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Clinical bottom line 
De Binax NOW Streptococcus pneumoniae urine antigentest is een eenvoudige en snelle uit te voeren 
en interpreteren test.  
Bij kinderen is het gebruik van de test af te raden omwille van het gebrek aan specificiteit t.g.v. de 
frequente kolonisatie met pneumokokken. Over het gebruik bij groepen van volwassenen met een hoge 
prevalentie van kolonisatie met pneumokokken (vb. COPD) bestaan geen goede data.  
Over het effect van antibioticatherapie op de opbrengst van de test bestaan geen goede data. 
Na een doorgemaakte pneumokokken pneumonie blijft de antigenexcretie minstens 4 tot 6 weken 
persisteren bij een aanzienlijk deel van de patiënten. Het gebruik van de test bij een recidief op korte 
termijn is af te raden. 
Enkel bij patiënten met community-acquired pneumonie zijn meerdere grote prospectieve studies 
uitgevoerd. Over het nut van de antigentest bij ander pneumokokken infecties bestaan onvoldoende 
data. De studies bij immuuncompetente volwassenen met community-acquired pneumonie suggereren 
dat de antigentest gevoeliger is dan elk van de klassieke onderzoeken afzonderlijk. De specificiteit lijkt 
redelijk, doch de lage prevalentie waarmee m.b.v referentietesten de etiologie van een pneumokokken 
pneumonie bevestigd kan worden, resulteert in een lage positieve predictiviteit (35% à 67%).  
Alhoewel richtlijnen van de Infectious Diseases Society of America het gebruik van de test aanbevelen 
om een specifieke diagnose van pneumokokken pneumonie te bevestigen, lijken de gepubliceerde 
positieve predictieve waarden waarschijnlijk te laag om dit te rechtvaardigen. 
 
Clinical / Diagnostic scenario 
S. pneumoniae is de frequentste oorzaak van community-acquired pneumonie (CAP), bacteriële 
meningitis, bacteriële sinusitis en otitis media. CAP is de frequentste ernstige infectie waarvan S. 
pneumoniae een belangrijke verwekker is. De jaarlijkse incidentie van CAP wordt geschat op 5 à 11 per 
1000 volwassenen, waarvan 22 tot 42% gehospitaliseerd wordt. Van de gehospitaliseerde patiënten 
vereist 5% tot 10% een behandeling op een intensieve zorgen eenheid (ICU). CAP heeft een 
gerapporteerde hospitaal mortaliteit van 4 à 14%, en hoger voor patiënten met CAP op ICU. De 
mortaliteit van bacteriëmische pneumokken CAP is 6% à 20%. S. pneumoniae is de frequentste 
geïdentificeerde pathogeen bij CAP. Europese studies tonen S. pneumoniae gemiddeld aan bij 19,4% 
van gehospitaliseerde patiënten met CAP en bij 21,8% bij patiënten met CAP op ICU. Risicofactoren 
voor pneumokokken CAP zijn: leeftijd, chronische ziekten, waaronder chronisch obstructief longlijden 
(COPD), cardiovasculair lijden, alcoholisme, immuunglobuline deficiënties en HIV, en overcrowding. 
 
De waarschijnlijke etiologische kiem kan niet op betrouwbare wijze voorspeld worden a.h.v. de kliniek. Er 
kunnen meerdere argumenten geformuleerd worden waarom etiologisch microbiologisch onderzoek 
nuttig is bij CAP. Drie redenen worden frequent aangehaald. Ten eerste, laat identificatie van de kiem 
met bepaling van de antimicrobiële gevoeligheid een optimale keuze toe wat betreft antimicrobiële 
therapie. Ten tweede, door de keuze voor een nauwere therapie, vermindert enerzijds de selectiedruk en 
de kans op ontwikkeling van antibioticaresistentie en anderzijds de kans op nevenwerkingen. Tenslotte, 
heeft het een epidemiologisch belang (volksgezondheid, monitoren trends resistentie en etiologie). Er 
zijn echter ook belangrijke beperkingen wat betreft het microbiologisch onderzoek. Ten eerste is de 
opbrengst laag: bij 25% tot 60% van de patiënten met CAP wordt geen etiologie gevonden ondanks een 
uitgebreide etiologische investigatie. Ten tweede, draagt het microbiologisch onderzoek vaak niet bij tot 
de initiële empirische therapie. Tenslotte zijn er geen prospectieve studies uitgevoerd die de impact van 
het microbiologisch onderzoek op prognose of kosten hebben geëvalueerd. 
 
De “gouden standaard” voor de etiologische diagnostiek van CAP is de cultuur van geïnfecteerd 
longweefsel. De invasieve procedures, o.a. open longbiopsie, voor het bekomen van dit materiaal 
worden echter niet routinematig uitgevoerd. Richtlijnen voor de aanpak van CAP zijn het erover eens 
invasieve procedures, m.i.v. transtracheale aspiratie, bronchoscopie met protected specimen brush en 



broncho-alveolaire lavage, voor te behouden voor ernstige gevallen van CAP die opname vereisen op 
intensieve zorgen eenheden of die niet beantwoorden aan initiële therapie. Microbiologische 
onderzoeken die routinematig mogelijk zijn, houden in: 1) cultuur van bloed, 2) cultuur van pleuravocht, 
3) Gramkleuring en cultuur van sputum, 4) serologie, 5) moleculair biologisch onderzoek en 6) 
antigendetectie. De verschillende richtlijnen verschillen echter sterk in hun aanbevelingen omtrent het 
routine microbiologisch onderzoek, deels omwille van de beperkingen van de verschillende 
onderzoeken.  
- Culturen van steriele vochten hebben een zeer hoge specificiteit, doch een lage sensitiviteit. Slechts 

bij 6% tot 10% van gevallen van CAP is bacteriëmie detecteerbaar. S. pneumoniae is de meest 
frequente oorzaak van bacteriëmische CAP. Tot 60% van de aldus geïsoleerde kiemen is S. 
pneumoniae. De sensitiviteit van hemoculturen bij pneumokokken CAP is maximaal 25%. Alle 
richtlijnen raden het afnemen van hemoculturen aan. 

