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Onderscheid etiologie 
luchtweginfecties

Hopstaken et al. stellen dat virale en bac-

teriële lageluchtweginfecties met behulp 

van klinische gegevens niet van elkaar te 

onderscheiden zijn.1 Uit ons onderzoek 

komen daarentegen wel een aantal onaf-

hankelijke variabelen naar voren die voor 

een bacteriële oorzaak (koorts, hoofdpijn, 

cervicale lymfklieren) en voor een virale 

oorzaak (diarree, rhinitis) pleiten.2 Op 

basis hiervan hebben wij een klinische 

beslisregel geformuleerd. Wij zijn ons  

er terdege van bewust dat wij hiermee 

geen 100% zekerheidsvoorspelling kun-

nen doen of we met een bacteriële dan 

wel met virale etiologie te maken heb-

ben. Het is uitsluitend als hulpmiddel 

bedoeld, meer niet. In onze beslisregel 

zijn wij er immers van uitgegaan dat het 

van klinisch belang is om een afweging 

te maken of er sprake is van een bacte-

riële etiologie en of we een antibioticum 

moeten inzetten. Hopstaken et al. heb-

ben vooral gekozen of de lageluchtweg-

infectie ‘viraal’ of ‘niet-viraal’ is. Dit is 

een ander uitgangspunt. Het is immers 

niet ondenkbaar dat in de groep waarbij 

geen verwekker gevonden werd, wel dege-

lijk virale verwekkers aanwezig zijn. Onze 

beslisregel dient overigens, zoals we in 

ons artikel al meldden, in een andere 

populatie gevalideerd te worden. Princip-

eafspraken hierover zijn reeds gemaakt. 

Voorts willen wij nog opmerken dat bepa-

ling van de CRP inderdaad geen toege-

voegde waarde heeft, zoals wij in een 

review aangetoond hebben.3 Hiertoe wer-

den overigens ook de onderzoeksgege-

vens van Hopstaken et al. geïncludeerd.
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Antwoord
Wereldwijd zijn twee onderzoeken naar 

de etiologie van lageluchtweginfecties 

(LLWI) bekend die in de huisartsenprak-

tijk zijn verricht. Het is bijzonder dat 

beide onderzoeken in Nederland zijn ver-

richt en ook nog eens in hetzelfde jaar in 

Huisarts en Wetenschap zijn gepubliceerd.1,2 

De conclusies van de auteurs verschillen 

echter. Dit nodigt, ondanks verschillen 

in onderzoeksmethoden en uitvoering, 

inderdaad uit tot het onderzoeken van de 

mogelijkheid om een gezamenlijke ana-

lyse te verrichten. Het onderscheid bac-

terieel of viraal is overigens niet zaligma-

kend. Er zijn vooralsnog geen bewijzen 

dat behandeling van acute bronchitis met 

antibiotica opweegt tegen de nadelen 

hiervan.3 De patiënt dient daarom cen-

traal te blijven staan in onze consulten, 

niet de diagnose.4
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Standpunt DiHAG over 
insulinetherapie in de huis-
artsenpraktijk

Jaarlijks komt 5 tot 10% van een eerste-

lijnspopulatie patiënten met diabetes 

type 2 (DM2) in aanmerking voor behan-

deling met insuline. Sinds de herziene 

NHG-Standaard DM2 uit 1999 zijn er 

voor de eerste lijn richtlijnen voorhanden 

om patiënten zelfstandig in te stellen op 

insuline in de eerste lijn. In de nieuwe 

NHG-Standaard (zie elders in dit num-

mer) worden de richtlijnen en handvat-

ten nog uitvoeriger beschreven. Het komt 

dan ook steeds vaker voor dat de huisarts 

over gaat tot behandeling met insuline.

De Diabetes Huisartsen Adviesgroep 

(DiHAG) heeft een standpunt ingenomen 

onder welke voorwaarden men insuline-

therapie in de huisartsenpraktijk kan in-

zetten. Dit standpunt is voorgelegd aan 

de Sectie Praktijkondersteuners van de 

LVW, de EADV en de NVDA. Hier beschrij-

ven we de belangrijkste punten (zie voor 

het hele standpunt www.dihag.nl):

  De huisarts is eindverantwoordelijk 

voor de insulinetherapie. De huisarts 

moet kennis van en ervaring met 

insulinetherapie hebben. Als in een 

samenwerkingsverband met meerdere 

huisartsen wordt gewerkt (bijvoor-

beeld in een HOED), dan heeft ten 

minste één huisarts die kennis en 

bekwaamheid.

  Er moet een protocol over insuline-

therapie in de praktijk aanwezig zijn. 

De verschillende handelingen zijn in 

procedures (bijvoorbeeld peninstruc-

tie) beschreven. Het verdient de voor-

keur de insulinetherapie af te stem-

men met een van de diabetologen uit 

de regio, bijvoorbeeld in het kader 

van het FTO.

  Om ervaring te houden is het nodig 

om tenminste 10 patiënten per jaar in 

te stellen.

  Er moeten afspraken worden gemaakt 

over de continuïteit van de bereik-

baarheid in verband met vragen en 

problemen waar de patiënt tijdens de 

eerste fase van het instellen op insu-

line mee geconfronteerd kan worden.

  De praktijkondersteuner dient de offi-

ciële beroepsopleiding aan één van 

de Hogescholen te hebben gevolgd. 

De praktijkondersteuner moet aanvul-

lende kennis en vaardigheden hebben 

op het gebied van insulinetherapie, 

bovenop de kennis en vaardighe-

den vastgelegd in de competenties 
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