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Decongestiva zijn onnodig bij kinderen met otitis media met 
effusie (OME). De NHG-Standaard Otitis media met effusie 
bij kinderen stelde eerder al dat het middel geen toegevoeg-
de waarde heeft en waarschuwde voor bijwerkingen. Recent 
onderzoek bevestigt dat decongestiva weinig effect hebben, 
maar toont ook aan dat bewijs voor ernstige bijwerkingen 
ontbreekt.

Meer dan 80% van de 4-jarige kinderen heeft ooit OME 
gehad.1 De NHG-Standaard Otitis media met effusie bij 
kinderen stelt dat decongestiva, zoals het in Nederland veel-
gebruikte middel xylometazolineneusspray (XMZ), geen 
toegevoegde waarde hebben bij OME. Vanwege de kans op 
ernstige bijwerkingen raadt de standaard het middel zelfs 
af.2 De onderbouwing van deze adviezen is echter summier 
en decongestiva worden geregeld voorgeschreven. Deze 
punten leidden tot onze vraagstelling: zijn decongestiva 
bij kinderen met OME zinvol en zijn er potentieel ernstige 
bijwerkingen?

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
Wij doorzochten PubMed begin 2017 met de zoektermen 
decongestants AND otitis media with effusion AND children. 
Onze zoekstrategie leverde 84 hits op. We excludeerden 77 ar-
tikelen op basis van titel of abstract. Er bleven zeven artikelen 
over, waaronder een Cochrane-review en vier artikelen die 
waren opgenomen in de Cochrane-review.3 We vonden geen 
relevante artikelen ná 2011. In de Cochrane-review worden 
zestien RCT’s besproken, waarvan er drie relevant waren voor 
onze onderzoeksvraag.4-6 In deze artikelen, met in totaal ruim 
tweehonderd patiënten, werden decongestiva vergeleken met 
placebo bij kinderen met OME. De onderzoeken werden 
uitgevoerd in de tweede lijn. 
De gebruikte decongestiva waren: oxymetazoline nasaal, phe-
nylephrine nasaal en phenylpropanolamine oraal. De werking 
van deze middelen is vergelijkbaar met XMZ-neusspray.7-10 De 
uitkomstmaat was tekenen van OME na vier weken. De au-
teurs vonden geen statistisch significant voordeel van behan-
deling met decongestiva bij OME. 
In slechts een RCT keken de onderzoekers naar bijwerkingen.6 
Er waren meer bijwerkingen bij gebruik van decongestiva dan 
bij placebo, maar de onderzoekers vermeldden niet om welke 
bijwerkingen het ging. De NHG-Standaard raadt decongestiva 
af vanwege potentieel ernstige bijwerkingen. De standaard 
verwijst naar een Cochrane-review over sinusitis bij kinde-
ren.11 De conclusie over de bijwerkingen in deze review is 
gebaseerd op drie artikelen. In het eerste artikel worden drie 
case reports beschreven over het overlijden van kinderen na 
overdosering met oraal pseudo-efedrine.12 Het tweede artikel 

gaat over antihistaminica en corticosteroïdneusspray.13 Het 
derde artikel benoemt dat in Amerika in de periode 2004-
2005 7091 SEH-bezoeken door kinderen te wijten waren aan 
vrij verkrijgbare middelen.14

VOORTZETTING HUIDIG BELEID
De Cochrane-review concludeert dat behandeling met decon-
gestiva geen voordelen biedt ten opzichte van placebo bij kin-
deren met OME. Het effect van XMZ werd niet onderzocht. 
Wel werd gekeken naar vergelijkbare middelen. De gebruikte 
onderzoeksmethode heeft zwakke punten: de auteurs beschrij-
ven niet hoe de blindering verliep en welk placebo werd ge-
bruikt. Een zoutoplossing, die vaak als placebo wordt gebruikt, 
kan een decongestieve werking hebben.
De conclusies uit de Cochrane-review over potentieel ernstige 
bijwerkingen zijn overgenomen in de NHG-Standaard. Het is 
onduidelijk of de onderzochte middelen vergelijkbaar zijn met 
XMZ wat betreft de bijwerkingen. Bovendien is deze con-
clusie gebaseerd op drie case reports met orale decongestiva 
bij kinderen die al ziek waren en werden opgenomen in het 
ziekenhuis. Bij Lareb is in totaal 35 keer een melding gedaan 
van een mogelijk ernstige bijwerking van XMZ. Onduidelijk 
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Het veelgebruikte middel xylometazolineneusspray heeft geen toege-
voegde waarde bij otitis media met effusie. Foto: Margot Scheerder
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is hoe ernstig deze bijwerkingen waren en bij welke leeftijd en 
welke dosering deze optraden. 
Uit de huidige onderzoeken blijkt dat de onderzochte decon-
gestiva geen meerwaarde hebben bij otitis media met effusie 
bij kinderen. Het is onduidelijk of de onderzochte middelen 
vergelijkbaar zijn met het in Nederland gebruikte XMZ wat 
betreft de bijwerkingen.
Op basis van de huidige onderzoeken is er geen reden om 
XMZ te adviseren, maar het ontraden vanwege de ernstige 
bijwerkingen lijkt onvoldoende onderbouwd. Het advies uit de 
huidige standaard om het middel niet voor te schrijven blijft 
echter van kracht. ■
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