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Eczeem is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. 
Volgens de NHG-Standaard Eczeem zijn indifferente mid-
delen de basis voor de behandeling van eczeem. Dagelijks 
insmeren is echter arbeidsintensief. Hebben kinderen die 
dagelijks een indifferente crème of zalf gebruiken minder 
eczeemklachten dan kinderen die geen onderhoudscrème of 
-zalf gebruiken?

We zochten op 12 april 2021 in PubMed naar relevante ter-
men bij de subgroep kinderen > 2 jaar. Daarbij vonden we 837 
artikelen, waaronder 10 systematische literatuuronderzoeken. 
Daarbij zat ook een cochranereview uit 2017 die de onder-
zoeksvraag beantwoordde.1 Wij vonden na de inclusie datum 
van de RCT’s uit deze review nog 63 andere RCT’s, waarvan 
er 2 relevant waren voor de onderzoeksvraag. Deze 2 artikelen 
beschrijven beide hetzelfde onderzoek van Tiplica et al. dat 
werd uitgevoerd in 2013, maar werd gepubliceerd in 2017 en 
2018.2,3

METHODEN
De auteurs van de cochranereview includeerden 77 RCT’s met 
volwassenen en kinderen met mild tot matig eczeem.1 Hiervan 
maakten 6 onderzoeken de vergelijking tussen wel of geen 
indifferent middel, waarvan 4 bij kinderen. De belangrijkste 
uitkomstmaat was de eczeemscore: SCORing Atopic Derma-
titis (SCORAD).4 De SCORAD loopt van 1 tot 103 (hoe hoger 
de score, des te ernstiger het eczeem). Een gemiddeld verschil 
van minimaal 8,7 wordt beschouwd als klinisch relevant.5 Van 
3 RCT’s met in totaal 276 kinderen zijn de uitkomstmaten 
gepoold.
Het multicenteronderzoek van Tiplica et al. werd uitgevoerd 
bij 335 kinderen met mild tot matig eczeem nadat het eczeem 
was behandeld en de huid compleet rustig was (onder andere 
SCORAD < 15). Er werd gerandomiseerd tussen 12 weken 
smeren met Dexeryl® (onder andere glycerol en paraffine), 
Atopiclair® (onder andere glycyrrhetinezuur) of niet smeren. 
Dexeryl® werd tweemaal per dag op het hele lichaam gesmeerd 
en Atopiclair® driemaal per dag op de (eerder) aangedane 
delen. Men behandelde opvlammingen met een klasse 3 
corticosteroïd. De onderzoekers excludeerden kinderen die 
binnen 7 dagen na de start van het onderzoek al een op-
vlamming hadden waarvoor corticosteroïden nodig waren. 
Zowel de onderzoekers als de ouders hielden een eczeemscore 
bij, respectievelijk de SCORAD (na 4, 8 en 12 weken) en de 
Patient-Oriented SCORAD (PO-SCORAD) (wekelijks). Ook 
de PO-SCORAD loopt van 0-103 (hoe hoger de score, des te 
ernstiger het eczeem).

RESULTATEN
Gebruik van indifferente middelen gaf in vergelijking met 
niet smeren een verbetering in de SCORAD-score met een 
gemiddeld verschil (MD) van -2,42 (95%-BI -4,55 tot -0,28). 
Er werden minder corticosteroïden gebruikt in de groep die 
smeerde met een indifferent middel gedurende 6-8 weken 
follow-up (MD -9,30 gram; 95%-BI -15,30 tot -3,27). Voor de 
uitkomst aantal opvlammingen was er geen subgroepanaly-
se bij kinderen, maar voor kinderen en volwassenen samen 
 (2 onderzoeken; n = 87) waren er minder patiënten met een 
opvlamming gedurende een half jaar in de groep die indiffe-
rente middelen gebruikte (RR 0,40; 95%-BI 0,23 tot 0,70).1

Bij de RCT was na 12 weken de SCORAD-score met 4 punten 
toegenomen ten opzichte van baseline bij niet smeren (con-
trolegroep); bij smeren met Atopliclair® en Dexeryl® was 
de SCORAD-score met respectievelijk 3,36 en 5,28 punten 
afgenomen. Na 12 weken was de PO-SCORAD-score met 
2,90 punten toegenomen bij de controlegroep; bij gebruik 
van Atoplicair® en Dexeryl® was de PO-SCORAD-score met 
respectievelijk 2,67 en 4,88 punten afgenomen (p < 0,001).2 

