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Wat is bekend?
 ▪ Koorts is bij kinderen een veelvoorkomend symptoom, maar 

behoeft vaak geen medische interventie.

Wat is nieuw?
 ▪ Meer dan 25% van de kinderen die met koorts de huisartsen-

post bezoeken krijgt antibiotica voorgeschreven.
 ▪ De aan deze voorschriften gerelateerde patiëntkenmerken 

en symptomen wijzen erop dat huisartsen aan de ene kant de 
ernst en duur van de infectie willen verminderen, en aan de an-
dere kant een ernstige bacteriële infectie willen voorkomen.

 ▪ Slechts een klein deel van de antibioticavoorschriften is te 
verklaren door de gevonden kenmerken en symptomen. In de 
beslissing van de huisarts om antibiotica voor te schrijven lijken 
andere (niet-medische) overwegingen een rol te spelen.
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Inleiding Huisartsen schrijven vaak antibiotica voor aan kinderen 
met koorts. Patiëntkenmerken en symptomen die gerelateerd zijn 
aan antibioticavoorschriften geven zicht op de overwegingen van 
de huisarts. Wij onderzochten de hoeveelheid antibioticavoor-
schriften bij kinderen die de huisartsenpost bezochten met koorts 
en bekeken welke patiëntkenmerken en symptomen hieraan ge-
relateerd zijn.
Methode Kinderen (3 maanden tot 6 jaar) kwamen in aanmerking 
voor inclusie wanneer de ouders contact opnamen met de huis-
artsenpost met koorts als belangrijkste reden. Symptomen en 
antibioticavoorschriften werden op gestandaardiseerde wijze ge-
noteerd.
Resultaten Van de 443 geïncludeerde kinderen kregen er 121 tele-
fonisch advies en 322 een consult op de huisartsenpost. Bij deze 
laatste groep schreef de huisarts 117 kinderen (36,3%) antibiotica 
voor; dit was 26,5% (117/443) van de totale onderzoekspopulatie. In 
de multivariate analyse waren de volgende kenmerken en symp-
tomen positief gerelateerd aan een antibioticavoorschrift: onge-
ruste ouders (OR 2,02; 95%-BI 1,06-3,58), zieke indruk (OR 3,26; 
95%-BI 1,30-8,20), oorpijn resulterend in veranderd gedrag of 
slaappatroon (OR 2,59; 95%-BI 1,06-6,30), tekenen van een keel-
ontsteking (OR 2,37; 95%-BI 1,35-4,15) en verminderde urinepro-
ductie (OR 2,00; 95%-BI 1,17-3,41). Voor de leeftijd van 3 tot 6 
maanden en de hoogte van de rectale temperatuur vonden we 
een negatieve associatie (respectievelijk OR 0,17; 95%-BI 0,03-
0,74 en OR 0,52; 95%-BI 0,37-0,71).
Conclusie Een op de vier kinderen met koorts kreeg op de huis-
artsenpost antibiotica voorgeschreven. De patiëntkenmerken en 
symptomen geassocieerd met een antibioticavoorschrift verkla-
ren slechts voor een klein deel de afwegingen van de huisarts.
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verwijst deze standaard naar de ziektespecifieke NHG-Stan-
daarden, waarin onder andere aanbevelingen voor het gebruik 
van antibiotica staan.4-7 Preventie van onnodige antibiotica-
voorschriften is echter wenselijk, omdat deze een belangrijke 
oorzaak vormen van het ontstaan van antibioticaresistentie.8,9

We beschrijven de frequentie van antibioticavoorschriften 
bij kinderen met koorts die een huisartsenpost (HAP) bezoe-
ken, en onderzoeken welke patiëntkenmerken en symptomen 
gerelateerd zijn aan deze antibioticavoorschriften.

