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Clinical bottom line 
Differentiële formule van cerebrospinaal vocht is niet noodzakelijk voor het stellen van de 
diagnose bacteriële meningitis zo de WBC-telling van dat cerebrospinaal vocht kleiner of gelijk is 
aan 5/µL. 
Clinical/ Diagnostic scenario 
Belangrijkste indicaties voor analyseren van cerebrospinaal vocht: 

→ CNS infectie   
→ maligniteit 
→ subarachnoidale bloeding 
→ multiple sclerosis   
→ Guillain Barré  

  
Wij vroegen ons af wat het nut is om routinematig de differentiële formule en/of het cytologisch 
onderzoek uit te voeren als de WBC-telling kleiner of gelijk is aan 5/µL. 
  
→ Bij vermoeden/uitsluiten van een maligniteit is het cytologisch onderzoek altijd noodzakelijk 

aangezien maligne cellen ook kunnen voorkomen bij lage WBC-telling. 
→ Bij vermoeden van subarachnoidale bloeding wordt de lumbaal punctie gebruikt als tweede lijns 

test wanneer de CT scan negatief is. Belangrijk hierbij zijn xantochromie, RBC telling en de 
“three tube test”.  Over de differentiële formule/het cytologisch onderzoek bij normale WBC-
telling wordt in de literatuur niet gesproken. 

→ Bij MS kan de inflammatoire factor van het ziekteproces weerspiegeld worden door een 
verhoogde albumineratio en een verhoogd celgehalte van 5-50/µL waarbij men een 
lymfocytaire formule verwacht.  Deze afwijkingen zijn echter niet pathognomisch.  Een WBC 
differentiatie bij een WBC-telling kleiner of gelijk aan 5/µL is dan ook niet relevant. 

→ Bij Guillain Barré verwacht men een gestegen EW met een normale WBC-telling.  Over de 
WBC differentiatie wordt in de literatuur niet gesproken.  De diagnose wordt in de eerste plaats 
klinisch gesteld. 

→ De CNS-infecties kan men onderverdelen in vier groepen.  Bij de virale, tuberculeuse en 
fungale meningitis verwacht men klassiek een lichte tot matige pleocytose met lymfocytaire 
formule.  Bij immuungecompromiteerde patiënten kan de pleocytose afwezig zijn.  Zo de WBC-
telling ≤ 5/µL is, spreken we echter niet meer over ‘een lymfocytaire formule’ maar wel over het 
voorkomen van enkele lymfocyten, wat we ook verwachten bij gezonde personen en dus niet 
bijdraagt tot de diagnose. 
Bij bacteriële meningitis verwacht men klassiek een sterke pleocytose met een segmentaire 
formule.  Meningitis kan echter ook voorkomen bij een normale WBC-telling.  Wij stelden ons 
de vraag wat het nut is om in deze gevallen een WBC-differentiatie uit te voeren. 

  
Questions 
1. Hoe schat de clinicus het risico van bacteriële meningitis in? 
2. Hoe waardevol zijn WBC-telling en differentiële formule van CSV in het kader van bacteriële 

meningitis? 
Search terms 
Zoektermen: bacterial meningitis, suspected meningitis, cerebrospinal fluid, white blood cell count, 
relevance, management, diagnosis, lumbar puncture, Guillain-Barré, Multiple Sclerosis, 
subarachnoid haemorrhage. 



  
Databases: Medline (PubMed 1966 till 2002), National Guideline Clearinghouse, Cochrane Library,
SumSearch, CID Electronic edition, BestBETs, EBONCALL, TRIP Database, The Merck Manuel. 
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Disorders Of The Peripheral Nervous System. 
Critical Appraisal 
1.  Hoe schat de clinicus het risico van bacteriële meningitis in? 
Wanneer een patient zich presenteert met koorts, hoofdpijn, fotofobie, irritabiliteit, braken, 
hoofdpijn, bewustzijnsverlies, nekstijfheid en huidletsels zal de arts de diagnose van bacteriële 
meningitis gemakkelijk kunnen stellen.  De kliniek is echter niet altijd zo duidelijk: 

