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Antibiotica worden frequent voorgeschreven in de eerste-

lijnsgezondheidszorg, vooral bij acute luchtweginfecties,

waar ze in feite weinig of geen effect hebben. Zijn er ver-

schillen in antibioticavoorschrijfgedrag tussen Nederlandse

en Belgische huisartsen? Zo ja, zijn die dan ook significant?

En hoe kunnen we ze verklaren? Deze studie vergeleek het

beleid bij acute hoest in beide landen. Opvallend resultaat

is dat Belgische huisartsen minder eerstekeusantibiotica

(doxycycline of amoxicilline) voorschrij-

ven dan hun Nederlandse collega’s. 

In Europa zijn er grote variaties in anti-

bioticagebruik in de ambulante praktijk,

zelfs tussen twee buurlanden als België

en Nederland 1. In 1997 werden per dag

27 dagdosissen (Defined Daily Dose,

DDD) per duizend inwoners voorge-

schreven in de ambulante zorg in België,

vergeleken met negen in Nederland 1.

Ook het aantal voorschriften per duizend inwoners per jaar

vertoonde een bijna drievoudig verschil 2. Doordat de twee

landen naast elkaar liggen, is het weinig waarschijnlijk dat

deze variaties te wijten zijn aan verschillen in frequentie of

(sub)type van bacteriële infecties of verschillen in risico op

complicaties 1. Mogelijke bepalende factoren zijn onder meer

het gezondheidszorgsysteem en de houding en het gedrag

van artsen en patiënten 3,4. Een recente studie besluit dat

Belgische patiënten meer behoefte hebben om hun huisarts

te raadplegen bij respiratoire infecties zoals hoest, en dat ze

deze als ernstiger en minder zelflimiterend beschouwen dan

Nederlandse patiënten 4. Nochtans is dit slechts een gedeel-

telijke verklaring voor het verschil in antibioticagebruik 3.

Meer inzicht in de verschillen in antibioticaconsumptie per

ziekte kan bijdragen aan de ontwikkeling van strategieën

om het voorschrijven van antibiotica te optimaliseren. Omdat

antibiotica frequent worden voorgeschreven in de eerste-

lijnsgezondheidszorg zijn deze strategieën noodzakelijk,

vooral bij acute luchtweginfecties 5-10, waar antibiotica wei-

nig of geen effect hebben 11,12. Bovendien is acute hoest bij

acute luchtweginfecties de belangrijkste reden om een huis-

arts te consulteren 13,14.

Met deze studie wilden we het beleid bij acute hoest ver-

gelijken tussen Belgische en Nederlandse huisartsen met

betrekking tot het aantal antibioticavoorschriften, het per-

centage voorgeschreven eerstekeusantibiotica (tetracycli-

nes en breedspectrum penicillines) en het aantal voor-

schriften voor bronchodilatatoren. Daarnaast gingen we

ook de tevredenheid van de patiënten over de consultatie

na.

Methode

Setting en patiënten

Tijdens de voormetingen van interven-

tiestudies om het voorschrijfgedrag te

optimaliseren, verzamelden we twee

steekproeven (België en Nederland). 

Voor de Belgische interventiestudie wer-

den 149 Vlaamse huisartsen benaderd,

van wie 85 toestemden voor deelname 15.

Tussen februari en april 2000 registreerden deze huisartsen

volwassen patiënten met acute hoest (zie tabel 1). 

Voor de Nederlandse studie werden huisartsen uit 42 huis-

artsengroepen uit de regio Utrecht uitgenodigd om deel te

nemen. Twaalf huisartsengroepen (honderd artsen) zegden

toe en registreerden gedurende drie weken (van oktober tot

en met december 2000) patiënten met acute luchtwegin-

fecties en acute hoest 16. 

In geen van beide landen was er een verschil in aantal an-

tibioticavoorschriften tussen deelnemende en niet-deelne-

mende huisartsen (data niet getoond). 
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Tabel 1: Inclusiecriteria voor volwassen patiënten met acute hoest.

