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Bacteriurie, de aanwezigheid van bacteriën in de urine, is een veel voorkomende be-
vinding bij vrouwen. Bacteriurie wordt onderverdeeld in asymptomatische bacteriurie 
(bacteriurie zonder klachten) en blaasontsteking of urineweginfectie (bacteriurie met 
klachten). Typische klachten van een urineweginfectie zijn pijn bij het plassen en vaak 
kleine beetjes plassen.

Zowel  asymptomatische bacteriurie (ASB) als urineweginfecties (UWI’s) komen relatief 
veel voor bij vrouwen met suikerziekte (diabetes mellitus (DM)) en bij zwangere vrou-
wen. Daarnaast kunnen ASB en UWI’s bij vrouwen met DM en bij zwangere vrouwen 
ernstige gevolgen hebben, zoals het ontwikkelen van een nierbekkenontsteking (pye-
lonefritis) of vroeggeboorte. Mogelijk mede omdat bij patiënten met DM en zwangere 
vrouwen het immuunsysteem onderdrukt is, hebben zij een verhoogde kans op infec-
ties in vergelijking met de algemene populatie. Het is echter onbekend hoe de diagnose 
van ASB en UWI’s bij vrouwen met DM en zwangere vrouwen moet worden gesteld en 
hoe dit moet worden behandeld. Meer kennis is nodig is om richtlijnen over de diag-
nose en behandeling van ASB en UWI’s bij zwangere vrouwen en vrouwen met DM te 
onderbouwen. In dit proefschrift komen verscheidene studies aan de orde, die opgezet 
zijn om enkele hiaten op dit gebied op te vullen.

In Hoofdstuk 2 worden artikelen, gepubliceerd in 2012 en 2013, samengevat, die de 
epidemiologie, risicofactoren, complicaties en behandeling van UWI’s en ASB in vrouwen 
met DM en zwangere vrouwen evalueren. De meeste artikelen bevestigden hetgeen al 
bekend was over ASB en UWI’s in deze twee risicogroepen. Nieuwe belangrijke aspec-
ten die naar voren kwamen waren de bijwerkingen gerelateerd aan de behandeling van 
DM en de behandeling van ASB zelf en de associatie tussen ASB in zwangere vrouwen, 
inclusief groep B streptokokken (GBS) bacteriurie, met ongunstige zwangerschapsuit-
komsten. In vrouwen met DM werd beschreven dat een nieuw medicijn voor DM type 
2, een natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer), geassocieerd is met 
een licht verhoogd risico op UWI’s vanwege de toegenomen glucosurie (aanwezigheid 
van suiker in de urine). Daarnaast werd wederom vastgesteld, dat we nog steeds niet 
weten hoe we het beste UWI’s kunnen behandelen in patiënten met DM. 

Uit studies bij zwangere vrouwen bleek dat antibioticabehandeling van ASB en/of UWI’s 
tijdens de zwangerschap gerelateerd is aan korte en mogelijk zelfs lange termijn gevol-
gen voor de pasgeborene zoals epilepsie en antibioticaresistentie. Dit resultaat bena-
drukt het belang van onderzoek naar alternatieve behandelingen, zoals cranberry’s, om 
ASB en UWI te voorkomen en/of te behandelen. Een ander belangrijk onderwerp was 
bacteriurie met een groep B streptokok (GBS) tijdens de zwangerschap. GBS bacteriurie 
wordt beschouwd als een uiting van hevige vaginale kolonisatie, wat is geassocieerd 
met nadelige zwangerschapsuitkomsten zoals infectie van de placenta en vruchtwater-
membranen (chorioamnionitis). Voor de klinische praktijk is het echter niet duidelijk of 
en wanneer GBS bacteriurie behandeld zou moeten worden. 
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Tot slot wordt benadrukt dat up-to-date studies, die onderzoeken of screening en be-
handeling van ASB tijdens de zwangerschap wenselijk is, nodig zijn. Mede gezien het 
feit dat antibiotica gebruik gedurende de zwangerschap (de behandeling van ASB) mo-
gelijk geassocieerd is met lange termijn gevolgen voor de pasgeborene. 

