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Achtergrond In 2006 verscheen de tweede herziene standaard
Otitis Media Acuta (OMA), met onder meer richtlijnen voor behandeling van OMA met antibiotica. Naast de kinderen voor wie
antibiotica zijn geïndiceerd, kan de huisarts nu bij 3 groepen een
antibioticum overwegen: kinderen jonger dan 2 jaar met dubbelzijdige otitis, kinderen die bij eerste presentatie een loopoor hebben, en kinderen bij wie de klachten langer dan 3 dagen duren.
Vraagstelling In welke mate handelen huisartsen naar deze
OMA-richtlijn?
Methode We spiegelden 198 gedetailleerd beschreven OMA-consulten aan de richtlijn om inzicht te krijgen in het voorschrijfgedrag van de huisarts.
Resultaten Over- en onderprescriptie kwamen zelden voor. In
96% van de consulten handelde de huisarts in overeenstemming
met de richtlijn. Van de kinderen viel 60% in de categorie ‘overwegen’; voor hen definieert de richtlijn geen duidelijk beleid. Binnen
deze categorie blijken huisartsen wel eenduidig te handelen:
vooral koorts en (leeftijdsonafhankelijke) bilaterale otitis leiden
tot prescriptie.
Conclusie De tweede herziene standaard OMA wordt goed nageleefd. Wel rijst de vraag of huisartsen werkelijk anders zijn gaan
voorschrijven door de herziene richtlijn, of dat prescriptie alleen
gerichter lijkt door de categorie ‘antibiotica overwegen’.

O

Inleiding

titis media acuta (OMA) is één van de meest voorkomende
aandoeningen bij kinderen waarvoor de huisarts wordt

wege OMA de huisarts bezoeken, krijgt in Nederland ongeveer

de helft antibiotica voorgeschreven.2,6 Een antibioticum kan de
duur van de klachten bekorten maar kent ook nadelen:7 bijwer

kingen, resistentieproblematiek, eerder consulteren bij een vol
gende episode, en eventueel een verhoogde kans op recidief.8

Het effect van antibiotica voor kinderen met OMA is be

perkt.9 Antibioticabehandeling geeft een absolute risico
reductie op pijn en/of koorts van 13% na 3 tot 7 dagen; om 1 kind

baat te laten hebben moeten we 8 kinderen behandelen (NNT
8). Uit de meta-analyse met individuele patiëntengegevens

bleek verder dat twee groepen meer baat hebben bij een an
tibioticakuur: kinderen jonger dan 2 jaar met een dubbelzij

dige otitis, en kinderen die bij eerste presentatie al een loopoor
hebben. De NNT in deze groepen bedraagt 4.9

In de revisie van de NHG-standaard OMA (2006) zijn boven

staande bevindingen verwerkt in een categorie kinderen voor

wie de huisarts antibiotica kan overwegen. Antibiotica zijn
geïndiceerd voor kinderen jonger dan 6 maanden, bij ernstig

of toenemend ziek-zijn, of bij een verhoogd risico op compli
caties. Antibiotica worden overwogen voor kinderen jonger

dan 2 jaar met een dubbelzijdige otitis, met een loopoor bij
eerste presentatie, of bij wie geen verbetering optreedt na 3-4

dagen.4,10 Bij alle andere kinderen met OMA is prescriptie niet
geïndiceerd en adviseert de standaard een afwachtend beleid
met adequate pijnstilling.4

Wij onderzochten in welke mate huisartsen handelen naar

de herziene NHG-standaard OMA en welke factoren een rol
spelen bij het voorschrijven van antibiotica bij kinderen met
OMA die in de categorie ‘overwegen’ vallen.

Patiënten en methoden Gegevensverzameling

geconsulteerd.1,2 In 2009 was de incidentie van otitis media in

De gegevens komen uit het ARTI 4-onderzoek: een gerandomi

141 per 1000 kinderen van 1 tot en met 4 jaar. De incidentie

bij luchtweginfecties verbetert door scholing en een verbeter

de huisartsenpraktijk 221 per 1000 kinderen onder de 1 jaar, en
daalt verder met de leeftijd.3

OMA is een infectieuze ontsteking van het middenoor met

een plotseling begin en een duur korter dan 3 weken. De diag

nose wordt gesteld als oorpijn en/of ziek-zijn gepaard gaan met

seerde trial waarin wordt onderzocht of antibioticaprescriptie

plan binnen de NHG-Praktijkaccreditering. Voorafgaand aan
de interventie registreerden huisartsen gedurende 4 weken

een rood trommelvlies dat bombeert of niet-doorschijnend is,

Wat is bekend?