- Het onderzoek van sputum m.b.v. Gramkleuring en cultuur is zeer controversieel. De sensitiviteit en 
specificiteit van deze onderzoeken wordt bediscussieerd. Een meta-analyse over Gramkleuring van 
sputum kwam tot de conclusie dat er geen eenduidig cijfer omtrent sensitiviteit en specificiteit 
gegeven kan worden, omwille van de grote invloed van de lokale testkarakteristieken. Beperkingen 
van het sputumonderzoek zijn: 1) frequent kan de patiënt geen adequaat sputumstaal leveren, 2) 
voorafgaandelijk antibioticatherapie beïnvloedt de sensitiviteit op negatieve wijze 3) het probleem 
van contaminatie met flora van de bovenste luchtwegen en 4) het bestaan van verschillende 
interpretatiecriteria 5) de invloed van de ervaring van diegene die het onderzoek uitvoert. De 
controverse wordt geïllustreerd door de verschillende aanbevelingen van de American Thoracic 
Society (ATS) en de Infectious Disease Society of America (IDSA). In tegenstelling tot de IDSA, 
raadt de ATS het uitvoeren van Gramkleuring en cultuur op sputum niet routinematig aan. 
Daarenboven beveelt de ATS aan om alle bacteriële morfologieën te rapporteren zodanig dat de 
therapie potentieel uitgebreid kan worden, terwijl de IDSA de nadruk legt op de detectie van de 
predominante aanwezigheid van S. pneumoniae zodanig dat de therapie potentieel verengd kan 
worden. 

- Serologie voor pneumokokken wordt in de richtlijnen niet aanbevolen.  
- PCR voor pneumokokken wordt in de richtlijnen vooralsnog als een research tool beschouwd.  
- Verschillende technieken voor pneumokokken antigendetectie zijn beschreven: 

counterimmunoelectroforese, latexagglutinatie en enzyme immunoassays. Deze technieken 
detecteren ofwel kapsel polysachariden, ofwel celwand polysachariden. Antigendetectie heeft als 
voordeel dat het niet beïnvloedt wordt door voorafgaandelijk antibioticagebruik in tegenstelling tot de 
klassiek cultuurmethoden. Deze testen bleken redelijk specifiek, doch minder gevoelig op bloed en 
urine. Op sputum stelde zich het probleem van kruisreactiviteit met commensale viridans-
streptokokken. Deze antigentesten zijn omwille van deze beperkingen en hun kostprijs nooit 
routinematig op grote schaal gebruikt. De BTS richtlijnen beval het gebruik enkel aan bij ernstige 
CAP, de IDSA richtlijnen enkel bij geselecteerde patiënten. 

Merk op dat alle richtlijnen benadrukken dat stalen voor microbiologisch onderzoek het best afgenomen 
worden voordat de patiënt antibiotica toegediend krijgt of bevelen het afnemen van stalen enkel aan 
indien nog geen antibiotica opgestart zijn, wat in de praktijk het nut of gebruik van microbiologische 
onderzoeken kan beperken. 
 
Gelet het rationale voor de etiologische diagnostiek bij CAP en pneumokokken CAP in het bijzonder, 
krijgen snelle diagnostische onderzoeken de voorkeur. In deze context benadrukt de ATS dat 
onderzoeken naar de etiologie niet mogen leiden tot een vertraging in het starten van therapie, omdat 
studies suggereren dat vertraging de prognose negatief kan beïnvloeden. Sneltesten hebben als groot 
potentieel voordeel dat ze de initiële empirische therapie kunnen beïnvloeden. Mogelijke sneltesten zijn 
de Gramkleuring op sputum, PCR op sputum of steriele vochten en antigentesten op sputum, bloed of 
urine. Doch, omwille van de hierboven geschetste beperkingen, hebben deze onderzoeken vooralsnog 
geen ingang gevonden als sneltest in de routine diagnostiek van CAP. In 1999 keurde het FDA een 
nieuwe immuunchromatografische sneltest op urine goed voor de diagnostiek van pneumokokken CAP 
(cfr. bijlage). De mogelijke plaats van deze sneltest in de diagnostiek van pneumokokken infecties in het 
algemeen en pneumokokken CAP in het bijzonder, is het onderwerp van deze CAT. 

 
Questions 
Is er een plaats voor de Binax NOW Streptococcus pneumoniae urine antigen sneltest in de etiologische 
diagnostiek van pneumokokken infecties, in het bijzonder community-acquired pneumonie? 
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Critical Appraisal 
1. Is er een plaats voor de Binax NOW Streptococcus pneumoniae urine antigen 

sneltest in de etiologische diagnostiek van pneumokokken infecties, in het 
bijzonder community-acquired pneumonie? 

 
a) Wat is de technische performantie van de Binax urine antigentest? 
 
De Binax urine antigentest is een immuunchromatografische test die het pneumokokken C-polysacharide 
uit de celwand detecteert dat geëxcreteerd wordt in de urine. Het is een eenvoudige en snelle uit te 
voeren en interpreteren test. Gegevens aangaande de technische performantie zijn enkel van de fabrikant 
afkomstig. In 1 studie werd de Binax urine antigentest vergeleken met een andere pneumokokken urine 
antigentest m.b.v. een historische collectie van stammen. Het betrof een ander type test, ELISA, die een 
ander pneumokokken antigen, pneumolysine detecteert. Aangaande het meetbereik, vond men op 
bacteriële lysaten die in urine in suspensie werden gebracht een vergelijkbare analytische sensitiviteit in 
termen van het minimum aantal pneumokokken (colony forming units) (CFU/ml) die opgelost dienen te 
worden om een meetbaar signaal te verkrijgen. Voor de Binax urine antigentest betrof het, afhankelijk van 
de stam, 1 x 104 CFU/ml à 3 x 107 CFU/ml. De fabrikant vermeldt één analytische detectielimiet van 1 x 
105 CFU/ml voor de 23 S. pneumoniae serotypes. Dominguez et al konden in een prospectieve studie bij 
patiënten met een radiologisch bewezen community-acquired pneumonie geen correlatie aantonen 
tussen de frequentie en intensiteit van positiviteit en het serotype. Er zijn geen studies gepubliceerd die 
reproduceerbaarheid, accuraatheid, met in het bijzonder kruisreactiviteit, en interferentie getest hebben, 
buiten de resultaten van de fabrikant. Er zijn geen gegevens over de invloed van biologische variatie in 
antigenexcretie, staaltype (geconcentreerde versus ongeconcentreerde urine, bloed, serum,…), en 
staalstabiliteit op de Binax urine antigentest. 
 



