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Cochrane-reviews

Decongestiva en antihista-
minica voor otitis media
acuta bij kinderen

Flynn CA, Griffin G, Tudiver F. Decongestants and

antihistamines for acute otitis media in children

(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2,

2001. Oxford: Update Software. 

Achtergrond Hoewel vaak voorgeschre-

ven, zijn decongestiva (DC) en antihista-

minica (AH) weinig onderzocht bij kinde-

ren met een acute otitis media.

Methode Er werd een standaard zoek-

actie uitgevoerd naar gerandomiseerd

effectiviteitsonderzoek waarin de effecti-

viteit van deze middelen aan de hand van

relevante patiëntgeoriënteerde uitkomst-

maten werd onderzocht.

Resultaten Dertien onderzoeken met in

totaal 2533 kinderen werden ingesloten.

Er werd gekeken naar dertien verschillen-

de uitkomsten. De klinische genezing na

twee weken was de belangrijkste. In de

controlegroepen bleek het genezingsper-

centage aanzienlijk: ongeveer 80% na 2

weken. Er bleek geen aanvullend effect

van DC of AH in de trials waarneembaar.

Alleen de combinatie DC met AH bleek

een statistisch significant hoger gene-

zingspercentage op te leveren (RR 0,76;

95%-BI 0,60-0,96; NNT 10,5). Er konden

(deels door het vaak geringe aantal

beschikbare onderzoeken per analyse)

geen effecten worden gevonden op de

andere uitkomsten ‘vroege genezing’,

‘late genezing’, symptomen, noodzaak

van chirurgische interventie of andere

ongewenste uitkomsten. Er was voor

degenen die een van de medicijnen kre-

gen een verhoogde kans op bijwerkingen.

Aparte analyse liet zien dat vooral de

methodologische matige onderzoeken

een positiever resultaat rapporteerden.

Onderzoeken van hoge kwaliteit gaven

geen aanwijzingen voor effectiviteit van

DC of AH. Omdat bovendien bijwerkin-

gen aan DC en AH zijn verbonden, is op

basis van deze gegevens DC, AH of een

combinatie van beide niet aan te raden.

Het kleine statistisch significante verschil

voor de combinatie van beide lijkt een

geringe klinische relevantie te hebben.

Tevens lijken methodologische tekortko-

mingen verantwoordelijk voor het gevon-

den verschil.

Commentaar
In Nederland wordt in de huisartsenprak-

tijk bij 40% van alle acute middenooront-

stekingen neusdruppels voorgeschreven.1

Rhinitis is bij ongeveer 75% van alle acute

middenoorontstekingen aanwezig. 

De NHG-standaard Otitis media acuta

geeft aan dat decongestieve neusdrup-

pels gegeven kunnen worden als er klach-

ten zijn van een verstopte neus. Hierbij

wordt de aantekening gemaakt dat een

positief effect op het beloop van de acute

middenoorontsteking nooit aangetoond

is en dat hierom het voorschrijven facul-

tatief is. Deze Cochrane-review onder-

bouwt dit.

Echter in bijna alle onderzoeken, opge-

nomen in deze review, werden orale

decongestiva en/of antihistaminica gege-

ven. Neusdruppels werden slechts in één

– methodologisch zeer slecht – onder-

zoek gebruikt. Het frequent vóórkomen

van bijwerkingen is mogelijk verbonden

met het feit dat deze middelen syste-

misch gegeven werden in tegenstelling

tot de Nederlandse situatie waar bijna

alleen een lokale toepassing gebruikelijk

is. Ook werden in op één na alle onder-

zoeken aan alle kinderen tevens antibioti-

ca gegeven. In dat ene onderzoek waar

slechts 17% een antibioticum kreeg, werd

eveneens geen effect gezien van orale

decongestiva.

Gezien het feit dat systemisch toegedien-

de decongestiva geen effect hebben op

het beloop van een acute middenooront-

steking lijkt het aannemelijk dat lokaal

(in de neus) toegediende decongestiva

eveneens weinig effectief zullen zijn. De

klinische praktijk leert dat er wel effect is

op het symptoom van een verstopte neus

en alleen om die reden kunnen neus-

druppels dan voorgeschreven worden.

Het advies van de NHG-standaard kan

dan ook gehandhaafd blijven. Het

bezwaar van de bijwerkingen geldt moge-

lijk niet voor de lokaal toegediende

decongestiva.

Roger Damoiseaux

1. Bohnen AM, Bruijnzeels MA, van der Velden JA,

van der Wouden JC. Otitis media acuta: incidentie

en beleid. Huisarts Wet 1992;35:134-6.