- Meningitis: fever, neck stiffness and altered mental state were common. 
EBONCALL 1999 

1. Common findings in patients with meningitis included fever, neck stiffness, altered 
mental state and headache.  

2. Absence of the full triad of fever, neck stiffness and altered mental status, does not 
help to rule out meningitis. 

- Predictors of bacterial meningitis in the era after Haemophilus influenzae.  Arch 
Pediatr Adolesc Med 2001  
“None of the clinical variables analyzed were statistically significant predictors of bacterial 
meningitis.  These included blood pressure, inotropic support, fluid boluses, seizures, focal 
neurologic deficits, intensive care unit admission and the overall description of the child.” 

- The Diagnostic Accuracy of Kernig’s Sign, Brudzinski’s Sign, and Nuchal Rigidity in 
Adults with Suspected Meningitis.  CID 2002 
“3 classic meningeal signs did not have diagnostic value, better bedside diagnostic signs 
are needed.” 

  
Analyse van het lumbaal vocht is voor de clinicus een bijkomende hulp.  De meest frequent 
aangevraagde testen zijn WBC-telling, Gram-kleuring, EW, glucose en WBC-differentiatie maar 
afzonderlijk hebben deze parameters niet zo’n hoge sensitiviteit. 

- Predictors of bacterial meningitis in the era after Haemophilus influenzae.  Arch 
Pediatr Adolesc Med 2001  
“As independent markers, none of the predictors, other than CSF WBC, had sensitivities 
greater than 75 % …” 

  
Het is dus belangrijk om meerdere gegevens te combineren en in enkele artikels vinden we 
modellen terug om het risico van bacteriële meningitis in te kunnen schatten: 

- Development and validation of a multivariable predictive model to distinguish 
bacterial from aseptic meningitis in children in the post-Haemophilus influenzae 
era. Pediatrics 2002.  
“Gram stain of CSF showing bacteria, CSF protein ≥ 80 mg/dL, peripheral absolute 
neutrophil count ≥ 10000 cells/µL, seizure before or at time of presentation and CSF 
absolute neutrophil count ≥ 1000 cells/µL.  A Bacterial Meningitis Score (BMS) was 
developed … by attributing 2 points for a positive Gram stain and 1 point for each of the 
other variables … The BMS accurately identifies children at low (BMS = 0) or high (BMS ≥ 
2) risk of bacterial meningitis.” 

  
2.  Hoe waardevol zijn WBC-telling en differentiële formule van CSV in het kader van 
bacteriële meningitis? 
1. Bij bacteriële meningitis verwachten we pleocytosis met een segmentaire formule. Op deze
regel bestaan echter uitzonderingen. 
• Meerdere artikels vermelden het voorkomen van bacteriële meningitis bij “normale” initiële 

bevindingen van het lumbaal vocht: 
- Bacterial meningitis presenting with normal cerebrospinal fluid.  Pediatr Infect Dis 

J 1987 (“normal” wat betreft WBC-telling, glucose, eiwit, celdifferentiatie, Gram-kleuring) 
“A retrospective chart review of culture positive bacterial meningitis was conducted.  
…normal initial cerebrospinal determinations other than culture or antigen detection 
assays…Seven of 261 pediatric meningitis patients (2,7 %) fulfilled these criteria… The 
physician must rely on clinical judgment in initiating empiric antimicrobial therapy once 
apparently normal cerebrospinal fluid parameters are observed.” 



- Meningococcal infections in children: a review of 100 cases.  Pediatr Infect  Dis J 
1989 (“normal” wat betreft WBC-telling, glucose, Gram-kleuring) 
“Of the 55 patients with meningitis, 6 lacked cerebrospinal fluid abnormalities on initial 
lumbar puncture but cerebrospinal fluid cultures were positive.” 