De Binax urine antigentest kan theoretisch ook uitgevoerd worden op andere lichaamsvochten. Enkel 
over cerebrospinaal vocht zijn gegevens aangaande de technische performantie voorhanden. Dezelfde 
opmerkingen gelden als voor urine.  
 
Een opmerking aangaande het uitvoeren van de test en het aflezen van het testresultaat. In meerdere 
studies werd de bijsluiter niet gevolgd, zonder de aangebrachte modificaties echter te valideren. Deze 
modificaties betroffen het concentreren van de urine, het aflezen van de test na 1 uur, het als negatief 
aflezen van zwak positieve resultaten. De modificaties in de testprocedure bemoeilijken de vergelijking 
van de verschillende studies wat betreft de klinische performantie van de Binax urine antigentest. 
 
 
b) Wat is de klinische performantie van de Binax urine antigentest? 
 
Van bepaalde factoren is geweten dat zij de klinische performantie van microbiologisch onderzoek naar S. 
pneumoniae negatief kunnen beïnvloeden. In het bijzonder wordt de vraag gesteld naar de invloed van 
kolonisatie, antibioticagebruik en persisteren van antigenexcretie op de performantie van de Binax urine 
antigentest. 
 

• Wat is het effect van kolonisatie met S. pneumoniae op de Binax urine antigentest? 
 
S. pneumoniae koloniseert de nasofarynx bij een deel van de populatie. Groepen met een hoge 
kolonisatiegraad zijn o.a. kinderen, in het bijzonder onder de twee jaar, en volwassenen met COPD. 
Vanuit een theoretisch oogpunt is er bezorgdheid dat kolonisatie gepaard kan gaan met een dusdanige 
excretie van antigen in de urine dat de Binax urine antigentest bij pneumokokken dragers positief wordt. 
Bijgevolg zou de klinische performantie (specificiteit) van de Binax urine antigentest bij dragers negatief 
beïnvloed kunnen worden.   
 
Vier prospectieve studies evalueerden de invloed van kolonisatie bij kinderen zonder luchtweginfecties. 
Het betrof populaties in Gambia, China, USA en Ecuador met een hoge prevalentie van kolonisatie. 
Telkens werd een nasofaryngeale cultuur als referentiestandaard gebruikt.  
 

- Adegbola et al bestudeerden 102 gezonde kinderen met een gemiddelde leeftijd van 46 
maanden, die minstens 3 maanden ziektevrij waren geweest en geen antibiotica hadden 
gebruikt. 87% dragers werden geïdentificeerd met cultuur. 55% van de dragers hadden een 
positieve Binax urine antigentest, in tegenstelling tot 15% van niet-dragers. Er werd geen 
verband aangetoond tussen de intensiteit van positiviteit van de nasofaryngeale cultuur en 
Binax urine antigentest. 

- Dowell et al bestudeerden een controlegroep van 198 kinderen, van 2 tot 60 maanden, met 
diarree of dermatitis. Kinderen met recente infecties met mogelijks S. pneumoniae of met 
recent antibioticagebruik werden niet expliciet uitgesloten. 40% waren dragers. 54% van de 
dragers reageerden positief met de Binax urine antigentest, in tegenstelling tot 23,1% van 
niet-dragers (p < 0,01).  

- Faden et al bestuurden een controlegroep van 36 gezonde kinderen jonger dan 6 jaar, die de 
laatste maand geen antibiotica hadden gekregen. 34% waren dragers. 67% van de dragers 
testten positief met de Binax urine antigentest, in tegenstelling tot 3% van de niet-carriers.  

- Hamer et al bestudeerden 210 kinderen tussen de 2 tot 60 maand, die op het moment van 
studie geen antibiotica gebruikten of symptomen van de bovenste luchtweg infectie 
vertoonden. Echter, kinderen met recent doorgemaakte infecties met mogelijks S. 
pneumoniae of met recent antibioticagebruik waren niet uitgesloten. 66% waren dragers. 22% 
van de dragers waren positief voor de Binax urine antigentest, in tegenstelling tot 4% van 
niet-dragers (p < 0,001).  

 
Ondanks de mogelijke bias, in het bijzonder bij de studie van Dowell et al en Hamer et al, suggereren 
deze studies dat bij jonge kinderen (< 3 jaar) met een hoge prevalentie van pneumokokken kolonisatie 
(34% – 87%) veelvuldig positieve resultaten bekomen worden met de Binax urine antigentest t.g.v. 
kolonisatie door pneumokokken (22% - 67%) (gepoolde data: 40,5%). De Binax urine antigentest lijkt dan 
ook onvoldoende specifiek voor gebruik in de etiologische diagnostiek bij kinderen.  
 
Prevalentiecijfers van pneumokokken kolonisatie bij jonge kinderen in België ontbreken grotendeels. Een 
recente epidemiologische studie tijdens de winter bij kinderen jonger dan 3 jaar in dagopvang bekomt een 
prevalentie van 21%. De studie beschrijft echter een grote variatie in prevalentie tussen de 



kinderdagverblijven  met een range van 0% tot 76%. De enige andere epidemiologische studie in België, 
die zich beperkte tot 1 kinderdagverblijf, bekwam een prevalentie van 63%. De conclusie van de 4 
prospectieve studies lijkt bijgevolg ook van toepassing op de Belgische populatie.  
 
