantitatieve urineculturen. 
Er is een blijvende controverse in de literatuur betreffende de richtlijnen over de optimale manier om urine 
op te vangen, de optimale manier om de stalen te behandelen en de meest geschikte manier om de resulta-
ten te interpreteren. 

� Opvangen en behandelen van de urinestalen. 
� De richtlijnen (en studies) in verband met de interpretatie van de (semi)kwantitatieve urinecul-

turen kunnen slechts worden gebruikt indien de stalen (propere ‟midstream‟ urine of urine be-
komen na blaaskatheterisatie) op een correcte manier worden afgenomen en getransporteerd 
naar het microbiologisch laboratorium (binnen de 30 minuten na afname in de koelkast ge-
plaatst en er gedurende maximaal 24 uur bewaard). 

� Stalen die niet correct worden afgenomen of behandeld genereren vaak foutieve en misleiden-
de resultaten. Zij geven slechts beperkte informatie en leggen een zware last op de laborato-
ria. 

� Interpretatie van de resultaten van de urineculturen. 
� Een cut-off van 105 CFU/ml (kwantitatieve of semikwantitatieve urineculturen) werd decennia-

lang gebruikt om het onderscheid te maken tussen echte bacteriurie enerzijds en contaminatie 
van het staal door perineale flora anderzijds. 
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� Dit paradigma werd recent gecontesteerd door een studie die de resultaten van gekoppelde 
urinestalen afgenomen bij vrouwelijke patiënten met acute cystitis, vergeleek (propere ‟mid-
stream‟ urine versus urine bekomen door blaaskatheterisatie). 

▲ Voor Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae, was er een goede correlatie tussen 
het aantal CFU/ml in de beide urinestalen. Bijgevolg zou de drempel voor het rapporte-
ren van de aanwezigheid van Escherichia coli en andere Gram-negatieve uropathoge-
nen moeten verlaagd worden tot 10 of 102 CFU/ ml om een reductie te bekomen van 
het aantal vals negatieve resultaten van culturen op basis van stalen die correct werden 
afgenomen bij vrouwelijke patiënten die zich aanmelden met symptomen die wijzen op 
een urineweginfectie. 

▲ Voor enterokokken en streptokokken van groep B (Streptococcus agalactiae), was de 
correlatie eerder gering. Bijgevolg blijft de drempel van 105 CFU/ml om het onderscheid 
te maken tussen een echte bacteriurie en perineale contaminatie, nuttig voor deze bac-
teriën. 

▲ Voor Staphylococcus saprophyticus was de correlatie zeer goed. Aangezien alle stalen 
in de studie (onafhankelijk van de manier waarop ze werden afgenomen) grote concen-
traties aan CFU/ml bevatten, kon geen enkel besluit worden getrokken wat de voorspel-
lende waarde betreft van minder grote concentraties van deze pathogeen in propere 
‟midstreamˮ urine. 

� Indicaties voor urinecultuur. 
� Urinestalen moeten worden afgenomen bij alle patiënten die zich aanbieden met een urine-

weginfectie, behalve wanneer het gaat om een niet gecompliceerde cystitis. 
� De resultaten van de cultuur zijn positief bij 70% van de patiënten met een lage urinewegin-

fectie; bij deze patiënten zijn hemoculturen positief in ± 30% van de gevallen. Hemoculturen 
hebben een additionele waarde bij patiënten die recent aan antibiotica zijn blootgesteld ge-
weest. 

� Testen met ‟dipsticksˮ (detectie van leukocytaire esterase en van nitrieten) hebben een rede-
lijke positieve, maar een slechte negatieve voorspellende waarde. Om die reden zouden ze 
slechts gebruikt mogen worden bij patiënten met een klinisch beeld dat sterk suggestief is voor 
een urineweginfectie. 

o Pyurie. 
� De aanwezigheid van polymorfonucleiaren aangetoond door rechtstreeks onderzoek, hemocytome-

trie of testen met ‟dipsticksˮ (detectie van leukocytaire esterase) kan indicatief zijn voor een bacte-
riële infectie. 