België Nederland

18-65 jaar x x

Geen gecompromitteerde immuniteit x

Nieuwe of verergerende hoest x x

- minder dan dertig dagen aanwezig x x

- als (één van de) voornaamste klacht(en) x

Belgische patiënten hebben meer

behoefte om hun huisarts te raad-

plegen bij respiratoire infecties zo-

als hoest, en beschouwen deze als

ernstiger en minder zelflimiterend

dan Nederlandse patiënten



De respectieve Belgische en Nederlandse medisch-ethische

comités gaven hun toestemming voor het uitvoeren van de

studies.

Gegevensverzameling

In beide landen was informatie beschikbaar over ervaring

van de huisartsen (aantal jaren praktijk sinds registratie als

huisarts), geslacht en werkomstandigheden. 

De Belgische huisartsen gebruikten voorgedrukte formu-

lieren om de demografische gegevens

en de medicatievoorschriften van de pa-

tiënt te noteren. Na de consultatie ga-

ven ze hun patiënten een vragenlijst mee

die peilde naar hun tevredenheid over

de consultatie. De drie mogelijke ant-

woordcategorieën waren ‘ja’, ‘nee’ en ‘ik

weet niet’. 

De Nederlandse huisartsen registreer-

den prospectief alle patiënten die zich

presenteerden met acute luchtwegin-

fecties. De arts noteerde zoals gebruikelijk de diagnose en

het beleid in elektronische patiëntenbestanden. Deze be-

standen werden na de registratieperiode grondig onderzocht

door de onderzoeksassistenten. Zij haalden er informatie

uit over leeftijd, geslacht, diagnose volgens de codes van de

International Classification of Primary Care (ICPC-2) 17 en

over medicatievoorschriften volgens de Anatomical The-

rapeutic Chemical classificatie (ATC) 18. Na de consultatie

kregen de geïncludeerde patiënten van hun huisarts een

vragenlijst mee om hun tevredenheid over de consultatie

te meten op een schaal van 1 (‘zeer ontevreden’) tot 5 (‘zeer

tevreden’) 19. 

De ingevulde vragenlijsten werden in beide landen recht-

streeks naar de onderzoekers gestuurd, zonder dat de huis-

artsen ze te zien kregen. 

Uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaten waren: het aantal antibi-

oticavoorschriften voor volwassen patiënten met acute

hoest, het percentage voorgeschreven eerstekeusantibioti-

ca in overeenstemming met de Vlaamse aanbeveling en de

Nederlandse Standaard die in de interventiestudies werden

gebruikt 20,21 [wij beschouwden tetracyclines (ATC-code

J01AA, voornamelijk doxycycline) en breedspectrum pe-

nicillines (ATC-code J01CA, voornamelijk amoxicilline)

als eerstekeusantibiotica voor acute hoest] en het aantal

voorschriften voor bronchodilatatoren (ATC-code R03).

De tevredenheid van patiënten over de consultatie was een

secundaire uitkomstmaat.

Dataverwerking en analyses

Om het voorschrijfgedrag van huisartsen te kunnen be-

oordelen, werd een subset van Nederlandse patiënten ge-

selecteerd die vergelijkbaar was met de Belgische patiën-

ten, met name enkel patiënten tussen 18 en 65 jaar oud met

een eerste consultatie voor acute hoest, gedefinieerd als

ICPC-code R02, R03, R05, R25, R78 of R81. We codeerden

Belgische en Nederlandse voorschrijfgegevens volgens de

ATC-classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

(WGO) 18. Gegevens over de tevreden-

heid van patiënten werden conservatief

gedichotomiseerd. De Nederlandse te-

vredenheidscores van 1 tot en met 3 en

de Belgische antwoordcategorieën ‘nee’

en ‘ik weet niet’ werden gecodeerd als

‘ontevreden’, en de Nederlandse tevre-

denheidscores 4 en 5 en de Belgische

antwoordcategorie ‘ja’ als ‘tevreden’. 