- Meningococcal meningitis with “normal” cerebrospinal fluid.  Journal of Infection 
1994  (“normal” wat betreft WBC-telling, glucose, eiwit, Gram-kleuring) 
“Meningococcal meningitis was documented in 82 patients, eight of whom had no 
apparent CSF abnormalities in the initial lumbar puncture…Clinical findings which 
suggest the presence of meningococcal infection may be the only indication of bacterial 
meningitis in patients with apparently normal CSF” 

- Relevance of common tests of cerebrospinal fluid in screening for bacterial 
meningitis.  The Journal of Pediatrics 1991           
“This study tests the hypothesis that if CSF has a NucBC of < 6/µL, CSF tests other than 
bacterial culture need not to be performed to exclude the diagnosis of bacterial meningitis 
in patients not receiving antimicrobial agents… Logistic regression analysis showed that 
the NucBC alone is superior to any combination of the other CSF tests… Of the 2896 
CSF specimens analyzed, 122 were from patients with bacterial meningitis.  In only 2 
patients bacterial meningitis was not detected by a NucBC of ≥ 6/µL, and neither case 
would have been detected by the standard battery of CSF tests (glucose, protein, gram 
stain, segmented forms) … a strategy for the sequential testing of CSF could be 
adopted… 
If clinical features suggest meningitis, neither a normal CSF NucBC nor normal results on 
a battery of tests should prevent the clinician from appropriately treating the patient, 
pending results of CSF cultures for bacterial pathogens.” 

• Ook ziet men soms een lymfocytaire formule: 
- Cerebrospinal fluid lymphocytosis in acute bacterial meningitis.  Am J MED 1985 

”Cerebrospinal fluid lymphocytosis (more than 50 % lymphocytes or mononuclear cells) 
occurred in 14 of 103 cases of bacteriologically proved acute bacterial meningitis… 
Cerebrospinal fluid lymphocytosis is common in acute bacterial meningitis when the 
cerebrospinal fluid white blood cell concentration is below 1000/µL.  It is therefore of little 
value in differentiating bacterial meningitis from viral, fungal and tuberculous meningitis.” 

2.  Segmenten in lumbaal vocht met normale WBC-telling duidt niet altijd op een bacteriële 
meningitis 

- Bacterial Meningitis in Children Whose Cerebrospinal Fluid Contains 
Polymorphonuclear Leucocytes Without Pleocytosis.  Clinical Pediatrics 1988  
“A retrospective study was performed of 424 children who received diagnostic lumbar 
puncture for analysis of CSF during evaluation of an acute illness.  In 106 patients, the 
CSF contained polymorphonuclear leukocytes without pleocytosis … All CSF differential 
cell counts contained ≤ 35 % polymorphonuclear cells… In no instance was a CSF 
culture positive for a bacterial pathogen… The final diagnoses were undifferentiated 
febrile illness, gastroenteritis, otitis media, febrile seizure, pneumonia, URTI, UTI, 
cellulites, sinusitis, bacteremia.” 

- Significance of polymorphonuclear leukocytes in CSF of bacteremic children.  
Pediatric Emergency Care 1988 
“children with concomitant bacteremia … to determinate the rate of bacterial meningitis 
when sampled CSF contains polymorphonuclear leukocytes without pleocytosis … 
Lumbar puncture for analysis of CSF was performed in 92 bacteremic children.  In 37 
children, the CSF contained polymorphonuclear leukocytes without pleocytosis … All 
CSF differential cell counts contained <40 % polymorphonuclear cells … In no instance 
was a bacterial pathogen isolated by culture of the CSF …” 

3.  Segmentaire formule komt ook voor bij aseptische meningitis 
- Management of children with aseptic meningitis in the emergency department.  

Pediatric Emergency Care 1999 
“The medical records of 158 children ≤ 18 years of age diagnosed in the emergency 
department with aseptic meningitis after lumbar puncture were retrospectively reviewed… 



CSF polymorphonuclear cell count ranged from 0 to 99 %” 
- Cerebrospinal fluid findings in aseptic versus bacterial meningitis.  Pediatrics 2000

“Fifty-seven percent of cases of aseptic meningitis had a PMN predominance.” 
- PMN Predominance of CSF in Meningitis is Poorly Predictive of Bacterial vs. 

