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Aspevall et al, CMI 2001 

European guidelines for urinalysis 



Pathogenese en pathologie 

• Opstijgend: cystitis en pyelonefritis  

vanuit de genitale mucosae? 

• Hematogeen, als gevolg van candidemie: 

minderheid! Doorgaans pyelonefritis 

met nadien ev. ontwikkeling van  

nierabcessen 

 

 

 

 

• Asymptomatische candidurie 

• Cystitis 

• Pyelonefritis 

• Fungus bal 

 

 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010 

diermodellen 



Bartlett, Medical Microbiology. Quality cost and clinical relevance. 1974 



Correcte indicatiestelling 

Wanneer gisten opsporen in urine? 

RISICOFACTOREN 

• Community-acquired versus nosocomiaal 

• Jonger 

• Meer vrouwen dan mannen 

• Zwangerschap 

• Vaker symptomatisch 

 

• Candidurie in de community: <1% 

 

 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010; Sobel et al, CID 2011 



Correcte indicatiestelling 

Wanneer gisten opsporen in urine? 

RISICOFACTOREN 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010; Tambyah et al, Arch Intern Med 2001; Nicolle, Drugs Aging 2005 

• Nosocomiaal 

3-32% 

genitale mucosae 



Correcte indicatiestelling 

Wanneer gisten opsporen in urine? 

RISICOFACTOREN 

• Nosocomiaal 

• Belangrijke risicogroep: neonatale IZ 

• Katheters en lijnen 

• Breedspectrum antibiotica 

 

 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010 



Correcte indicatiestelling 

Wanneer gisten opsporen in urine? 

• Wat met immuungecompromitteerde patiënten? 

• Stamceltransplant 

• Graft versus host disease 

• Orgaantransplantpatiënten 
• Subgroep niertransplantpatiënten is beperkt en deze 

groep vertoont dezelfde globale risicofactoren als niet-

transplantpatiënten 

• Kritiek zieke patiënten 

 

 

 
 

 

 

Achkar & Fries, Clin Microbiol Rev 2010; Cafdar et al, CID 2005  



Gisten ook opsporen en rapporteren 

indien niet aangevraagd? 

• Gisten groeien relatief gemakkelijk, maar soms ook 

traag… 

• Opgelet met dipslide-systemen! 

• Incubatietijden midstream urine bij niet-immuun-

gecompromitteerde patiënt: 18h of “overnacht” 

wellicht soms onvoldoende  

•  langer incuberen bij bepaalde risicoprofielen of 

indien sediment positief? 

 

 

 

 

 



• Sysmex UF-1000i® 

• Studie Gutierrez-Fernandez et al. 

• Gebruikte cut-offs: ≥ 150 bacteriën/µL of ≥ 50 

YLC/µL  CHROMagar Orientation medium® 

   (BD) (1 µL gekalibreerde entnaald) 

• 40% van de gisten werden geteld als RBC, vnl. 

een probleem bij hogere aantallen 
 

Bijdrage urinesediment  

en flowcytometrie 

Gutierrez-Fernandez et al, APMIS 2013; Wang et al, Am J Clin Pathol 2013; van der Zwet et al, Clin Chem Lab Med 2010 



Gisten ook opsporen en rapporteren 

indien niet aangevraagd? 

 

• Labgids gebruiken om aanvragers te informeren  

 

 

 

 

 

• Herincuberen bij: 

 
• Invasieve stalen 

• Puntvormige kolonies 

• Discrepantie tussen sediment/kliniek/kweek 

• Immuungecompromitteerde patiënten 

• YLC ≥ 50/µL 



Bij voorkeur binnen de 2 uur in het lab 

Indien niet mogelijk: maximum 24 uur bewaren 

4°C 

 

Urines voor cultuur: stabilisatie met boorzuur  is een optie maar een 

sediment is dan niet meer mogelijk. Respecteer de instructies van 

de fabrikant naar volume toe om vals positieve en vals negatieve 

resultaten te vermijden 

Staalbewaring 

Nickander et al, J Clin Microbiol 1982; Gillespie et al, J Clin Pathol 1999 



• Gramkleuring: op vraag, minder van belang bij 

opsporen gisten 
 

• “Wet mount” 

 

• Calcofluor 
 

Analytische fase: microscopie 



Analytische fase: cultuur 

• Te gebruiken media 

Sabouraud of chroomagar 

 

• Te enten volume 

 Bij specifieke vraag naar opsporen gisten in  

urine: 10 µL 

 

• Incubatie-omstandigheden 

 Omgevingslucht, 35°C 

 

• Incubatieduur 

 48 tot 72 uur 
 

 

 





Analytische fase: identificatie 

• Kiembuistest 

 

• Auxacolor 

 

• MALDI-TOF MS 

Rechtstreeks of snelle mierenzuurextractie 

Scores ≥ 1,7 gevalideerd 

 

 
 

 

 

Vlek et al, JCM 2014 



Analytische fase: 

gevoeligheidsbepaling 

• Zeker niet standaard!! 

 

• Indien wel: enkel zinvolle antifungale middelen testen 

 Echinocandines en azoles andere dan fluconazole 

geraken amper in de urinaire tractus 

 

• Commerciële systemen 

 Sensititre® en E-testen® 

 
 

 

 



Post-analytische fase: 

Rapportering van resultaten 
 

• Vermelding van reinculturen, met kwantificatie 

(vanaf 104/µL) 
 

• Mengsels: 

• Banale microflora of urogenitale flora 

• Mengflora 

 

• Urinesediment kan soms de interpretatie helpen 

 

• Gevoeligheidsbepalingen slechts in uitzonderlijke 

gevallen, na overleg 
 

 



Post-analytische fase: interpretatie 
 

• Infectie aangetoond? 

• Candidurie als merker van risico op invasieve candida-

infectie 

• Asymptomatische candidurie bij patiënt met 

blaaskatheter: katheter verwijderen 

• Behandeling nodig? 

• Welke? 
 Leroy et al, Ann Intensive Care 2011 



Alfouzan & Dhar, J Med mycology 2017 



Alfouzan & Dhar, J Med mycology 2017 



Take home messages 

 

• Candidurie is frequenter bij bepaalde 

risicogroepen  candidurie als merker van 

ernstige pathologie 

 

• Asymptomatisch versus symptomatisch 

 

• Specifieke analytische aanpak soms 

noodzakelijk 

 

 

 




