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Voorbarige conclusie 
over effectiviteit griepprik
bij kinderen

Bueving en collega’s concluderen in hun

onderzoek dat er bij kinderen met astma

geen klinisch relevant effect van influen-

zavaccinatie is op het aantal en de ernst

van aan influenzagerelateerde astma-

exacerbaties (H&W 2004;47:491-7). In zijn

commentaar dikt Damoiseaux deze con-

clusie nog wat aan met de opmerking dat

oudere kinderen met astma geen baat

hebben bij influenzavaccinatie.1 In

Medisch Contact blijkt dat Bueving die

mening deelt: ‘Uit onze studie blijkt dui-

delijk dat het [influenzavaccinatie, red.]

bij oudere kinderen in ieder geval niet

werkt.’2 Dat is opmerkelijk want in de

publicatie zelf is Bueving, terecht, een

stuk voorzichtiger. Damoiseauxs conclu-

sies en de opmerkingen van Bueving in

Medisch Contact worden naar ons idee

onvoldoende onderbouwd, noch door het

onderzoek van Bueving zelf, noch door

andere publicaties op dit terrein. In het

tijdschrift waarin Bueving zijn onderzoek

oorspronkelijk publiceerde, verschijnen

inmiddels ingezonden brieven die ons

standpunt ondersteunen.

In navolging van Govaert, die de enige

trial op het gebied van de effectiviteit van

influenzavaccinatie bij ouderen heeft uit-

gevoerd, hebben de Rotterdamse onder-

zoekers gekozen voor een experimentele

opzet. Govaert toonde in zijn trial aan dat

vaccinatie bij gezonde 65-plussers de

helft van de klinisch vastgestelde influen-

za kan voorkomen tijdens een epidemie.3

Trials bij gezonde volwassenen hebben

na vaccinatie een reductie van influenza

van circa 60 tot 70% aangetoond.4 Het

nadeel van experimenten is dat ze vaak te

klein zijn om statistisch significante

reducties in complicaties van influenza

aan te tonen. Wij hebben recent in een

observationeel onderzoek aangetoond

dat ook ernstige complicaties, die leiden

tot ziekenhuisopname of sterfte, met

meer dan 50% kunnen worden voorko-

men bij alle risicogroepen.5

Bueving voerde de trial uit in twee ver-

schillende influenzaseizoenen: één met

een epidemische influenza-activiteit

(1999-2000 influenza A(H3N2)) en één

met een mogelijke epidemische ver-

heffing (2000-2001 influenza A(H1N1)).

Omdat de statistische power van het

onderzoek gering bleek, hebben de

onderzoekers gekozen voor het combine-

ren van de data van twee seizoenen. Het

is echter twijfelachtig of de bevindingen

van seizoenen met verschillende typen

circulerende virussen gecombineerd

mogen worden. Daarvoor verschillen de

ziektebeelden van verschillende influen-

zatypen te veel van elkaar. De auteurs

zouden in elk geval de beide seizoenen

eerst afzonderlijk hebben moeten analy-

seren (al waren de aantallen wel erg

klein). Een gepoolde analyse zou mis-

schien nog kunnen als de virussen het-

zelfde waren geweest en de resultaten

dezelfde richting zouden uitwijzen.

Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat

de vaccinatie in het eerste seizoen wel-

licht wel de helft van de astma-exacerba-

ties voorkwam en in het tweede seizoen

waarschijnlijk niet. Niet meer en niet

minder. En dat is een normale bevinding

bij influenzavaccinatie: vaak werkt het

wel, soms werkt het niet. Er is meer

bewijs nodig om internationaal gangbare

richtlijnen te veranderen.6
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Antwoord 1
Het probleem met griep en griepvaccina-

tie is dat ieder seizoen anders is. Dat

komt doordat de circulerende virusstam-

men wijzigen, het vaccin van samenstel-

ling verandert en door de mate waarin de

niet-gevaccineerde bevolking al immuun

is voor de circulerende virussen.

Gezien deze variatie is het verstandig om,

wanneer je onderzoek doet naar het effect

van griepvaccinatie, je niet tot één sei-

zoen te beperken. In ons onderzoek kozen

we voor twee opeenvolgende seizoenen.

