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Casus

Gentiaanviolet bij chronische otitis externa
Gabriël Slee

Inleiding 
De 79-jarige mijnheer Broersen heeft al vele jaren een recidive-

rende otitis externa. Drie jaar geleden kreeg hij weer klachten

die maar niet reageerden op de gebruikelijke therapie. Met wis-

selend succes schreef ik hem een aluminiumacetotartraat 12%-

oplossing, zure oordruppels met triamcinolon en oordruppels

met antibiotica en corticosteroïden voor. Omdat de klachten

bleven, verwees ik hem uiteindelijk naar de KNO-arts. Die pen-

seelde eenmalig gentiaanviolet 1%-oplossing FNA in zijn oor,

waarna de klachten geheel verdwenen.

Standaardtherapie
Infectie is een belangrijke oorzaak van otitis externa. De voor-

naamste geïsoleerde micro-organismen zijn Pseudomonas aerugino-

sa en Staphylococcus aureus. Ook fungi en gistcellen worden geïso-

leerd.1 Zoals de NHG-standaard Otitis externa aangeeft, is de

behandeling tweeledig:2 reiniging van de gehoorgang; het

gebruik van aluminiumacetotartraat-oordruppels FNA, waardoor

het milieu wordt aangezuurd en er een ontzwelling optreedt. 

Gentiaanviolet
De KNO-arts bleek wel vaker ‘lastige patiënten’ met gentiaanvio-

let te behandelen; vooral bij een droge, chronische otitis externa

die niet reageerde op de gebruikelijke therapie. Soms herhaalde

hij de behandeling na twee weken. Inmiddels heb ik deze behan-

deling nog een aantal keren met veel succes toegepast. In oude-

re publicaties in het NTvG wordt gentiaanviolet wel vermeld bij

behandeling bij luierdermatitis,3 meningitis,4 en flebitis.5

In Pubmed en Embase zocht ik met de zoekwoorden gentian violet,

auditory canal (external) en external, otitis. Ook gebruikte ik de combi-

naties van gentian violet en auditory canal, external en van gentian vio-

let en externa otitis. Tot mijn verbazing kwam er slechts één publi-

catie uit 1983 te voorschijn, waarin twee KNO-artsen in een

gerenommeerd tijdschrift onder de kop ‘How I do it?’ beschrij-

ven hoe zij een chronische secretoire otitis externa die niet op

de gebruikelijke therapie reageert, behandelen met gentiaanvio-

let.6

In een recent overzichtsartikel over therapie van otitis externa

werd gentiaanviolet genoemd bij chronisch otorroe, doch zonder

referenties.7 Gentiaanviolet heeft een antimycotische en een

antibacteriële werking, onder andere tegen Candida, Pseudomonas,

streptokokken, stafylokokken en Proteus.8

In het Formularium medicamentorum van de KNMP wordt de 1%

waterige gentiaanviolet-oplossing beschreven voor cutaan

gebruik (tweemaal daags te appliceren). 

In de literatuur worden enkele malen bijwerkingen vermeld. Een

weinig ernstige, maar vervelende bijwerking vormen de donker-

paarse verkleuringen van de huid, die vanzelf weer verdwijnen.

Ernstiger bijwerkingen zijn er ook: zo werd bij het gebruik van

een 2% gentiaanviolet-oplossing een ernstige huidnecrose

gezien.9,10 Bij neonaten met een orale candidiasis veroorzaakte

toepassing van gentiaanviolet ulceraties.11 Bij dieren en in vitro

is er een carcinogeen effect vastgesteld.12

Conclusie
Behandeling met gentiaanviolet kan zinvol zijn bij de behande-

ling van een chronische natte en droge otitis externa wanneer de

standaardtherapie onvoldoende effect heeft. Het trommelvlies

moet intact zijn.

De behandeling bestaat uit het reinigen van de gehoorgang en

het met een wattenstokje aanbrengen van gentiaanviolet (1%

oplossing FNA) in de gehoorgang. Eenmalig aanbrengen is

meestal voldoende. Voorzichtigheid voor de kleding van de

patiënt is geboden.
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