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Achtergrond De ziekte van Menière wordt

gekarakteriseerd door aanvallen van inva-

liderende duizeligheid, gehoorverlies en

oorsuizen. Betahistine wordt vaak voorge-

schreven en gebruikt om de frequentie en

ernst van de aanvallen te verminderen.

Methode Er werd uitgebreid gezocht

naar gerandomiseerde trials waarin beta-

histine met placebo werd vergeleken,

onder andere ook door het aanschrijven

van farmaceutische bedrijven.

Resultaten en conclusie Er werden 6

acceptabele trials met in totaal 162

patiënten ingesloten. Geen van de trials

voldeed overigens aan alle kwaliteitscri-

teria, met name met betrekking tot de

diagnostische criteria en methoden, en

geen van de trials onderzocht het effect

op de duizeligheid op een deugdelijke

manier. De meeste trials suggereerden

een vermindering van duizeligheid met

betahistine en sommige gaven een ver-

mindering van het oorsuizen. Bij deze

resultaten kan bias echter niet worden

uitgesloten. In één trial van goede kwali-

teit met 35 patiënten kon de effectiviteit

met betrekking tot oorsuizen niet worden

aangetoond. Geen van de trials liet een

effect op gehoorverlies zien. In de trials

werden geen bijwerkingen van betahisti-

ne gevonden.

Er is dus momenteel onvoldoende bewijs

dat betahistine enig effect op de ziekte

van Menière heeft.

Commentaar
Eerdere reviews concludeerden dat beta-

histine een gunstig effect heeft op de

ziekte van Meniere.1,2 In beide reviews

berustte deze uitspraak vooral op elk

twee RCT’s. De Cochrane-onderzoekers

hebben deze vier trials niet betrokken in

hun meta-analyse wegens methodologi-

sche onvolkomenheden. Juist door de

duidelijke en scherpe criteria is de over-

tuigingskracht van deze Cochrane-review

groot en is de conclusie goed onder-

bouwd.

De diagnose ‘Menière’ mag volgens de

American Academy of Otolaryngology

Head and Necksurgery pas gesteld wor-

den na minimaal twee episodes van

draaiduizeligheid, die minstens twintig

minuten duurden en gepaardgingen met

oorsuizen en/of een vol gevoel in het oor

en waarbij tevens audiologisch bevestigd

gehoorverlies opgetreden is. Als deze

strikte criteria voor de ziekte van Menière

worden aangehouden, dan is deze aan-

doening zeer zeldzaam in de huisarts-

praktijk. Dat beperkt het belang van deze

review voor de huisarts. Patiënten gebrui-

ken de term ‘Menière’ nogal eens voor

hun duizeligheid en de huisarts of KNO-

arts schrijft regelmatig medicamenten als

betahistine voor bij vage duizeligheids-

klachten. Duizeligheid als klacht komt

veel voor en is moeilijk voor huisarts en

patiënt. Goede raad is duur en een recept

gauw geschreven. Bij ouderen komt dui-

zeligheid het meest voor en juist bij hen

is een exacte diagnose vaak niet mogelijk.

Het systematisch nagaan van en verbete-

ren van contribuerende factoren zoals

visus, mobiliteit, angst en gebruik van

vele medicamenten lijkt dan een betere

aanpak dan het voorschrijven van een

medicament als betahistine.3 Dat is in

feite niets nieuws.

Frans Saes
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Achtergrond Digitalis wordt al meer dan

200 jaar gebruikt voor de behandeling van

hartfalen. Recent zijn enkele nieuwe trials

verschenen zodat een review nuttig is.

Doel Nagaan wat het effect van digitalis

is bij patiënten met een normaal sinusrit-

me. Speciale aandacht ging uit naar het

effect van digitalis bij patiënten met hart-

falen die al diuretica, ACE-remmers of

bètablokkers gebruikten. Verder werd

gekeken of er een relatie bestond tussen

het effect van digitalis en de duur, ernst

en aard van het hartfalen (systolisch of

diastolisch).

Methode Elektronische databases vanaf

1966 werden doorzocht naar placebo-

gecontroleerde, gerandomiseerde trials

met 20 of meer patiënten met minimaal 7

weken follow-up. Trials waarbij meer dan

2% van de patiënten boezemfibrilleren

had, werden uitgesloten.

Resultaten en conclusie Er werden 11

trials met in totaal 7792 patiënten gevon-

den, waarvan een heel grote trial met

6800 patiënten. Hoewel digitalis geen

effect op de mortaliteit blijkt te hebben,

daalt het aantal ziekenhuisopnamen en

treedt er minder vaak een klinische ver-

slechtering op. Om na drie maanden een

effect op de klinische verslechtering of

het aantal ziekenhuisopname te vinden

bij één patiënt, moet men, afhankelijk

van de ernst van het hartfalen, respectie-

velijk 4 tot 75 en 27 tot 114 patiënten

behandelen met digitalis (number nee-

ded to treat (NNT)).Digitalis blijkt dus

een gunstig klinisch effect te hebben bij

patiënten met hartfalen die klachten

behouden ondanks diuretica en ACE-

remmers. Het effect van digitalis bij

patiënten die tevens bètablokkers gebrui-

ken, is niet bekend.
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