staande otorroe via een trommelvliesperforatie of buisje kan

schrijven van antibiotica bij OMA.

of dat roder is dan het andere trommelvlies. Ook bij kort be

▪▪ Nederlandse huisartsen zijn terughoudend met het voor-

de diagnose gesteld worden.4

▪▪ Zonder antibiotica herstelt 80% van de kinderen met OMA

Meestal heeft OMA een gunstig natuurlijk beloop. Zonder

behandeling met antibiotica verminderen de pijn en koorts bij

80% van de patiëntjes na 2-3 dagen.5 Van de kinderen die van

binnen enkele dagen.
▪▪ Een kleine groep kinderen met OMA heeft baat bij behandeling met antibiotica.
Wat is nieuw?
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▪▪ Huisartsen handelen conform de NHG-Standaard OMA.
▪▪ Antibioticaprescriptie is feitelijk niet veranderd, maar lijkt
gerichter door de grotere keuzevrijheid die de standaard biedt.
▪▪ Waar de huisartsen keuzevrijheid hebben, blijken zij eenduidig te handelen.
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(oktober tot april, 2008-2010) alle luchtwegconsulten. Zij no

voorgeschreven waar niet geïndiceerd), onderprescriptie (niet

nese, de bevindingen van het lichamelijk onderzoek, de mate

scripties in de categorie ‘overwegen’.

teerden op een vragenformulier patiëntkenmerken, de anam
van ziek-zijn (schaal 1-5), de diagnose, het beleid en de eventu
ele prescriptie. Verder werd gevraagd of de huisarts dacht dat
de patiënt (of ouder) een antibioticum verwachtte (schaal 1-5).

Voor dit onderzoek werden geregistreerde OMA-consulten

voorgeschreven waar wel geïndiceerd) en het percentage pre
De subgroep ‘overwegen’ hebben we verder geanalyseerd.

We vergeleken de groepen kinderen bij wie wel en niet was
voorgeschreven in een univariate analyse: antibioticaver
wachting, mate van ziek-zijn en klachtenduur werden gedi

geïncludeerd. Hiervoor selecteerden we op consulten met de

chotomiseerd. Met logistische regressieanalyse analyseerden

een rood bomberend of rood niet-doorschijnend trommelvlies,

associatie hebben met prescriptie. Analyses werden uitge

ICPC-codes: H71 en H01/H77/R74 – alleen bij registratie van
of otorroe bij perforatie of buisjes – van kinderen jonger dan
18 jaar, met klachten korter dan 21 dagen. Tweede consulten

werden geïncludeerd als bij het eerste consult geen antibioti

we welke patiënt- en/of ziektekenmerken een onafhankelijke
voerd met SPSS versie 17.0.

Resultaten

cum was voorgeschreven.

We analyseerden 198 OMA-consulten uit 45 huisartsenprak

Uitkomsten en analyses

[tabel 1]. Van de kinderen kwam 67% voor de eerste keer binnen

tijken. De patiëntkenmerken en het beleid zijn weergegeven in

We spiegelden de patiënt- en ziektekenmerken aan de criteria
uit de standaard, waardoor 3 groepen patiënten ontstonden.

1. Antibioticum geïndiceerd: kinderen < 6 maanden, bij ern

stig ziek-zijn (4/5), toenemend ziek-zijn (verergering ten

opzichte van eerder consult), kinderen met anatomische
afwijkingen in het KNO-gebied of een gecompromitteerd
immuunsysteem.

2. Antibioticum overwegen: kinderen < 2 jaar met bilaterale
otitis, ottoroe bij eerste presentatie, of klachten ≥ 3 dagen.

de episode bij de huisarts (na een gemiddelde klachtenduur

van 5,2 dagen) en 33% voor de tweede keer (gemiddelde klach
tenduur 7,6 dagen). Ouders meldden bij 85% van de kinderen

oorpijn en bij 58% koorts. De mate van ziek-zijn werd door de
huisarts als relatief mild ingeschat. Bij 33% van de patiënten
werd dubbelzijdige otitis media vastgesteld.
Abstract

