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De berichten, commentaren en reacties

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org).

De bijdragen in deze aflevering zijn van

Roger Daimoseaux, Henriëtte van der

Horst, Peter Lucassen, Henk van Weert,

Annet Wind en Joost Zaat.

Tijdens de WONCA-Europe in Amster-

dam kwam voor het eerst een groot aan-

tal huisartsen-in-opleiding en jonge dok-

ters bij elkaar. Niet alleen waren er bijna

500 heel enthousiaste Nederlandse

haio’s, er was ook een aparte Junior Doc-

tor Conference. De 66 deelnemers uit 11

landen bespraken in die bijeenkomsten

zijn van zijn kind of door andere zaken

blijft onbeantwoord. Dat iemand met

stress minder goed overweg kan met

tegenslag, ligt voor de hand. Dat hij dan

een snelle oplossing wil, lijkt ook logisch.

Bij infectieziekten is een antibioticum in

de ogen van de ouders een krachtig mid-

del en afwachten is dan moeilijk te accep-

teren. Wat dit onderzoek wel leert, is dat

het misschien goed is om ook te vragen

wat de vader wil als de moeder met een

ziek kind op het spreekuur komt. Het blijft

echter ook dan van belang om op de

beperkte waarde van antibiotica te wijzen

en begrip te tonen voor de impact van

een veelvuldig ziek kind op het gezinsle-

ven. (RD)

Louhi-Pirkanniemi K, et al. Recurrent antibiotic use

in a small child and the effects on the family. Scand J

Prim Health Care 2004;22:16-21.

Finse onderzoekers laten een verband

zien tussen een hoge mate van stress bij

vaders en meer dan 5 antibioticakuren in

de eerste 18 maanden van hun kind.

Vrouwen die zwanger waren van hun eer-

ste kind werd gevraagd om mee te doen

aan een cohortonderzoek; 1443 vrouwen

zegden toe en van 817 waren er genoeg

gegevens voor de analyse. Tweehonderd-

twee kinderen kregen in 18 maanden

nooit een antibioticum, 496 kinderen kre-

gen 1-5 kuren en 119 kregen meer dan 5

kuren. Door een logistische regressieana-

lyse vonden de onderzoekers een verband

met de mate van stress van de vader en

meer dan vijfmaal antibiotica voor het

kind (OR 5,9; 95%-BI 1,9-18). Zij pleiten

voor meer aandacht voor de vader om zo

mogelijk het aantal antibioticavoorschrif-

ten te verminderen. De vraag of de vader

gestresst raakt door het veelvuldig ziek-

Stress vader zorgt voor meer 
antibiotica kind

Schoolkinderen die regelmatig met buik-

pijn bij de dokter komen, hebben meest-

al geen ziekte. Zeker niet als er geen

alarmsymptomen zijn. Maar wat is er dan

aan de hand?

Campo et al. onderzochten dit probleem

in een case-controlonderzoek in een eer-

stelijns pediatrische setting in de VS. Zij

vergeleken 42 kinderen tussen 8 en 15 jaar

met recidiverende buikpijn met 38 kinde-

ren van dezelfde leeftijd die met andere

klachten – maar niet met recidiverende

buikpijn – bij de dokter kwamen. De kin-

deren met recidiverende buikpijn hadden

in 79% van de gevallen een angststoornis

en 43% had een depressieve stoornis.

Bovendien hadden zij veel vaker angst- en

depressiesymptomen en was hun dage-

lijks functioneren veel vaker beperkt.

Het lijkt er dus sterk op dat recidiverende

buikpijn hetzelfde patroon volgt als ande-

re functionele klachten. (PL)

Campo JV, et al. Recurrent abdominal pain, anxiety

and depression in primary care. Pediatrics

2004;113:817-24.

Recidiverende buikpijn bij 
schoolkinderen

hun opleiding, specifieke problemen met

en verschillen in hun positie in de oplei-

ding en vooral hun visie op de toekomst

van de huisartsgeneeskunde. De deelne-

mers misten een platform in Europa om

juist over deze zaken met elkaar en met

beleidsmakers te kunnen spreken. Ze rie-

pen de WONCA op tot het oprichten van

een aparte afdeling voor jonge dokters en

haio’s. Die groep zou dan een vergelijkba-

re status moeten krijgen als EURACT (de

Europese werkgroep voor onderwijs) of

de EQUIP (die voor kwaliteitsbevorde-

ring). Een verslag van de conferentie

staat verderop in In de Praktijk. Ook elders

in deze H&W besteden we aandacht aan

opvattingen van haio’s en de kwaliteit van

de opleiding en dat willen we ook graag

blijven doen. (JZ)

Jonge huisartsen in de WONCA

Huisarts lid van KNAW
André Knottnerus, hoogleraar huisartsge-

neeskunde in Maastricht en voorzitter

van de Gezondheidsraad, is gekozen als

nieuw lid van de Koninklijke Academie

voor Wetenschappen. De KNAW telt 200

leden die door de leden zelf op grond van

hun wetenschappelijke prestaties geko-

zen worden. Knottnerus is de eerste huis-

arts die tot lid gekozen is. 

De KNAW erkent en beoordeelt onder-

zoeksscholen, adviseert de regering over

wetenschap, publiceert rapporten over

allerlei aspecten van wetenschap en

beheert 17 onderzoeksinstituten waaron-

der het NIOD, het Hubrecht Laboratori-

um, het Nederlands Instituut voor Her-

senonderzoek en het Rathenau Instituut.

De Academie is daarmee het belangrijk-

ste wetenschappelijke orgaan in Neder-

land. (JZ)
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