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Antwoord
Vorig jaar nodigde ik nogal expliciet huis-

artsen met deskundigheid op het gebied

van diabetes uit om zich in de discussie

over de UKPDS te mengen. Het heeft

even geduurd voordat die uitnodiging

ook in een uitgebreid nummer van H&W

over diabetes resulteerde. Dat dit num-

mer er uiteindelijk ligt, komt ook niet in

de laatste plaats door aandringen van de

redactie. In mijn korte commentaar waar

Rutten, De Grauw en Reenders nu ont-

stemd over lijken, zeg ik niks anders dan

dat het bewijs voor het nut van scherp

instellen niet geleverd is. Dat doe ik niet

op eigen gezag, maar onder andere op

dat van Clinical Evidence. Natuurlijk zijn

mijn kanttekeningen geen vrijbrief voor

het geheel niet instellen van diabetespa-

tiënten, maar dat er ook wel minder

mooie resultaten dan die van De Grauw

et al. zijn, maken de artikelen van Ren-

ders et al. en Middelkoop in het diabe-

tesnummer duidelijk. Bovendien blijft

onverlet dat de kop van het artikel van de

auteurs imperatief stelt dat strikte behan-

deling zinnig én noodzakelijk is. Daarover

kun je dus heel gewoon van mening ver-

schillen, zonder dat dat nu meteen weer

moet uitmonden in treurnis over verlie-

zende patiënten. En dat er lobby’s voor

allerlei aandoeningen zijn, van diabetes

totpraktijkvoering, is ook al niks bijzon-

ders en het is zeker geen diskwalificatie.

Auteurs noch lezers hoeven – wat mij

betreft – te treuren dat ze bij een of ande-

re lobby horen. 

Joost Zaat

De alleskunner
Ik werd onaangenaam verrast door de

afbeelding bij het artikel De alleskunner in

H&W (2002;45(10);554-6). Een dokter aan

een kruis is voor mij een al te vrijmoedig

omgaan met het heiligste symbool van

het christendom, maar vooral met Hem

die ooit werkelijk aan het kruis hing. Ik

heb het als blasfemisch ervaren. Boven-

dien is het ‘Hij riep mij’ voor een aantal

H&W-lezers geen motief van missionaris-

sen uit lang vervlogen tijden, maar erva-

ring anno 2002. Voor hen is Jezus geen

‘stenen redder’ maar een levende reali-

teit. Vanuit dat motief werd in het verle-

den en wordt in het heden niet de slecht-

ste gezondheidszorg geleverd. Bovendien

is het belachelijk maken van één van de

tijdschriften van de Jehova’s Getuigen

geen voorbeeld van hoogstaande journa-

listiek.

Edward Groenenboom, huisarts

Antwoord
De illustratie bij het artikel over Dokter

Deter had uiteraard niet de bedoeling te

kwetsen. Het artikel gaat ook niet over

Jezus of het christendom, maar over

almachtsfantasieën van dokters. Daar

past dus een prent bij die allerlei beelden

uit dat verhaal krachtig samenvat en dat

doet deze tekening uitstekend. We heb-

ben ook wel degelijk nadacht over moge-

lijke bezwaren, maar omdat naar ons idee

het accent vooral ligt op de fantasie van

het jongetje, hebben we hem niet als

‘over de schreef’ bestempeld. 

Illustraties zijn ook niet journalistiek, ze

geven beelden van de illustrator of foto-

graaf bij een artikel. Alle illustraties bij

deze H&W-serie zijn opgezet als

boek/tijdschriftomslagen of bioscoopaffi-

ches. Die oorspronkelijke boeken, tijd-

schriften of affiches worden daarmee nog

niet belachelijk gemaakt. 

Joost Zaat

Cochrane-reviews

Paracetamol voor de
behandeling van koorts 
bij kinderen

Meremikwu M, Oyo-Ita A. Paracetamol for treating

fever in children (Cochrane Review). In: The Cochrane

Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software.

