
INGEZONDEN 

Continu-iteit van zorg, kennistoets, 
bijwerkingen, referenten 

Continu"iteit van zorg 

In een Commentaar in het februari-nummer 
van dit tijdschrift rekent I}zermans af met het 
begrip continuHeit van zorg: 'een emotionele 
kwestie, verbonden met een vorige generatie, 
grotendeels een my the " aldus het betoog van 
deze auteur. I 

Waarom roept dit artikel zoveel negatieve 
gevoelens bij mij op? Voel ik mij aangespro
ken, omdat ik inderdaad tot een oudere genera
tie behoor? Ouderen worden tegenwoordig niet 
meer gehoord en weggestopt in bejaardenhui
zen, dus dat wekt geen verbazing. Inderdaad 
maak ik mij zorgen over de 'goede oude dag', 
waarbij ik in een weekend vier huisartsen aan 
mijn bed zal krijgen. Maar zover is het nog niet 
voor mij, dus dat kan het niet zijn. 

Is het het feit dat I}zermans wetenschap en 
persoonlijke opvattingen door elkaar haalt, en 
dat in een wetenschappelijke tijdschrift voor 
huisartsen? De auteur verwart zijn vooroorde
len met de feiten. Deze laatste komen slechts 
fragmentarisch en selectief gelnterpreteerd aan 
de orde. Maar dat moet eerder de redactiecom
missie worden verweten, die het commentaar 
heeft toegelaten. 

Wat mij hindert, is vooral de arrogantie van 
de hulpverlener die een bestaand probleem niet 
serieus neemt en die voor mij als patient even 
uitmaakt wat ik wei en niet zou willen. Dat de 
auteur de draak steekt met huisartsen die nog 
steeds weI continue zorg willen verlenen, ver
driet mij als patient. Ik weet - onder meer 
vanuit mijn vereniging - dat de laatste jaren 
door huisartsen terecht veel aandacht wordt 
besteed aan een meer patientgerichte benade
ring en aan het belang van een goede arts-pa
tient relatie. Dat neemt niet weg dat hulpverle
ners het moeilijk blijven vinden om zich in de 
rol van patienten werkelijk in te leven. Zo 
wordt in dit commentaar het begrip continulteit 
niet vanuit het standpunt van de patient be
schouwd. Een treffend voorbeeld van het feit 
dat continulteit door l}zermans aileen vanuit 
het standpunt van de hulpverlener wordt beke
ken, is de alinea over 'de aardige illustratie van 
een Amerikaans onderzoek'. De resultaten van 
dit onderzoek onderstrepen juist het belang van 
continulteit. Bekorting van de opnameduur is 
niet aileen goedkoop, maar vooral voor patien
ten van belang. Een ziekenhuisopname is voor 
patienten een ingrijpende zaak, zodat bekorting 
ervan van grote emotionele betekenis is? Op de 
gevoelens van de patient gaat l}zermans echter 
niet in. 

Mijn problemen heb ik ook aan een mij goed 
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bekende hoogleraar huisartsgeneeskunde - ge
heel toevallig met dezelfde naam als ik - voor
gelegd. Deze gaat op mijn verzoek op enkele 
aspecten nader in. 

ContinuHeit van zorg door huisartsen wordt 
vooral sinds de formulering van de Woudscho
ten-conferentie als een van de belangri jkste 
pijlers van de huisartsgeneeskunde be
schouwd. Hoewell}zermans terecht drie vor
men van continuiteit vermeldt, wordtdit onder
scheid door hem ook niet consequent gemaakt. 
I}zermans citeert opvallend veel onderzoek uit 
het buitenland, een bezwaar daar in bijvoor
beeld de VS continulteit van zorg vrijwel niet 
bestaat. Dit geldt zeker voor continulteit in 
persoon, maar ook in zorg. Nederlands onder
zoek wordt helaas niet geciteerd. 