Faden et al hebben tevens de Binax antigentest op gemodificeerde wijze uitgevoerd met een 
nasofaryngeale wisser bij 138 kinderen jonger dan 15 jaar (mediaan 22,5 maanden), die recent geen 
antibiotica hadden gekregen. De prevalentie kolonisatie bedroeg 37%. Ze vonden een excellente 
correlatie met de nasofaryngeale cultuur; sensitiviteit, specificiteit, positieve predictieve waarde (PPV) en 
negatieve predictieve waarde (NPV) zijn respectievelijk: 92,2%, 97,7%, 95,9%, 95,5%. 
 
Merk op dat een variabel percentage (3% à 21%) (gepoolde data: 15,5%) van nasofaryngeale cultuur 
negatieve kinderen toch een positieve Binax urine antigentest vertonen. De verklaring is niet duidelijk: 
onvoldoende sensitiviteit nasofaryngeale cultuur, kruisreactiviteit met viridans-streptokokken? 
 
Er is slechts 1 studie uitgevoerd die specifiek het effect van kolonisatie heeft nagegaan bij een groep van 
volwassenen waarbij een hoge prevalentie van kolonisatie wordt verwacht, i.e. patiënten met COPD.  

- Murdoch et al bestudeerden 97 patiënten met COPD zonder klinische en radiologische 
tekens van pneumonie. Echter, nasofaryngeale en sputum culturen konden slechts bij 4% 
kolonisatie aantonen. Van de 4 patiënten met een positieve Binax urine antigentest was er 
slechts 1 met kolonisatie. 

- Butler et al. vonden een hoge prevalentie van kolonisatie (29%) bij een cohort van 108 
patiënten met CAP, waar m.b.v hemocultuur en Gramkleuring van sputum geen S. 
pneumoniae als oorzakelijke kiem kon aangetoond worden. Er was echter geen verschil in de 
proportie patiënten met een positieve Binax urine antigentest tussen gekoloniseerde en niet-
gekoloniseerde patiënten (45% vs 36%, niet significant).  

- Roson et al. vonden dat in een klein cohort van 20 COPD patiënten met een exacerbatie, 
doch zonder pneumonie, alle patiënten negatief testten. Er gebeurde evenwel geen correlatie 
met culturen ter detectie van kolonisatie. 

 
Omwille van het gebrek aan goede studies is het niet mogelijk het effect van kolonisatie op de specificiteit 
van de Binax urine antigentest bij patiënten met COPD te beschrijven. 
 
 

• Wat is het effect van het gebruik van antibiotica op de performantie van de Binax urine 
antigentest? 

 
Op het moment van aanvragen van diagnostisch onderzoek bij een patiënt met een potentiële 
pneumokokken infectie, kan deze reeds onder therapie staan met antibiotica. Antibioticatherapie heeft 
een bewezen negatief effect op de opbrengst van culturen, zowel hemoculturen, als sputumculturen. In 1 
prospectieve studie werd specifiek het effect van antibioticagebruik op de Binax urine antigentest 
geëvalueerd op verschillende tijdstippen. Enkele studies bij patiënten met CAP bekeken retrospectief of er 
een correlatie was tussen voorafgaandelijk antibioticagebruik en het resultaat van de Binax urine 
antigentest. 

- Smith et al herhaalden in een klein cohort van 45 patiënten met een bewezen pneumokokken 
bacteriëmie en een positieve Binax urine antigen test de antigen test na 3 en 7 dagen. 86% 
testten positief op dag 3 en 73% op dag 7 na opname.  

- Gutiérrez et al vonden dat de Binax urine antigentest frequenter positief was bij patiënten 
zonder voorafgaandelijk antibioticagebruik (26,6% versus 12,1%, p < 0,002). 

- Lim et al vonden geen significant verschil in voorafgaandelijk antibioticagebruik tussen 
patiënten met een negatieve en een positieve Binax urine antigentest. 

- Marcos et al vonden een significant lagere opbrengst van culturen, maar geen verschil in 
positiviteit van Binax urine antigentest na voorafgaandelijk antibioticagebruik.  

- Michelow et al vonden een positieve associatie tussen antibioticagebruik en een positieve 
Binax urine antigentest (OR 6,3 (1,9 – 2,4). 

- Roson et al vonden geen significant verschil in positiviteit van de Binax urine antigentest i.f.v. 
voorafgaandelijk antibioticagebruik. 

- Strälin et al vonden dat positieve Binax urine antigentesten meer frequent waren bij patiënten 
zonder voorafgaandelijk antibioticagebruik (28% versus 12%, p < 0,016).  

 
Hoewel wordt aangenomen dat voorafgaandelijk antibioticagebruik geen effect heeft op de sensitiviteit 
van de Binax urine antigentest, is dit vooralsnog niet bewezen.  



 
 

• Wat is de duur van positiviteit van de Binax urine antigentest na een genezen verklaarde 
pneumokokken infectie? 

 
In 2 prospectieve studies werd bij een subgroep van gunstig geëvolueerde patiënten met een bewezen S. 
pneumoniae etiologie en een positieve Binax urine antigentest de duur van positiviteit van de Binax urine 
antigentest geëvalueerd.  

- Murdoch et al volgden 80 van dergelijke patiënten op na een episode van community-
acquired pneumonie. Zes weken na de ziekenhuisopname was de Binax urine antigentest 
nog positief bij 48%.  

- Marcos et al volgden 23 van dergelijke patiënten op na een episode van community-acquired 
pneumonie. Na 1 maand was 69,5% nog positief.  

 
Deze 2 studies suggereren dat excretie van antigenen meerdere weken kunnen persisteren na genezing.  
Bijgevolg kan de specificiteit van de Binax urine antigentest negatief beïnvloed worden na een recent 
doorgemaakte pneumokokken infectie (pneumonie).  
 
 

• Bij welke pneumokokken infecties werd de Binax urine antigentest reeds geëvalueerd? 
 
Tot op heden zijn er enkel studies verschenen die de Binax urine antigentest hebben geëvalueerd bij 
kinderen of volwassenen met otitis media, community-acquired pneumonie of meningitis. Twee studies 
zijn gepubliceerd die de Binax urine antigentest hebben geëvalueerd bij kinderen met otitis media. Drie 
studies zijn gepubliceerd die de Binax urine antigentest hebben geëvalueerd bij patiënten met meningitis, 
waarvan 1 studie die ook kinderen includeerde . Negentien studies hebben de Binax urine antigentest 
geëvalueerd bij patiënten met community-acquired pneumonie, waarvan 14 studies bij volwassenen en 
vijf studies bij kinderen. Drie studies hebben de Binax urine antigentest geëvalueerd bij patiënten met S. 
pneumoniae bacteriëmie, waarvan 1 studie bij kinderen. 
 