Methode
We hebben dit cohortonderzoek uitgevoerd op HAP-Zuid in 
Rotterdam (adherentiegebied ongeveer 300.000 inwoners). 
We includeerden alle kinderen – in leeftijd variërend van 3 
maanden tot 6 jaar – voor wie men in verband met koorts con-
tact met de HAP zocht, tussen december 2004 tot januari 2006 
(van maandag- tot en met donderdagavonden). Koorts moest 
de hoofdreden van het consult zijn, maar kinderen mochten 
bijkomende klachten hebben (bijvoorbeeld oorpijn, hoesten, 
enzovoort). We excludeerden kinderen voor deze analyse als 
ze in de voorgaande twee weken al geïncludeerd waren (n = 11), 
onmiddellijk na consultatie van de HAP werden opgenomen 
(n = 19), op het moment van consultatie al antibiotica kregen 
(n = 44), de ouders niet goed Nederlands spraken (n = 151) of de 
ouders geen informed consent gaven (n = 618).

Wanneer de ouders contact opnamen met de HAP, voerde 
men daar de triage op gebruikelijke wijze uit aan de hand van 
de NHG-triagewijzer.10 Voor dit onderzoek vroegen we tevens 
een gestructureerde triagelijst in te vullen. De ouders kregen 
op basis van de triage telefonisch advies, of een consult of vi-
site aangeboden. Ten tijde van dit onderzoek had de huisarts 
op de HAP nog geen inzage in de medische dossiers van de ei-
gen huisarts van de patiënt. Alle kinderen in het onderzoek 
kregen binnen 24 uur een aanvullend huisbezoek van een ge-

Inleiding

Koorts bij kinderen is een veelvoorkomende reden om con-
tact op te nemen met de huisarts.1 Koorts wordt vaak ver-

oorzaakt door milde infecties en medische interventie is zel-
den nodig. In de eerste lijn zijn ernstige infecties zeldzaam.2 
Huisartsen baseren hun behandeling op de NHG-Standaard 
Kinderen met koorts.3 Bij een duidelijke focus van de koorts 



Onder zoek

59huis art s &  we tensch ap56 (2) februar i 2013

men rectale temperatuur [tabel 2]. De mediaan van Nagelker-
ke’s R2 was 0,26 (spreiding 0,24-0,28).

Beschouwing
Een op de vier kinderen met koorts waarvoor contact werd 
gezocht met de huisartsenpost kreeg een antibioticum voor-
geschreven. Wij vinden het percentage voorgeschreven antibi-
otica aanzienlijk, zeker omdat we 44 kinderen excludeerden 
die reeds antibiotica gebruikten op het moment van het be-
zoek. In Nederland schrijven huisartsen relatief weinig an-
tibiotica voor.8,13 Verschillende onderzoeken beschrijven het 
percentage antibioticavoorschriften bij kinderen, maar door 
verschillen in de patiëntkarakteristieken van de onderzoeks-
populaties is een vergelijking lastig (bijvoorbeeld: niet alleen 
kinderen met koorts, ook consulten binnen kantooruren).13-17

Een mogelijk verklaring voor de aanzienlijke hoeveelheid 
voorgeschreven antibiotica is dat wij voor ons onderzoek al-
leen kinderen hebben geïncludeerd die contact hadden met 
de HAP. Deze kinderen zijn mogelijk zieker dan de kinderen 
die binnen kantooruren bij de huisarts komen en hebben mis-
schien meer redenen om antibiotica te krijgen.

Ook kan hebben meegespeeld dat de kinderen die de huis-
arts op de HAP ziet over het algemeen niet zijn eigen patiën-
ten zijn. De verwachtingen van de patiënt zijn dan lastiger 
in te schatten en het maken van adequate vervolgafspraken 
is moeilijker. Dit kan leiden tot een meer defensieve behan-
deling en daarmee meer antibioticavoorschriften. We kozen 
voor de HAP-setting, omdat wij daar het grootste aanbod aan 
kinderen met koorts verwachtten. Een op de vijf consultaties 
op een huisartsenpost betreft een kind tussen de drie maan-
den en vijf jaar, en bij bijna de helft van deze kinderen heeft 
de ouder een hulpvraag over koorts (niet gepresenteerde ge-
gevens).

Tekenen van keelontsteking en oorpijn die tot veranderd 
gedrag en slaappatroon leidden waren in de multivariate 
analyse significant gerelateerd aan het voorschrijven van an-
tibiotica. Deze symptomen kunnen we relateren aan de NHG-
Standaarden voor tonsillitis en OMA.4,7 De rationale voor het 
voorschrijven van antibiotica is in deze standaarden voorna-
melijk gebaseerd op de mogelijke vermindering van de duur 
en de ernst van de ziekte.18,19 Daarom lijkt dit een overweging 
in de besluitvorming van de huisarts.