Aseptic Etiology.  University of Michigan Department of Pediatrics Evidence-Based 
Pediatrics Web Site 2001 

Comments 
Gegevens patiënten Gasthuisberg, Leuven: 
  
•Tijdsspanne en type stalen:   

- van januari 2001 tot oktober 2002 (= 22 maanden) 
- 4950 stalen CSV van 2431 verschillende patiënten 
- bekomen via lumbaal punctie / ventriculaire drain 

  
•Type aanvraag:  
Totaal: 4950 stalen 
Op al de stalen werd een WBC-telling aangevraagd.   
Daarnaast kunnen we  een verdere onderverdeling maken tussen: 

- 4268 stalen waarbij WBC-differentiatie en/of cytologisch onderzoek was aangevraagd (86 
% van alle stalen): 

+EW+Gluc+Kweek: 2573 stalen (52 % van alle stalen) 
+EW+Gluc: 1517 stalen 
+ / : 89 stalen 
+Kweek: 38 stalen 
+EW+Kweek: 22 stalen 
+EW: 12 stalen 
+Gluc+Kweek: 11stalen 
+Gluc: 6 stalen 

- 682 stalen waarbij geen WBC-differentiatie en/of cytologisch onderzoek was aangevraagd 
(14 % van de stalen) 

+EW+Gluc+Kweek: 384 stalen 
+EW+Gluc: 228 stalen 
+ / : 27 stalen 
+Kweek: 15 stalen 
+EW+Kweek: 15 stalen 
+EW: 8 stalen 
+Gluc: 3 stalen 
+Gluc+Kweek: 2 stalen 

  
Op 3060 stalen was er een bacteriologische kweek aangevraagd (62 % van alle stalen). 

  
  
• Resultaten:   Addendum 1

- totaal: 4950 stalen 
- op 4268 (86 %) was WBC-differentiatie en/of cytologie aangevraagd 
- 2855 (67 %) van deze 4268 stalen had een WBC-telling ≤ 5/µL 
- in 28 % van deze 2855 stalen werd er gezocht naar maligniteit 

  
  
• Aanvragers:    Addendum 1

- Als we kijken naar alle stalen waarop WBC-differentiatie en/of cytologisch onderzoek 
werd aangevraagd, stellen we vast dat de meeste aanvragen van de afdeling 
neurologie/neurochirurgie komen. 

- Wanneer we ons binnen deze stalen verder toespitsen op de stalen met een WBC-telling 
≤ 5/µL, zien we dat de meeste aanvragen afkomstig zijn van pediatrie.  We kunnen dit 
verklaren door het feit dat binnen pediatrie de meeste stalen afkomstig zijn van de afdeling 
oncologie.  Vaak zijn dit stalen met lage WBC-telling waar gescreend moet worden naar 
maligniteit. 



  
• Positieve kweken:   
117 stalen op 3060 stalen waarop kweek was aangevraagd waren positief (= 4 %). 
Deze 117 stalen waren afkomstig van 81 verschillende patiënten (gekweekte kiemen zijn terug te 
vinden in Addendum 2): 

- 35 patiënten: bijbesmetting 
- 19 patiënten: bacteriële meningitis  
- 2 patiënten: bacteriële meningitis t.g.v. duralek  
- 24 patiënten met een ventriculaire drain waarbij de diagnose van ventriculitis werd gesteld 
- 1 patiënt: infectie postoperatief (R/ van meningioma) 

We moeten hierbij de opmerking maken dat de diagnose bacteriële meningitis soms ook wordt 
gesteld zonder dat er een kiem uit het lumbaal vocht wordt gekweekt. 

  
a) 19 patiënten met bacteriële meningitis:  

WBC-telling :  0-5/µL : 3 pat. : Addendum 3
>5-30/µL : 2 pat. 
>30-300/µL : 1 pat. 
>300/µL : 13 pat. 

  
b) 24 patiënten met ventriculitis: 

WBC-telling :  0-5/µL : 8 pat. : Addendum 4
>5-30/µL : 3 pat. 
>30-300/µL : 5 pat. 
>300/µL : 8 pat. 