De meeste data aangaande de Binax urine antigentest zijn verzameld bij volwassenen met community-
acquired pneumonie. 
 
Dit wordt weerspiegeld in het gegeven dat tot op heden in slechts 2 richtlijnen het gebruik van de Binax 
urine antigentest wordt vermeld, met name de richtlijnen aangaande de aanpak van community-acquired 
pneumonie bij de Infectious Diseases Society of America en de British Thoracic Society. 
 
 

• De klinische performantie van de Binax urine antigentest in case-control studies met bewezen 
pneumokokken infecties met bacteriëmie: 

 
- In de bijsluiter vermeldt de fabrikant een ongepubliceerde retrospectieve studie met 35 

gevallen van CAP met bewezen S. pneumoniae bacteriëmie en 338 controle patiënten, 
zonder verdere specificaties. De bekomen sensitiviteit, specificiteit, positieve predictieve 
waarde (PPV) en negatieve predictieve waarde (NPV) zijn respectievelijk: 86%, 94%, 58,8% 
en 98,5%.  

- Neuman et al voerden een prospectieve studie uit bij kinderen tot 5 jaar. Twee groepen 
werden bestudeerd: 24 gevallen met S. pneumoniae bacteriëmie en 72 controle patiënten 
zonder infectie. Kinderen met recente infecties werden geëxcludeerd. Sensitiviteit, 
specificiteit, PPV en NPV zijn respectievelijk: 95,8%, 93%, 83,1% en 98,5%. Beperkingen van 
deze studie zijn de kleine sample size en de keuze van een afebriele controlegroep. 
Opvallend genoeg testte slechts 7% van de controle patiënten positief. Nasofaryngeale 
kolonisatie werd niet geëvalueerd.  

- Smith et al voerden een prospectieve studie uit bij volwassenen en onderscheidden enerzijds 
107 gevallen met S. pneumoniae bacteriëmie, al dan niet met pneumonie, en anderzijds een 
controlegroep van 106 patiënten met andere infecties. Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV 
zijn respectievelijk: 82%, 97,2%, 96,7% en 84,4%. Bij gevallen met CAP was de antigentest 
frequenter positief dan bij andere oorzaken van bacteriëmie (87% versus 70%, p < 0,04). De 
auteurs voerden ook een modificatie uit van de testprocedure en lazen de Binax urine 
antigentest bijkomend af na 1 uur. Slechts 1 antigentest werd bijkomend positief (niet 
significant).  



 
Deze preliminaire case-control studies suggereren een potentieel goede klinische performantie voor de 
Binax urine antigentest, maar dienen aangevuld te worden met prospectieve studies in meer aan de 
realiteit beantwoordende klinische settings. 
 
 

• Wat is de klinische performantie van de Binax urine antigentest in de etiologische diagnostiek van 
otitis media? 

 
- Faden et al. vergeleken in een kleine prospectieve studie de resultaten van de Binax urine 

antigentest bij 56 kinderen met otitis media met een controlegroep van 36 gezonde kinderen. 
Bij alle kinderen werd een nasofaryngeale cultuur uitgevoerd. In kinderen die niet 
gekoloniseerd waren vertoonden 3,3% van de gezonde kinderen en 16,1% van de kinderen 
met otitis media een positieve antigentest. Er was geen significant verschil tussen zieke en 
gezonde kinderen die gekoloniseerd waren m.b.t. positiviteit van de antigentest (64,5% 
versus 66,7%).  

 
Deze studie suggereert dat de Binax urine antigentest geen plaats heeft in de etiologische diagnostiek 
van otitis media bij kinderen, gelet de vele vals positieve resultaten t.g.v. de nasofaryngeale kolonisatie. 
Er werd geen referentiekweken uitgevoerd met stalen van het middenoor. Niettemin sluit het resultaat aan 
bij de hierboven geciteerde studies bij gezonde kinderen. 
 
 

• Wat is de klinische performantie van de Binax urine antigentest in de etiologische diagnostiek van 
community-acquired pneumonie? 

 
Twee studies werden uitgevoerd bij kinderen met CAP. 
 

- Michelow et al voerden een prospectieve studie uit bij 154 gehospitaliseerde kinderen met 
CAP, doch bij slechts 54 werd de Binax urine antigentest uitgevoerd. Er werd niet 
gespecificeerd hoe de selectie verlopen was. In vergelijking met de resultaten van cultuur op 
bloed en pleuravocht en PCR, vertoonde de antigentest een sensitiviteit van 88% en een 
specificiteit van minstens 75%. Er kon geen verband aangetoond worden met nasofaryngeale 
kolonisatie.  

- Dowell et al. voerden een prospectieve studie uit bij 88 kinderen met gedocumenteerde CAP 
en een controlegroep van 75 kinderen. Beide groepen waren even frequent gekoloniseerd 
(46% versus 40%). Er was geen significant verschil in de proportie kinderen met een 
positieve antigentest (35,5% versus 39,4%). Bij beide groepen was een positieve antigentest 
significant geassocieerd met kolonisatie. De auteurs besluiten dat de Binax urine antigentest 
niet bruikbaar is bij kinderen omwille van de lage specificiteit die een gevolg is van de hoge 
prevalentie van kolonisatie. De auteurs voerden tevens een gemodificeerd protocol uit waarbij 
de antigentest na 5 minuten werd afgelezen; dit beïnvloedde de resultaten niet. 

 
De studie van Michelow et al bij een kleine groep kinderen en gevoelig aan selectiebias, suggereert een 
potentieel nut voor de Binax urine antigentest. De studie van Dowell et al daarentegen ligt in de lijn van de 
hierboven vermeldde studies die suggereren dat de hoge graad van kolonisatie bij kinderen van de Binax 
urine antigen een onvoldoende specifieke test maken voor klinisch gebruik. 
 
