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Het kind met koorts In de huisartspraktijk
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Op basis van gegevens uit de Nationale Studie is
onderzoek gedaan naar koorts bij kinderen en de
behandeling daarvan door de huisarts. Vit de
contactregistraties van kinderen (0-14 jaar) is
nagegaan hoe vaak de huisarts een kind met
koorts zag, welke k1achten gepresenteerd werden, welke diagnosen de huisarts stelde, welke
diagnostiek hij uitvoerde en wat hij voorschreef.
Van de 64.198 kinderen in deze praktijken kwam
42 procent bij de huisarts; een op de acht van
deze kinderen kwam met koorts. De klachten
had den vooral betrekking op de luchtwegen,
evenals de diagnosen. De huisarts verrichtte
meestal aileen lichamelijk onderzoek; het aanvullend onderzoek was beperkt. De huisarts gaf
bij koortswering vaker paracetamol dan salicylaten. Vooral bij respiratoire diagnosen werden
antibiotica voorgeschreven (42 procent).
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De huisarts wordt frequent geconsulteerd
voor kinderen met koorts. Meestal gaat het
daarbij om ~en virale infectie;I-4 zo is in de
kliniek bij zeer jonge kinderen aangetoond
dat slechts in ongeveer 15 procent van de
gevallen een bacteriele infectie verantwoordelijk was voor de koorts. 5-7
De meningen over de noodzaak om
koorts bij kinderen te bestrijden, lopen
uiteen. 8- 1O Bij een virale aandoening is een
antibioticum niet gelndiceerd en verder
moet de arts bedacht zijn op het verband
tussen het gebruik van salicylaten en het
syndroom van Reye, met name bij influenza en waterpokken. l1 -13
De vraagstelling van ons onderzoek luidde als voIgt:
• Hoe vaak ziet de huisarts kinderen van
0-14 jaar met koorts, en welke andere
klachten worden er gepresenteerd?
• Welke diagnostiek verricht de huisarts?
• Welke diagnosen stelt de huisarts?
• Hoe vaak schrijft de huisarts antipyretica en antibiotica voor?
Methode

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt
van het materiaal van de Nationale Studie,
waarvoor verwezen kan worden naar eerdere publikaties. 14 15
Op contactniveau hebben wij een inventarisatie gemaakt van aIle contacten waarbij koorts een van de (maximaal drie) contactredenen was ('koortscontacten'). De
incidentie van koorts als contactreden is
berekend door het aantal kinderen met een
of meer malen koorts , te delen door de tijd
dat de kinderen werden gevolgd.
Op episode-niveau hebben wij ons beperkt tot de episoden die in de registratieperiode begonnen met koorts. Daarbij is de
diagnose van het laatste contact in de registratieperiode beschouwd als episodediagnose; impliciet is dus verondersteld dat
aIle geanalyseerde episoden ook binnen de
registratieperiode werden beeindigd. Bij
twee of meer diagnosen is uitgegaan van de
eerst gestelde diagnose.
De episodediagnosen zijn ingedeeld in vier
groepen:
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- koorts zonder etiologische diagnose
('Koorts') ;
- diagnosen betreffende de tractus respiratorius enlof het oor ('Resp. ') ;
- diagnosen betreffende de tractus gastrolntestinalis (G.!.);
- overige diagnosen (Overig).
Van deze episoden zijn aIleen de eerste
contacten bestudeerd. Nagegaan is of de
huisarts wei of niet diagnostiek verrichtte,
en zo ja, welk onderzoek: lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, urine-onderzoek, rontgenonderzoek en overig onderzoek. Verder is gekeken naar de eventuele
therapie: salicylaten (of een preparaat dat
salicylaten bevat), paracetamol of antimicrobiele therapie.
Resultaten