  
  
• Sensitiviteit, specificiteit, negatief predictieve waarde, positief predictieve waarde, positieve 
likelihood ratio, negatieve likelihood ratio: 
Stalen waar de kweek positief was en/of waar bacteriën werden gezien en die door de clinicus 
als significant werden geïnterpreteerd, werden beschouwd als bacteriële infectie. 
Addendum 5, Addendum 6 en Addendum 7  

  
  
• Stalen met segmentaire formule bij WBC-telling ≤ 5/µL waarbij er geen bacteriën werden gezien 
en/of gekweekt: 
Binnen onze 4950 stalen waren er 1874 stalen met WBC-telling kleiner of gelijk aan 5 waarbij 
WBC-differentiatie was aangevraagd en er geen bacteriën werden gezien of gekweekt: 

-bij 80.52 % van de stalen werden enkele lymfocyten en monocyten gezien; 
-bij 16.28 % van de stalen werden enkele segmenten gezien naast lymfocyten en monocyten; 
-bij 3.20 % van de stalen (= 47 stalen) werden voornamelijk segmenten gezien: 

 7 van deze stalen waren bloederig 
 4 stalen: epilepsie 
 12 stalen: patiënten met een drain, geen infectie 
 2 stalen: patiënten met drain + follow-up van een infectie 
 5 stalen: koorts, andere etio dan meningitis / FUO 
 2 stalen: CVA 
 1 staal: patiënt met baclofenpomp, geen infectie 
 2 stalen: hoofdpijn/migraine 
 2 stalen: viraal syndroom 
 1 staal: patiënt gekend met TBC-meningoradiculitis 
 1 staal: patiënt met carcinoom, neurologische klachten 
 1 staal: ataxie 
 1 staal: guillain barré 
 1 staal: intrathecale chemo 
 1 staal: metabole leukencephalopathie 
 1 staal: cauda equina syndroom 



 2 stalen: vermoeden van meningokokkensepsis/meningitis: zie Addendum 8
 1 staal pneumococcensepsis en meningitis: zie Addendum 8
  
BESLUIT:  
- Bacteriële CNS-infectie bij WBC-telling ≤ 5/µL is mogelijk: 

• literatuur: referenties 9, 10, 13 en 18 
• eigen studie: 3 patiënten met bacteriële meningitis, 8 patiënten met ventriculitis 

- Bacteriële CNS-infectie bij WBC-telling ≤ 5/µL presenteert zich vaak zonder aanwezigheid van 
segmenten in het CSV: 

• literatuur: referenties 13 en 18 
• eigen studie: in onze studie waren er 11 patiënten waar er bij normale WBC-telling van 
het CSV een kiem werd gekweekt die als significant werd beschouwd.  Het betrof 3 
patiënten met bacteriële meningitis en 8 patiënten met ventriculitis.  Slecht bij één van 
deze patiënten was de differentiële formule overwegend segmentair en dit staal was 
bovendien lichtjes bloederig wat op zich die segmentaire formule al kan verklaren.  
Bovendien ging het hier mogelijk over een bijbesmet staal aangezien de hemocultuur 
positief was voor dezelfde kiem en EW en glucose in het CSV normaal bleken te zijn. 
Deze stelling wordt ook bevestigd door de berekende sensitiviteit die slechts 0,09 
bedraagt. 

- Segmenten in CSV met normale WBC-telling kunnen ook voorkomen bij patiënten zonder 
bacteriële CNS-infectie: 

• literatuur: referenties 11 en 12 
Hier spreekt men over stalen met maximaal 40 % segmenten 

• eigen studie: op 4950 stalen waren er 44 stalen met WBC-telling ≤ 5/µL en een 
segmentaire formule (>50 %) waarbij er geen diagnose van bacteriële CNS-infectie werd 
gesteld. 
Deze stelling wordt ook bevestigd door de berekende positieve likelihood ratio die slechts 
3,8 bedraagt. 

- Indien een patiënt verdacht is voor bacteriële CNS-infectie, zal de clinicus, ook al zijn er weinig 
of geen afwijkingen van het CSV, toch overgaan tot therapie: 

• literatuur: referenties 9, 10, 13 en 18 
• eigen studie: patiënten met een klinisch vermoeden van bacteriële CNS-infectie werden 
behandeld, ook al waren er slechts weinig of geen afwijkingen van het CSV. 