In 1974 zijn in Huisarts en Wetenschap de 
resultaten beschreven van een zogenaamde 
pseudo-groepspraktijk. 3 Vit dit onderzoek 
blijkt dat continuiteit vooral in bepaalde situa
ties door patienten van belang wordt gevonden. 
Hoewel men in het algemeen de eigen huisarts 
van groot belang acht, blijkt dat contacten met 
andere artsen deze voorkeur doet verminderen. 
Slechts een vijfde van de onderzochte patienten 
had moeite met een andere arts. Het blijkt ech
ter dat de hulpvraag en aard van de problemen 
een belangrijke rol spelen bij de vraag of de 
eigen huisarts al of niet van belang wordt ge
acht. Bij spoedhulp voor somatische proble
men is de hulp van de eigen huisarts minder 
nodig, bij psychosociale problemen juist weI. 
Het is logisch dat voor patienten met levensbe
dreigende situaties allereerst continulteit van 
zorg van belang is, dat wil zeggen snelle des
kundige hulp. Bij het ziekte- en verwerkings
proces (men denke aan het bedreigend karakter 
van een hartlijden) zal men weI waarde aan 
continulteit in persoon toekennen. ContinuHeit 
van zorg is altijd van belang, continulteit in 
persoon is sterk afhankelijk van de situatie en 
aard en ernst van de ziekte of klachten. Dit is 
duidelijk anders dan l}zermans beschrijft; hij 
haalt zelfs continulteit in persoon en van zorg 
door elkaar. 

'Waarschijnlijk wil de auteur aileen conti
nulteit in persoon relativeren en niet het begrip 
continuneit van zorg?' , aldus mijn zegsman. Ik 
voel mij al wat geruster: er is nog hoop voor 
mijn oude dag! Ik begrijp dat l}zermans conti
nuHeit in persoon en in zorg niet goed heeft 
onderscheiden en daardoor het kind met het 
badwater heeft weggegooid. Boven het artikel 
lees ik toch echt 'continuileit in zorg', terwijl 
hij hopelijk continulteit in persoon bedoelt. 
Ook l}zermans zal toch een huisarts willen die 
voor een goede waameming heeft gezorgd? 

Volgens mijn hooggeleerde zegsman is l}zer
mans in meer valkuilen gestapt: 'De auteur 
generaliseert eigen ervaringen en opvattingen 
uit Amsterdam naar Nederland; Nederland is 
echter weI klein, maar toch groter dan onze 
hoofdstad'. Naast deze selectie-bias draait de 
auteur de zaken om: het feit dat de werktijden 
thans korter zijn geworden, zegt toch niets over 
de noodzaak om continulteit te garanderen? 
Integendeel: omdat de auteur het belang van 
continulteit ontkent of bagatelliseert, wordt 
ook niet ingegaan op een aantal negatieve 
aspecten van discontinue zorg. Zo blijkt dat 
vrijwel aile tuchtzaken, civiele procedures en 
dergelijke zich in het weekend afspelen of an
derszins met discontinui"teit van zorg te maken 
hebben. Dat dit geen my the is, blijkt uit de 
regelmatige gepubliceerde casui·stiek in Me
disch Contact en het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde. Ook de boekjes Valkuilen 
in de Huisartsgeneeskunde spreken duidelijke 
taal.4 

Vit een recent verschenen proefschrift blijkt 
dat in Den Haag bijnade helft van de huisartsen 
of hun waamemers buiten werktijden niet be
reikbaar was. Dit gold vooral voor de jonge 
huisartsen.5 Dat stemt niet erg hoopvol voor de 
toekomst. 

Zeker diegenen die verantwoordelijk zijn 
voor de opleiding van jonge huisartsen, zouden 
het probleem van discontinulteit moeten onder
kennen, analyseren en proberen oplossingen 
aan te dragen. Dat is zeker mogelijk, maar het 
vraagt weI om erkenning en herkenning van de 
problemen rondom het waarborgen van conti
nulteit, zowel in persoon, als daar reden toe 
bestaat, als in zorg en tijd. 

Continulteit in persoon vraagt om een huis
arts die bereid is om in bepaalde gevallen de 
werktijd te overschrijden. Niet om op aile eisen 
van afhankelijke patienten in te gaan, maar om 
waar echt nodig patienten te steunen bij hun 
ziekten en lijden. Ook is het van belang dat een 
patient bij verschillende huisartsen bekend is 
en bij afwezigheid ten minste op een bekende 
arts kan terugvallen. Continuiteit in zorg vraagt 
om goede onderlinge berichtgeving bij waame
ming, iets waar nogal eens wat aan ontbreekt. 