De deelnemende huisartspraktijken telden
samen 64.198 kinderen van Oc14 jaar. In de
registratieperiode hadden hiervan 27.462
kinderen contact met hun huisarts.
Er waren 4.370 koortscontacten bij 3.529
kinderen. Het aantal koortscontacten was
niet gelijk verdeeld over het jaar; in de
herfst lag dit het hoogst. De huisarts zag
evenveel jongens als meisjes.
• De meeste contacten werden geregistreerd bij kinderen van 1 jaar (tabell). De
incidentie bedroeg voor de groep van 0-4
jaar 443 gevallen per 1000 persoonsjaren,
en voor de groep van 5-14 jaar 98.
Bij ruim 20 procent van de koortscontacten was koorts de enige klacht; in de overige gevallen waren er nog een of twee
andere klachten (tabeI2).
Bij 3.062 contacten (70 procent) ging het
om een eerste contact, d.w.z. het begin van
een episode. Deze episoden bestonden uit
gemiddeld 1,4 contacten (maximaal 8).
• In 4 pro cent van de gevallen was 'koorts'
de episodediagnose. Veruit de meeste episodediagnosen hadden betrekking op de
tractus respiratorius (tabel 3); de belangrijkste diagnosen binnen de verschillende
diagnosegroepen zijn vermeld in tabel 4.
• Tijdens 89 procent van de eerste contacten van de koortsepisoden werd diagnostiek verricht (tabel 5). De diagnostiek bestond vrijwel uitsluitend uit lichamelijk onderzoek van het keel-neus-oorgebied en de
longen.
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Tabel 1 Leeftijdverdeling kinderen met
koortscontacten. Afgeronde percentages
(n=3529).

Tabel 3 Verdeling van koortsepisoden over
diagnosegroepen. Afgeronde percentages
(n=3062).

Leeftijd in jaren

o

Koorts
Respiratoir
Gastro-intestinaal
Overig

16
18
14
10
10

1
2
3
4
5
6
7

8
6
4
3
3
2
2
2
2
1

8
9
10
11
12
13
14
Ontbrekend

Tabel 4 De vijf meest voorkomende diagnosen (ICPC-codes) per diagnosegroep. Afgeronde percentages.

0,3

Tabel 2 Relatieve frequentieverdeling van de
tien meest gepresenteerde klachten naast
koorts. Afgeronde percentages (n = 4370).
Hoesten
Symptomen/klachten keel
Oorpijn
Aigemene zwakte
Infectie bovenste luchtwegen
Braken
Hoofdpijn
Gegeneraliseerde roodheid
Oiarree
Buikpijn

4
64
7
25

26
10
8
7
5
5
4
4
3
3

Respiratoir (n = 1972)
R74 Bovenste luchtweginfectie
R76 Acutetonsillitis
R78 Acute bronchitis
H71 Acute otitis media
R80 Influenza (excl. pneumonie)

29
16
15
15
7

Gastro-intestinaal (n=203)
074 Overige info maagdarmkanaal
071 Bof (+ complicaties)
087 Afw. maagfunctie/gastritis
011 Oiarree
070 Inf. diarree/dysenterie

55
21
7
4
4

Overige (n=767)
A77 Overige virusinfecties
A76 Virusinfectie met exantheem
A74 Rode hond
A97 Geen ziekte
U71 Cystitis/overige urineweginf.

54
8
4
4
3

Tabel 5 Diagnostiek verricht tijdens het eerste contact van de koortsepisode. Afgeronde
percentages per diagnosegroep (combinaties mogelijk).

Lich. onderzoek
Bloed
Urine
Rontgen
Overig
Totaal

Koorts
n=120

Resp.
n=1972

n=203

G.I.

Overig
n=767

Totaal
n=3062

70
4
8

92
0,6
1
0,4
0,3
92

82
2
5
0,5
3
83

85
4
5
0,1
0,3
86

89
2
3
0,3
0,4
89

71

Tabel 6 Het voorschrijven van medicatie, tijdens het eerste contact van de koortsepisode.
Afgeronde percentages per diagnosegroep.
Koorts
h=120

Salicylaten*
Paracetamol
Antibiotica
Antibiotica plust
Overig
Totaal

19
4
8
31

Resp.
n=1972

n=203

G.I.

Overig
n=767

Totaal
n=3062

1
12
39
3
21
76

0,5
20
1
0,5
23
44

2
19
6
0,6
12
40

2
15
27
2
18
63

* Salicylaten, of preparaten die salicylaten bevatten.

t Combinatie van antibiotica met salicylaten en/of paracetamol.
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• Tijdens het eerste contact van de koortsepisode werd in 63 procent van de gevallen
medicatie voorgeschreven. In de groep
'koorts' lag dit percentage het laagst, in de
groep met diagnosen betreffende de tractus
respiratorius het hoogst (label 6). Voorts
werd in de respiratoire groep tijdens het
eerste contact in 42 pro cent van de gevallen
een antibioticum voorgeschreven. In de
andere groepen lag ook dit percentage duidelijk lager (2-7 procent). Koortswerende
medicatie werd bij de kinderen met 'overige diagnosen' het meest frequent voorgeschreven (22 procent). Paracetamol werd
aanzienlijk vaker voorgeschreven dan een
salicylaat.
Beschouwing