Met behulp van chi2- en t-tests analy-

seerden we, waar van toepassing, de ver-

schillen tussen België en Nederland met betrekking tot de

karakteristieken van huisartsen (aantal jaren praktijk sinds

registratie als huisarts, geslacht en werkomstandigheden)

en patiënten (leeftijd, geslacht en tevredenheid). Om re-

kening te houden met clustering van patiënten bij huisart-

sen werden met behulp van Generalised Estimating

Equations (GEE) verschillen in het voorschrijven tussen

Belgische en Nederlandse huisartsen (aantal antibiotica-

voorschriften, voorschrijven van eerstekeusantibiotica en

aantal voorschriften van bronchodilatatoren) geanalyseerd

op het niveau van de patiënt 22,23 en gecorrigeerd voor po-

tentiële confounders zoals werkomstandigheden van de

huisarts, en leeftijd en geslacht van de patiënt. Voor alle

analyses gebruikten we SPSS™ voor Windows (versie 10.0)

en SAS™ (versie 8.02, SAS Institute Inc., 2001).

Resultaten

In België includeerden 71 van de 85 huisartsen patiënten met

acute hoest. Veertien huisartsen selecteerden er geen, voor-

namelijk door tijdgebrek 15. In Nederland registreerden 99

van de honderd huisartsen patiënten met acute luchtwegin-

fecties (door ziekte nam één huisarts niet deel aan de regis-

tratie). Patiënten van vijftien huisartsen voldeden niet aan

de inclusiecriteria voor deze vergelijkende studie (zie tabel

1). Hierdoor zijn de Nederlandse resultaten gebaseerd op de

patiënten van 84 Nederlandse huisartsen. 

In België was 28 % van de huisartsen vrouw, in Nederland

41 % (p>0,05). Gemiddeld praktiseerden de Belgische huis-
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Het aantal antibioticavoorschriften

lag in België iets hoger dan in Ne-

derland (hoewel niet statistisch sig-

nificant). In België kreeg 40 % van

de patiënten een antibioticum voor-

geschreven, in Nederland 33 %



artsen langer dan de Nederlandse (17 ten

opzichte van 14 jaar; p=0,049) en werk-

ten ze ook vaker in solopraktijken dan

hun Nederlandse collega’s (48 % ten op-

zichte van 23 %, p=0,001) (zie tabel 2). 

In België werden 810 patiënten geïnclu-

deerd, in Nederland 309. Per registreren-

de huisarts werden in de Belgische studie

op drie maanden gemiddeld elf patiënten

geïncludeerd, in de Nederlandse drie pa-

tiënten op drie weken. Respectievelijk 55

en 57 % van de patiënten in België en Ne-

derland was vrouw (p>0,05). De gemid-

delde leeftijd van de Belgische patiënten

was 41 jaar en van de Nederlandse pa-

tiënten 44 jaar (p=0,013).

Het aantal antibioticavoorschriften lag in

België iets hoger dan in Nederland (hoe-

wel niet statistisch significant). In België

kreeg 40 % van de patiënten (324/810) een

antibioticum voorgeschreven, in Neder-

land 33 % (101/309) [gecorrigeerde OR

1,28 (95 % BI 0,91 tot 1,83)] (zie tabel 3).

De intra-cluster correlatiecoëfficiënt (ICC)

van gegroepeerde patiënten binnen de huis-

artsenpraktijken was 0,18 en statistisch sig-

nificant. Clustering diende dus in rekening

te worden gebracht tijdens de analyse.