Vrouwen met diabetes mellitus

DM is een veel voorkomende endocriene ziekte en wordt beschouwd als een belang-
rijke risicofactor voor het ontwikkelen van UWI’s. Ondanks het feit dat vrouwen met 
DM vaker UWI’s hebben, weten we op dit moment niet hoe we deze het beste kunnen 
behandelen. Gerandomiseerde trials naar de optimale duur van antibiotica therapie 
voor een UWI in vrouwen met DM ontbreken. De huidige aanbevelingen zijn gebaseerd 
op expert opinion.

In Hoofdstuk 3 en 4 worden de resultaten beschreven van de analyse van een grote 
Nederlandse apothekersdatabase met voorschrijfgegevens van 10,366 vrouwen mét 
en 200,258 vrouwen zonder DM tussen 1999 en 2005. Het doel van deze studie was, 
om meer inzicht te krijgen in het huidige antibiotische behandelbeleid voor UWI’s bij 
vrouwen met DM. 

Een UWI werd gedefinieerd als een eerste recept voor trimethoprim, nitrofurantoïne, 
fosfomycine of norfloxacine (tevens inclusie criteria); een terugkerende of recidief UWI 
als een tweede recept voor één van de bovenstaande antibiotica of een recept voor 
amoxicilline (clavulaanzuur), fluorchinolonen of co-trimoxazol tussen 6 en 30 dagen na 
inclusie. 

Uit deze twee studies blijkt dat zowel pre- als postmenopauzale vrouwen met DM vaker 
een langere antibiotische behandeling (5 dagen of meer) (premenopauzaal 26.5% vs. 
19.2%; postmenopauzaal 32.8% vs. 28.8%) voorgeschreven kregen voor een UWI, 
vergeleken met vrouwen zonder DM. Desondanks hadden vrouwen met DM vaker een 
recidief UWI (premenopauzaal 16.1% en postmenopauzaal 15.2%) vergeleken met 
vrouwen zonder DM (12.2% en 12.7% respectievelijk ).

Daarnaast hadden vrouwen met DM vaker een recidief UWI (tweede recept) als ze wer-
den behandeld met nitrofurantoïne (22.7%) in vergelijking met trimethoprim (17.7%) 
en norfloxacine (14.2%), onafhankelijk van de duur van de initiële antibiotische behan-
deling. Verder was er sprake van een trend waarbij een langere antibiotische behande-
ling was geassocieerd met een hoger UWI recidief percentage. 

Concluderend hadden zowel pre- als postmenopauzale vrouwen met DM vaker een 
recidief UWI dan vrouwen zonder DM, ondanks het feit dat vrouwen met DM langer 
werden behandeld met antibiotica voor een UWI. Daarnaast hadden vrouwen met DM 
vaker een recidief als ze in eerste instantie behandeld waren met nitrofurantoïne, ver-
geleken met trimethoprim en norfloxacine. 
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Ondanks het feit dat deze twee studies meer inzicht geven in het huidige voorschrijf-
gedrag van antibiotica voor UWI’s in vrouwen met DM, is een gerandomiseerde studie 
waarbij verschillende antibiotische behandelingen met elkaar worden vergeleken nood-
zakelijk, om de optimale therapie voor UWI’s in vrouwen met DM te kunnen bepalen. 

Zwangere vrouwen

Het is belangrijk om de eventuele aanwezigheid van bacteriën in de urine van een zwan-
gere vrouw goed te kunnen aantonen, om de diagnose ASB of UWI te kunnen stellen. 
Dit is met name belangrijk, omdat bacteriurie bij zwangere vrouwen mogelijk nadelige 
gevolgen heeft voor de moeder en de pasgeborene. Het hoofddoel van de studie be-
schreven in Hoofdstuk 5, de ‘the most reliable to Collect Urine in Pregnant women’, 
oftewel CUP- studie, was het vaststellen van bacteriurie bij zwangere vrouwen door het 
kwantificeren en vergelijken van hoeveelheden contaminanten in urinemonsters, ver-
zameld via drie verschillende verzamelmethoden. Urine is in principe steriel, maar kan 
gecontamineerd raken tijdens het plassen door flora- en epitheelcellen, die afkomstig 
zijn van de vagina en urethra. Gecontamineerde urinemonsters kunnen resulteren in 
onder en over diagnose van ASB en UWI’s. Het opvangen van een niet-gecontamineerd 
urinemonster is moeilijk en soms zelfs onmogelijk in zwangere vrouwen door praktische 
factoren zoals toegenomen vaginale afscheiding en gewichtstoename. 