  
We kunnen dus stellen dat de WBC-differentiatie van CSV niet helpt bij het stellen van de 
diagnose bacteriële meningitis zo de WBC-telling van dat CSV ≤ 5/µL.  Voor de clinicus kan een 
segmentaire formule wel een element zijn dat past bij zijn reeds gestelde diagnose: 

• In onze studie waren er twee patiënten waarbij klinisch de diagnose gesteld werd van 
meningokokkensepsis en meningitis.  WBC-telling , glucose en EW van het lumbaal vocht 
waren normaal en ook de bacteriologische kweken bleven negatief.  Het enige afwijkende 
was het voorkomen van een segmentaire formule.  De clinicus gaat die segmentaire 
formule niet gebruiken om zijn diagnose te stellen.  Een patiënt met segmentaire formule 
bij normale WBC-telling die klinisch niet verdacht is zal men immers niet behandelen als 
een bacteriële meningitis.  De segmentaire formule was bij deze patiënten wel een extra 
bevestiging van de reeds klinisch gestelde diagnose. 

  
To do/ Actions 
 Aanpassing van de aanvraagformulieren 

- huidig aanvraagformulier 
□ WBC-telling 
□ WBC-differentiatie 
□ Cytologisch onderzoek 

- aanpassing van het huidig aanvraagformulier 
□ WBC-telling 
□ WBC-differentiatie: geannuleerd als cytose ≤ 5/µL  



□ Cytologische screening hematologische maligniteit 
 
Modified from: Sackett DL., Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Churchill 
Livingstone, 2000 
  
Addendum 1: Aanvragers 

  Totaal Morfologie* Morfologie en Morfologie, Morfologie, 
  aantal  WBC-telling ≤ 5 WBC-telling ≤ 5 

en 
WBC-telling ≤ 5 

en 
  stalen   geen maligniteit maligniteit 
         

Neuro(chirurg.) 1623 1422 (88 %) 832 (59 %) 805 (97 %) 27 (3 %) 
            
Pediatrie 1516 1197 (79 %) 916 (77 %) 362 (40 %) 554 (60 %) 
onco/hemato 614 605 (99 %) 572 (95 %) 19 (3 %) 553 (97 %) 
neuro 384 206 (54 %) 128 (62 %) 128 (100 %) 0 (0 %) 
neonato 245 169 (69 %) 77 (46 %) 77 (100 %) 0 (0 %) 
infectieziekten 199 169 (85 %) 99 (59 %) 99 (100 %) 0 (0 %) 
metabole 48 27 (56 %) 23 (85 %) 23 (100 %) 0 (0 %) 
GE 11 9 (82 %) 8 (89 %) 7 (88 %) 1 (12 %) 
reumato 5 3 (60 %) 2 (67 %) 2 (100 %) 0 (0 %) 
cardio 4 4 (100 %) 4 (100 %) 4 (100 %) 0 (0 %) 
algemene 3 3 (100 %) 2 (67 %) 2 (100 %) 0 (0 %) 
nefro 2 2 (100 %) 1 (50 %) 1 (100 %) 0 (0 %) 
psychiatrie 1 0 (0 %) 0 0 0 
            
Spoed 706 696 (99 %) 513 (74 %) 496 (97 %) 17 (3 %) 
            
Inwendige 686 650 (95 %) 460 (71 %) 253 (55 %) 207 (45 %) 
Hemato 272 259 (95 %) 193 (75 %) 41 (21 %) 152 (79 %) 
IAL 234 219 (94 %) 136 (62 %) 126 (93 %) 10 (7 %) 
Gezwelziekten 64 62 (97 %) 47 (76 %) 14 (30 %) 33 (70 %) 
GE 35 32 (91 %) 26 (81 %) 17 (65 %) 9 (35 %) 
Nefro 26 25 (96 %) 14 (56 %) 13 (93 %) 1 (7 %) 
Geriatrie 21 20 (95 %) 17 (85 %) 16 (94 %) 1 (6 %) 
Pneumo 16 16 (100 %) 12 (75 %) 10 (83 %) 2 (17 %) 
Reumato 12 12 (100 %) 11 (92 %) 11 (100 %) 0 (0 %) 
Cardio 5 4 (80 %) 4 (100 %) 4 (100 %) 0 (0 %) 
Endocrino 1 1 (100 %) 1 (100 %) 1 (100 %) 0 (0 %) 
            