Wat betreft de continulteit van zorg en in tijd 
is een goede registratie een absolute voorwaar
de om althans de noodzakelijke informatie over 
te kunnen dragen aan waamemers. Vit onder
zoek blijkt dat de registratie van huisartsen niet 
aan de ~estelde eisen uit de NHG-standaard 
voldoet. 'Samenwerking in groepen of ge
zondheidscentra, modeme communicatiemid
delen zijn van belang', aldus mijn zegsman. 

Als ervaringsdeskundige hoop ik dat dit 
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cornmentaar de tongen los zal maken. Te lang 
is aan dit probleem te weinig aandacht besteed. 
Pas als het probleem onderkend en goed geana
Iyseerd, is kan ook aan een oplossing worden 
gedacht. Dan kan ik met een rustig gevoel van 
mijn pensioen genieten. 
Ruut A. de Melker, ervaringsdeskundige. 
Patientenvereniging 'Hoop doet Leven' 
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Naschrift 
De meervoudige persoonlijkheid die De Mel
ker in zijn ingezonden brief ten tonele voert, 
bestaat uit een bijna-bejaarde patient en een 
hooggeleerd alter ego, broederlijk verenigd in 
een direct van de he up schietende straatvechter: 
'IJzermans rekent af met het begrip continuI
teit', 'wetenschap en persoonlijke opvattingen 
worden door elkaar gehaald', 'feiten worden 
fragmentarisch en selectief gelnterpreteerd', 
en: 'IJzermans zal voor mij als patient wei even 
uitmaken wat goed voor me is'. 

De onbevangen lezer moet wei denken dat 
De Melker een commentaar bespreekt waarin 
een pleidooi wordt gehouden voor de onmid
dellijke afschaffing van elke vorm van conti
nuYteit van de hand van iemand die, niet gehin
derd door enige kennis van zaken zijn persoon
lijke visie ruim baan geeft. De werkelijkheid is 
anders. 

In mijn commentaar wordt niet 'afgerekend 
met (het belang van) continuYteit' , er wordt niet 
'de draak gestoken' met huisartsen die continue 
zorg belangrijk vinden, het belang van conti
nuYteit wordt niet 'ontkend', noch 'gebagatelli
seerd' , en van 'arrogantie van de hulpverlener' 
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kan in mijn geval al helemaal geen sprake zijn. 
En wie ertoe neigt uit te maken wat goed is voor 
patienten, staat nog maar te bezien. 

Essentieel in mijn commentaar is de vast
stelling dat het begrip 'continulteit' in de litera
tuur vaak gehanteerd wordt met matig heldere 
definities, die bovendien veelal niet onder
bouwd zijn door empirisch onderzoek. Daar
door, zo stel ik, blijft de opvatting dat continul
teit aitijd 'goed' is, vooralsnog eerder een op
vatting dan een empirisch onderbouwd feit. Dat 
wil echter volstrekt niet zeggen dat ik het be
lang van continuiteit op voorhand ontken. Ook 
ik maak mij zorgen om allerlei maatschappelij
ke ontwikkelingen (en niet aileen rond het I1) 
die continulteit in de zorg zoals ik die heb 
gedefinieerd en empirisch onderbouwd, onder 
druk zetten. Continuiteit is een grondbeginsel 
van de huisartsgeneeskunde - zoals ik ook laat 
zien in mijn artikel in hetzelfde nummer van dit 
tijdschrift. 1 Daarin toon ik aan dat het met de 
continuiteit in de zorg in Nederland goed ge
steld is: ookjonge, part-time werkende huisart
sen bereiken binnen dezelfde ziekte-episode 
een zeer hoge continuiteit. En dat is goed, zo
wei voor die huisartsen als voor hun patienten: 
zij maken immers samen uit op welke manier 
en in welke vorm continuiteit (in de persoon, in 
de zorg en/of in de tijd) van belang is. 

