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NHG-Standaard 

Alle actuele NHG-Standaarden voortaan  
gebundeld

Twee herziene NHG-Standaarden niet in H&W: 
otitis externa en otitis media met effusie

Sinds 1989 publiceert het Nederlands 

Huisartsen Genootschap NHG-Standaar-

den. In de eerste jaren verschenen er veel 

standaarden over nieuwe onderwerpen, 

waardoor het aantal snel toenam. De laat-

ste jaren werken we overwegend aan revi-

sies, met als gevolg dat nog maar weinig 

nieuwe producten het levenslicht zien. 

Een uiteenlopende revisiefrequentie heeft 

er inmiddels in geresulteerd dat de actue-

le NHG-Standaarden in sterk uiteenlopen-

de jaargangen van H&W afgedrukt staan, 

wat de geregelde raadpleging ervan niet 

gemakkelijk maakt. Dit probleem is op te 

lossen door de website van het NHG te 

bezoeken waarop ook alle actuele versies 

te vinden zijn. Maar de meeste mensen 

vinden lezen vanaf een beeldscherm niet 

prettig. Vandaar de blijvende roep om 

papieren versies. 

Het nieuwe boek is de compilatie van alle 

NHG-Standaarden die op het moment 

van druk actueel zijn. Het vervangt de 

eerdere boeken NHG-Standaarden voor de 

huisarts deel I en II uit de jaren negen-

tig waarin per deel dertig standaarden 

gebundeld waren. Analoog aan de perio-

dieke verschijning van het Farmacothera-

peutisch Kompas is het NHG voornemens 

jaarlijks een nieuwe editie uit te brengen. 

Wanneer u het boek aanschaft, bent u 

ervan verzekerd dat u alle actuele versies 

van standaarden zonder zoeken altijd bij 

de hand heeft, met uitzondering van de 

exemplaren die in de loop van het jaar na 

verschijning gepubliceerd worden.

Het boek telt ruim duizend bladzijden en 

circa tachtig standaarden. Met een der-

gelijk aantal richtlijnen is het NHG ook 

wereldwijd een van de koplopers op richt-

lijnengebied. Op basis van eerdere schat-

tingen is duidelijk dat met dit boek in de 

aanpak van een aanzienlijk deel van de 

in de huisartsenpraktijk gepresenteerde 

problemen is voorzien. Het boek kan dan 

ook met recht gelden als een bijbel op 

het gebied van de huisartsgeneeskunde 

die in geen huisartsgeneeskundige boe-

kenkast mag ontbreken.

 Tj. Wiersma, A.N. Goudswaard

afdeling Richtlijnontwikkeling  
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In 2005 zijn zoveel NHG-Standaarden her-

zien dat zij niet allemaal in H&W kunnen 

verschijnen. De herziene versies van de 

standaarden Otitis externa en Otitis met 

effusie staan daarom alleen in het NHG-

Standaardenboek. Daarnaast zijn zij vanaf 

heden op de website van het NHG te raad-

plegen. De samenvattingskaartjes treft u 

bij dit nummer van H&W aan. Beide stan-

daarden lijken sterk op hun eerste versie. 

Desalniettemin zijn er enkele veranderin-

gen die wij hier willen noemen.

In de herziene versie van de NHG-Stan-

daard Otitis externa is de voorkeur voor 

zure oordruppels vervangen door een 

voorkeur voor druppels die zowel een zuur 

als corticosteroïd bevatten. Uit recent 

onderzoek is namelijk gebleken dat de 

toevoeging van een corticosteroroïd leidt 

tot een snellere genezing en een geringer 

aantal recidieven. In aanmerking komen 

zure oordruppels met hydrocortison 1% 

FNA en zure oordruppels met triamcino-

lonacetonide 0,1% FNA.

Een andere in het oog springende wijzi-

ging is dat het maken van KOH-prepara-

ten van materiaal uit de gehoorgang niet 

langer wordt geadviseerd. De waarde van 

beoordeling ervan bleek in de huisartsen-

praktijk niet onderzocht en uit de litera-

tuur is bekend dat een mycose ook als 

commensaal in de gehoorgang kan voor-

komen zodat men niet kan varen op het 

vinden van enkele schimmeldraden. Op 

basis hiervan werd geconcludeerd dat de 

toegevoegde waarde van dit onderzoek te 

onzeker was om het nog aan te bevelen.

In de herziene versie van de NHG-Stan-

daard Otitis media met effusie zijn even-

eens enkele wijzigingen te traceren. De 

afgelopen jaren is toenemend duidelijk 

geworden dat tijdelijke gehoorvermin-

dering voor otitis media met effusie bij 

jonge kinderen weliswaar op korte ter-

mijn kan leiden tot enige achterstand 

in de spraaktaalontwikkeling, maar dat 

kinderen deze achterstand ook zonder 

medisch ingrijpen de jaren daarop weer 

inhalen. Daarnaast wordt momenteel de 

screening op perceptief gehoorverlies in 

het eerste levensjaar met behulp van de 

Ewing- of CAPAS-test vervangen door een 

neonatale test waarbij gebruik gemaakt 

wordt van oto-akoestische emissies. 

Omdat deze test veel betrouwbaarder is 

voor de opsporing van perceptieslecht-

horendheid, wordt de noodzaak minder 

groot kinderen bij wie later –  vermoede-

lijk door otitis media met effusie – een 

gehoorsvermindering ontstaat, op korte 

termijn te verwijzen voor gehooronder-

zoek. Beide ontwikkelingen hebben geleid 

tot een verdere versterking van het reeds 

bestaande beleid van watchfull waiting. Het 

wachten is nu nog op de tijd dat otitis 

media met effusie beschouwd zal worden 

als een passagère fysiologische onvolko-

menheid die in beginsel geen medische 

bemoeienis behoeft.
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