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Fluorchinolonen bij cystitis: kan het minder?
Lea Jabaaij, Margreet Filius

ningen, 13% voor aandoeningen aan de mannelijke genitaliën, 7%

voor respiratoire problemen en 5% voor aandoeningen aan het

maagdarmkanaal. Er zijn grote verschillen tussen mannen en

vrouwen (figuur 2).

Meer dan de helft van de fluorchinolonen is voorgeschreven voor

ongecompliceerde urineweginfecties (ICPC-code U71). Bij vrou-

wen gaat het zelfs om driekwart van alle recepten. Dit is verras-

send omdat de fluorchinolonen volgens de NHG-Standaard

Urineweginfecties geen middelen van eerste keus zijn. Daarom

zijn we vervolgens nagegaan wat huisartsen voorschrijven bij een

urineweginfectie. We beperken ons hier tot vrouwen (tabel). De

huisarts behandelt 7% van de vrouwen met een cystitis primair

met een fluorchinolon; 16% van de vrouwen krijgt binnen 4 weken

een tweede kuur, waarvan 18% met een fluorchinolon.

Om resistentieproblemen te vermijden, moeten artsen antimicro-

biële middelen slechts mondjesmaat voorschrijven. De keuze

voor een fluorchinolon bij bijna 20% van de patiënten met aan-

houdende klachten is hoog en niet conform de NHG-Standaard.

Wanneer niet gekweekt wordt bij de eerste vervolgkuur, moet er

met een ander middel van eerste keuze, trimethoprim of nitrofu-

rantoïne, worden behandeld. Om te voorkomen dat het therapeu-

tisch arsenaal afneemt, kan niet sterk genoeg worden benadrukt

dat bij aanhoudende ongecompliceerde urineweginfecties de

keuze van het middel gebaseerd moet zijn op een kweek en resis-

tentiebepaling.

Fluorchinolonen zijn breedspectrumantibiotica die alleen bij ern-

stige infecties moeten worden voorgeschreven zodat resistentie-

ontwikkeling beperkt blijft. Het gebruik van fluorchinolonen stijgt,

evenals de resistentie. Op dit moment bestaat al bij bijna 6% van

de door de huisarts ingestuurde urinemonsters een resistentie

voor E. coli tegen norfloxacine. 

Het aantal recepten voor een fluorchinolon (norfloxacine, cipro-

floxacine, ofloxacine en levofloxacine) is licht gestegen tussen

1997 en 2001: van 15,8 naar 16,2 per 1000 patiënten. Norfloxacine

en ciprofloxacine worden het meest voorgeschreven (figuur 1).

Vrouwen krijgen vaker een fluorchinolon voorgeschreven dan

mannen: 19,4 tegenover 12,1 recepten per 1000 patiënten in 2001.

Het verschil zit vooral in het aantal norfloxacinerecepten.

Het aantal recepten voor fluorchinolonen verschilt aanzienlijk per

praktijk: 10% van de praktijken schrijft niet meer dan 6 recepten

uit per 1000 patiënten per jaar, terwijl eveneens 10% er meer dan

30 uitschrijft. Het is niet waarschijnlijk dat dit is te verklaren door

verschillen in populatiesamenstelling.

Twee derde van de fluorchinolonrecepten die de huisarts uit-

schrijft, is bestemd voor de behandeling van urologische aandoe-
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Figuur 1 Aantal voorschriften fluorchinolonen in 1997 en 2001
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Tabel Welke plaats nemen de fluorchinolonen in bij de behandeling van
een cystitis bij vrouwen met systemische antimicrobiële middelen (als per-
centage van alle recepten, 2001)?

1e kuur* 2e kuur binnen 4 weken

trimethoprim 41,9 18,8
nitrofurantoïne 38,1 38,8
amoxicilline 5,1 6,5
trimethoprim/sulfamethoxazol 4,0 7,7
amoxicilline/clavulaanzuur 3,9 7,4

fluorchinolonen:
– norfloxacine 4,6 12,6
– ciprofloxacine 1,4 4,6
– ofloxacine 0,4 1,0
– levofloxacine 0,2 0,7

* geen ander recept wegens cystitis 6 maanden voorafgaand aan deze kuur (5562
patiënten)

Figuur 2 Aandoeningen (ingedeeld naar ICPC-hoofdstukken) waar-

voor huisartsen in 2001 fluorchinolonen voorschrijven (als percentage

van alle fluorchinolonrecepten)
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