Patient De Melker heeft klaarblijkelijk 
moeite met een onderzoeksresultaat, namelijk 
dat patienten voor een bepaald probleem soms 
(onder bepaalde omstandigheden) geen bijzon
der belang aan continuIteit lijken toe te kennen, 
en dat ook huisartsen er soms behoefte aan 
hebben de toorts een tijdje aan een ander over 
te dragen. Daarmee wordt door mi j geen enkele 
uitspraak gedaan over het belang van continuI
teit in de zorg van de huisarts voor de genees
kundige geschiedenis van de patient over de 
jaren. 

Het hooggeleerde deel van De Melkers per
soon haalt over mijn hoofd uit naar jonge huis
artsen, waarbij hij zich in zijn agressieve toon
zetting niet van de patient onderscheidt. Veel 
academischer wordt de inhoud van het betoog 
er niet op, getuige de volgende onjuistheden. 
• Ik zou 'opvallend veel' buitenlands (vooral 
Amerikaans) onderzoek aanhalen en 'Neder
lands onderzoek wordt helaas niet geciteerd' . 
Ik citeer vijf Amerikaanse artikelen, waarvan er 
twee strikt beschrijvend zijn, vier uit Engeland 
(met een vergelijkbaar gezondheidszorgsys
teem als in Nederland), drie Noorse, een Aus
tralisch en zeven Nederlandse, waaronder re
cente empirische onderzoeksverslagen. 
• 'De auteur generaliseert eigen ervaringen en 
opvattingen uit Amsterdam naar Nederland; 

Nederland is echter wei klein, maar toch groter 
dan onze hoofdstad'. Dat zou niet best zijn, als 
het waar was, maar naar welke eigen ervarin
gen en opvattingen van mij hier verwezen 
wordt, en waar die dan staan, is mij niet duide
lijk. 
• 'Ook IJzermans zal toch een huisarts willen 
die voor een goede waameming heeft ge
zorgd?' Ik ga ervan uit dat hier geen oprechte 
belangstelling voor mijn geneeskundig heil een 
rol spee1t. Maar wat dan wei? Het lijkt erop dat 
De Melker zelf niet erg goed onderscheid 
maakt tussen continuiteit in de persoon en in de 
zorg - iets wat hij mij verwijt. Mijn punt is dat 
huisarts en patient tot zovee1 mogelijk continui
teit in de persoon kunnen besluiten, en dat het 
geen van hogerhand gegeven 'feit' is. ContinuI
teit in de zorg binnen een episode is bijna altijd 
van belang. Binnen eenzelfde episode dient de 
zorg gecoordineerd te zijn en in dat kader kan 
ook continulteit in de persoon weer een rol 
spelen. 
• Patient De Melker laat zijn hooggeleerde 
helft zeggen: ' .. . de auteur draait de zaken om: 
het feit dat de werktijden thans korter zijn ge
worden, zegt toch niets over de noodzaak om 
continuiteit te garanderen? Integendeel: omdat 
de auteur het belang van continuYteit ontkent of 
bagatelliseert wordt ook niet ingegaan op een 
aantal negatieve aspecten van discontinue 
zorg .. .' , waarna een verwijzing voIgt naar de 
vele tuchtzaken die voortkomen uit problemen 
in de weekend-dienst. Hier bereikt De Melkers 
citeervaardigheid een dieptepunt. Het 'feit dat 
werktijden thans korter zijn geworden' wordt 
in mijn hele commentaar niet genoemd, laat 
staan dat deze vasts telling wordt gerelateerd 
aan de noodzaak tot continuIteit. En natuurlijk 
kan continuiteit in de zarg(!) tot problemen 
leiden. En natuurlijk is goede berichtgeving 
daarbij essentieel. Tegen welke stroman richten 
de heren De Melker zich? 

Patient de Melker mist tenslotte de gevoelens 
van de patient over continulteit. Daarover kan 
ik kort zijn: daar is weinig over bekend. In 
eerdere publikaties veronderstel ik op grond 
van het weinige beschikbare onderzoek dat 
patienten vooral continulteit in de zorg binnen 
een bepaalde episode of (kortere) tijdsperiode 
op prijs lijken te stellen. Huisartsen daarente
gen zouden vooral continuiteit in de persoon 
en/of in de tijd belangrijk vinden ('Ievensloop
geneeskunde') . 