Ongerustheid van de ouders was bivariaat en multivariaat 
significant geassocieerd met meer antibioticavoorschriften. 
Dit is een belangrijke rode vlag voor het identificeren van kin-

trainde onderzoeksassistente. Deze noteerde met behulp van 
een gestructureerde vragenlijst de symptomen van het kind 
op het moment van consultatie van de HAP. Tevens verrichtte 
ze een gestructureerd lichamelijk onderzoek.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 
heeft het onderzoek goedgekeurd.

Statistische analyse
De ouders rapporteerden de uitkomstmaat antibiotica-
voorschrift van de huisarts op de HAP (ja/nee) en de onder-
zoeksassistente controleerde dit bij het huisbezoek. In een 
multivariate logistische regressieanalyse includeerden we 
alle potentieel gerelateerde patiënt- en ziektekarakteristie-
ken, naast variabelen die bivariaat een statistische relatie van 
p < 0,10 lieten zien.

Potentieel gerelateerde patiënt- en ziektekarakteristieken 
selecteerden we op basis van een literatuuronderzoek naar 
aanbevelingen in nationale en internationale richtlijnen.3-7,11 
Ontbrekende gegevens werden multipel geïmputeerd.12

In de multivariate analyse was het afkappunt voor statisti-
sche significantie p < 0,05. De proportie van de variabiliteit in 
de gegevensset die verklaard werd door het statistische model 
bepaalden we aan de hand van Nagelkerke’s R2.

Resultaten
Beschrijving van de populatie
We includeerden 443 kinderen in onze analyse. De mediane 
leeftijd was 20,0 (spreiding 3-70) maanden. De gemiddelde rec-
tale temperatuur op het moment van het huisbezoek (< 24 uur 
na het bezoek op de HAP) was 37,6 0C (sd 0,90). In totaal kregen 
117 kinderen (26,5%) op de HAP een antibioticavoorschrift. De 
mediane tijd tussen het moment van consultatie van de HAP 
en het huisbezoek was 14,5 uur (spreiding 5,42-25,4). De pati-
entkarakteristieken staan vermeld in [tabel 1]. Alleen kinde-
ren die de HAP bezochten kregen antibiotica voorgeschreven 
(n = 322); dit gebeurde in 36,3% (117/322) van de gevallen.

Bivariate logistische regressie
In de bivariate logistische regressie waren de volgende varia-
belen statistisch geassocieerd met een antibioticavoorschrift: 
leeftijd drie tot zes maanden, ongeruste ouders bij het huisbe-
zoek, hoeveelheid kinderen in het gezin, duur van de ziekte, 
eerder koorts in de afgelopen zes maanden, gevaccineerd in 
de afgelopen week, verminderde urineproductie, hoogte van 
de rectale temperatuur, zieke indruk, hogere Yale Observation 
Scale-score, oorpijn resulterend in veranderd gedrag of slaap-
patroon, tekenen van een keelontsteking en een loopneus [ta-
bel 2].

Multivariate logistische regressie
De volgende symptomen waren positief gerelateerd aan het 
voorschrijven van antibiotica: ongeruste ouders, zieke indruk, 
oorpijn resulterend in veranderd gedrag of slaappatroon, teke-
nen van een keelontsteking en verminderde urineproductie. 
We vonden een negatieve associatie voor leeftijd en toegeno-

Tabel 1 Patiëntkarakteristieken (n = 443)

Karakteristieken Aantal patiënten/totaal aantal patiënten

Leeftijd: 3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
> 12 maanden

35/443
87/443
321/443

Mannelijk geslacht 247/443

Rectale temperatuur > 38,0 °C 135/419

Zieke indruk 42/436

Mediane duur van de koorts in dagen (spreiding) 1,00 (0-43) 
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vergelijkbaar voor wat betreft leeftijd, geslacht en verwijsper-
centage, waardoor deze steekproef voldoende representatief 
lijkt voor de populatie kinderen die buiten kantooruren een 
huisarts consulteert.

