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In april beloofden we u punten te geven
voor het lezen van H&W. We ontvingen in
een paar weken ruim 800 bonnetjes en dat
stelden we zeer op prijs. Maar we hadden
buiten de waard gerekend. Ons idee om
het lezen onder de NHG-accreditatie te
laten vallen, kon de goedkeuring van het
College voor Accreditering niet wegdragen. We ontvingen snel na het verschijnen van nummer 4 een strenge brief dat
het college niet akkoord ging. Uiteraard
gingen we direct in beroep met een uitgebreide argumentatie. Bijvoorbeeld dat
het onder andere in de VS heel gewoon
is om vragen uit tijdschriften te accrediteren. In oktober (!) besloot het college
opnieuw dat accreditering niet mogelijk
was. Duidelijke argumenten hebben we
tot nu toe (eind oktober) niet gehoord.
De Raad voor Accreditering moet zich

nog over ons beroep buigen, en dat zou
eind november gebeuren.
Excuus aan onze lezers is hier op zijn
plaats. We hebben u een belofte gedaan
die we niet waar kunnen maken. We doen
ons uiterste best om iedereen die onze
vragen goed heeft beantwoord toch aan
de punten te helpen. Maar wellicht zou
het helpen als u allemaal een e-mail
stuurt aan het College voor Accreditering
waarin u laat weten dat u vindt dat het
lezen van een wetenschappelijk tijdschrift
net zo goed scholing is als het volgen van
een of andere cursus. Je zou toch denken
dat we als beroepsgroep zelf ook kunnen
voorstellen wat accreditatiewaardig is.
Achthonderd e-mails moet lukken. Het
secretariaat van dit college is te bereiken
via l.hene@fed.knmg.nl (JZ)

Snot voor de ogen
Met een pusoog ben je niet welkom op
de crèche. De oplossing daarvoor ligt
voor de hand: antibiotica in het oog en
je bent zo weer beter. Dat denken zelfs
huisartsen: ruim 86% van alle infectieuze
conjunctivitis wordt behandeld, en maar
liefst ruim 80% met antibiotica (Huisarts
Wet 2004;47:393). Er is nu goed nieuws
voor dokters en ouders en slecht nieuws
voor de farmaceutische industrie. Die
antibiotica helpen niet bij kinderen onder
de twaalf jaar: niet bij kinderen met een
klinische conjunctivitis en ook niet bij
kinderen met een aangetoonde bacteriële ontsteking. In 12 huisartsenpraktijken in Oxfordshire werden 326 kinderen
met een klinische conjunctivitis gerandomiseerd. De helft kreeg chlooramfenicoldruppels en de helft een placebo.
In respectievelijk 78 en 77% van de ogen
bleek een potentiële bacteriële verwekker
aantoonbaar. Na een week was er geen
statistisch significant verschil aantoonbaar: in de interventiegroep genas 86%
en in de controlegroep 79%. Het maakte
daarbij niet uit of er een pathogeen was
gekweekt of niet. Het gemiddelde verschil
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in genezingsduur was 8 uur.
Het wordt steeds gemakkelijker voor
de huisarts. Bij volwassenen kan hij
op grond van drie vragen een voorspelling doen over de aanwezigheid van een
bacterie, en die eventueel behandelen.
Bij kinderen onder de twaalf hoeft zelfs
dat niet. Het gaat bij hen in een groot
aantal gevallen om een wat uitgebreide
snotneus en behandeling is niet nodig.
(HvW)
Rose PW, et al. Chloramphenicol treatment for acute
infective conjunctivitis in children in primary care:
a randomised double-blind placebo-controlled trial.
Lancet 2005;3666:37-43.
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