In België werden minder eerstekeusanti-

biotica (doxycycline of amoxicilline) voor-

geschreven dan in Nederland: respectie-

velijk 38 % (124/324) versus 66 % (67/101)

[gecorrigeerd OR 0,39 (95 % BI 0,22 tot

0,72)]. In Nederland vertegenwoordigden

de tetracyclines (ATC-code J01AA, voor-

namelijk doxycycline) 45 % van de voor-

geschreven antibiotica. In België waren de

drie meest voorgeschreven antibiotica:

macroliden 26 % (ATC-code J01FA), com-

binaties van penicillines, voornamelijk co-

amoxy-clav (ATC-code J01CR), 23 % en

tetracyclines 23 % (zie figuur). Het aantal

voorgeschreven bronchodilatatoren was

in beide landen gelijk (17 %). 

De patiënttevredenheid was in beide

landen hoog, hoewel iets hoger in België:

97 % van de Belgische patiënten waren

tevreden versus 94 % van de Nederlandse

(p<0,05).
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Tetracyclines J01A

Breedspectrum penicillines J01CA

Combinaties van penicillines, incl. bèta-
lactamase inhibitors J01C

Cefalosporines J01D

Sulfonamiden en trimethoprim J01E

Macroliden en lincosamiden J01F

Chinolonen J01M

Belgische huisartsen

Nederlandse huisartsen

Van alle voor acute hoest voorgeschreven antibiotica (100 %) schreven Belgische huisartsen 0,30 %
amfenicolen (ATC-code J01BA) en smalspectrum penicillines (ATC-code J01CE) voor, hetgeen
Nederlandse huisartsen helemaal niet deden.

Figuur: Relatieve frequenties van antibiotica voor volwassen patiënten met acute hoest, voor-
geschreven door Belgische en Nederlandse huisartsen.

* p<0,05

Tabel 2: Karakteristieken van huisartsen en geïncludeerde patiënten in België en Nederland.

Karakteristieken van huisartsen

aantal huisartsen

% vrouwen

gemiddeld aantal jaar sinds registratie als huisarts (SD)

% solopraktijk 

Karakteristieken van patiënten

aantal patiënten

% vrouwen

gemiddelde leeftijd (SD) 

België

71

28,2

16,8 (7,7)

47,9

810

54,7

41,4 (12,8) 

Belgische 
huisartsen

40,0

38,3

17,3

a odds ratio’s, gecorrigeerd voor clustering van patiënten binnen huisartsen
b odds ratio’s, gecorrigeerd voor clustering, werkomstandigheden van de huisartsen 

en leeftijd en geslacht van de patiënt 
* p<0,05

Tabel 3: Voorschrijfgedrag van Belgische en Nederlandse huisartsen.

Nederlandse 
huisartsen

32,7

66,3

17,2

Ruwe OR a

(95 % BI)

1,36 (0,95-1,95)

0,34 (0,19-0,61)

0,99 (0,67-1,49)

Gecorrigeerde OR b 

(95 % BI)

1,28 (0,91-1,83)

0,39 (0,22-0,72) *

1,10 (0,73-1,65)

% 
voorgeschreven 

antibioticum

eerstekeus-
antibioticum

bronchodilatator 

Nederland

84

40,5

14,2 (8,5)*

22,6 *

309

57,0

43,8 (13,0) *



Bespreking

Hoewel een bijna drievoudig verschil wordt gerapporteerd

in totaal ambulant antibioticagebruik tussen België en

Nederland 1,2, ligt het aantal antibioticavoorschriften voor

acute hoest op het 5 %-significantieniveau niet hoger in

België dan in Nederland. Belgische huisartsen schrijven

minder vaak tetracyclines (doxycycline)

of breedspectrum penicillines (amoxi-

cilline) voor, die de Vlaamse aanbeve-

ling en de Nederlandse Standaard noch-

tans beschouwen als eerstekeusantibi-

otica wanneer antibioticatherapie

geïndiceerd is bij volwassenen 20,21. Het

aantal voorgeschreven bronchodilata-

toren is gelijk in beide landen. De pa-

tiënten zijn tevreden over het beleid

van hun huisarts bij acute hoestklach-

ten; de Belgische patiënten wel iets meer

dan de Nederlandse. 

Confounders?