De Melker suggereert dat ik een ziekenhuis
opname geen ingrijpende zaak vind. Ik ben 
geneigd mijn eigen ervaringen hier buiten te 
laten: hoe ingrijpend of niet ingrijpend ik een 

231 



ziekenhuisopname vind, is hier niet erg aan de 
orde en ik doe daarover dan ook geen uitspra
ken. Wei bespreek ik de feitelijke observatie 
dat er in het voorschrijven van medicijnen of in 
het aantal verwijzingen of in veranderingen van 
de functionele toestand, geen verschil was tus
sen een 'continue' en een 'discontinue' groep, 
waaruit ik concludeer dat andere mechanismen 
een rol spelen dan aileen het 'idee precon~ue ' 

dat de wereld ophoudt te draaien als een en 
dezelfde huisarts er niet altijd onvoorwaarde
lijk voor zijn patienten is . Huisarts en patient 
zijn competente en autonome mensen, die sa
men in staat zijn om continui'teit te doseren, en 
om te beoordelen wanneer continui'teit nuttig of 
prettig is. 

Tenslotte nog dit. Het is altijd goed als er in 
Huisarts en Wetenschap een discussie tot stand 
komt, zeker als het over een belangrijk en rele
vant huisartsgeneeskundig onderwerp gaat. In 
een wetenschappelijk tijdschrift als dit zou men 
echter wei enig niveau mogen eisen. Daarbij 
geldt in elk geval als grondregel dat 'citeren' 
wat er niet staat ongeoorloofd is (en dat geldt 
voor patienten, hoogleraren en de rest van de 
wereld). 

Er bestaat in mijn ogen verder nogal wat 
discrepantie tussen het beleid bij een ingezon
den brief van dit kaliber en van deze omvang 
(langer dan het gewraakte commentaar zeIt) en 
het beleid bij reguliere publikaties. Hierbij 
wordt de auteur veelal geconfronteerd met een 
lange weg van redactioneel beleid en eindre
dactionele werkzaamheden, waardoor het eind
produkt vaak bijzonder 'geconcentreerd' is. 
Kennelijk wordt er bij de redactionele com
mentaren en eindredactionele bewerking in 
H & W van uitgegaan dat een stuk beter is, naar
mate het korter is, waarbij de onderliggende 
gedachte is dat de lezer zich zo goed concen
treert dat alles maar een keer hoeft te worden 
gezegd. Hoe juist dat miss chien ook in weten
schapsredactionele zin is, het kan wei tot pro
blemen leiden: lezers zijn niet allemaal altijd zo 
geconcentreerd. 

Dit potentiele probleem heeft De Melker 
overigens waarschijnlijk geen parten gespeeld. 
Daarvoor dicht hij mij te veel uitspraken toe die 
niet aan het commentaar ontleend kunnen wor
den: zijn uitspraken lijken meer aanwijzingen 
voor vooringenomenheid dan voor een gebrek 
aan concentratie. Daarmee is ook zijn retori
sche vraag 'waarom roept dit artikel zoveel 
negatieve gevoelens bij mij op?' overtuigend 
beantwoord. 

C.J.IJzermans 
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IJzermans CJ, Oskam SK. Continui1eit in de zorg 
opnieuw gemeten. Huisarts Wet 1993; 36(2): 50-
3. 

Kennistoets 

Volgens het antwoord bij vraag 2 van de Ken
nistoets in Huisarts en Wetenschap 1993; 
36(3): 114 zou Heparinoi'd-creme verbetering 
van de klachten geven bij tromboflebitis; daar
bij wordt gerefereerd aan: Van de Lisdonk, et 
aI., red. Ziekten in de huisartspraktijk. In dit 
boek staat echter duidelijk dat het nut van loka
Ie smeersels niet is aangetoond. Dit is in over
eenstemming met het CMPC-advies (Farmaco
therapeutisch kompas 1993). 