 
Tien studies werden uitgevoerd bij volwassenen met CAP. 

- In de bijsluiter vermeldt de fabrikant een ongepubliceerde prospectieve studie bij 215 
patiënten met een vermoeden van CAP of sepsis., waarvan 36% werd gehospitaliseerd. 
14,5% had een positieve hemocultuur met S. pneumoniae. T.o.v. deze referentiestandaard 
met gekende lage sensitiviteit, werden sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV berekend; bij de 
gehospitaliseerde patiënten: 90%, 71%, 31% en 98%, bij de ambulante patiënten: 90%, 78%, 
43,2% en 97,8%.  

- Burel et al. voerden een kleine, prospectieve studie uit bij 91 volwassenen bij opname in het 
hospitaal met een gedocumenteerde CAP. De referentiestandaard was cultuur van bloed, 
pleuravocht, sputum, bronchusaspiaat of BAL-vocht. 30% vertoonde een positieve cultuur. 
Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV zijn respectievelijk: 82%, 77%, 62% en 92%. 
Concentreren van urine had geen effect op de resultaten.  



- Butler et al. voerden een prospectieve studie uit bij 149 volwassenen bij opname in het 
ziekenhuis met een gedocumenteerde CAP. De referentiestandaard was cultuur van bloed en 
Gramkleuring en cultuur van sputum. Drie groepen werden onderscheiden: 1) zekere 
pneumokokken CAP, bij positieve hemocultuur, 2) waarschijnlijke pneumokokken CAP, bij 
positieve Gramkleuring en lobaire pneumonie en 3) overige situaties. Groep 1 en 2 werden 
als positief beschouwd wat betreft pneumokokken etiologie. De analyse werd uitgevoerd op 
klassieke wijze en via een statistisch model (latent class analysis). Sensitiviteit, specificiteit, 
PPV en NPV zijn respectievelijk voor de klassieke analyse (latent class analysis): 62,5% 
(77%), 60,7% (71%), 37,3% en 81,3%. De latent class analysis toonde aan dat de urine 
antigentest significant gevoeliger is dan de Gramkleuring op sputum. De specificiteit was niet 
verschillend. De hogere specificiteit bij latent class analysis in vergelijking met de klassieke 
analyse is een argument dat een deel van de vals-positieve antigentesten in feite 
ongediagnosticeerde gevallen van pneumokokken CAP zijn. Gelet de hogere sensitiviteit en 
NPV zien de auteurs vooral nut van de test in het uitsluiten van pneumokokken pneumonie. 

- Dominguez et al. voerden een retrospectieve studie uit bij 4 groepen van gehospitaliseerde 
patiënten: 1) 51 patiënten met pneumokokken pneumonie, op basis van een positieve 
hemocultuur of kapsel polysachariden antigentest, 2) 16 patiënten met waarschijnlijke 
pneumokokken pneumonie, op basis van een positieve Gramkleuring, cultuur of kapsel 
polysachariden antigentest op sputum, 3) 71 patiënten met niet-pneumokokken infecties en 
4) 16 patiënten met pneumonie van ongekende etiologie. De Binax antigentest was positief 
(sensitiviteit) in 80,4%, 43,7%, 2,8% en 6,3% van de verschillende groepen. Er is geen 
verschil in sensitiviteit tussen de bacteriëmische en niet-bacteriëmische pneumokokken 
pneumoniën (82,1% versus 78,3%). De specificiteit kon niet uit de beschreven data berekend 
worden. De auteurs vermeldden dat het als negatief aflezen van zwak positieve resultaten de 
specificiteit verhoogt in groep 4 tot 100%, zonder de sensitiviteit negatief te beïnvloeden. 
Doch, dit is in tegenspraak met de getoonde resultaten voor groep 2 waarvan de sensitiviteit 
zakt tot 12,5%. 

- Gutiérrez et al. voerden een prospectieve studie uit bij 452 volwassenen met CAP, waarvan 
72,5% werden gehospitaliseerd. Een uitgebreide investigatie naar de etiologie gebeurde 
m.b.v. cultuur en serologie, tevens voor atypische en virale pathogenen. Er werd besloten tot 
een pneumokokken CAP op basis van een positieve cultuur van bloed, pleuravocht of 
predominant uit sputum. De Binax urine antigentest werd uitgevoerd na concentratie van de 
urine en zwak positieve resultaten werden als negatief afgelezen. Een etiologische diagnose 
werd gesteld bij 39,1% met 14% pneumokokken CAP. Bij de evaluatie van antigentest werd 
geen rekening gehouden met de resultaten bij patiënten met een CAP van ongekende 
etiologie. Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV zijn respectievelijk: 70,4% (74,1% als zwak 
positieve resultaten effectief als positief worden afgelezen), 89,7% (87,2%) , 54,3% en 94,6%. 
De auteurs concluderen dat omwille van de hoge specificiteit de antigentest geschikt is om de 
etiologie van CAP te bevestigen. De PPV is echter laag, doch de auteurs weerleggen dit door 
te wijzen op de lage sensitiviteit van de referentiestandaard en, aangezien de karakteristieken 
van de groep met CAP van ongekende etiologie en een positieve antigentest niet verschillen 
van patiënten met cultuur bewezen pneumokokken CAP, vinden ze dat ze deze groep als 
echt positieven mogen beschouwen, waardoor ze een PPV van 84,6% bekomen. 

- Marcos et al. voerden een prospectieve studie uit bij 398 volwassenen met CAP. Er gebeurde 
een uitgebreide investigatie naar de etiologie m.b.v. cultuur en serologie, tevens voor 
atypische en virale pathogenen. Er werd besloten tot een zekere pneumokokken CAP op 
basis van een positieve cultuur van bloed, pleuravocht of een kwantitatieve kweek op BAL-
vocht. Een waarschijnlijke pneumokokken CAP werd gedefinieerd op basis van de 
predominante groei van S. pneumoniae uit sputum. De Binax urine antigentest werd 
uitgevoerd na concentratie van de urine en zwak positieve resultaten werden als negatief 
afgelezen. Een etiologische diagnose werd gesteld bij 57% van de patiënten. De diagnose 
van een zekere pneumokokken CAP werd gesteld bij 17% van de patiënten, de diagnose van 
een waarschijnlijke pneumokokken CAP bij 13%. Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV zijn 
respectievelijk (voor ongeconcentreerde urine): 86,7% (62,5%), 82% (87,7%), 67,5% (68,8%) 
en 93,4% (84,4%). Deze studie toont een opvallende toename in opbrengst (van 38% naar 
53%) en sensitiviteit door concentreren van de urine . 

