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duur van de diarree nam af met 30,5 uur

(95%-BI: 18,5-42,5). Subgroepanalyses

leverden onvoldoende verklaring voor de

gevonden variatie in uitkomsten. 

Conclusie De auteurs trekken de conclu-

sie dat probiotica weliswaar een nuttig

hulpmiddel kunnen zijn bij acute diarree,

maar dat onvoldoende duidelijk is welke

probiotica bij welke patiënten ingezet

kunnen worden. Uit sommige onderzoe-

ken zou men kunnen concluderen dat pro-

biotica effectiever zijn bij volwassenen

met diarree dan bij baby’s en kinderen. Er

zijn geen aanwijzingen dat probiotica bij-

werkingen hebben. Het werkingsmecha-

nisme van probiotica bij diarree is nog

niet voldoende opgehelderd en zou

onderwerp moeten zijn van basaal onder-

zoek.

Commentaar
In de meeste gevallen – zeker in ons deel

van de wereld – is acute diarree een hin-

derlijke maar onschuldige klacht, tenzij er

sprake is van alarmsymptomen. Als men-

sen ervoor zorgen dat ze voldoende (iets

meer dan normaal) drinken en gezond

eten, nemen de klachten vaak na een dag

of 3 tot 4 af. Na 10 dagen is 90% klachten-

vrij.1

Bij oude mensen, baby’s en heel jonge

kinderen is het risico op uitdroging groter

dan bij andere leeftijdscategorieën. Dat

betekent in ieder geval verhoogde waak-

zaamheid bij deze groepen. De vraag of

probiotica juist bij deze groepen nuttig

zijn, is helaas nog niet te beantwoorden.

In een paar onderzoeken bleken ze min-

der effectief te zijn bij jonge kinderen met

diarree.

Een aantal probiotica is vrij verkrijgbaar

op de Nederlandse markt. Voedingssup-

plementen met probiotica zijn bij een

aantal mensen in trek omdat ze de

gezondheid zouden bevorderen. Fabri-

kanten van dergelijke middelen claimen

dat probiotica, naast allerlei andere heil-

zame effecten, een preventieve werking

hebben bij gastro-intestinale infecties en

bij diarree die door antibiotica wordt ver-

oorzaakt. In Nederland is geen enkel pro-

bioticum geregistreerd als geneesmiddel,

en lang niet alle probiotica waarvan de

effectiviteit is onderzocht, zijn in ons land

verkrijgbaar. In 1999 besteedde het

Geneesmiddelenbulletin uitgebreid aandacht

aan probiotica. Er zijn veel claims en er is

slechts weinig onderzocht.2

Op zich is het bekorten van de diarreepe-

riode voor veel mensen een aantrekkelij-

ke optie, zeker als dat op een betrekkelijk

eenvoudige en onschadelijke manier kan

gebeuren. Op basis van de resultaten van

deze review kunnen we nog geen eendui-

dige positieve adviezen geven over het

gebruik van probiotica bij acute diarree,

maar is er ook geen reden het af te raden.

Over het nuttig effect van gewone yoghurt

is geen uitspraak te doen. Als mensen

graag een probioticum willen proberen

bij diarree dan zou dat bij voorkeur Lacto-

bacillus acidophilus moeten bevatten, gezien

de resultaten van de review. Belangrijker

is vooralsnog dat mensen met acute diar-

ree voldoende drinken en gezond eten en

op de hoogte zijn van alarmsymptomen.
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Palliatief formularium

Van den Beuken-van Everdingen MHJ, Janssen-Jon-

gen MLE, Eyck MAMF, redactie. Het palliatief formu-

larium. Een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu

Van Loghum, 2004. 143 pagina’s, € 14,75. ISBN

90-313-4277-7.

Dit is een handzaam boekje in pocketvorm

dat deel uitmaakt van een reeks formula-

ria. De indeling per hoofdstuk is overzich-

telijk: achtereenvolgens komen de preva-

lentie, de etiologie, de niet-medicamen-

teuze therapie en de medicamenteuze

therapie van de meest voorkomende

symptomen aan bod. Eerst zetten de au-

teurs enkele algemene behandelprincipes

uiteen en daarna beschrijven ze de medi-

camenten afzonderlijk met hun generieke

naam, de handelsnaam, de dosering, de

bijwerkingen en de interacties.

Het is op zich een zorgvuldig samenge-

steld geheel. Al kun je je afvragen waarom

ze bijvoorbeeld de behandeling van asci-

tes niet bespreken. Bovendien staan er

soms waarschuwingen met een uitroepte-

ken die suggereren dat een behandeling

wel heel gevaarlijk is zonder dat ze uitleg-

gen waarom die bepaalde medicijnkeuze

zo onjuist is. Bijvoorbeeld Microlax® ge-

ven om obstipatie bij een patiënt met een

vol rectum te behandelen.

Er wordt één hoofdstuk gewijd aan het feit

dat in de palliatieve zorg nogal wat ge-

neesmiddelen worden voorgeschreven

voor hetzij een niet-geregistreerde indica-

tie, hetzij een niet-geregistreerde toedie-

ningsroute. Hoewel het terecht is dat de

auteurs hier aandacht aan besteden,

maakt het hoofdstuk een zeer defensieve

indruk. In de palliatieve fase vragen om

een informed consent omdat de toedienings-

route niet geregistreerd is, lijkt me erg on-

praktisch en belastend (zo niet bijna on-

haalbaar) voor zowel de patiënt/familie

als de arts.

De belangrijkste vraag bij dit boekje is

mijns inziens de zin van het samenstellen

van weer een nieuw formularium. Wat

voegt het toe aan alle formularia die al ver-

schenen zijn over palliatieve zorg? Veel

IKC’s hebben in de loop der jaren hun eigen

formularium uitgebracht. Het IKMN heeft

een voortreffelijk boek geschreven met pal-

liatieve richtlijnen en een onderbouwing

van de gemaakte keuzes. Zou het niet han-

dig zijn als we in het – kleine – Nederland

één palliatief formularium zouden hante-

ren, gebaseerd op die richtlijnen?

Aty van Aarnhem

Boeken
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