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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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invasieve behandelingen zoals intra-ute-

riene inseminatie (IUI). Mede gezien de

complicaties en kosten verbonden aan

IVF is het van groot belang om de effecti-

viteit van IVF te vergelijken met die van

andere behandelingen wegens onver-

klaarde infertiliteit.

Doel Er is onderzocht of IVF de kans op

een levend geboren kind vergroot verge-

leken met afwachtend beleid, clomifeen-

citraat, IUI, IUI met ovariële hyperstimu-

latie en gamete intrafallopian transfer (GIFT).

Insluiting Alleen gerandomiseerde

onderzoeken (RCT’s) werden ingesloten.

De primaire uitkomstmaat was het aantal

levend geboren kinderen per vrouw.

Kwaliteitsbeoordeling De trials werden

onafhankelijk door twee onderzoekers

beoordeeld.

Resultaten Bij twee van de negen gevon-

den RCT’s was het niet mogelijk de data

te selecteren van de casus met onver-

klaarde infertiliteit; twee onderzoeken

bleken niet gerandomiseerd en één rap-

porteerde geen gegevens die bruikbaar

zijn voor deze review, zodat vier onder-

zoeken overbleven voor meta-analyse.

Omdat sommige onderzoeken meerdere

behandelingen vergeleken, kwam het

aantal te beoordelen onderzoeken uit op

zeven. In één onderzoek werd IVF vergele-

ken met afwachten, in één met IUI, in

twee met IUI gecombineerd met ovariële

hyperstimulatie en in drie met GIFT.

In twee onderzoeken werd het percentage

levend geboren kinderen per vrouw als

uitkomstmaat gerapporteerd en in drie

onderzoeken het percentage klinische

zwangerschappen. Drie onderzoeken

maakten melding van meerlingzwanger-

schappen en twee van ovarieel-hypersti-

mulatiesyndroom als belangrijke compli-

catie of uitkomstmaat. In de onderzoeken

die IVF vergeleken met afwachtend beleid

of GIFT werd het aantal levend geboren

kinderen niet vermeld.

Er was geen significant verschil in het

aantal levend geboren kinderen tussen

vrouwen behandeld met IVF, met IUI of

met IUI gecombineerd met ovariële

hyperstimulatie. Ook werd er geen ver-

schil gevonden in het aantal zwanger-

schappen bij toepassing van IVF in verge-

lijking met een afwachtend beleid. Er was

geen significant verschil tussen IVF en

GIFT wat het aantal klinische zwanger-

schappen betreft. Het aantal meerling-

zwangerschappen na IVF en IUI met ova-

riële hyperstimulatie was niet significant

anders.

Conclusie Bij onverklaarde subfertiliteit

blijft het effect van IVF in termen van aan-

tal levend geboren kinderen in vergelij-

king met afwachtend beleid, clomifeenci-

traat, IUI met of zonder ovariële hypersti-

mulatie of GIFT, nog onbekend. Door het

kleine aantal patiënten in de geïncludeer-

de onderzoeken is het mogelijk dat zelfs

grote verschillen niet aan het licht komen.

Ook werd de primaire uitkomstmaat, het

aantal levend geboren kinderen, zelden

gerapporteerd. Bijwerkingen zoals meer-

lingzwangerschap en hyperstimulatiesyn-

droom werden soms genoemd. Voor het

bepalen van de effectiviteit van IVF zijn

grotere onderzoeken met een adequate

power nodig. Toekomstige trials moeten

ook bijwerkingen en kosten rapporteren.

Factoren die een effect hebben op de uit-

komst zoals andere infertiliteitbehande-

lingen, de leeftijd, duur van de onvervulde

kinderwens en de obstetrische voorge-

schiedenis moeten daarbij ook worden

meegewogen.

Commentaar
De kwaliteit van de ingesloten onderzoe-

ken is zodanig dat de conclusie van de

review niet anders kan zijn dan dat de

effectiviteit van IVF bij de onderzochte

groep nog onduidelijk is. Naast de al

genoemde beperkingen van de ingeslo-

ten onderzoeken zoals het kleine aantal

patiënten en de heterogeniteit aan uit-

komstmaten, werd niet altijd geanaly-

seerd volgens het intention-to-treatprin-

cipe, werd uitval niet vermeld en waren

de onderzoeksgroepen niet homogeen

van samenstelling. 

Soms werden ook vrouwen ingesloten

met een milde vorm van endometriose of

bij wie een milde mannelijke factor mee-

speelde. 

De conclusie van de review om terughou-

dend te zijn met IVF bij onbegrepen sub-

fertiliteit sluit aan bij de Landelijke

Transmurale Afspraak (LTA) Subfertiliteit

van het NHG en de richtlijn Indicaties voor

IVF van de Nederlandse Vereniging van

Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De

LTA adviseert huisartsen om bij normale

bevindingen bij zowel de vrouw als de

man (blanco anamnese, ovariële cyclus,

normaal sperma) pas na een subfertiliteit

van een jaar (kinderwens twee jaar) te

verwijzen naar de tweede lijn voor nader

onderzoek. Dit geldt voor vrouwen tot en

met 35 jaar; bij vrouwen ouder dan 35

jaar is het advies om na een half jaar sub-

fertiliteit te verwijzen. 

De NVOG vermeldt in de richtlijn

Indicaties voor IVF (1998) dat voor de

indicatie onbegrepen subfertiliteit onze-

kerheid bestaat over de effectiviteit van

IVF. De NVOG benadrukt evenals de

review het probleem bij diverse onder-

zoeken, namelijk dat vaak niet duidelijk

omschreven wordt wat de uitkomst is:

zwangerschap of een levend geboren

kind. Nieuwe gerandomiseerde onder-

zoeken naar de effectiviteit van IVF versus

afwachten zijn volgens de NVOG moeilijk

uitvoerbaar omdat IVF al een geaccep-

teerde behandeling is en paren moeilijk

te motiveren zijn na een periode van

ongewenste kinderloosheid alsnog een

periode af te wachten. Als met behulp

van prognostische modellen de kans op

zwangerschap wordt geschat, valt op hoe

groot de kans op spontane zwangerschap

nog is, ook na vele jaren subfertiliteit. De

NVOG concludeert dan ook in de richtlijn

dat het de vraag is of de kans op zwan-

gerschap wel voldoende wordt verhoogd

met IVF om deze belastende en dure

behandeling te rechtvaardigen. Voor de

indicatie onverklaarde subfertiliteit advi-

seert de richtlijn om pas na een kinder-

wens van ten minste drie jaar IVF aan te

bieden; bij vrouwen van 36 jaar of ouder

na twee jaar.

Voor de huisarts ondersteunt deze review

een terughoudend beleid. In de begelei-

ding van vrouwen met onverklaarde sub-

fertiliteit voor en na verwijzing kunnen de

genoemde cijfers houvast geven om het

belang over te brengen (eerst) de minst

invasieve behandelingen te volgen.

M. Wieringa-de Waard
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