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zullen ze de orale behandeling van ony-

chomycosen onderzoeken. 

Het grote nadeel van deze opdeling is dat

er zo voor de behandeling van voetschim-

mels geen directe vergelijking gemaakt

kan worden tussen het effect van orale en

lokale behandeling. De twee (enige?)

trials die lokale behandeling met orale

behandeling vergeleken, worden nota

bene van beide reviews geëxcludeerd, en

dus in alle evidence buitengesloten. Bij

nazoeken van de meest recente van de

twee, een vergelijking tussen oraal ter-

binafine en lokaal clotrimazol bij interdi-

gitale voetschimmel,3 blijkt dat deze mid-

delen een gelijkwaardig effect hadden. De

aanname in beide Cochrane-reviews, dat

na falen van lokale behandeling orale

behandeling aangewezen is, wordt dus

niet door evidence ondersteund en het

advies in de NHG-Standaard wordt niet

ontkracht. Overigens lijkt voor de keuze

van primair orale behandeling van het

mocassintype voetschimmel evenmin

duidelijke onderbouwing te bestaan.

Een tweede kritiekpunt op de review is

dat de mycologische genezing (kweek en

microscopie) en niet de klinische gene-

zing als primaire uitkomstmaat is geko-

zen. Als patiënt zou mij de uitslag van

een kweek niet interesseren wanneer

mijn zwemmerseczeem over was.

Wanneer om welke reden dan ook orale

behandeling aangewezen is, lijkt op

grond van deze review terbinafine het

middel van eerste keus.

Samenvattend geeft deze review geen

duidelijkheid of orale behandeling beter

is dan lokale, maar wel over de effectivi-

teit van verschillende orale behandelin-

gen onderling. 
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Achtergrond Coloncarcinoom is een

belangrijke doodsoorzaak in geïndustria-

liseerde landen. Deze carcinomen ont-

staan meestal uit langzaam groeiende

goedaardige poliepen. Uit observationele

onderzoeken tussen landen en onderzoe-

ken bij migranten kwam de hypothese

naar voren dat verschillende niet-verteer-

bare voedingsvezels beschermen tegen

het ontstaan van coloncarcinoom. Een

eerdere meta-analyse en drie grote

cohortonderzoeken konden dit bescher-

mende effect van vezels niet eenduidig

aantonen. 

Doel Er is nagegaan wat het effect van

voedingsvezels is op het ontstaan van

adenomateuze poliepen en coloncarcino-

men. 

Zoekstrategie Gezocht is naar (quasi-)

RCT’s die gepubliceerd zijn in MEDLINE,

Embase en het Cochrane Trial register.

Daarbij ging het om trials met personen

die wel gedocumenteerde adenomateuze

poliepen, maar geen coloncarcinoom

hadden, waarbij de poliepen werden ver-

wijderd en vervolgens herhaalde colono-

scopieën volgden met een follow-up-

periode van minstens twee jaar.

Voedingsvezels waren dan de interventie.

Uitkomstmaten Uitkomstmaten waren

het vinden van (kleine) poliepen, colon-

carcinoom en bijwerkingen van de vezels.

Resultaten Vijf onderzoeken met onder-

ling verschillende voedingsvezels volde-

den aan de insluitingscriteria (totaal 4349

personen met een follow-up variërend

van 2 tot 4 jaren). Personen met familiai-

re polyposis of colitis ulcerosa werden

meestal uitgesloten. Er konden geen sig-

nificante verschillen in het optreden van

poliepen, carcinomen of bijwerkingen

van de vezels in de groep personen met

extra voedingsvezels ten opzichte van die

zonder die vezels worden aangetoond in

de meta-analyse. 

In enkele afzonderlijke onderzoeken wer-

den juist wel significant meer poliepen of

coloncarcinomen in de interventiegroep

– dus met extra vezels – gevonden.

Conclusies De reviewers concluderen dat

voedingsvezels niet beschermen tegen

het (opnieuw) ontstaan van poliepen of

coloncarcinoom. Ze geven wel aan dat er

nog onderzoeken met vezels lopen waar-

in ook verschillende genetische mutaties

van nieuwe poliepen bestudeerd worden

Commentaar
De ingesloten onderzoeken zijn van hoge

kwaliteit met onder meer hoge follow-up-

percentages. Vertekening lijkt geen rol

van betekenis te spelen. Van belang is

verder dat in enkele afzonderlijke RCT’s

een tegengesteld effect wordt gezien:

meer poliepen bij extra vezels. 

Het aantal gevonden carcinomen is erg

laag en wellicht dan ook nog – volgens de

reviewers – gemist bij de eerste scopie.

De conclusie van geen effect van vezels in

deze groep wordt daardoor nog sterker.

Terecht wijzen de reviewers erop dat het

hier niet gaat om primaire preventie van

coloncarcinoom, maar om personen die

al poliepen hadden en daarvoor behan-

deld werden. 

Om het effect van primaire preventie van

coloncarcinoom met voedingsvezels vast

te kunnen stellen, zou een veel groter

aantal personen gedurende een lange

periode gevolgd moeten worden vanaf

jongere leeftijd met herhaalde colono-

scopieën.

Voor de huisartsenpraktijk impliceert

deze review dat het geen zin heeft om bij

personen met aangetoonde en behandel-

de poliepen een vezelrijk dieet te gaan

adviseren met als doel om nieuwe polie-

pen of coloncarcinoom te voorkomen.

Het effect van vezels van kinds af aan als

onderdeel van gezonde voeding is niet

bestudeerd. De normale gezonde voe-

dingsadviezen staan door deze review

niet ter discussie.

Richard Starmans, huisarts/epidemioloog
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