- Murdoch et al voerden een prospectieve studie uit bij 420 volwassenen met CAP. Als 
referentiestandaard werd cultuur van sputum en bloed gebruikt. Bij 17,6% van de patiënten 
werd een pneumokokken CAP bevestigd. Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV zijn 
respectievelijk: 59,5%, 78%, 36,7%, 90%. De auteurs concludeerden dat concentreren van 
de urine geen significant hogere opbrengst opleverde (van 28,6% naar 30,5%).  



- Roson et al. voerden een prospectieve studie uit bij 220 volwassenen met CAP, waarvan 
77% werd gehospitaliseerd. Een uitgebreid etiologisch onderzoek gebeurde m.b.v. 
Gramkleuring, cultuur en serologie, m.i.v. atypische pathogenen. Een diagnose van 
pneumokokken CAP werd gesteld op basis van positieve culturen uit normaliter steriele 
vochten of een Gramkleuring en cultuur van sputum. Bij 30% werd een etiologische diagnose 
gesteld, met 19% pneumokokken CAP. De sensitiviteit en specificiteit, berekend t.a.v. de 
patiënten met gekende etiologie, zijn respectievelijk 65,9% en 100%. De auteurs vermeldden 
dat de antigentest gevoeliger lijkt bij ernstige CAP (Fine klasse IV en V) (95% versus 65%). 
De auteurs vermeldden dat de antigentest een snelle diagnose van pneumokokken 
pneumonie toeliet bij 26% meer patiënten dan Gramkleuring van sputum. Uit deze studie kan 
geconcludeerd worden dat de performantie van de antigentest het best is bij patiënten met 
ernstige CAP.  

- Strälin et al. voerden een prospectieve studie uit bij 215 volwassenen met CAP. Er gebeurde 
een uitgebreid etiologische investigatie m.b.v. culturen, antigendetectie en serologie, m.i.v. 
atypische en virale pathogenen. Op basis van een referentiestandaard met cultuur van bloed 
en sputum werd bij 27% de etiologische diagnose van pneumokokken pneumonie gesteld. In 
vergelijking met deze referentiestandaard vertoonde de Binax urine antigentest een 
sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV van respectievelijk: 60%, 82,8%, 67% en 84,9%. Indien 
zwak positieve resultaten als negatief werden afgelezen werden sensitiviteit, specificiteit, PPV 
en NPV respectievelijk: 37,9%, 96,7%, 78,5% en 80,7%. De sensitiviteit en specificiteit waren 
niet significant verschillend i.f.v. de ernst van de CAP. De auteurs concludeerden dat de 
antigentest omwille van de goede specificiteit gebruikt kan worden om de diagnose van 
pneumokokken CAP te bevestigen.  

- Yu et al. voerden een prospectieve studie uit bij 133 volwassenen met CAP en berekenden 
de sensitiviteit van Binax urine antigentest t.o.v. cultuur van bloed en/of pleuravocht, 
Gramkleuring van sputum en sputumcultuur als respectievelijk 87,5%, 77,6%, 73,7%. De 
specificiteit kon niet berekend worden met de data uit de publicatie.  

 
Vergelijking van deze studies wordt bemoeilijkt door de modificaties die aangebracht worden in het 
protocol van de urinetest, het gebruik van andere (combinaties van) testen als ‘gouden standaard’ en het 
gebruik van andere inclusiecriteria voor de studiepopulatie (o.a. het al dan niet includeren van patiënten 
met CAP van ongekende etiologie). De grote prospectieve studies met een uitgebreid etiologisch 
onderzoek naar pathogenen in het algemeen en naar S. pneumoniae in het bijzonder suggereren dat de 
antigentest gevoeliger is dan elk van de klassieke onderzoeken afzonderlijk en een redelijke specificiteit 
heeft, doch omwille van de lage prevalentie vertaalt zich dit over het algemeen in een lage PPV. Er zijn 
echter argumenten om aan te nemen dat de in de studies gevonden prevalentie een onderschatting zijn 
van de ware prevalentie van pneumokokken CAP. Het nut van het concentreren van urine is onduidelijk. 
 
De IDSA richtlijnen beschrijven de Binax urine antigentest als een aanvaardbare test ter versterking van 
het standaard diagnostisch onderzoek van bloed en sputum. De snelheid van uitvoering (+/ 15 minuten) 
en de eenduidige interpretatie worden omschreven als het grote voordeel van de test. Aangeraden wordt 
de antigentest enkel te verrichten bij volwassenen en niet bij kinderen. De antigentest zou de opbrengst 
aan geïdentificeerde pathogenen moeten verhogen en leiden tot een nauwere therapie bij een positief 
testresultaat. Bijkomende studies zijn nodig om de volle klinische impact van de test te evalueren. De BTS 
richtlijnen raden het gebruik van de Binax urine antigentest aan bij patiënten met ernstige CAP. 
 
De Manual of Clinical Microbiology vermeldt enkel dat de antigentest in combinatie met het klassiek 
diagnostisch onderzoek dient te gebeuren.  
 
 

• Wat is de klinische performantie van de Binax urine antigentest in de etiologische diagnostiek van 
meningitis? 

 
- In de bijsluiter vermeldt de fabrikant een ongepubliceerde prospectieve studie met 590 

patiënten waarbij een lumbale punctie werd verricht omwille van en vermoeden van 
meningitis of een andere reden. De referentiestandaard was een kweek van cerebrospinaal 
vocht (CSV). De proportie patiënten met een vermoeden van meningitis, voorafgaand 
antibioticagebruik en resultaten van de Gramkleuring worden echter niet vermeld. De Binax 
antigentest werd uitgevoerd op CSF. Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV zijn 
respectievelijk: 97%, 99%, 90,6% en 99,8%.  