F.C. Bisterbosch 
huisarts te Schijndel 

Naschrift 
Tot onze spijt is bij het aanleveren van de 
vragen het antwoord op vraag 2 verkeerd in het 
antwoordlijstje terecht gekomen. Het enige 
goede antwoord op deze vraag is: onjuist. 

Just Eekhof, huisarts 
Coordinator Kennistoets 
Samenwerkingsverband-IOH 

Bijwerkingen 

Van Duijn stelt dat amoxicilline en doxycycline 
terecht middelen van eerste keus zijn bij de 
(eventuele) behandeling van acute sinusitis en 
acute bronchitis. Deze keus onderbouwt hij met 
literatuurgegevens, waaruit blijkt dat er sprake 
is van een goede in vitro gevoeligheid van de 
bacterieIe verwekkers. Tevens kunnen de beta
lactamase producerende stammen slechts bij 4 
procent van de infecties worden aangetoond. 
Daamaast gaat het om vertrouwde middelen 
met geringe en vertrouwde gastro-intestinale 
bijwerkingen. 1 

Deze laatste stelling is voor discussie vat
baar. Naar mijn mening worden de bijwerkin
gen van met name amoxicilline te veel onder
schat.2-4 Als vervolgens ook het begrip 'kolo
nisatieresistentie' in de beschouwing wordt be
trokken, blijkt amoxicilline een duidelijk nega
tief effect te hebben, in tegenstelling tot doxy
cicline en cefalosporinen.5-10 Ook kan het ge
bruik van amoxicilline bij aanwezigheid van 
andere ziekten (Cara, diabetes mellitus) of an
dere medicaties (denk aan bejaarden) tot meer 

bijwerkingen leiden.11 12 In deze laatste situa
ties zou amoxicilline juist niet als middel van 
eerste keus moeten worden aangemerkt, maar 
vee leer doxycycline of de 2e/3e-generatie ce
falosporinen . 

Met betrekking tot de vermelding van cotri
moxazol als antibioticum van tweede keus wil 
ik opmerken dat Van Duijn de relatief vele 
bijwerkingen onvermeld heeft gelaten. 13-15 Ge
zien dit laatste zou op basis van het antibacte
riele spectrum (zie tabel2 in Van Duijn's arti
kel) in combinatie met het (aanzienlijk) lagere 
percentage bijwerkingen de 2e/3e-generatie 
van de (aanzienlijk duurdere) cefalosporinen 
wellicht toch de voorkeur verdienen.16 17 

H.M. Laane, 
huisarts te Muiden 

1 Van Duijn NP. Welk antibioticum bij acute sinu
sitis en acute bronchitis? Huisarts Wet 1993; 
36(3): 507-11. 

2 Watt B, Collee JG. Bacterial challenges and evol
ving antibacterial drug strategy. Postgrad Med J 
1992; 68: 6-21. 

3 De Marie S, Verbrugh HA. Antibiotica. Ontwik
kelingen en plaatsbepaling. Ned Tijdschr Ge
neeskd 1992; 136: 673-8. 

4 Van Klingeren B, Michel MF, Wagenvoort JHT. 
Beheersing van het resistentievraagstuk door het 
voeren van een antibioticabeleid. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1992; 136: 860-4. 

5 Christens son B, Nilsson-Ehle I, Ljungberg B, et 
al. A randomized multicenter trial to compare the 
influence of cefaclor and amoxycillin on the co
lonization resistance of the digestive tract in pa
tients with lower respiratory tract infection. Infec
tion 1991; 19: 208-15. 

6 Trigg CJ, Wilks M, Herdman MJ, et al. A double
blind comparison of the effects of cefaclor and 
amoxycillin on respiratory tract and oropharynge
al flora and clinical response in acute exacerba
tions of bronchitis . Respir Med 1991; 85: 301-8. 

7 Vollard EJ , Clasener HAL, Van Saene HFK, Mul
Ier NF. Effect on colonization resistance: an im
port criterion in selecting antibiotics. Dicp Ann 
Pharmacother 1990; 24: 60-6. 

