
JA ARGANG13 JUNI2018

HANDOC: een scoresysteem om de noodzaak 
voor echocardiografie bij non-β-hemolytische 
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SAMENVATTING
Zweedse onderzoekers hebben een retrospectief 
onderzoek verricht bij  patiënten met een non-β-he-
molytische streptokokkenbacteriëmie (NHSB). De 
 patiënten werden in 2 cohorten verdeeld, waarbij de 
onderzoekers bij het eerste cohort keken naar de 
correlatie tussen diverse  patiëntkarakteristieken en 
het optreden van een infectieuze endocarditis (IE). 
 patiënten werden geacht een IE te hebben als zij vol-
deden aan de gemodificeerde dukecriteria of bij wie 
bij obductie een endocarditis werd aangetoond. De 
daaruit volgende variabelen werden uiteindelijk 
gebruikt om een HANDOC-score te ontwikkelen, die 
vervolgens werd gevalideerd met het tweede cohort.
(TIJDSCHR INFECT 2018;13(3):97)

HANDOC-SCORE
Het eerste cohort bestond uit 339  patiënten, van wie er uitein-
delijk 26 voldeden aan de criteria voor een IE. De variabelen die 
de beste correlatie lieten zien met het bestaan van een IE waren: 
(1) aanwezigheid van een hartruis of bekend hartklepgebrek; 
(2) positieve bloedkweken met Streptococcus mutans, S. bovis of 
S. sanguinis, terwijl S. anginosus juist voor 1 punt aftrek zorgt; 
(3) aantal positieve bloedkweken ≥2; (4) duur van de klachten 
≥7 dagen; (5) monocultuur bloedkweek; (6) ‘community-ac-
quired’ infectie. Deze variabelen vormen de zogenoemde HAN-
DOC-score (heart murmur or auscultation, aetiology, number 
of cultures, duration of symptoms, only 1 species, and commu-
nity-acquired infection) waarbij 1 punt wordt gegeven voor 
ieder van deze variabelen waarop positief wordt gescoord. Bij 
een score groter of gelijk aan 3 was de sensitiviteit in het tweede 
cohort 100%, bij een specificiteit van 76%. 
In het eerste cohort werd een negatief voorspellende waarde 
gevonden van 100%. Helaas gaven de onderzoekers voor het 
tweede cohort geen negatief voorspellende waarde. In beide 
cohorten is er bij 42% van de  patiënten een echocardiogram 
verricht. Indien de HANDOC-score was gebruikt om te bepa-
len of er wel of niet een echocardiogram verricht moest worden, 
dan was dat percentage 31% geweest.
De onderzoekers concluderen dat de HANDOC-score een 

makkelijk te gebruiken methode is om de kans op het bestaan 
van een IE te bepalen bij  patiënten met een NHSB en om te 
bepalen hoe zinvol het is een echocardiogram te laten verrich-
ten. Op deze manier kan het aantal onnodig gemaakte echo’s 
worden verminderd.

COMMENTAAR
Volgens de ESC-richtlijn endocarditis moet een echocardio-
gram worden verricht bij het vermoeden van een IE.1 Ook bij 
een Staphylococcus aureus-bacteriëmie bestaat er een indicatie 
voor een echo cor. Voor bacteriëmie met S. aureus en enterokok-
ken bestaan al scoresystemen om de kans op IE in te schatten. 
Voor de NHSB bestaat een dergelijk scoresysteem nog niet. De 
bovengenoemde HANDOC-score kan behulpzaam zijn bij de 
afweging om wel of geen echo cor te laten verrichten. Het lijkt 
veilig te zijn om de score te gebruiken om de echo eventueel 
achterwege te laten. Er zijn echter een paar kanttekeningen te 
plaatsen bij dit onderzoek. Ten eerste betreft het een retrospec-
tieve studie waarbij vanuit de publicatie niet alle benodigde 
gegevens herleidbaar zijn. De frequentie van afname van bloed-
kweken wordt bijvoorbeeld niet genoemd en ook wordt de tijd 
tussen de verschillende bloedkweken niet gespecificeerd.
Wat opvalt, is dat bij minder dan de helft van de gevallen uitein-
delijk een echo cor is uitgevoerd. Op zich hoeft dit geen belang-
rijk punt te zijn, omdat de score vooral bedoeld is om de kans 
op een IE te kunnen inschatten. Als de score een goede negatief 
voorspellende waarde heeft, kan het enerzijds worden gebruikt 
om bij bepaalde  patiënten met een lage a-priorikans een echo 
achterwege te laten. Wanneer  patiënten een hoge score hebben, 
voorziet dit daarentegen juist in extra munitie bij de discussie 
met de cardioloog om wel of niet voor een echo te kiezen.
Extra validatie door middel van een goed uitgevoerde prospec-
tieve studie lijkt nog wel wenselijk voordat deze score in de 
dagelijkse praktijk kan worden ingezet. Op dit moment kan de 
HANDOC-score al wel helpen bij de gedachtenvorming 
omtrent aanvullend onderzoek bij  patiënten met NHSB.
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