3. Geen antibioticum: restgroep.
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Tabel 1 Patiënten met OMA (n = 198): kenmerken en beleid

guidelines. The second revised guideline for Acute Otitis Media (AOM) was published

Kenmerken

general practitioners comply with the revised guideline acute otitis media. Huisarts Wet

Gemiddelde

SD

Leeftijd (jaren)

4,3

3,7

Duur van de klachten (dagen)

6

4,7

%

Background Dutch primary care has over 100 practical evidence-based treatment
in 2006. 4 Antibiotics are indicated for children with AOM younger than 6 months,
with severe or exacerbating illness, or with increased risk of complications. New in
this guideline are groups of children for whom antibiotics can be considered: children
younger than 2 years with bilateral otitis media, children with a discharging ear at

Klinische presentatie*
▪▪

koorts

58

first presentation (meta-analysis showed that these subgroups benefit more than

▪▪

oorpijn

85

others from antibiotics) 9, and children with symptoms lasting longer than 3 days.10

▪▪

loopoor

24

Aim To investigate whether general practitioners (GPs) comply with the revised

▪▪

rood trommelvlies

78

guideline AOM.

▪▪

bomberend trommelvlies

32

Methods Insight in GPs’ prescribing behaviour was obtained by mirroring 198 de-

▪▪

mate van ziek-zijn †

33
35
27
5
0

tailed described consultations involving children with AOM to the revised guideline.

33

lowed in 96% of the consultations. However, most of the children (60%) fell in the

14
24
40
15
7

category ‘antibiotics can be considered’, which gives GPs the choice of whether to

▪▪

1 = mild
2
3
4
5 = ernstig

bilateraal OMA

Antibioticaverwachting‡ 1 = zeker niet
2
3
4
5 = zeker wel

Beleid
▪▪

geruststelling, advies

80

symptomatische behandeling

76

▪▪

antibioticaprescriptie

55

▪▪

* Koorts en oorpijn: zoals gemeld door ouder/patiënt, aspect trommelvlies:
indien bekeken en beoordeelbaar.
†
ingeschat door huisarts.
‡
ingeschat door huisarts.
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Results Antibiotics were prescribed to 55% of patients with AOM, amoxicillin in
83.5% of prescriptions. Over-prescription (prescribed when not indicated) and underprescription (not prescribed when indicated) were very rare; the guideline was fol-

prescribe or not. There was consensus regarding the GPs’ treatment decisions in this
category: fever and bilateral otitis (irrespective of age) in particular led to the pre
scription of antibiotics.
Conclusion The second revised guideline AOM is adhered to in Dutch primary care.
However, due to inclusion of the category ‘consider antibiotics’ the guideline does not
provide a clear treatment advice for the majority of patients presenting with AOM in
Dutch primary care. As resistance problems are globally increasing, prudent use of
antibiotics lists high on the international agenda. To decrease prescription of antibiotics for children, defining a more specific evidence-based prescribing advice for
AOM remains necessary, and will provide more clarity for physicians and parents.
huisarts & wetenschap
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Ruim de helft van de kinderen kreeg een antibioticum

voorgeschreven: amoxicilline (eerste keuze middel: 83,5%),

gevolgd door amoxicilline-clavulaanzuur (8%), azitromycine

een rol spelen bij het voorschrijven.

Nederlandse huisartsen zijn al jaren terughoudend met

(6,5%), erytromycine (1%) en claritromycine (1%). Er was veel

voorschrijven bij OMA; ongeveer 50% van de kinderen met

handeling.

se landen in cultuur en richtlijnen voor de behandeling van

aandacht voor geruststelling/advies en symptomatische be
Om inzicht te krijgen in hoeverre de standaard OMA door de

huisartsen wordt gevolgd, spiegelden we de consulten aan

de criteria. Binnen de drie groepen die de standaard onder

scheidt – antibioticum geëigend, overwegen, niet geëigend –

OMA krijgt een antibioticum.6 De verschillen tussen Europe
OMA komen duidelijk tot uitdrukking in prescriptiecijfers: in
Engeland en België krijgt 85% van de kinderen met OMA een

kuur voorgeschreven, en in Finland en Frankrijk zelfs meer
dan 90%.11,12

Het lijkt erop dat ons terughoudende beleid Nederlandse

bekeken we of de huisartsen voorschreven of niet.

