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In vrijwel alle westerse landen worden tegenwoordig richtlijnen 

ontwikkeld. Het NHG heeft het langst bestaande programma dat 

zich speciaal op huisartsen richt. Onze zuiderburen zijn eind jaren 

’90 begonnen met het ontwikkelen van richtlijnen voor huisart-

sen. De richtlijn over acute keelpijn verscheen daar als eerste. Dit 

onderwerp is vooral van belang voor het terugdringen van overbo-

dig antibioticagebruik, dat in België op grotere schaal voorkomt 

dan in Nederland. Inmiddels zijn er ook in andere landen richtlij-

nen over acute keelpijn verschenen.

Magere onderbouwing
In deze H&W beschrijven onze Vlaamse collega’s een vergelijkend 

onderzoek van tien richtlijnen over acute keelpijn (faryngitis), 

waaronder de Vlaamse richtlijn en de eerste actualisering van 

de NHG-Standaard uit 1999. De meeste andere richtlijnen zijn in 

dezelfde periode verschenen; twee Amerikaanse richtlijnen date-

ren uit 2004 en 2005.

In grote lijnen konden de onderzoekers dus gebruikmaken van 

dezelfde wetenschappelijke literatuur. De Cochrane-review van 

Del Mar et al. over antibioticagebruik bij acute keelpijn was daar-

bij het meest voor de hand liggende ijkpunt. Zeven van de tien 

richtlijnen hanteren een systeem van gradering van wetenschap-

pelijke bewijskracht, waarbij het systematische literatuuronder-

zoek doorgaans het hoogste niveau van bewijs krijgt. Toch citeren 

twee Amerikaanse richtlijnen en de Franse richtlijn de Cochrane-

review niet. Dit terwijl ze wel gebruikmaken van een graderings-

systeem en daarmee pretenderen evidence-based te zijn.

Bovendien bevat geen van de richtlijnen voldoende informatie over 

de totstandkoming. Hierdoor was het niet mogelijk de kwaliteit van 

de richtlijnen te beoordelen, aldus de auteurs van het artikel. Een 

stuitende constatering. Richtlijnen kunnen pas echt evidence-based 

zijn als de ontwikkelingsprocedure transparant wordt beschreven, 

net als bij andere wetenschappelijke publicaties.

Verschillen in interpretatie
Naast verschillen in de selectie van literatuur kan er ook sprake 

zijn van verschillende interpretaties. Deze kunnen beter worden 

begrepen als ook naar de sociaal-maatschappelijke context en het 

gezondheidszorgsysteem wordt gekeken.1 Hoewel de Cochrane-

review concludeert dat de voordelen van antibiotica beperkt 

zijn, komen de richtlijnen die een terughoudend antibioticabe-

leid voorstellen, vooral uit landen met een sterke eerstelijnsge-

zondheidszorg (Nederland, Engeland, Schotland). De belang-

rijkste reden waarom Amerikaanse richtlijnen antibiotica advi-

seren, is niet zozeer de verminderde kans op acuut reuma - dit 

komt immers slechts zeer zelden voor - maar dat de Amerikaanse 

patiënt/consument zo snel mogelijk van zijn klachten af wil. Dit 

willen de meeste Nederlandse en Vlaamse patiënten ook, maar 

de Amerikaanse patiënt kan bij ziekteverzuim vaak niet rekenen 

op het vangnet van de ziektewet. Een dagje thuisblijven heeft dan 

financiële consequenties. Amerikaanse en Belgische artsen zullen 

bovendien sneller bezwijken onder de druk van de patiënt: van-

wege de sterke competitie tussen praktijken zijn zij bang hun klant 

en daarmee inkomsten te verliezen. Dit speelt in Nederland nau-

welijks een rol.

Daarnaast kunnen praktische overwegingen een rol spelen. Zo 

wordt in Noorwegen vanwege de grote afstanden vaker gebruik-

gemaakt van telefonische consultatie en is bijvoorbeeld voor de 

diag nose urineweginfecties urineonderzoek niet strikt noodzake-

lijk.

Internationale samenwerking
De ontwikkeling van internationale richtlijnen gericht op uniformi-

teit in diagnose en beleid is voor de meeste onderwerpen nog een 

brug te ver.2 Internationale samenwerking moet zich vooral rich-

ten op het verbeteren van de methode en verslaglegging. Daarbij 

verdient ook het incorporeren van voorkeuren van patiënten meer 

aandacht.3 Deze kunnen per land verschillen. Tevens kan gedacht 

worden aan het aanbieden van verschillende opties, toegelicht met 

de voor- en nadelen, vooral wanneer de evidence niet eenduidig 

is en verschillend kan worden gewaardeerd. Een dergelijk format 

biedt ook betere kansen voor internationale uitwisseling, omdat 

daarmee de afwegingen zichtbaar worden gemaakt. Een Neder-

lands-Vlaamse coproductie van huisartsgeneeskundige richtlijnen 

behoort zeker tot de mogelijkheden. Wat te denken van een geza-

menlijke actualisering van de richtlijn acute keelpijn?
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