8 Herthelius-Elman M, Mollby R, Nord CE, Win
berg J. The effect of amoxycillin on vaginal colo
nization resistance and normal vaginal flora in 
monkeys. J Antimicrob Chemother 1992; 29: 329-
40. 

9 Vollard EJ, Clasener HAL, Janssen AJHM, Wyn
ne HJA. Influence of amoxycillin on microbial 
colonization resistance in healthy volunteers. J 
Antimicrob Chemother 1990; 25: 861-71. 

10 Amyes SGB, Tait S, Thomson CJ, et al. The 
incidence of antibiotic resistance in aerobic faecal 
flora in South India. J Antimicrob Chemother 
1992; 29: 415-25 . 

11 Janknegt R, Boogaard-Van de Born J, Hameleers 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1993; 36(617) 



BAMJ, et al. Pharmacokinetics of amoxycillin in 
elderly in-patients. Pharm Weekb11992; 14: 27-9. 

12 Benard Y, Brambilla C, Bonnaud F, et al. Com
parative study of cefadroxil and a combination of 
amoxycillin and clavulanic acid in the treatment 
of acute superinfections in chronic pulmonary 
disease in adults. MedMalInfect 1991; 21: 350-8. 

13 Webster IW. A double blind cross-over trial of 
thrimethoprim and sulphamethoxazole in chronic 
bronchitis. Thorax 1971; 26: 319. 

14 Van der Ven AJAM, Koopmans PP, Vree TB, 
Van der Meer JWM. Adverse reactions to co-tri
moxazole in HIV infection. Lancet 1991; 338: 
431-3. 

IS Rieder MJ, UetrechtJ, Shear NH, et al. Diagnosis 
of sulfonamide hypersensitivity reactions by in
vitro 'rechallenge' with hydroxylamine metabo
lites. Ann Intern Med 1989; 110: 286-9. 

16 Trigg CJ, Wils M, Herdman MJ, et al. A double
blind comparison of the effects of cefaclor and 
amoxycillin on respiratory tract and oropharynge
al flora and clinical response in acute exacerba
tions of bronchitis. Resp Med 1991 ; 85 : 301-8. 

17 Davies A W, Potter CE, Higson D1. Ceporex twi
ce a day in the treatment of urinary tract infec
tions: A comparison with amoxicillin. J Drug Dev 
1991; 4: 25-9. 

Naschrift 
De opmerkingen van Laane over amoxicilline 
zijn terecht, maar zijn conclusies gaan te ver. 
Amoxicilline is inderdaad bekend om de scha
de aan de beschermende commensale flora in 
darmen, vagina en luchtwegen. 1-3 Hierdoor kan 
tevens overgroei ontstaan van pathogene gram
negatieve staven en schimmels. Doxycycline 
en cefalosporine vertonen dit effect niet. 

Het verwijderen uit de routine van het ver
trouwde en veilige amoxicilline zou echter gro
te consequenties hebben. De keuze zou kleiner 
worden, waardoor er meer ruimte zou ontstaan 
voor de mass ale introductie van middelen als 
de cefalosporinen en de nieuwe macroliden. 
Deze middelen horen in reserve te blijven voor 
die gevallen waarin middelen van eerste en 
tweede keus niet helpen. Omdat de consequen
ties zo groot zijn, dient een contra-advies voor 
amoxicilline onderbouwd te worden met 
zwaarwegende argumenten. Zo'n argument 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het percent
age amoxilline-resistente stammen te hoog 
wordt, analoog aan de sulfaresistentie bij uri
neweginfecties. Het percentage resistente 
stammen, voomamelijk Haemophilus influen
zae, is in Nederland echter laag door het terug
houdende beleid van de Nederlandse artsen. 
Farmacotherapie-overleg heeft hierop aan
toonbaar invloed.4 Amoxicilline zou ook niet 
meer als middel van eerste keus moeten worden 
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beschouwd als patienten hiermee minder vlot 
zouden herstellen en meer bijwerkingen zou
den hebben. Dat zou dan moeten blijken uit 
herhaald en overtuigend vergelijkend onder
zoek bij patienten in de huisartspraktijk. Maar 
zulk onderzoek is er gewoon niet. De beschik
bare literatuur heeft betrekking op de verkeerde 
populatie, het verkeerde middel of de verkeerde 
vergelijking. Microbiologische argumenten, 
vruchtbaar voor theorievorming en individuele 
zorg, zijn onvoldoende voor een landelijk anti
bioticabeleid. Etiologisch onderzoek wijst de 
weg, onderzoek naar effectiviteit beslist. 