Een belangrijke vraag, die nog onbeantwoord was, is of meer complexe, onpraktische- 
en tijdrovende verzamelmethoden zoals midstream ochtendurine (eerste urineportie ’s 
ochtends) en midstream clean-catch urine (urine opvangen na het schoonmaken van de 
externe genitaliën) minder gecontamineerde urinemonsters oplevert in vergelijking met 
een midstream urinemonster (zonder verdere instructies). 

De volgende uitkomsten werden gezien als contaminanten: epitheelcellen, gramposi-
tieve staven of de aanwezigheid van meerdere soorten bacteriën in het grampreparaat 
en groei van meerdere soorten micro-organismen en/of huidflora in de kweek.

In totaal hebben 113 zwangere vrouwen drie verschillende urinemonsters verzameld. 
Bij het vergelijken van de 3 verschillende typen urinemonsters bleek dat een laag aantal 
grampositieve staven in het grampreparaat vaker werd gezien in midstream urinemon-
sters vergeleken met midstream clean-catch urinemonsters (77.7% vs. 66.7%). Verder 
werden in de midstream ochtend urinemonsters vaker meerdere soorten bacteriën ge-
kweekt in vergelijking met midstream urinemonsters (6.2% vs. 0.9%). Er werd geen 
verschil gevonden tussen de andere uitkomsten, en dus contaminatie, van de drie ver-
schillende urinemonsters. Over het algemeen was er maar een kleine overeenkomst in 
aantal en soort gevonden contaminanten tussen de drie urinemonsters verzameld door 
dezelfde zwangere vrouw.
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In veel urinemonsters werd huidflora gevonden (>80%), wat betekent dat strikt gezien 
een groot deel van de samples gecontamineerd is. Op het moment dat er onderscheid 
gemaakt werd tussen relevante en irrelevante contaminatie, bleek dat maar in 4% de 
gevallen een tweede urinemonster nodig was omdat het eerste monster niet te beoor-
delen was door de aanwezigheid van contaminatie. 

Het feit dat er in zwangere vrouwen geen verschil in contaminatie percentages wordt 
gevonden tussen midstream urinemonsters en midstream ochtend of midstream clean-
catch urinemonsters, in combinatie met het feit dat de hoeveelheid contaminatie niet 
overeen kwam tussen de drie monsters verzameld door één vrouw, laat zien dat de 
meer complexe, onpraktische- en tijdrovende collectie methoden, namelijk ochtend en 
clean-catch urinemonsters, geen toegevoegde waarde hebben. Daarom raden wij een 
midstream urinemonster aan om bacteriurie aan te tonen in zwangere vrouwen.

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van een systematische review van studies, waar-
bij onderzoek is gedaan naar interventies om recidiverende UWI’s bij zwangere vrouwen 
te voorkomen, beschreven. Interventies kunnen farmacologisch zijn, zoals antibiotica, 
maar ook niet-farmacologisch, zoals cranberry’s, acupunctuur, probiotica, of gedrags-
veranderingen. 