- Marcos et al voerden een kleine prospectieve studie uit bij volwassenen met enerzijds 25 



gevallen met klinische tekens van bacteriële meningitis en een pleocytose van minstens 100 
neutrofielen/µl CSV, en anderzijds 32 neurochirurgische controlepatiënten. Sensitiviteit, 
specificiteit, PPV en NPV zijn respectievelijk: 100%, 80,9%, 66,7% en 100%. Van de 4 
gevallen met een positieve antigentest vermeldden de auteurs dat 3 reeds antibiotica 
toegediend hadden gekregen. Alle controlepatiënten testten negatief.  

- Samra et al. voerden een prospectieve studie uit bij 519 kinderen en volwassenen met een 
vermoeden van meningitis. De Binax antigentest werd uitgevoerd op urine en CSV en 
vergeleken met het resultaat van CSV cultuur. Een etiologische diagnose werd gesteld bij 
13,4%, S. pneumoniae werd gekweekt bij 4,2%. Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV van de 
antigentest op CSV zijn respectievelijk: 95,5%, 100%, 100% en 99%; op urine: 57,1%, 86,3%, 
17,6% en 97,9%. De proportie patiënten die reeds antibiotica kregen en de resultaten van de 
Gramkleuring werden niet vermeld. Er werden geen resultaten van hemoculturen of andere 
culturen weergegeven. 

 
De ene grote, prospectieve studie van Samra et al. suggereert een goede klinische performantie van de 
Binax antigentest bij patiënten met een vermoeden van meningitis, indien deze wordt uitgevoerd op CSV, 
en niet urine, maar vraagt bevestiging. 
 
 
c) Wat is de impact van de Binax urine antigentest op het therapeutisch beleid en de prognose van de 

patiënt? 
 
Er zijn geen studies uitgevoerd die de impact van de Binax antigen test op het beleid bij pneumokokken 
infecties en de prognose hebben geëvalueerd. In het algemeen zijn er echter geen prospectieve data 
beschikbaar die het effect van een etiologische diagnose van een pneumokokken infectie op beleid en 
prognose documenteren. 
 
 
d) Is het gebruik van de Binax urine antigentest kosteneffectief? 
 
Een nadeel van de Binax urine antigentest is zijn hoge kostprijs (140 Euro voor 12 testen). Er is 1 
prospectieve studie uitgevoerd over de kosteneffectiviteit van de Binax urine antigentest bij patiënten met 
een gedocumenteerde CAP. Het rationale is dat bij een positieve testuitslag de initiële empirische 
therapie vernauwd kan worden omwille van de hoge specificiteit van de test. Deze nauwere therapie kan 
potentieel een kostenbesparing opleveren. Oosterheert et al. stelden een algoritme op dat rekening houdt 
met de totaalkost van antibiotische therapie en van microbiologische diagnostiek. Ze berekenden dat een 
overschakeling van een combinatietherapie met ceftriaxone en een neomacrolide naar penicilline G, 
amoxicilline of amoxicilline-clavulaanzuur (doch niet van amoxicilline-clavulaanzuur naar penicilline G) 
kostenbesparend kan zijn. Maar in hun studiepopulatie was er geen besparing in de praktijk. Als reden gaf 
men de lage proportie aan positieve antigentesten en het lage prijsverschil tussen de in de praktijk 
toegepaste initiële empirische therapie en de vernauwde therapie. In het algoritme geen rekening 
gehouden met de impact op de kosten van vals-positieve testuitslagen en het geen gevolg geven aan een 
positieve testuitslag. Er werd ook geen rekening gehouden met de impact op de ontwikkeling van 
resistentie en geassocieerde kosten op langere termijn.  
 
De kosteneffectiviteit van het gebruik van de Binax urine antigentest is nog niet bewezen, doch is een 
moeilijke oefening, zeker wanneer men de effecten op lange termijn wil includeren. 
 

To do/ Actions 
Vooraleer verdere acties gepland kunnen worden, dient de problematiek met de clinici besproken 
te worden. 
 
Modified from: Sackett DL., Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Churchill 
Livingstone, 2000 
 
 
Addendum1: 
 
Binax NOW Streptococcus pneumoniae urine antigentest 
 



Immuunchromatografische test ter detectie van C-polysacharide in urine of CSV. 
 
Principe: 
 
De drager is een nitrocellulose membraan. Konijn anti-C-polysacharide antistoffen zijn geadsorbeerd op 
de membraan o.v.v. een lijn (sample line). Geit anti-konijn IgG antistoffen zijn geadsorbeerd t.h.v. een 
tweede lijn (control line). Een tweede set konijn anti-C-polysacharide antistoffen, geconjugeerd op 
colloïdaal goud partikels zijn aangebracht op een stuk inerte fibreuse membraan. 
 
Een wisser wordt ondergedompeld in ongeconcentreerde urine (1 tot 5 ml) en aangebracht op het sample 
pad. Toevoegen van citraatbuffer bevordert het vloeien van de urine over de membraan. De 
geconjugeerde konijn anti-C-polysacharide antistoffen binden op de C-polysacharide antigenen aanwezig 
in de urine. Deze antigen-antistof complexen worden gebonden door de geïmmobiliseerde konijn anti-C-
polysacharide antistoffen en vormen de sample line. Het exces aan konijn anti-C-polysacharide 
antistoffen wordt gebonden op de geïmmobiliseerde geit anti-konijn IgG antistoffen op de control line.  
 
Het testresultaat wordt afgelezen na 15 minuten. De interpretatie van de test houdt de aan- of 
afwezigheid in van met het blote oog zichtbare roos tot violette lijnen. Een positieve test vertoont twee 
zichtbare lijnen t.h.v. respectievelijk sample line en control line. Een negatieve test vertoont slechts één 
lijn t.h.v. control line. 
 
Uitvoering en interpretatie van de test op CSV verlopen identiek. 
 

 
 

 