ouders heeft ‘opgevoed’, waardoor ze de huisarts pas consul

overwogen bleek het grootst (n = 118): 41 met een dubbelzij

klachten heeft. In ons onderzoek hebben kinderen gemiddeld

De groep kinderen bij wie een prescriptie mocht worden

dige otitis (van wie 13 ook een loopoor en 36 met klachten

≥ 3 dagen), 22 met een loopoor (van wie 16 met klachten ≥ 3
dagen) en 55 met alleen klachten ≥ 3 dagen. Van hen ontving

49% een antibioticum [tabel 2]. Van de 49 kinderen voor wie

een antibioticum geëigend was, kregen er 3 geen prescriptie.

teren wanneer hun kind aanhoudende en/of toenemende
al 5 dagen klachten voordat ze op het spreekuur verschijnen.
Dit blijkt verder uit het lage percentage kinderen voor wie

een prescriptie niet geëigend is (16%), en uit dalende inciden
tiecijfers voor OMA in de leeftijdsgroep van 1-14 jaar.3 Ook de
pneumokokken- en de HiB-vaccinaties zouden bijgedragen

De onderprescriptie bedroeg 1,5% van de consulten. Van de

kunnen hebben aan de dalende incidentie.13

niet geïndiceerd was, kregen er 5 wel een antibioticum: een

de antibioticaprescriptie analyseert bij kinderen met OMA in

sulten werd derhalve gehandeld in overeenstemming met

lijk de consulten te spiegelen aan de standaard en factoren te

31 kinderen voor wie volgens de standaard een prescriptie

overprescriptie van 2,5% van de consulten. In 96% van de con
de standaard OMA.

Sinds 2003 is dit het eerste onderzoek dat heel specifiek

Nederland.6 Met de gedetailleerde informatie was het moge

identificeren die met prescriptie samenhangen, wat inzicht
geeft in het handelen van de huisarts.

Prescriptie in de categorie ‘overwegen’

Een mogelijke tekortkoming van het onderzoek zou selec

Van de kinderen in de groep ‘antibiotica overwegen’, ontving

tiebias kunnen zijn. Mogelijk zijn de huisartsen niet represen

keus aan de huisarts en daarom hebben we binnen deze groep

te optimaliseren en werken in NHG-geaccrediteerde praktij

49% een prescriptie. Voor deze kinderen laat de standaard de

onderzocht welke patiënt- en/of ziektekenmerken zijn gerela

teerd aan prescriptie. We vergeleken de subgroep kinderen bij

wie de huisartsen wel voorschreven met de subgroep die geen

prescriptie ontving. De groepen verschilden significant op de
aanwezigheid van koorts, bilateraal OMA, rood trommelvlies,

bomberend trommelvlies, en op de mate van ziek-zijn. Koorts

en bilateraal OMA (p < 0,001), en in mindere mate klachten

langer dan één week (p = 0,006) en de mate van ziek-zijn
(p = 0,01) bleken onafhankelijk geassocieerd met antibiotica
prescriptie [tabel 3].

Beschouwing
Wij onderzochten in hoeverre de richtlijnen uit de tweede her

tatief omdat ze deelnemen aan een onderzoek om prescriptie

ken. Deze praktijken werken wellicht actiever aan kwaliteits
verbetering waardoor standaarden beter nageleefd worden.

Dit zou kunnen leiden tot een overschatting van het handelen
naar de standaard. Verder is niet met zekerheid te zeggen of de

huisartsen alle OMA-consulten hebben geregistreerd en vol

ledig waarheidsgetrouw hebben gerapporteerd. Aan de hand

van incidentiecijfers voor OMA 3 en het aantal kinderen van

0-4 jaar in de deelnemende praktijken (n = 8220), verwacht

ten wij in deze leeftijdsgroep gedurende vier weken 110 con
Tabel 3 Vergelijking ‘overwegen’-patiënten die wel en geen antibiotica
krijgen

ziene versie van de NHG-standaard OMA worden nageleefd

Kenmerken

voor wie de huisarts een antibioticum kan overwegen uitge

Klinische presentatie

door huisartsen. In deze standaard is de categorie kinderen

Tabel 2 Antibioticabeleid bij OMA afgezet tegen het advies uit de NHGStandaard
NHG-Standaard
AB geïndiceerd
(n = 49)
AB voorgeschreven
Geen AB
voorgeschreven