De argumenten van Laane vinden overigens 
wei gehoor: in plaats van de nieuwe cefalospo
rinen als middel van tweede keuze aan te beve
len, adviseert de Commissie Farmacotherapie 
tot korte kuren van vijf dagen voor alle lucht
weginfecties; dit beperkt de kolonisatieresis
tentie. 15 
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Referenten 

Tot mijn verbazing las ik in het naschrift bij de 
ingezonden brief van C. Jansveld - Huisarts 
Wet 1993; 36(3): 113 - dat 'de naamsvermel
ding van referenten bij standaarden niet auto
matisch betekent dat deze referent het voorge
stelde beleid volledig onderschrijft. De naams
vermelding van referenten moet niet worden 
gezien als teken van voUedige instemming, 
maar als een dankbetuiging voor het leveren 
van commentaar.' 

Eerlijk gezegd was dat voor mij toch niet zo 
vanzelfsprekend. Als iemands naam vermeld 
wordt bij een artikel (of standaard in dit geval), 
lijkt het aannemelijk dat deze referent het eens 
is met hetgeen in het artikel dan wei standaard 
geschreven staat. Een deel van de autoriteit die 

een standaard heeft, wordt mijns inziens ver
oorzaakt door toetsing door deskundigen (bij
voorbeeld een specialist). Het lijkt mij dat er 
andere wegen zijn om iemand te bedanken voor 
commentaar dan vermelding als referent. 

Gaame zou ik van het NHG vememen of de 
zienswijze van Hensbergen & Rosmalen ook 
de hunne is. Verder zou het nuttig zijn om van 
de reeds gepubliceerde standaarden te weten in 
hoeverre de aldaar genoemde referenten het 
eens zijn met datgene wat in de standaard staat. 

C. Mostart 

Naschrift 
Referenten geven vrijwillig commentaar op de 
NHG-Standaarden. Zij doen dit a titre person
nel en meestal zeer uitgebreid. Het commentaar 
heeft de status van advies aan de voorberei
dingswerkgroep. De werkgroep beslist wat er 
van overgenomen wordt en wat niet. 

Vooraf wordt aan referenten meegedeeld dat 
het geven van commentaar naamsvermelding 
in het naschrift van de standaard impliceert. 
Indien zij dit niet wensen, wordt daarvan afge
weken. Tot nu toe hebben maar enkelen gewei
gerd. Dat was nooit, omdat het commentaar 
niet voor 100 procent was opgevolgd. De rede
nen voor het weigeren waren: 
- de referent was het op hoofdpunten oneens 

met het voorgestelde beleid; 
- de referent was het zeer eens met het beleid, 

maar durfde daar in de kring van zijn vakge
noten niet openlijk voor uit te komen. 

In de praktijk komt het er dus op neer dat 
naamsvermelding grosso modo instemming 
impliceert. Dit is echter nooit precies nagegaan; 
overigens zou een dergelijke meting ook bij
zonder moeilijk zijn. Uiteraard wordt door het 
NHG naamsvermelding ook als dankbetuiging 
beschouwd. Referenten worden echter nooit 
tegen hun zin en dus uitsluitend bij wijze van 
dankbetuiging vermeld. Helaas is dat in het 
geval waarop u reageert bij vergissing wei ge
beurd. Voor dit incident is aan de bewuste 
referent excuus aangeboden. Niettemin yond 
hij het wenselijk door middel van een ingezon
den brief duidelijk te maken dat hij de standaard 
op belangrijke punten niet onderschreef. Wij 
kunnen daar aile begrip voor opbrengen. 

Dr. S. Thomas 
F. Meulenberg, 
respectievelijk hoofd en coordinator afdeling 
Standaardenontwikkeling NHG 
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