Er werd maar één studie gevonden. Voor deze studie werden 200 zwangere geran-
domiseerd voor nitrofurantoïne (antibiotica) en ‘close surveillance’  (bestaande uit re-
gelmatig controle met urinekweken en antibiotica bij een positieve kweek), of ‘close 
surveillance’ alleen. De resultaten lieten zien dat gedurende de zwangerschap nitro-
furantoïne samen met ‘close-surveillance’ niet resulteerde in minder UWI recidieven 
dan ‘close-surveillance’ alleen. Daarentegen werd bij zwangere vrouwen met een hoog 
percentage controle-onderzoeken wel een significante vermindering van ASB gevonden 
in vrouwen die werden behandeld met nitrofurantoïne en ‘close surveillance’ (relatief 
risico (RR) 0.55, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.34 tot 0.89; n=102). Geen van 
de vrouwen met een hoog aantal controle-onderzoeken (follow-uppercentage >90%) 
heeft een symptomatische recidief UWI gehad. Vanwege het geringe aantal studies 
naar interventies om recidiverende UWI’s te voorkomen in zwangere vrouwen, konden 
geen conclusies worden getrokken. Gerandomiseerde studies die verschillende inter-
venties, farmacologisch en niet-farmacologisch, met elkaar vergelijken zijn noodzakelijk 
om te weten te komen wat  de beste manier is om recidiverende UWI’s bij zwangere 
vrouwen te voorkomen. Met name onderzoek naar het effect van ‘close surveillance’ op 
het voorkomen van recidiverende UWI’s lijkt wenselijk gezien de gevonden significante 
verschillen in de groep met vrouwen met een hoog aantal controle-onderzoeken.  

De associatie tussen onbehandelde ASB en UWI’s (inclusief pyelonefritis) en nadelige 
zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte, is beschreven in gedateerde onderzoe-
ken uit de jaren 60, 70 en 80. Op basis van bevindingen in die studies is ASB screening 
en behandeling (ASB screen & treat) tijdens de zwangerschap in veel landen  standaard 
zorg geworden om de eventuele nadelige gevolgen te voorkomen. 



TWELVERISICOGROEPEN

Tot dusver is het causale verband tussen ASB en vroeggeboorte nog niet opgehelderd 
en is de effectiviteit van een ASB screen & treat programma niet onderzocht. 

In de tussentijd heeft de verloskundezorg zich verder ontwikkeld. Ook is er meer inzicht 
ontstaan in de nadelige gevolgen van antibiotica gebruik tijdens de zwangerschap voor 
zowel moeder als kind. Het ontbrekende bewijs voor het nut van een ASB screen & treat 
programma benadrukt de noodzaak voor een gerandomiseerde trial om het effect, 
evenals de kosten, hiervan te onderzoeken.

In de Nederlandse richtlijnen wordt een ASB screen & treat programma niet geadviseerd, 
in tegenstelling tot de internationale richtlijnen. Het is daarom ook geen onderdeel van 
het prenatale zorgpakket. Mede hierdoor is Nederland één van de weinige landen waar 
de gevolgen van niet screenen voor ASB nog gedegen kan worden onderzocht. 

In Hoofdstuk 7 wordt het protocol beschreven van deze gewenste trial. Het gaat om 
een landelijke cohort studie waarvoor ruim 4.000 zwangere vrouwen zullen worden 
gescreend voor ASB tussen de 16 en 22 weken zwangerschap. Vrouwen met ASB ? 
worden gerandomiseerd voor een behandeling met nitrofurantoïne of voor placebo. De 
primaire uitkomsten van de studie zijn pyelonefritis en/of vroeggeboorte (<34 weken). 
Deze studie zal meer inzicht geven in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een ASB 
screen & treat programma in het tweede trimester van de zwangerschap in laag-risico 
zwangere vrouwen. Daarnaast zal deze studie inzicht geven in de effectiviteit van nitro-
furantoïne in het  voorkomen van vroeggeboorte in vrouwen met ASB.

DM inclusief diabetes mellitus gravidarium (DMG) wordt gezien als een belangrijke ex-
tra risicofactor voor ASB en UWI’s in zwangere vrouwen. Een belangrijke vraag blijft; als 
er een ASB screen & treat programma wordt opgezet, moeten alle zwangere vrouwen 
dan worden gescreend voor ASB of alleen vrouwen met een verhoogd risico, zoals 
zwangere vrouwen met DM of DMG? Om hier een uitspraak over te kunnen doen is 
het van belang om te weten of ASB daadwerkelijk vaker voorkomt in zwangere vouwen 
met DM of DMG en of onbehandelde ASB in vrouwen met DM of DMG geassocieerd is 
met nadelige zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte. 