12

breid. Binnen deze categorie onderzochten we welke factoren

huisarts & wetenschap

46
3

AB overwegen AB niet geïndiceerd
(n = 118)
(n = 31)
58
60

5
26

Klachtenduur (≥ 7 dagen)*

Oddsratio

95%-BI

2,2

1-4,6
2,6-13

koorts*

5,8

▪▪

oorpijn

0,4

0,1-1,2

▪▪

loopoor

1

0,4-2,1

▪▪

rood trommelvlies

12

1,5-98

▪▪

bomberend trommelvlies

4,1

1,7-10

▪▪

mate van ziek-zijn (3 vs. 1,2)*

4,9

2-12

▪▪

bilateraal OMA*

7,9

3-20

2,9

1-8

▪▪

Antibioticaverwachting (4,5 vs. 1-3)

Resultaten univariate analyse, * onafhankelijke associatie met prescriptie in
multivariaat model.
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sulten te verzamelen. Het aantal van 112 consulten in deze

wachtend beleid rechtvaardigen, en die na 3 tot 4 dagen pa

met OMA gemist zijn. Helaas was het niet mogelijk te achter

zinvol. Zeker gezien de internationale controverse over behan

leeftijdsgroep geeft aan dat er waarschijnlijk weinig kinderen
halen of de kinderen in dit onderzoek representatief zijn en
of de rapportage door de huisartsen betrouwbaar is, omdat de
gedetailleerde gegevens die wij van de kinderen verzamelden

niet beschikbaar zijn in eerdere onderzoeken of andere gege
vensbestanden.

Ons onderzoek laat zien dat over- en onderprescriptie wei

nig voorkomen bij OMA; in maar liefst 96% van de consulten

werd gehandeld volgens de herziene standaard. Een compli

tiënten identificeren die alsnog antibiotica nodig hebben, blijft
delinzichten voor OMA, die variëren van alle kinderen direct

behandelen14 tot subgroepen en afwachtend beleid.15 Op basis

van nader onderzoek zou een specifieker evidence-based be
handeladvies geformuleerd kunnen worden. Hiermee kan we
reldwijd het antibioticagebruik door kinderen teruggedrongen
worden en ontstaat er meer duidelijkheid voor arts en patiënt.

Conclusie

ment aan de Nederlandse huisarts is daarom op zijn plaats.

We kunnen concluderen dat huisartsen de herziene NHG-

stellend en past binnen het persoonlijk inzicht van de huis

sen werkelijk anders zijn gaan voorschrijven door de herziene

Dat een aantal maal is afgeweken van het advies is ook gerust
arts, waarbij de eigen klinische blik en eigenschappen van de
patiënt mede het beleid bepalen.

In vergelijking met 2003 blijkt het percentage tweede keuze

middelen (augmentin en macroliden) onveranderd, namelijk
16%. Op dit punt blijft winst te behalen, omdat behandeling

met deze middelen geen aangetoonde meerwaarde heeft. Ver
der lijkt er een verbetering te zijn in het voorschrijfgedrag bij

OMA, over- en onderprescriptie daalden van 18 en 11% in 20036

naar 1,5 en 2,5% in het huidige onderzoek. Echter, het percen

tage consulten waarin antibiotica werd voorgeschreven blijkt

onveranderd (56% in 2003 en 55% nu). Daarom concluderen we
dat de ‘verbetering’ een gevolg is van de versoepeling van de
standaard. Door de keuzevrijheid in de categorie ‘overwegen’

is direct voorschrijven bij deze patiënten geen overprescriptie
en een afwachtend beleid geen onderprescriptie. In ons on

derzoek omvat de categorie ‘overwegen’ 60% van de kinderen,

voor wie dus geen duidelijk omschreven beleid is gedefinieerd.
De categorie ‘overwegen’ biedt geen duidelijke leidraad

voor een gerichter voorschrijven van antibiotica bij OMA. Uit
onze gegevens blijkt echter wel dat huisartsen een consensus

Standaard OMA goed naleven. Wel rijst de vraag of huisart

richtlijn, of dat prescriptie gerichter lijkt door het opnemen
van de categorie ‘antibiotica overwegen’. Voor een aanzien
lijk deel van de patiënten is er nog onvoldoende evidence voor
een gericht behandeladvies. Onderzoek naar kenmerken die

antibiotische behandeling direct of na een periode van af
wachtend beleid rechtvaardigen blijft zinvol, zeker gezien de
internationale verschillen in behandeladviezen voor OMA. ▪
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