Achtergrond Paracetamol wordt veelvul-

dig gebruikt voor de behandeling van

koorts bij kinderen. Het wordt gegeven

ter verlichting van begeleidende sympto-

men en om koortsconvulsies te voorko-

men. Ook ibuprofen, acetylsalicylzuur en

fysische methoden (bijvoorbeeld afspon-

zen) worden hiervoor gebruikt. Sommige

onderzoekers stellen dat het geven van

een antipyreticum het nuttige effect van

koorts teniet kan doen en de ziekteduur

zou kunnen verlengen. Bovendien kan

paracetamol, indien in te hoge doserin-

gen gegeven, toxische effecten hebben.

Er bestaat dus onduidelijkheid over de

voor- en nadelen van het gebruik van

paracetamol bij kinderen. 

Doel De effecten van paracetamol bij de

behandeling van koorts bij kinderen wer-

den vastgesteld aan de hand van de vol-

gende criteria: het verdwijnen van de

koorts, het vóórkomen van koortsconvul-

sies en de verlichting van begeleidende

symptomen.

Methode en insluiting Er werd gezocht

in de registers van de Cochrane Infec-

tious Diseases Group, het Cochrane

Controlled Trials Register, Medline,

Embase, LILACS en de Science Citation

Index. Referenties werden nagetrokken

en enkele onderzoekers benaderd.

Ingesloten werden RCT’s en quasi-RCT’s

over kinderen met koorts door een infec-

tie, waarin werden vergeleken: behande-
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ling met paracetamol met placebo of

geen behandeling en behandeling met

paracetamol met fysische methoden (bij-

voorbeeld afsponzen, in bad doen of koe-

len met een ventilator). De primaire uit-

komstmaten waren de tijdsduur tot het

verdwijnen van de koorts en het optreden

van koortsconvulsies. Secundaire uit-

komstmaten waren onder meer het ver-

dwijnen van begeleidende symptomen

(zich ziek voelen, rillen, spierpijn, ano-

rexie, hoofdpijn).

Twee onderzoekers verzamelden onaf-

hankelijk van elkaar data over de metho-

den van onderzoek, het soort patiënten,

de interventies en de resultaten.

Resultaten Twaalf trials voldeden aan de

inclusiecriteria; het totaal aantal kinde-

ren bedroeg 1509 in de leeftijd van 3

maanden tot 15 jaar. Zeven trials inclu-

deerden alleen kinderen onder de 6 jaar.

Bij 7 trials ging het om een vergelijking

van paracetamol met placebo, 6 vergele-

ken paracetamol met fysische methoden

(voornamelijk sponzen met lauw water

gedurende 20 minuten of meer). In één

trial werd de paracetamol rectaal gege-

ven, in de andere oraal. De observatiepe-

riode varieerde tussen de verschillende

onderzoeken van 1-2 uur tot 2-7 dagen. 

Gegevens over de randomisatievolgorde

waren slechts in 7 trials adequaat; de

onderzoekers waren in 6 trials geblin-

deerd. De mate van uitval was beperkt 

(0-10,3%).

De resultaten van de verschillende trials

liepen uiteen. Van de onderzoeken die

paracetamol met placebo vergeleken,

was er slechts één (n=225) met gegevens

over de tijdsduur tot het verdwijnen van

de koorts. Dit verschil was volgens de

auteurs niet significant. In beide groepen

traden geen koortsconvulsies op. De

andere trials maakten geen melding van

het optreden van convulsies. 

Eén onderzoek (n=40) liet zien dat er sig-

nificant meer kinderen koortsvrij waren 2

uur na behandeling met paracetamol dan

met placebo (RR 21,45).

Wat betreft het verdwijnen van sympto-

men gaf niet één trial relevante resulta-

ten; wel bleek uit twee trials dat het ver-

dwijnen van symptomen of genezing even

lang duurde in de met paracetamol als in

de met placebo behandelde groep.

Belangrijke bijwerkingen werden niet

gemeld.

