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Nieuws

Allergische rinitis bij kinderen is een veel voorkomende 
klacht in de huisartsenpraktijk. De prevalentie is 48,7 per 
1000 patiënten; de schatting in de algehele bevolking ligt tus-
sen de 23 en 30%.1 Veel patiënten houden ondanks therapie 
klachten gedurende het hooikoortsseizoen. Vaak kiest de pa-
tiënt voor intermitterende behandeling.3 Om deze redenen is 
een onderzoek gestart naar het effect van allergische rinitis 
en verschillende behandelwijzen op de kwaliteit van leven bij 
kinderen.

De NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis ad-
viseert als eerstelijnsbehandeling van milde of intermitterende 
allergische rinitis prikkelvermijding en continu gebruik van 
een antihistaminicum of nasale corticosteroïden gedurende 
het pollenseizoen.1 Veel patiënten gebruiken de medicatie ech-
ter intermitterend en alleen bij klachten. Uit de literatuur blijkt 
dat er een associatie is tussen allergische rinitis en depressie. 
Het is onduidelijk of dit gerelateerd is aan onderbehandeling.4

In een eerdere randomized controlled trail (RCT) is het effect 
van continu gebruik van intranasale steroïden bij kinderen 
met allergische rinitis vergeleken met zo nodig gebruik. Uit 
dit onderzoek bleek dat een symptomatische (intermitterende) 
behandeling met corticosteroïden bij kinderen niet inferieur is 
aan een continue behandeling.5

In deze onderzoekspopulatie onderzoeken we welk middel het 
snelst klachtenverlichting geeft bij een acute stijging van de 
pollenconcentratie in de lucht. Dat doen we door pollentellin-
gen en symptoomlast vastgelegd in dagboeken te analyseren. 
Tevens kijken we wat het effect is van de in de RCT onder-
zochte behandelmethoden op de kwaliteit van leven en welke 
behandeling de voorkeur heeft van patiënten. 
Door de patiëntvoorkeuren en impact van allergische rinitis 
op het leven van patiënten beter in kaart te brengen, kan de 
behandeling van allergische rinitis beter worden aangepast 
op de patiënt. We verwachten dat dit zal leiden tot verbeterde 
uitkomsten van de behandeling. Resultaten van dit onderzoek 
verwachten we in 2020.  ■
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