
     Leeuwarden, november 2021 

 

Geachte huisarts, 

Vorig jaar verscheen de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties. In die standaard wordt een 

advies gegeven hoe u kinderen, zwangere vrouwen, niet zwangere vrouwen en mannen moet 

behandelen. In de standaard staat nadrukkelijk dat bij dit advies vooral uitgegaan wordt van het feit 

dat E. coli het merendeel van de urineweginfecties veroorzaakt en dat deze gevoelig is voor 

nitrofurantoïne en trimetoprim en dat u uw patiënt daarom bij een eerste urineweginfectie blind 

kunt behandelen. 

 

UWI-peilstations 

Naar ons weten is tot nu toe door niemand onderzocht wat de verwekker is van de eerste 

urineweginfectie die wel behandeling behoeft en waar deze gevoelig voor is. Izore zou hier graag 

meer inzicht in willen krijgen, maar krijgt dit materiaal vaak niet ingestuurd. Wij vragen daarom 

huisartspraktijken verdeeld over ons verzorgingsgebied mee  te werken met het opzetten van UWI-

peilstations. 

Opzet onderzoek 

Izore zou graag van 500 personen waar de huisarts voor de eerste keer in het leven van die patiënt 

antibiotica wil starten ter behandeling van een UWI de bacterie kennen die deze UWI veroorzaakt. 

Wij vragen u daarom een UriSwab met materiaal van deze persoon in te sturen met daarbij een 

specifiek voor dit onderzoek ontwikkeld aanvraagformulier dat door u en de patiënt ingevuld moet 

worden. De gegevens in dit onderzoek worden geanonimiseerd; wij vragen u alleen een 

geboortejaar en geslacht in te vullen. Vraagt u de patiënt wel om toestemming. 

Vinden wij een bacterie in de ingezonden UriSwab, dan zullen wij ook de gevoeligheid van die 

bacterie voor de eerstelijns-antibiotica bepalen. De kosten van de totale analyse zijn voor rekening 

van Izore. 

Omdat u bij een eerste UWI toch blind behandelt koppelen wij de uitkomsten van deze analyse ook 

niet op patiëntniveau aan u terug. We zullen u vanzelfsprekend wel de conclusies van het onderzoek 

laten weten. Wenst u wel een terugkoppeling van de urinekweek, dan wordt de patiënt niet in 

deze studie meegenomen en gebruikt u een regulier aanvraagformulier.  

Verleent u uw medewerking aan ons onderzoek, dan kunt u UriSwabs met bijgevoegde aanvraag-

formulieren gebruiken. Heeft u meer aanvraagformulieren nodig, dan kunt u die downloaden op 

onze website. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende, via d.scoop@izore.nl of 058-2939495. 

Met vriendelijke groet, 

Daphne Scoop 

Arts-microbioloog 