Melatonine en de 
reisapotheek

Herxheimer A, Petrie KJ. Melatonin for preventing and

treating jet lag (Cochrane Review). In: The Cochrane

Library, Issue 1, 2001. Oxford: Update Software. 

Achtergrond Jetlag komt vaak voor wan-

neer vliegtuigpassagiers meerdere tijdszo-

nes passeren. Melatonine wordt door de

pijnappelklier gemaakt en speelt een

belangrijke rol in het reguleren van het

dagnachtritme van verschillende lichaams-

functies.

Doel van het literatuuronderzoek was om

na te gaan of oraal toegediend melatoni-

ne effectief is bij het bestrijden van jetlag

en welke dosering in dat geval moet wor-

den aangehouden.

Methode Er werd in diverse databases en

specialistische tijdschriften gezocht en

ook bij auteurs naar ongepubliceerde

onderzoeken gevraagd. Er werd apart

naar onderzoek over bijwerkingen

gezocht. Gerandomiseerde onderzoeken

werden ingesloten als bij passagiers,

vliegtuigbemanning of militairen melato-

nine per os werd vergeleken met een

placebo. De uitkomstmaat was subjectie-

ve verbetering van jetlagsymptomen of

onderdelen hiervan, zoals vermoeidheid

en aanvang en duur van de slaap.

Resultaten Er werden tien onderzoeken

gevonden. Negen van de trials waren

kwalitatief voldoende of goed, één had

ernstige methodologische tekortkomin-

gen. Negen trials vonden dat melatonine

indien het rond de beoogde inslaaptijd

op de bestemming werd genomen

(meestal tussen 10 en 12 uur ’s avonds)

jetlag verminderde wanneer 5 of meer

tijdszones werden gepasseerd. Dose-

ringen tussen de 0,5 en 5 mg zijn vrijwel

even effectief, behalve dat men iets snel-

ler in slaap valt en iets beter slaapt bij 5

mg. De relatieve ineffectiviteit van 2 mg

met gereguleerde afgifte geeft aan dat

kortdurende hoge bloedspiegels waar-
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systematische analyse van alle beschik-

bare onderzoeken komt echter, in weerwil

van de kritische kanttekeningen die bij

ieder onderzoek apart zijn te maken, tot

een heldere conclusie: melatonine is

effectief met weinig bijwerkingen. Voor de

huisarts biedt deze conclusie houvast.

Patiënten die de behoefte hebben om

‘iets’ aan een te verwachten jetlag willen

doen, kan worden geadviseerd melatoni-

ne te gebruiken. Bijkomend attractief

aspect hiervan is dat daarmee het gebruik

van benzodiazepinen of andere slaapmid-

delen voor dit probleem kan worden

voorkomen. De positieve conclusies van

de auteurs van het literatuuroverzicht zijn

tot stand gekomen na een diepgaande

weging van alle gegevens. Hun conclu-

sies zijn voldoende genuanceerd om als

richtlijn voor de huisarts te kunnen gel-

den. Daarbij zou ik nog willen toevoegen

dat toepassing wordt beperkt tot patiën-

ten die zelf om hulp bij jetlag vragen.

Jetlag is geen ziekte en dat er nu een ele-

gante interventie voor is, verandert daar

niets aan. De reisapotheek zit vol midde-

len voor ongemakken die geen ziekte zijn.

Dat blijft de status van jetlag, en de huis-

arts kan desgevraagd een positief advies

geven over het opnemen van melatonine

in die apotheek.

Prof. dr. C. van Weel

Mogelijk conflict-of-interest: De referent reist
veel, slaapt dan vaak beroerd en wordt
getergd door een innerlijke strijd om voor
eigen geneugten af te wijken van professio-
nele normen en waarden. Een positief
advies over melatonine lijkt in dat verband
een uitkomst.

Antibioticaprofylaxe na
beten van zoogdieren?

Medeiros I, Saconato H. Antibiotic prophylaxis for

mammalian bites (Cochrane Review). In: The Cochrane

Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.

Achtergrond Zoogdierbeten (vooral van

kat, hond en mens) zijn verantwoordelijk

voor ongeveer 1% van de bezoeken aan

een spoedeisende-hulppost. Kinderen

maken de helft van het aantal gevallen

uit en veelal worden ze gebeten door hun

eigen huisdier of een ‘bekend dier’.

Behandeling is gericht op het voorkomen

van tetanus, rabies en wondinfectie.

Antibioticaprofylaxe kan mogelijk wond-

infecties voorkomen. 