Bij de interpretatie van onze resultaten moeten we rekening

houden met een aantal zaken. 

Om datasets met mekaar te combineren moeten ze in de

eerste plaats intern valide en voldoende vergelijkbaar zijn

qua aandoeningen en setting. Echter, de gegevensverza-

meling gebeurde in België anders dan in Nederland. De in-

clusie van patiënten heeft meer inspanning gevraagd van

de Belgische huisartsen, die uiteindelijk maar 83 % van de

geschikte kandidaten includeerden 15. 

Omdat er aanwijzingen zijn dat de drempel om een huis-

arts te consulteren in België lager is dan in Nederland

(Belgische huisartsen hebben bijvoorbeeld ongeveer 600

patiënten; Nederlandse huisartsen gemiddeld 2 300 24) en

dat Belgische patiënten een grotere behoefte hebben om

hun huisarts te consulteren bij acute respiratoire klachten

dan Nederlandse 4, is het mogelijk dat Nederlandse huis-

artsen meer ernstige gevallen van acute hoest zien dan hun

Belgische collega’s. Daarom vermoeden we dat de waarge-

nomen verschillen in antibioticavoorschriften in onze stu-

die onderschat zijn. Het was jammer genoeg niet mogelijk

om te corrigeren voor de klinische presentatie of de onder-

liggende diagnose van patiënten met acute hoest. Maar mits

correctie voor deze potentiële confounder hadden de ver-

schillen in het aantal voorgeschreven antibiotica en het type

voorgeschreven antibioticum wellicht groter geweest. 

De Belgische en Nederlandse studie vond plaats in verschil-

lende seizoenen. Daardoor is het aantal luchtweginfecties

(die antibiotica vereisen) hoogst waarschijnlijk beïnvloed

door de prevalentie van bijvoorbeeld een in de gemeen-

schap circulerend influenzavirus. Nochtans werden in bei-

de landen patiënten met gelijkaardige klachten geïnclu-

deerd. 

Ten slotte doet het gelijke aantal voorgeschreven broncho-

dilatatoren veronderstellen dat de hoeveelheid niet-infec-

tieuze oorzaken van acute hoest verge-

lijkbaar was in de twee landen. 

Verbanden leggen

Onze resultaten met betrekking tot de

verschillen in antibioticakeuze beves-

tigen die van vroegere studies met na-

tionale voorschrijfgegevens: Belgische

huisartsen schrijven meer breedspec-

trum en recenter op de markt gebrach-

te antibiotica voor dan hun Nederlandse

collega’s 25,26. Nationale verschillen in de

patiënttevredenheid liggen in dezelfde

lijn 27. Niettemin geeft deze studie de

combinatie van relevante gegevens weer van twee min of

meer gelijkaardige en gelijktijdige studies. 

Door nationale voorschrijfgegevens tussen landen van de

Europese Unie te vergelijken, kunnen we het voorschrij-

ven van antibiotica verder optimaliseren. Bovendien zou

het aanleiding kunnen geven tot een daling in termen van

volume en/of tot een toename van de verhouding voorge-

schreven eerstekeusantibiotica, zelfs in landen met een

reeds lage antibioticaverkoop. Echter, nationale gegevens

missen het verband met de onderliggende diagnose. Om

de verschillen (en overeenkomsten) in het voorschrijven

van antibiotica beter te begrijpen, lijkt het, althans op ba-

sis van onze resultaten, nodig om ambulant antibioticage-

bruik per indicatie te beoordelen.
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Belgische huisartsen schrijven

minder vaak tetracyclines (doxy-

cycline) of breedspectrum penicil-

lines (amoxicilline) voor. Nochtans

beschouwen de Vlaamse aanbeve-

ling en de Nederlandse Standaard

ze als eerstekeusantibiotica wan-

neer antibioticatherapie geïndi-

ceerd is bij volwassenen

Besluit

Zoals uit voorgaande kan worden afgeleid, bieden vergelij-

kingen tussen landen tal van uitdagingen. Dezelfde valide

definities om aandoeningen te beoordelen moeten worden

toegepast wanneer prospectieve gegevens worden verza-

meld. Hierbij zijn de seizoensgebonden verschillen in ziekte-

incidentie en de impact ervan op het beleid belangrijke aan-

dachtspunten. Op het niveau van de patiënt kunnen sociaal-

demografische gegevens, medische voorgeschiedenis,

symptomen en tekenen, onderzoeken, beleidsbeslissingen
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S u m m a r y