In Hoofdstuk 8 en 9 worden twee studies beschreven naar verschillen in prevalentie 
van ASB en incidentie van UWI’s tussen zwangere vrouwen met en zonder DM of DMG 
en de aanwezigheid van een eventuele associatie tussen ASB en UWI’s met nadelige 
zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte. 

De eerste ‘PRegnancy, ASb & UTI’ studie of PRABUTI studie, beschreven in Hoofdstuk 
8, is een retrospectieve studie uitgevoerd onder 214 zwangere vrouwen bevallen in 
Women’s and Children’s Hospital in Adelaide, Australië. In Australië is een ASB screen 
& treat programma onderdeel van standaard zorg tijdens de zwangerschap. Er werden 
geen verschillen gevonden in ASB prevalentie (5.6% vs. 3.7%; RR 1.50; 95% BI 0.44-
5.17), incidentie van klinische UWI’s (4.7% vs. 11.2%; RR 0.42; 95% BI 0.15-1.14) en/
of incidentie van met kweek bevestigde UWI’s (2.8% vs. 3.7% RR 0.75; 95% BI 0.17-
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3.27) respectievelijk tussen zwangere vrouwen met en zonder DM of DMG. Er werd 
ook geen associatie gevonden tussen ASB en/of UWI’s gedurende de zwangerschap en 
vroeggeboorte of laag geboortegewicht.

De tweede PRABUTI studie beschreven in Hoofdstuk 9 is een prospectieve studie die 
uitgevoerd is in Nederland. Voor deze studie zijn 474 vrouwen met en zonder DM of 
DMG gescreend op ASB door middel van een urinekweek rond 12 en 32 weken zwan-
gerschap. Wederom werd er geen verschil gevonden tussen zwangere vrouwen met 
en zonder DM of DMG in zowel de prevalentie van ASB rond 12 weken (n=322; 4.7% 
versus 2.3%; RR 2.02; 95% BI 0.52-7.84) als rond 32 weken zwangerschap (n=422; 
3.2% versus 3.0%; RR 1.06; 95% BI 0.36-3.09). Ook was er geen verschil in incidentie 
van UWI’s, gedefinieerd als een antibioticarecept voor een UWI  tussen zwangere vrou-
wen met en zonder DM of DMG (16.8% versus 12.9%; RR 1.31; 95% BI 0.85-2.02). 
Ook bij deze studie werd geen verband gevonden tussen ASB en/of UWI en nadelige 
zwangerschapsgevolgen zoals vroeggeboorte. 

In beide studies werd een lage ASB prevalentie gevonden in zowel zwangere vrouwen 
met als zonder DM of DMG. Kortom deze uitkomsten ondersteunen (de invoer van) 
ASB screen & treat programma voor zwangere vrouwen met DM of DMG niet. Beide 
studies bieden belangrijke achtergrondinformatie voor beslissing beschreven in richtlij-
nen. 

Tot slot worden in Hoofdstuk 10 alle studies die beschreven zijn in dit proefschrift ge-
bruikt om de overkoepelende vraag te beantwoorden of screening voor ASB gedurende 
de zwangerschap wenselijk is om pyelonefritis en/of vroeggeboorte te voorkomen. Dit 
wordt gedaan aan de hand van de Wilson en Jungner criteria. Deze criteria zijn in 1968 
gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie en worden nog steeds gebruikt 
om te beoordelen of de invoer van een screeningsprogramma wenselijk is. Samengevat 
is er een gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van een ASB screen & treat programma 
voor zwangere vrouwen. Op dit moment bestaan er nog te veel onderzekerheden. 
Voorbeelden van belangrijke hiaten en/of problemen zijn dat het natuurlijke beloop van 
onbehandelde ASB  en de associatie hiervan met vroeggeboorte niet bekend is en dat 
ASB moeilijk te diagnosticeren is en deze diagnose wordt verstoord door contaminatie. 
Dit laatste leidt mogelijk tot onder- en over-diagnose. Dit kan belangrijke consequenties 
hebben, omdat recente studies hebben aangetoond dat antibiotica gebruik gedurende 
zwangerschap mogelijk nadelige gevolgen heeft voor moeder en kind.