Intensieve 374 260 (70 %) 107 (41 %) 103 (96%) 4 (4 %) 
            
Overige 45 43 (96 %) 27 (63 %) 23 (85 %) 4 (15 %) 

           
SOM 4950 4268 (86 %) 2855 (67 %) 2042 (72 %) 813 (28 %) 
* morfologie = WBC-differentiatie en/of cytologisch onderzoek  
  

Addendum 2: Gekweekte kiemen 
Bacteriële meningitis  (19) 
  Neisseria meningitidis 7 
  Sre pneumoniae 5 
  Sre agalactiae 3 
  Stomatococcus species 1 
  E. Coli 1 
  Enterococcus faecium 1 
  Klebsiella oxytoca 1 



Bijbesmette stalen  (35) 
  CNS 25 
  Sre mitis 3 
  Sre viridans 3 
  Lactococcus 1 
  Lactobacillen 1 
  Pseudomonas aeruginosa 1 
  Acinetobacter species 1 
Bacteriële meningitis t.g.v. duralek  (2) 
  Sre salivarius 1 
  Streptococcus pneumoniae 1 
Infectie postoperatief  (1) 
  Klebsiella oxytoca 1 
Ventriculitis  (24) 
  CNS 11 
  Streptococcus sanguis 1 
  Enterokokken 4 
  STAU 4 
  Mengflora 2 
  Citrobacter freundii 1 
  Proteus mirabilis 1  

  
Addendum 3 : Bacteriële meningitis bij WBC-telling kleiner of gelijk aan 5/µL 
Patiënt Kiem Uitzicht Gram EW Glucose Morfologie Opm. 

Kind, 11 jaar meningokok helder NU normaal normaal NA   

Vrouw, 29 jaar, stomatokok helder bacteriën gestegen normaal monocytair,   

immuungecompr.           bacteriën   

Prematuur, 4m., Klebsiella licht negatief normaal normaal     51 %  bijbesmet? 
sepsis met 
klebsiella  Oxytoca bloederig        segmenten   
oxytoca               
NU = niet uitgevoerd; NA= niet aangevraagd  

               
Addendum 4 : Geïnfecteerde drain bij WBC-telling kleiner of gelijk aan 5/µL 
Patiënt Kiem Uitzicht Gram EW Glucose Morfologie 
Man, 63 jaar CNS helder bacteriën normaal normaal lymfocyten, monocyten 
            bacteriën 
Kind, 5 jaar CNS NU NU normaal normaal NA 
Kind, 3 maand CNS licht  negatief gestegen gedaald lymfocyten, monocyten 
    troebel         
Vrouw, 60 jaar CNS helder NU normaal normaal lymfocyten, monocyten 
Baby, 7 maand CNS licht  negatief gestegen normaal enkele segmenten,  
    troebel       lymfocyten, monocyten 
Man, 52 jaar sre sanguis bloederig negatief gestegen normaal enkele segmenten,  
            lymfocyten, monocyten 
Kind, 4 maand enterokok helder NU gestegen gedaald lymfocyten, monocyten 
Vrouw, 26 jaar mengflora helder bacteriën normaal normaal enkele segmenten,  
            lymfocyten, monocyten 
NU= niet uitgevoerd ; NA= niet aangevraagd  

  
Addendum 5: Sensitiviteit, specificiteit, PPW, NPW, pos. LR, neg. LR 
  Sensit. Specif. (*1) PPW NPW pos. LR neg. LR 
WBC-telling 0,8 0,63 0,72 7,79 % 99,42 % 2,16 0,32 



