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Omdat de geneigdheid zich vrijwillig 

bekend te maken met reanimatietechnie-

ken onder de bevolking ernstig te wen-

sen overlaat, ligt het voor de hand deze 

levensreddende handelingen te onder-

wijzen aan nog leerplichtige schoolkinde-

ren. Bovendien kan de samenleving daar 

– jong geleerd, oud gedaan en af en toe 

een opfriscursus daargelaten – langdurig 

plezier van hebben.

Onderzoekers keken op enkele scholen 

in Cardiff vanaf welke leeftijd kinderen 

geschikt zijn om deze vaardigheden aan 

te leren. Vooral kracht blijkt het probleem. 

Van de kinderen van 9 en 10 jaar slaagt 

niemand erin de borstkas van een oefen-

Reanimatie door kinderen

Gonokok haalt NHG-Standaard in
De resistentie bij gonokokken tegen chi-

nolonen steeg explosief van 7% in 2002 

naar 26% in 2005.1 De eerste voorlopige 

data uit de resistentiesurveillance van 

het RIVM (GRAS-project) van juni 2006 

tot maart 2007 laten een voortgaande 

stijging van chinolonenresistentie zien 

tot zelfs 38% (45% onder homoseksuele 

mannen; 29% onder heteroseksuele man-

nen en 21% onder heteroseksuele vrou-

wen (2)].2 Dit maakt ciprofloxacine onge-

schikt als voorkeursmedicatie.

De ontwikkeling van resistentie gaat 

helaas sneller dan de ontwikkeling van een 

nieuwe standaard: in de NHG-Standaard 

het Soa-consult (december 2004) wordt 

ciprofloxacine nog als tweede keus gead-

viseerd. De nieuwe en herziene richtlijn 

van de domeingroep SOA van de Neder-

landse Vereniging voor Dermatologie en 

Venereologie (NVDV augustus 2007) advi-

seert als eerste keus intramusculair cef-

triaxon (eventueel cefotaxim conform de 

NHG-Standaard) en als tweede keus oraal 

cefuroxim axetil 2 x 1 gram. Ook nieuw in 

deze geactualiseerde NVDV-richtlijn, en 

anders dan in de NHG-Standaard, is het 

feit dat azitromycine gegeven mag worden 

voor een chlamydia-infectie ook als de 

patiënt (mogelijk) zwanger is. Voorheen 

moest bij zwangerschap erytromycine of 

amoxicilline gegeven worden dat minder 

effectief is en meer bijwerkingen geeft.

De nieuwe soa-richtlijn van de NVDV is 

pop afdoende (38 tot 51 mm volgens de 

vigerende richtlijnen) in te drukken. Van 

de 11- en 12-jarigen lukt dat ongeveer 

eenvijfde deel. Kinderen van 13 en 14 

doen het het best: 45% comprimeert ade-

quaat, hetgeen overeenkomt met de sco-

res bij volwassenen. De compressiediepte 

vertoont een significante relatie met de 

leeftijd, het gewicht en de lengte van de 

kinderen, terwijl multivariabele analyse 

uitwijst dat als de leeftijd en het gewicht 

bekend zijn, de lengte niet meer ter zake 

doet. Vermeldenswaard is voorts dat leef-

tijd, geslacht, gewicht en lengte van de 

kinderen geen relatie vertonen met de 

aangehouden compressiefrequentie en 

de vaardigheid de handen in de correcte 

positie op de borst te plaatsen.

Al met al kan men ook jongere kinderen 

alvast de principes van de reanimatie 

aanleren en vanaf het 14e levensjaar kan 

de samenleving volledig op de bloem der 

natie rekenen. (TW)
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beschikbaar via het internet en download-

baar als PDA-bestand (www.soaaids-pro-

fessionals.nl/richtlijnen/nvdv). Ze wordt 

jaarlijks geactualiseerd. Handig om up-

to-date te blijven. En een poging waard 

om de gonokok een niet al te grote voor-

sprong te geven. Helaas blijven we ermee 

achter de feiten aanlopen. Een gesprekje 

op zijn tijd over veilig vrijen is dan ook 

zeker gepast. (JB/FK)
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