Doel Bepalen in hoeverre het profylac-

tisch geven van antibiotica het aantal

wondinfecties doet verminderen.

Methode Relevante RCT’s waarin anti-

biotica met een placebo of geen behan-

deling werden vergeleken, werden in de

gangbare databases opgespoord. De

belangrijkste uitkomstmaat was het aan-

tal infecties op de plaats van de beet. 

Resultaten In totaal werden acht RCT’s

geïncludeerd, zes over hondenbeten, één

over kattenbeten en één over mensenbe-

ten. Er was geen statistisch significant

verschil in het optreden van infectie tus-

sen de antibiotica- en controlegroep (OR

random effects: 0,49; 95%-BI: 0,15-1,58).

De onderzoeken hadden echter verschil-

lende resultaten. Voor hondenbeten (n=

463), was er geen significante reductie

van het aantal infecties: 4% (10/225) ver-

geleken met 5,5% (13/238) in de contro-

legroep (OR random effects: 0,74; 95%-

BI: 0,30-1,85) (geen heterogeniteit tus-

sen de onderzoeken). Het enige – wel erg

kleine onderzoek (n=11) – naar kattenbe-

ten gaf een hogere incidentie voor infec-

ties in de controlegroep (67% (4/6)) dan

in de antibioticagroep (0% (0/5)). In de

enige trial over mensenbeten (n = 48)

kwamen infecties significant minder voor

in de antibioticagroep 0% (0/33) dan in

de controlegroep (47% (7/15)) (OR ran-

dom effects: 0,02; 95%-BI: 0,00-0,33). Het

type wond (prikwond of laceratie) had

geen invloed op de uitkomstmaten.

Kijkend naar de locatie (handen, romp of

hoofd) bleken antibiotica het aantal

infecties van bijtwonden in de handen

significant te verminderen (OR random

effects: 0,10; 95%-BI: 0,01-0,86; NNT=

4,95%, BI: 2-50). 

Conclusie Antibiotica zijn effectief in het

voorkomen van infecties bij mensenbe-

ten en bij alle soorten bijtwonden in de

handen. Er is onvoldoende bewijs voor

de effectiviteit bij honden- of kattenbe-

ten, anders dan in de handen.

schijnlijk beter werken. Op basis van de

review is de number needed to treat 2. Er

is relatief meer baat wanneer er meer

tijdzones worden gepasseerd en minder

effectief bij vliegen van oost naar west.

Het tijdstip waarop melatonine wordt

genomen is erg belangrijk: wanneer hier-

mee een fout wordt gemaakt (te vroeg

nemen bijvoorbeeld) dan leidt dit tot sla-

perigheid en vertraagde aanpassing aan

de lokale tijd. De incidentie van bijwer-

kingen is laag, zij het dat een systema-

tisch onderzoek hiernaar in feite nog ont-

breekt. Meldingen suggereren dat mela-

tonine voor patiënten met epilepsie en

bij gelijktijdig gebruik van warfarine

mogelijk problemen kan opleveren.

Conclusie Melatonine is verbazend effec-

tief en sporadisch kort gebruik lijkt veilig.

Het zou zeker moeten worden aangera-

den aan reizigers die meer dan vijf tijd-

zones passeren, vooral wanneer oost-

waarts wordt gevlogen, zeker indien bij

vorige vluchten jetlag is opgetreden. De

bijwerkingen moeten nog verder onder-

zocht worden en er moet een goede kwa-

liteitscontrole op de samenstelling van

producten komen. De mogelijke schade-

lijke effecten bij patiënten met epilepsie

en mogelijke interactie met warfarine ver-

dienen verder onderzoek.

Commentaar 
Jetlag is – in alle redelijkheid – niet het

grootste probleem in de huisartspraktijk.

Tot nu toe zijn we verschoond gebleven

van pogingen om ook dit ongemak op te

waarderen tot een formele ‘ziekte’, met

een bijbehorende claim op behandeling.

De belangrijkste vraag die na kennisname

van deze review overblijft, is of dat zo zal

blijven.

Het literatuuroverzicht illustreert in mijn

ogen heel aardig de betekenis van de

Cochranebeweging. Het is moeilijk voor-

stelbaar dat een praktiserend arts eigener

beweging zich in de effectiviteit van mela-

tonine zou verdiepen. Degene die dat

toch had kunnen opbrengen, was hoogst

waarschijnlijk snel tot een negatief oor-

deel over het voorschrijven van melatoni-

ne gekomen op basis van de matige kwa-

liteit van de gevonden onderzoeken. De