Management of acute cough: 
comparisons between Belgian and Dutch GPs

COENEN S, WELSCHEN I, VAN ROYEN P,

KUYVENHOVEN MM, DENEKENS J, VERHEIJ TJM

Objectives: In Europe there are large variations in over-

all outpatient antibiotic use, even between two neigh-

bouring countries as Belgium and the Netherlands.

We aimed to compare the management of acute cough

between Belgian and Dutch general practitioners

(GPs).

Methods: In cross-sectional studies in Belgium and the

Netherlands, 71 Belgian and 84 Dutch GPs included

adult patients consulting for acute cough. Differences

in antibiotic prescription rates, the percentage of first-

choice antibiotics (i.e. tetracyclines and broad-spec-

trum penicillins) and bronchodilator prescription ra-

tes were assessed by using Generalised Estimating

Equations to adjust for clustering of patients within

GPs.

Results: In Belgium 324/810 patients (40%) were pre-

scribed an antibiotic compared with 101/309 (33%)

in the Netherlands (adjusted OR (95% CI) 1.28 (0.91-

1.83)). Belgian GPs prescribed fewer firstchoice an-

tibiotics compared with Dutch GPs: 124/324 (38%)

versus 67/101 (66%) (adjusted OR (95% CI) 0.39

(0.22-0.72)). In both countries, 17% of the patients

were prescribed a bronchodilator.

Conclusions: Antibiotic prescription rates for adult

patients with acute cough were not significantly hi-

gher in Belgian than in Dutch general practice at the

5% significance level. Dutch GPs’ antibiotic prescrip-

tions were more in line with national guidelines. Bron-

chodilator prescription rates were similar. Because

Dutch GPs probably encountered more severe cases

of acute cough compared with their Belgian collea-

gues, the observed prescribing differences might be

underestimated.

MeSH
Anti-Bacterial Agents

Cough/drug therapy

Physician's Practice Patterns

Physicians, Family

(inclusief antibioticatherapie en verwijzing) en ethische 

beschouwingen helpen om de verscheidenheid in voor-

schrijfgewoonte te evalueren. Dit geldt trouwens ook voor

informatie op het niveau van de voorschrijver en de prak-

tijkkarakteristieken. Zonder twijfel zijn grondige kwalita-

tieve studies met voorschrijvers en patiënten nodig om bij-

voorbeeld een verder inzicht te verwerven in de verschillen

tussen landen met betrekking tot organisatorische en cul-

turele karakteristieken. In België of Duitsland met een ge-

zondheidszorgsysteem dat stoelt op betaling per prestatie,

is het mogelijk dat de eisen van de patiënt de voorschrijfbe-

slissing meer beïnvloeden dan in Nederland of het Verenigd

Koninkrijk, waar huisartsen een salaris krijgen op basis van

het aantal ingeschreven patiënten 28,29. Deschepper et al. von-

den culturele verschillen in de houding van leken en antibi-

oticagebruik in een Belgische en Nederlandse stad 30. 

Wij pleiten er niet alleen voor om verder onderzoek te ver-

richten om nationale voorschrijfgegevens te verzamelen,

maar ook om deze gegevens te verbinden met de voor-

schrijver, de patiënt en de diagnostische karakteristieken van

acute luchtweginfecties. Op die manier kunnen we doel-

treffende strategieën ontwikkelen die de optimalisatie van

het voorschrijven in de ambulante zorg ondersteunen.
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