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Antibiotica voor kinderen met luchtweginfecties

Anne Dekker

Stand van zaken in de literatuur
In Europa en specifiek in Nederland zijn in de eerste lijn al 

interventies uitgevoerd om het antibioticagebruik bij volwas-

senen te verminderen, bijvoorbeeld via persoonlijke feedback, 

communicatietrainingen of onderwijs van experts. Deze 

interventies leidden vaak tot dalingen in het totale aantal 

antibioticaprescripties en/of in het aantal prescripties van 

niet-eerstekeuzemiddelen.1 Brede implementatie van deze 

interventies is schaars, omdat ze vaak duur en arbeidsinten-

sief zijn. Interventies om antibioticagebruik bij kinderen te 

verbeteren, zijn nog weinig uitgevoerd en  in Nederland nog 

helemaal niet.2 Interventies die zich richtten op gedragsveran-

dering van de arts en informatie voor ouders van kinderen met 

luchtweginfecties bleken het succesvolst.2 Online interventies 

voor huisartsen zijn ook effectief gebleken om  antibioticapres-

criptie te verminderen.3 Via online scholing werden kennis en 

communicatievaardigheden uit recente literatuur en richtlij-

nen overgedragen.3 Dit biedt mogelijkheden: online interven-

ties zijn breed toegankelijk en gemakkelijk te implementeren 

en daarom eerder kosteneffectief. Een onderzoek in Nederland 

naar het effect van een online scholing voor huisartsen over 

de antibioticabehandeling van kinderen met luchtweginfec-

ties in combinatie met informatiemateriaal voor ouders, lijkt 

daarom een waardevolle aanvulling op eerdere interventies.

Conclusie
Kinderen komen vaak met luchtweginfecties bij de huisarts. 

De richtlijnen adviseren een terughoudend antibioticabeleid; 

de meeste luchtweginfecties zijn viraal en verlopen onge-

compliceerd. Desondanks is er sprake van overprescriptie van 

antibiotica met de daarbij behorende nadelen van resistentie-

ontwikkeling en medicalisering. Een interventie, bestaande 

uit een online scholing voor huisartsen en informatiemate-

riaal voor ouders, kan het antibioticagebruik optimaliseren.   

Belangrijkste onderzoeksvraag
Wat is de effectiviteit van een online scholing voor de huis-

arts in combinatie met informatiemateriaal voor ouders, op 

het antibioticabeleid voor kinderen met luchtweginfecties? ▪
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Praktijkvraag
Een kind van 5 jaar komt met haar moeder op het spreekuur. 

Ze heeft sinds twee dagen koorts, hoest nu al een week en 

heeft vannacht door het hoesten nauwelijks kunnen slapen. 

Moeder vindt dat het zo niet langer gaat. Welke informatie 

geeft u en overweegt u een antibioticum voor te schrijven?

Huidig beleid
De NHG-Standaarden Acuut hoesten, Acute keelpijn, Acute 

rhinosinusitis en Otitis media acuta bij kinderen beschrijven 

combinaties van specifieke patiëntkenmerken, comorbiditeit, 

ernst van de aandoening en klachten en symptomen, waarbij 

het geïndiceerd is een antibioticumkuur voor te schrijven. In 

vergelijking met andere landen is ons antibioticagebruik laag. 

Desondanks blijkt uit onderzoek dat ongeveer eenderde van de 

antibioticavoorschriften voor kinderen met luchtweginfecties 

niet geïndiceerd zijn als strikt wordt gekeken naar de NHG-

Standaarden. Redenen die huisartsen hiervoor geven zijn: 

tijdsdruk, willen voldoen aan de wens van de ouder, angst de 

goede arts-patiëntrelatie te schaden, diagnostische onzeker-

heid en defensief handelen uit angst voor onderbehandeling. 

Verder blijkt onbekendheid met recente richtlijnen en onder-

zoek bij te dragen aan onnodige antibioticavoorschriften.

Relevantie voor de huisarts
Kinderen bezoeken de huisarts het meest voor luchtwegklach-

ten en -aandoeningen, inclusief het oor. Het betreffen vooral 

infectieuze aandoeningen, zoals bovensteluchtweginfecties 

en otitis media acuta. De NHG-Standaarden adviseren een te-

rughoudend antibioticabeleid; de meeste infecties zijn viraal 

en verlopen ongecompliceerd. Antibioticagebruik kent ook 

nadelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van bacteriële resisten-

tie en vervelende bijwerkingen, zoals diarree en huiduitslag. 

Daarnaast verschaft de huisarts de ouder schijnzekerheid door 

een antibioticumkuur voor te schrijven voor een milde lucht-

weginfectie. Ouders krijgen hierdoor niet de kennis en het 

vertrouwen dat hun kind de luchtweginfectie zonder medica-

tie te boven kan komen. Dit kan leiden tot medicalisering: bij 

een volgende episode consulteren de ouders de huisarts weer 

met hun kind. Uiteindelijk resulteren deze nadelen allemaal 

in extra kosten voor de gezondheidszorg. Omdat er sprake is 

van overprescriptie van antibiotica, met de daarbij behorende 

nadelen, is het optimaliseren van antibioticaprescriptie voor 

kinderen met luchtweginfecties een relevant onderwerp.
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In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-oplei-
ding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de lite-
ratuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waar-
op hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in 
handen van M.J. Scherptong-Engbers, LUMC Leiden, aiotho en re-