>5/µL 
WBC-telling 
>30/µL 

0,69 0,8 0,88 6,00 % 99,29 % 3,5 0,39 

WBC-telling >300 
µL 

0,52 0,94 0,97 14,58 % 99,08 % 9,38 0,51 

Gram (*2) 0,39 1 / 100,00 % 97,31 % ∞ 0,61 
Gram (*3) 0,31 1 / 100,00 % 98,76 % ∞ 0,69 
Totaal EW 0,83 0,26 0,42 2,03 % 98,84 % 1,13 0,64 
Glucose 0,37 0,83 0,86 3,83 % 98,64 % 2,2 0,76 
Segm. Formule 0,67 0,85 0,91 8,27 % 99,22 % 4,43 0,39 
Segm. form. EN 
WBC-telling > 
300/µL 

0.44 0.97 0.98 19.2 % 98.96 % 13.05 0.58 
  

Bact. op cytologie 0,52 1 / 93,10 % 99,03 % 663 0,48 
Kweek 0,91 0,99 / 66,22 % 99,83 % 107 0,09 
  
(*1) Specificiteit berekend na exclusie van de bloederige stalen en de stalen waarvan het 
macroscopisch uitzicht niet gekend was. 
We kunnen hierbij de opmerking maken dat de specificiteit in werkelijkheid nog iets hoger ligt 
aangezien er in onze groep ‘niet-geïnfecteerde’ stalen aanwezig zijn: 

- waar de kiem gekweekt werd in de periferie maar niet meer in ons labo door het reeds toedienen 
van antibiotica; 

- waar de kiem op een ander staal werd geweekt; 
- waar de kiem niet kon gekweekt worden ook al was er klinisch wel een sterk vermoeden van 
bacteriële meningitis; 

- enkele follow-up stalen. 
  
(*2) De stalen waarop geen Gram-kleuring werd uitgevoerd, werden bij de berekening buiten 
beschouwing gelaten. 
  
(*3) Op heldere stalen wordt er door de laboranten geen Gram-kleuring uitgevoerd.  We zouden 
eigenlijk kunnen zeggen dat ze er dan van uitgaan dat die stalen negatief zijn.  Bij de berekening 

e stalen waar geen Gram-kleuring werd uitgevoerd, als negatief beschouwd. werden d 
  
Addendum 6: Sensitiviteit, specificiteit, PPW, NPW, pos. LR, neg. LR in functie van het  aantal 
afwijkende parameters (WBC-telling, Gluc, EW, Gram, segm. formule, kweek) 
  Sensit. Specif. PPW NPW pos. LR neg. LR 
minstens 1 1 0,02 1,83 % 100,00 % 1,02 0 
minstens 2 0,87 0,62 4,03 % 99,62 % 2,3 0,21 
minstens 3 0,78 0,84 8,28 % 99,52 % 4,96 0,26 
minstens 4 0,61 0,98 36,67 % 99,28 % 32 0,4 
minstens 5 0,37 1 100,00 % 98,87 % Inf 0,63 
alle 6 0,07 1 100,00 % 98,34 % Inf 0,93  
  
Addendum 7: Sensitiviteit, specificiteit, PPW, NPW, pos. LR en neg. LR voor een segmentaire 
formule bij WBC-telling ≤ 5/µL 
Sensitiviteit Specificiteit PPW NPW pos. LR neg. LR 

0,09 0,97 2,04 % 99,38 % 3,13 0,94  
  
Addendum 8: drie stalen met WBC-telling kleiner of gelijk aan 5/µL, een segmentaire formule en  
negatieve kweek, behandeld als bacteriële meningitis 
KLINIEK WBC-

telling 
Uitzicht % 

segm.
EW Gluc Gram Kweek 

Kind, 11 jaar, BD10/5, 4/µL helder 75 % normaal normaal NU LV: negatief 
bleek, 39°C, petechiën,             HC: negatief 



Kind, 5 jaar, 38.3°C, 4,8/µL helder 58 % normaal normaal NU LV: negatief 

petechiëen             HC: negatief 
Vrouw, 60 jaar, 39.4°C, 4,8/µL troebel 80 % gestegen gedaald nega- LV: negatief 
braken, verward, nekstijf           tief HC: sre 

pneumoniae 
NU = niet uitgevoerd; LV = kweek van het lumbaal vocht; HC = hemocultuur  
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