In de controlegroep waren significant meer kinderen met mi-
nimaal 1 opvlamming van het eczeem in de 12 weken die het 
onderzoek duurde (68%) dan in de Atopiclair®-groep (53%) en 
Dexeryl®-groep (35%). Ook werden er minder dagen cortico-
steroïden gebruikt in beide groepen die een indifferent middel 
smeerden (p < 0,001).3
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Dagelijks insmeren met een indifferent middel vermindert de ernst 
van het eczeem, al valt over de klinische relevantie te discussiëren. 
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BESPREKING
De cochranereview is grondig van opzet. Mogelijk hebben 
de auteurs wel artikelen gemist doordat zij in de zoekop-
dracht geen namen van indifferente smeersels meenamen. 
De kwaliteit van de onderzoeken werd beoordeeld als laag 
(GRADE-score 2 van 4) vanwege het hoge risico op (perfor-
mance- en observatie)bias, inconsistenties en brede betrouw-
baarheidsintervallen. Hierdoor moeten de resultaten voor-
zichtig worden geïnterpreteerd.
Op het onderzoek van Tiplica is veel aan te merken. Beide 
onderzoeksgroepen hanteerden een ander behandelprotocol 
(frequentie van aanbrengen en aanbrengen op het gehele 
lichaam versus op enkele plekken), wat de resultaten mogelijk 
heeft vertekend. Er vielen vijfmaal meer deelnemers uit in de 
niet-smerengroep dan in de 2 andere groepen (12% tegen-
over 2,6%). Verder bedanken de auteurs 2 personen van de 
producent van Dexeryl® voor hun bijdrage aan de statistische 
analyse en het onderzoeksmanagement, en is het onderzoek 
tevens gefinancierd door deze fabrikant. Daar staat tegenover 
dat het onderzoek is uitgevoerd bij kinderen en veel deelne-
mers heeft. 
Het belangrijkste item is echter de klinische relevantie van 
de resultaten. Een gemiddeld verschil op de SCORAD-score 
van minimaal 8,7 wordt pas bestempeld als klinisch relevant. 
Deze waarde wordt zowel in de cochranereview als in de 
Atopiclair®-groep uit de RCT niet behaald. Dexeryl® haalt met 
een verschil van 9,28 wel net die drempel. In de groep die een 
indifferent middel smeert neemt het gebruik van dermale 
corticosteroïden af en zijn er minder opvlammingen van het 
eczeem. De resultaten van deze uitkomstmaten lijken wel 
klinisch relevant voor de dagelijkse praktijk.
Er is helaas geen subgroepanalyse gedaan naar de droogte van 
de huid voorafgaand aan de behandeling en daardoor is het 
niet te zeggen of er een bepaalde groep is waarin een indiffe-
rent middel mogelijk nuttiger is. 
In de gevonden onderzoeken zijn de indifferente zalven die wij 
in Nederland frequent voorschrijven – zoals (vaseline)lanette, 
cetomacrogol en koelzalf – niet onderzocht. In de review is 
wel gekeken of het ene middel beter was dan het andere, maar 
er was geen overtuigend bewijs voor superioriteit van een 
bepaalde zalf of crème. Dit zou erop kunnen wijzen dat ook 

de middelen die wij voorschrijven een vergelijkbaar resultaat 
geven, maar specifiek onderzoek hiernaar is gewenst. 

CONCLUSIE 
Dagelijks insmeren met een indifferent middel vermindert de 
ernst van het eczeem, maar over de klinische relevantie valt te 
discussiëren. Wel worden er daardoor minder lokale cortico-
steroïden gebruikt en leidt het gebruik mogelijk tot minder 
opvlammingen. Het advies om dagelijks te smeren met een 
indifferent middel is op lage bewijskracht gestoeld. Aangezien 
het dagelijks smeren weliswaar tijd kost, maar verder geen 
nadelen heeft, blijft het advies om dagelijks te smeren met een 
indifferent middel. ■
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mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

dit is een critically appraised topic (CaT), waarbij de auteur een evidencebased 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.
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