Van de geïncludeerde kinderen had 68% (149/219) bij het 
huisbezoek een rectaal gemeten temperatuur onder de 38,0 
0C. De onderzoeksassistente verrichtte de rectale tempera-
tuursmeting meestal ’s ochtends. Ander onderzoek binnen 
ditzelfde cohort laat zien dat er 0,1-0,3 0C verschil zit tussen 
de ochtend- en de avondtemperatuur in de follow-up (ongepu-
bliceerde gegevens). Dit kan enige misclassificatie veroorza-
ken, maar die is waarschijnlijk niet de oorzaak voor het lage 
aantal kinderen met koorts in onze populatie. Voor de inclusie 
in het onderzoek was door ouders gerapporteerde koorts als 
consultreden voldoende. Uit eerder onderzoek blijkt dat de in-
schatting van de verzorger van het kind een goede sensitivi-
teit heeft voor het daadwerkelijk aanwezig zijn van koorts (er 
zijn weinig fout-negatieven). De specificiteit is echter minder 
goed (meer fout-positieven).22 Bij triage beschouwt men dit als 
een goed screeningsinstrument. Als men kinderen met een 
rectale temperatuur van < 38,0 0C uitsluit, zou dat ertoe leiden 
dat we de resultaten niet meer kunnen generaliseren naar de 
dagelijkse praktijk van de huisarts.

Een mogelijke tekortkoming van de onderzoeksopzet is dat 
de onderzoeksassistente pas een dag nadat de patiënt contact 

deren met een ernstige infectie in de eerste lijn.20 Daarom lijkt 
het rationeel om antibiotica voor te schrijven aan deze groep 
kinderen.

Verminderde urineproductie was bivariaat en multivari-
aat geassocieerd met antibioticavoorschrift. Dit symptoom 
wijst op dehydratie, maar geen enkele Nederlandse (of inter-
nationale) richtlijn beschrijft dehydratie bij kinderen als een 
indicatie voor behandeling met antibiotica.11,21 Daarom lijkt 
het erop dat huisartsen in ieder geval in één subgroep antibi-
otica niet juist voorschrijven.

Een leeftijd van 3 tot 6 maanden en een verhoogde rectale 
temperatuur waren geassocieerd met minder antibioticavoor-
schriften. Om logistieke redenen hebben we geen kinderen 
geïncludeerd die direct na het bezoek van de HAP in het zie-
kenhuis zijn opgenomen (n = 19). Dit heeft mogelijk selectie-
bias geïntroduceerd. De kinderen die direct in het ziekenhuis 
zijn opgenomen waren jonger (mediane leeftijd 15 maanden, 
spreiding 3-66, versus 20 maanden van de kinderen die we in 
onze analyse includeerden, spreiding 3-70). Mogelijk kregen de 
verwezen kinderen allemaal antibiotica en hadden ze een ho-
gere rectale temperatuur (gegevens onbekend).

Van 618 kinderen hebben de ouders geen informed consent 
gegeven, wat geleid zou kunnen hebben tot selectieve inclusie, 
waardoor we de resultaten minder goed kunnen generalise-
ren. De geïncludeerde en geëxcludeerde kinderen zijn echter 

Tabel 2 Multivariate analyse van variabelen gerelateerd aan het voorschrijven van antibiotica

Variabelen Bivariate analyse Multivariate analyse

Percentage antibiotica-
voorschriften

OR 95%-BI Selectie OR 95%-BI

Karakteristiek Aanwezig Afwezig

Patiëntkarakteristieken

Leeftijd: 3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
>12 maanden (referentie)

nvt nvt 0,15
0,71

0,03-0,63
0,41-1,23

VA 0,17
1,03

0,03-0,74
0,55-1,94

Ongeruste ouders bij huisbezoek 36,1 25,1 1,70 0,99-2,91 VA 2,02 1,06-3,58

Aantal kinderen in gezin nvt nvt 1,25 1,00-1,56 SS 1,16 0,90-1,48

Anamnese
(Symptomen aanwezig op moment van consultatie HAP)

