
584 48(11) oktober  2005 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

Ingezonden

NHG-Standaard Urine-
weginfecties (1)

Naar aanleiding van de NHG-Standaard 

Urineweginfecties heb ik geprobeerd om 

bijscholing te maken voor mijn assisten-

tes (H&W 2005:48;341-52). Nadat ik drie 

keer de tekst en de voetnoten had door-

genomen, kon ik enkel tot de conclusie 

komen dat er slechts vreemde bomen in 

het bos zijn uitgezaaid die voor mij geen 

verlicht pad uitstippelen. Ik zal deze stan-

daard zeker niet gebruiken. De standaard 

verstoort mijn gezond verstand: ik moet 

in mijn denken allerlei verwarrende detail-

informatie meenemen die nooit tot mijn 

geheugen zal doordringen. Jammer van 

mijn energie.

Petra de Keyser

Antwoord
Het is jammer dat de tweede herziening 

van de NHG-Standaard Urineweginfec-

ties collega De Keyser niet brengt wat zij 

zoekt. Helaas levert zij geen inhoudelijke 

onderbouwing van haar kritiek.

Wij nodigen haar uit deze alsnog kenbaar 

te maken en gaan daar dan graag op in.

Bart van Pinxteren, 

namens de werkgroep Urineweginfecties

NHG-Standaard Urine-
weginfecties (2) 

De herziene NHG-Standaard Urinewegin-

fecties adviseert om bij intoleranties voor 

nitrofurantoïne en/of trimethoprim een 

eenmalige dosis fosfomycine te geven. 

Na goed zoeken in het Farmacotherapeutisch 

Kompas kwam ik tot de ontdekking dat 

het hier om Monuril® gaat. Het advies 

wordt in de noot weliswaar onderbouwd 

met literatuurgegevens uit voornamelijk 

de VS, maar ik herinner me dat dit mid-

del, dat in de jaren tachtig enige tijd is 

gepropageerd, nooit echt van de grond 

is gekomen bij de Nederlandse huisarts. 

Het bevreemdt mij dat dit middel dan als 

een duveltje uit een doosje in de stan-

daard terechtkomt. Een standaard zou 

toch een weerspiegeling moeten zijn van 

algemeen aanvaarde behandelwijzen en 

dit lijkt mij (nog) niet van toepassing op 

Monuril.

In hetzelfde nummer raden Breek et al. in 

de serie Kleine kwalen (H&W 2005;48:368-

9) aan bij giardiasis een eenmalige dosis 

tinidazol te geven. Ook hier weer zoeken in 

het Kompas en dan blijkt het om Fasigyn® 

te gaan. Overleg met de apotheek leert 

dat dit middel al enige tijd uit de handel 

is. Dus toch maar weer het vertrouwde 

metronidazol gebruiken ondanks de te 

verwachten mindere therapietrouw!

Een laatste opmerking: ik ben een grote 

voorstander van generiek voorschrijven, 

dus wat mij betreft is de voorkeur om de 

stofnaam als eerste te vermelden, geen 

probleem. Maar als het gaat om midde-

len die (nog) niet algemeen bekend zijn, 

zou het mogelijk een idee zijn om ook de 

specialiténaam te vermelden. Mijn HIS 

herkende fosfomycine noch tinidazol!

Jan Lips

Antwoord
Wij hebben begrip voor de verbazing van 

collega Lips over het introduceren van 

een relatief onbekend middel dat al jaren 

op de markt is. Er waren twee aanleidin-

gen om fosfomycine in de tweede herzie-

ning van de NHG-Standaard Urineweg-

infecties op te nemen. Enerzijds stijgt de 

resistentie tegen trimethoprim, waardoor 

de behoefte aan alternatieve antibiotica 

voor de behandeling van ongecompliceer-

de urineweginfecties toeneemt.1 Ander-

zijds krijgt bijna 20% van de vrouwen met 

een cystitis van wie de klachten na een 

eerste kuur persisteren momenteel een 

fluorchinolon voorgeschreven – veelal 

norfloxacine – wat met het oog op resis-

tentieontwikkeling niet gewenst is.2 Nu is 

fosfomycine een bewezen effectief mid-

del dat al geruime tijd geregistreerd is en 

waarmee in het buitenland veel ervaring 

is opgedaan. Omdat het niet behoort tot 

de reserveantibiotica is de keuze voor 

fosfomycine in onze ogen een logische 

reactie op de geschetste problematiek. 

NHG-Standaarden volgen niet alleen 

gangbaar beleid, maar proberen dat ook 

waar mogelijk te verbeteren.

Bart van Pinxteren, 

namens de werkgroep Urineweginfecties
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Automatiseringsgeloof

Bij nummer 8 van H&W 2005 zat als bijlage 

de Nieuwsbrief invoering Elektronisch Medicatie 

Dossier en Waarneem Dossier Huisartsen. Het 

hoofdartikel op de voorpagina begint met 

de regel: ‘Een van de meest geciteerde 

uitspraken: In de zorg-ICT zijn drie doelen 

van belang: implementatie, implemen-

tatie, implementatie.’ Drammen, dram-

men, drammen dus maar, maar waarom? 

Gezien de grote waarde die in de huisarts-

geneeskunde wordt gehecht aan eviden-

ce als basis voor richtlijnen, dringt zich 

de vraag op of er een publicatie bestaat 

– al was er maar één – met de resultaten 

van een betrouwbaar wetenschappelijk 

onderzoek, waaruit onomstotelijk blijkt 

dat de implementatie van ICT de kwali-

teit van de patiëntenzorg in de huisarts-

geneeskunde ten goede komt. Twee col-

lega’s en deskundigen op het gebied van 

implementatie van ICT in de zorg konden 

mij hieraan desgevraagd niet helpen. 

Zelf zwichtte ik destijds vrij snel voor de 

verleiding van een fraaie computer in 

de spreekkamer en ik wil de voordelen 

beslist niet ontkennen: minder troep op 

het bureau, geen problemen meer met 

het lezen van mijn handschrift, lekker 

snel, gemakkelijk en efficiënt (wanneer 

alles werkt) en nieuwe sociale contacten 

met buitengewoon aardige mensen (wan-

neer er problemen zijn en hulp nodig is). 

Ik kan en wil mij ook beslist niet verzet-

ten tegen een onomkeerbare trend in 

onze samenleving, die zich – als vanzelf-

sprekend, inclusief de hierbij behorende 

vertraging – ook in de gezondheidszorg 

doet gelden. Ik vraag mij wel af of het 

verwachtingspatroon van de betreffende 

implementatie met betrekking tot de 

kwaliteit van de patiëntenzorg niet iet-

wat te hoog ligt. Ook waag ik het wel 

Ingezonden