In de trials waarin paracetamol met fysi-

sche methoden werd vergeleken bleek

geen significant verschil te bestaan in de

tijdsduur tot het verdwijnen van de

koorts. Slechts één onderzoek maakte

melding van één koortsconvulsie (bij een

afgesponsd kind). Voorzover in de ver-

schillende trials melding werd gemaakt

van bijwerkingen waren deze mild van

aard.

Uit een meta-analyse van 2 trials (n=120)

bleek geen verschil te bestaan tussen het

aantal kinderen met koorts 2 uur na de

behandeling met paracetamol of na

afsponzen. (RR 1,84; BI 0,94-3,61). Er

bestond echter een significante heteroge-

niciteit tussen beide groepen. Er werden

geen ernstige bijwerkingen gerappor-

teerd en er was geen verschil in het optre-

den van lichte bijwerkingen tussen

paracetamol en placebo, of paracetamol

en fysische methoden, maar de aantallen

waren klein.

Conclusie Er is geen sluitend bewijs dat

paracetamol een beter antipyretisch

effect heeft dan placebo. Ook lijkt er geen

verschil te zijn tussen het antipyretisch

effect van paracetamol en fysische

methoden. Er zijn onvoldoende aanwij-

zingen dat paracetamol invloed heeft op

het voorkomen van koortsconvulsies.

Bijwerkingen werden weinig gemeld.

Doordat de uitkomstmaten niet uniform

waren, was het moeilijk de verschillende

trials te vergelijken en een meta-analyse

te verrichten. Ook was het aantal vergelij-

kende onderzoeken beperkt en waren

zowel onderzoeksdata als gegevens over

statistische methoden vaak niet com-

pleet.

Commentaar
Zowel ouders als dokters hebben veel

vertrouwen in het effect van paracetamol

bij koorts. De eersten willen graag de

temperatuur verlagen omdat koorts toch

nog vaak als schadelijk wordt gezien

(‘koortsfobie’), de laatsten omdat ze toch

graag iets willen doen en overtuigd zijn

van het nuttige effect.

Een opvallende conclusie is echter dat er

onvoldoende bewijs is dat paracetamol

effectiever is dan placebo. Dit betekent

overigens niet, dat paracetamol niet

effectief is, maar dat er te weinig goed

onderzoek beschikbaar is, zoals de re-

viewers ook stellen.

Met betrekking tot paracetamol onder-

steunt deze review de adviezen uit de

NHG-Standaard Kinderen met koorts.

Hierin wordt een terughoudend gebruik

van antipyretica geadviseerd. Afsponzen

wordt in de standaard niet zinvol ge-

noemd, omdat verlagen van de lichaams-

temperatuur niet noodzakelijk is. Dit

argument geldt natuurlijk ook voor

paracetamol. Wordt toch voor een symp-

tomatische behandeling gekozen, dan

geniet paracetamol de voorkeur boven

afsponzen, onder andere vanwege het

arbeidsintensieve karakter van afsponzen

en het analgetische effect van paraceta-

mol. Over de effectiviteit van paracetamol

wanneer pijn (bijvoorbeeld oorpijn) op de

voorgrond staat, kan op grond van deze

review geen uitspraak gedaan worden.

Pijn werd alleen als begeleidend ver-

schijnsel bij koorts onderzocht.

Op basis van deze Cochrane-review zie ik

geen reden om het geadviseerde beleid

in de NHG-Standaard Kinderen met

koorts te wijzigen. Dat de nog te verschij-

nen Cochrane-reviews over behandeling

met fysische methoden, acetylsalicylzuur

en ibuprofen hiertoe wel aanleiding zul-

len geven, lijkt mij onwaarschijnlijk.

P.P. van de Vijver

IVF weinig succesvol

Pandian Z, Bhattacharya S, Nikolaou D, Vale L,

Templeton A. In vitro fertilisation for unexplained sub-

fertility (Cochrane Review). In: The Cochrane Library,

Issue 4, 2001. Oxford: Update Software.

Achtergrond In-vitro-fertilisatie (IVF)

wordt veel toegepast bij onverklaarde in-

fertiliteit (unexplained infertility). Er wordt

steeds meer belang gehecht aan afwach-

tend beleid en de toepassing van minder
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