Duur van koorts bij presentatie (dagen) nvt nvt 1,08 1,02-1,14 VA 1,05 0,99-1,12

Koorts in afgelopen week 35,5 24,4 1,58 0,82-3,04 VA 1,15 0,52-2,57

Koorts in afgelopen 6 maanden 29,6 20,3 1,67 1,04-2,66 SS 1,33 0,78-2,26

Vaccinatie in afgelopen week 10,7 27,6 0,32 0,10-1,10 SS 0,34 0,08-1,38

Verminderde urineproductie 35,7 22,6 1,84 1,16-2,91 SS 2,00 1,17-3,41

Lichamelijk onderzoek

Tachypneu 19,1 27,4 0,71 0,36-1,40 VA 0,84 0,41-1,75

Hoogte rectale temperatuur nvt nvt 0,61 0,46-0,80 VA 0,52 0,37-0,71

Zieke indruk 47,6 24,4 2,79 1,46-5,35 VA 3,26 1,30-8,20

Yale Observation Scale-score nvt nvt 1,08 0,99-1,18 VA 1,02 0,91-1,15

Oorpijn resulterend in veranderd gedrag of 
slaappatroon

43,3 25,1 2,27 1,08-4,79 SS 2,59 1,06-6,30

Tekenen van keelontsteking 36,4 17,3 2,50 1,50-4,18 SS 2,37 1,35-4,15

Loopneus (anamnese) 32,6 23,2 1,59 1,02-2,49 SS 1,57 0,94-2,60

Vetgedrukt: multivariaat p < 0,05; nvt = niet van toepassing; VA = verwachte associatie; SS = bivariate statistische significantie

De formulieren voor anamnese en lichamelijk onderzoek bevatten ook categorische variabelen, met als mogelijke antwoorden: ‘niet’, ‘beetje’, ‘erg’ en ‘heel erg.’ Deze variabelen 
hebben we gedichotomiseerd met de cut-off tussen ‘beetje’ en ‘erg’.

Verminderde urineproductie hebben we gedefinieerd als veel minder mictie dan normaal of totaal geen mictie meer.
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met de HAP had, anamnese en lichamelijk onderzoek verricht 
heeft. De onderzoeksassistente vroeg echter specifiek naar 
de symptomen op het moment van consultatie van de HAP. 
Daarbij was de mediane verstreken tijd tussen moment van 
consultatie en het huisbezoek slechts 14,5 uur. Aangezien het 
onwaarschijnlijk is dat de gestarte antibiotica binnen deze 
korte duur effect heeft gehad op de symptomen van de kin-
deren,23 mag verwacht worden dat verschillen tussen con-
sultatie en het huisbezoek in beide groepen gebaseerd zijn op 
natuurlijk beloop. Dit betekent mogelijk een minder precieze, 
maar geen vertekende schatting van de relatie.

Slechts een klein deel van de antibioticavoorschriften kon-
den we verklaren aan de hand van de gerelateerde sympto-
men. Het lijkt erop dat de huisarts andere, onbekende factoren 
meeweegt in de beslissing om antibiotica voor te schrijven. 
Onderzoek heeft aangetoond dat andere, niet-medische af-
wegingen een rol spelen bij het voorschrijven van antibiotica 
(bijvoorbeeld de aanname dat de ouders antibiotica verwach-
ten).24-26 De nationale en internationale richtlijnen baseren 
hun aanbevelingen voor antibiotische behandeling echter al-
leen op medische overwegingen.4-7,19

Conclusie
Concluderend lijkt het erop dat het vóórkomen van een ern-
stige infectie en het verminderen van duur en ernst van de 
ziekte overwegingen zijn om antibiotica voor te schrijven. 
Slechts een klein deel van de antibioticavoorschriften kun-
nen we verklaren aan de hand van de gevonden gerelateerde 
symptomen. In de beslissing om antibiotica voor te schrijven 
hebben andere overwegingen meegespeeld. Omdat ernstige 
infecties in de eerste lijn zelden voorkomen2 en de meeste 
koortsende ziekten zelflimiterend zijn, zouden huisartsen 
moeten nadenken over de legitimiteit van hun overwegingen 
om antibiotica te geven. Verder zou men de strategieën om de 
hoeveelheid antibioticavoorschriften te verminderen verder 
moeten onderzoeken.
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