� Toch komen er vaak vals negatieve (zoals bij infectie op een blaassonde, infectie bij de mannelijke 
of neutropene patiënt) en vals positieve (zoals bij irritatie van de urinewegen) resultaten voor. 

� De aanwezigheid van polymorfonucleairen alleen heeft dus een lage gevoeligheid en een lage speci-
ficiteit bij de diagnose van bacteriële urineweginfecties. Een veelbelovende benadering zou het ge-
bruik van een algoritme zijn dat de aanwezigheid van polymorfonucleairen linkt aan de symptoma-
tologie en de resultaten van kwantitatieve culturen. Gegevens die een dergelijke benadering onder-
steunen, ontbreken momenteel evenwel volledig. 

o Urologische evaluatie (routinematig). 
� Aangewezen bij alle mannelijke patiënten die zich aanbieden met een urineweginfectie die gepaard 

gaat met koorts. 
� Aangewezen bij alle vrouwelijke patiënten met pyelonefritis en: 

� een ernstige of verslechterende pathologie. 
� blijvende koorts sinds > 48 uur na het instellen van een geschikte antibacteriële behandeling. 
� symptomen die suggestief zijn voor de aanwezigheid van stenen, een abces of een obstruc-

tieve pathologie. 
� ≥ 2 episodes van pyelonefritis. 

 
• Anti-infectieuze behandeling 

o Volgens de IDSA richtlijnen moeten voor een antibioticum, om in aanmerking te komen voor de empirische 
behandeling van urineweginfecties, de volgende gevoeligheidspatronen gelden. 

� Voor lage urineweginfecties moet het resistentiepercentage < 20% zijn. 
� Voor hoge urineweginfecties moet het resistentiepercentage < 10% zijn. 

o Op basis van deze richtlijn komen amoxicilline, amoxicilline-clavulanaat en TMP-SMX in België niet meer 
in aanmerking voor de empirische behandeling van gecompliceerde lage urineweginfecties en van pyelo-
nefritis. 

o In afwachting van meer betrouwbare Belgische resistentiegegevens, lijkt het dat fluoroquinolones nog 
steeds met een redelijke kans op succes kunnen gebruikt worden bij patiënten met niet gecompliceerde 
pyelonefritis. Deze aanbeveling is gebaseerd op de resultaten van een eerder kleine Koreaanse studie bij 
255 vrouwen met niet gecompliceerde pyelonefritis door Escherichia coli, waar er zelfs bij pyelonefritis door 
resistente stammen geen verwikkelingen optraden. 



 

Richtlijnen voor anti-infectieuze behandeling in ziekenhuizen BVIKM 2017 

o Patiënten met risico voor infecties door resistente pathogenen. 
� Patiënten ≥ 45 jaar. 
� Patiënten die recent gehospitaliseerd geweest zijn. 
� Patiënten met een gekende urologische historiek (die vaak in urologische klinieken komen). 
� Patiënten die herhaaldelijk ambulant werden behandeld in het ziekenhuis. 
� Patiënten die werden blootgesteld aan antibiotica in de loop van de 6 maand die aan het begin van 

de huidige symptomatologie voorafgingen. 
o Dekking van ESBL producerende stammen [gebruik van een carbapenem (meropenem) of een regime met 

een aminoside] moet worden voorzien bij elke patiënt: 
� die wordt gehospitaliseerd op een afdeling met een hoge prevalentie van infecties veroorzaakt door 

dit soort pathogenen. 
� met een ernstige community acquired of nosocomiale sepsis. 
� die is blootgesteld geweest aan cefalosporines of fluoroquinolones gedurende de maand die het be-

gin van de huidige symptomatologie voorafging. 
� die gekoloniseerd is door ESBL producerende bacteriën. 


