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Ibuprofen ook 
bruikbaar bij 
urineweginfecties
Ongecompliceerde urineweginfecties 

bij vrouwen zijn dikwijls self-limiting, 

zodat de vraag kan worden gesteld 

of behandeling met antibiotica wel 

noodzakelijk is. Duitse onderzoekers 

gingen na of symptomatische behan-

deling van urineweginfecties met 

ibuprofen het aantal antibioticum-

voorschriften vermindert.

Ze randomiseerden bijna 500 vrouwen 

met symptomen van een urinewegin-

fectie over een groep die behandeld 

werd met een eenmalige dosis van 3 

g fosfomycine en een groep die gedu-

rende 3 dagen 3 maal daags 400 mg 

ibuprofen kreeg. Beide groepen kregen 

ook placebo dummies van het andere 

middel. Beide groepen kregen aanvul-

lende behandeling met antibiotica bij 

aanhouden, verergering of terugkeer 

van de symptomen. De primaire eind-

punten waren het aantal additionele 

antibioticumkuren de eerste 4 weken 

nadien en de ernst van de symptomen 

pijnlijke mictie, mictiefrequentie, mic-

tiedrang en lage buikpijn gedurende de 

eerste 7 dagen.

In totaal kregen de vrouwen in de 

fosfomycinegroep 283 antibioticum-

kuren (243 met fosfomycine, 40 ad-

ditionele kuren) en de vrouwen in de 

ibuprofengroep 94. Dit correspondeert 

met een reductie van 66,5% (95%-BI 58,8 

tot 74,4; p < 0,001). In beide groepen na-

men de symptomen binnen een week 

aanzienlijk af, maar de symptoomre-

ductie verliep sneller in de fosfomy-

cinegroep. Zo had de ibuprofengroep 

gemiddeld een dag langer klachten (5,6 

versus 4,6 dagen; p < 0,001). Vijf vrou-

wen in de ibuprofengroep en een vrouw 

in de fosfomycinegroep ontwikkelden 

pyelonefritis (verschil niet significant). 

Al met al toont het onderzoek aan 

dat tweederde van de vrouwen met een 

ongecompliceerde urineweginfectie 

kan herstellen zonder antibioticum, als 

men bereid is een ietwat langere klach-

tenduur voor lief te nemen. Deze optie 

van het uitgestelde antibioticumrecept 

wordt ook al in de NHG-Standaard Uri-

neweginfecties besproken. ▪
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Steriele 
handschoenen niet 
nodig
De kans op een wondinfectie na een 

kleine chirurgische ingreep met niet-

steriele handschoenen is niet veel 

groter dan wanneer er gesteriliseerde 

handschoenen gebruikt worden. Dit 

concluderen onderzoekers uit Austra-

lië die voor hun onderzoek bijna 500 

patiënten volgden bij wie de huisarts 

een kleine chirurgische ingreep van 

de huid had gedaan.

Voor het onderzoek werden 493 patiën-

ten die een kleine chirurgische ingreep 

moesten ondergaan wegens een huid-

tumor, gerandomiseerd in twee groe-

pen. Bij de ene groep werd de ingreep 

uitgevoerd met steriele handschoenen, 

in de andere groep werden niet-steriele 

handschoenen gebruikt. In 13% van de 

gevallen ging het om patiënten met 

een naevus of een verruca seborrhoica, 

in 70% om een maligniteit of een voor-

loper daarvan en in 16% om benigne 

huidtumoren. Alle ingrepen vonden 

plaats in één huisartsenpraktijk met 

zes verschillende huisartsen. Patiënten 

die al antibiotica of immunosuppres-

siva gebruikten, werden uitgesloten 

van deelname, evenals patiënten 

met een reconstructieve ingreep, een 

atheroomcyste of een latexallergie. De 

aanwezigheid van een wondinfectie 

werd vastgesteld door een doktersas-

sistente op het moment dat de hech-

tingen werden verwijderd. Zij was niet 

op de hoogte van de gebruikte hand-

schoenen.

Bij de ingrepen met niet-steriele 

handschoenen trad in 8,7% van de 

gevallen een wondinfectie op. De in-

cidentie van huidinfectie in de andere 

groep was 9,3%. Het verschil tussen 

beide groepen is statistisch niet signi-

ficant.

Volgens de auteurs is dit de eerste 

RCT over dit onderwerp in de eerste 

lijn. Wat opvalt is een relatief hoge in-

fectiegraad in beide groepen. Andere 

onderzoeken vermelden wondinfecties 

bij 1,5 tot 2,0% van de ingrepen. De 

wondinfectie werd hier 1 tot 2 weken 

na de ingreep vastgesteld, terwijl con-

taminatie van een chirurgische wond 

al binnen 2 dagen klachten geeft. Mo-

gelijk dat een wondinfectie die ontstaat 

op een later tijdstip, wel meegenomen 

is in het onderzoek maar niet gerela-

teerd is aan het type handschoen dat 

gebruikt is. De late infecties zijn eerder 

het gevolg van de wondverzorging en 

omgevingsfactoren. Dit fenomeen kan 

wel het ontstaan van wondinfecties 

door de handschoen gemaskeerd heb-

ben. Maar, uiteindelijk voorkomen 

steriele handschoenen wondinfecties 

niet beter dan niet-steriele handschoe-

nen. Huisartsen kunnen dus gerust 

voor kleine chirurgische ingrepen 

niet-steriele handschoenen blijven ge-

bruiken. ▪
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