Onze gegevens bevatten niet aIle resultaten
van de diagnostiek (geen resultaten van
lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek), en evenmin het tijdstip van genezing en de follow-up; daardoor missen wij belangrijke informatie, en
zijn de overwegingen van de huisarts nauwelijks te reconstrueren. Verder hebben
wij geen aandacht besteed aan gegevens uit
vervolgcontacten.
Een ander probleem is dat wellicht niet
in aIle gevallen waarin een kind koorts had,
de koorts ook als klacht is gepresenteerd.
Daarnaast is niet vastgelegd bij welke temperatuur van koorts werd gesproken; uit de
literatuur is bekend dat ouders de hoogte
van koorts vaak overschatten. 16 17
Van de 64.198 kinderen in de deelnemende
huisartspraktijken had 5,5 procent in de
registratieperiode van drie maanden contact met de huisarts wegens koorts. Van de
27.462 kinderen die in deze tijd de huisarts
bezochten, deed 12 procent dat wegens
koorts. De gevonden incidentie komt nagenoeg overeen met die in het Transitieproject. 18
In 96 pro cent van de gevallen kon de
huisarts zelf een nadere oorzaak van de
koorts vinden en in tweederde van deze
gevallen ging het om een respiratoir probleem. Deze bevindingen stemmen overeen met uitkomsten van eerder onderzoek.5 19-21
Vergelijking met het Transitieproject
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wordt bemoeilijkt door het feit dat de desbetreffende gegevens hierin per leeftijdgroep minder gedetailleerd worden gepresenteerd. Vijf procent van de koortsepisodes in het Transitieproject bleek in de
diagnose 'koorts' te resulteren. 18 Een duidelijk verschil in de top 5 van einddiagnosen is het voorkomen van de diagnose otitis
media in ons onderzoek; de kinderleeftijd
heeft zijn specifieke problemen. Klaarblijkelijk achtte de huisarts louter lichamelijk
onderzoek voldoende om een diagnose te
kunnen stellen. Dit is opmerke1ijk, gezien
de hoeveelheid adviezen in de literatuur
met betrekking tot aanvullende diagnostiek.1.3 22-24
Opvallend is dat de huisarts in de groep
met de symptoomdiagnose 'koorts' de minste diagnostiek verrichtte: in deze groep
werd 30 procent van de kinderen niet lichameIijk onderzocht; weI werd de urine vaker
onderzocht. KenneIijk ging de huisarts uit
van een spoedig herstel.
Het aandee1 van de gevallen waarin antibiotica werden voorgeschreven, valt mee
(29 procent). In de respiratoire groep werd
in 42 procent van de gevallen een antibioticum voorgeschreven. Daaronder vallen
ook de diagnosen tonsillitis en otitis media,
waarbij het gebruik van antibiotica ter discussie staat. In de diagnosegroep 'koorts'
kreeg 4 pro cent van de kinderen een antibioticum voorgeschreven. Geeft de huisarts
in deze gevallen een antibioticum uit angst
voor en ter preventie van een bacteriele
superinfectie? In de gastrointestinale groep
werd weinig antibiotica voorgeschreven.
De huisarts bleek bij koortswerende medicatie vaker paracetamol dan saIicyiaten
voor te schrijven; dit is conform het advies
in het Geneesmidde1enbulletin. l l Het zou
daarbij interessant zijn om ook inzicht te
hebben in de door ouders toegepaste medicatie.
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Abstract
Hamer-van Lange MAM, Dinant GJ, Van
Wersch JWJ. Reproducibility of cholesterol estimations using the Reflotron. Huisarts Wet 1992;
35(6): 243-5.
Cholesterol levels in capillary blood were measured twice within a brief interval, under identical circumstances, in 30 patients, in order to
assess reproducibility of cholesterol estimates
done with the Reflotron. Patients also visited the
hospital laboratory within one hour, the estimation in this case being done on venous blood. In
30 percent of cases a difference of minimally 0.5
mmolll was found between the two Reflotron
values. The laboratory values were systematically higher than the two Reflotron values. In 10 to
13 percent of the cases the difference between
the various estimates was clinically relevant.
Considering the investment required, purchase
of a Reflotron for cholesterol estimation should
be discouraged for the time being.
Key words Diagnosis, laboratory; Chemistry,
clinical; Physicians' offices; Blood chemical
analysis.
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