Al bij het schrijven van het protocol

namen we de beslissing om deze twee

seizoenen samen te analyseren, niet

omdat de power van ons onderzoek te

klein zou zijn – zoals de briefschrijvers

suggereren – maar omdat we ervan over-

tuigd zijn dat dit volstrekt legitiem is bij

het analyseren van een maatregel die jaar

in jaar uit plaatsvindt en we het risico van

een mislukt onderzoek door een te gerin-

ge incidentie wilden verkleinen.1

De door Van Essen en zijn collega’s

genoemde beschermingspercentages uit

ander onderzoek zijn ons bekend, overi-

gens hangt dat bij één van de onderzoe-

ken erg af van de gebruikte criteria,2 maar

hiertegenover kan een Cochrane-review

geplaatst worden met een aanmerkelijk

lager klinisch beschermingspercentage

van 25%.3 Het beschermingspercentage

van griepvaccinatie bij astmapatiënten is

nog lager4-6 en soms zelfs negatief.7

Om onze resultaten samen te vatten als

‘vaak werkt het wel, soms werkt het niet’

is onjuist. Wanneer we de resultaten van

beide seizoenen scheiden, en ons even

geen zorgen maken over de power, von-

den we in het eerste seizoen een aanzien-

lijke reductie van de astma-exacerbaties

als gevolg van een aangetoonde influen-

za-infectie: 7 in de placebogroep en 2 in

de groep met het echte vaccin. Een rela-
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tieve risicoreductie van 71%, maar door

de zeer geringe griepactiviteit een abso-

lute risicoreductie van slechts 4,6% naar

1,3%, hetgeen neerkomt op een NNT van

100/3,3 = 30. Een huisarts zou op basis

van dit mooie beschermingspercentage

dus 30 kinderen met astma moeten vacci-

neren om één influenzagerelateerde exa-

cerbatie te voorkomen. We vragen ons af

of griepvaccinatie op grond hiervan als

doelmatig mag worden betiteld. In het

tweede seizoen was het aantal exacerba-

ties hoger, maar bleek het placebo beter

te beschermen dan het griepvaccin: 9

exacerbaties in de placebogroep en 21 in

de groep met het echte vaccin. 

Het is interessant te zien hoe men vast-

houdt aan de gegroeide praktijk. Er is

blijkbaar meer bewijs nodig om deze

richtlijn af te schaffen dan er aanwezig

was toen hij werd ingevoerd.
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Antwoord 2
Het onderzoek waarnaar Van Essen ver-

wijst om hard te maken dat influenzavac-

cinatie wél effectief is bij kinderen onder

de 18 jaar met astma, heeft als conclusie

dat vaccinatie in deze groep mogelijk wel

effectief is, maar niet doelmatig. Er waren

in dit onderzoek slechts 2 kinderen opge-

nomen wegens een longontsteking, beide

waren gevaccineerd. Wel zouden er in het

griepseizoen 1999-2000 in deze groep

41% minder huisartsenconsulten geweest

zijn bij de gevaccineerde kinderen. Het

kost echter € 2574 om één huisartsencon-

sult te voorkomen.1 Ook dit betrof een

case-controlonderzoek. Maar zo’n 6% van

alle geïndiceerden zijn kinderen onder de

18 jaar met astma en hiervan ontvangt

ongeveer de helft jaarlijks de griepvacci-

natie. Voor deze groep kan het geciteerde

onderzoek dan ook niet het ultieme

bewijs leveren. Tot nu toe zijn het dus

vooral de experimentele onderzoeken van

Bueving en Hoberman die het zuiverste

bewijs leveren voor de stelling dat de

griepvaccinatie weinig effectief is bij het

voorkomen van complicaties bij kinde-

ren.2,3 Argumenten dat er geen griep is,

en dat je dus niets kunt meten in bepaal-

de seizoenen, laat weer eens het verschil

zien tussen de dagelijkse klinische prak-

tijk en een meer theoretische benadering

vanuit de onderzoekssetting.
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Cochrane-reviews

Omzetten op een ander
opioïd voor een betere
pijnbehandeling en minder
bijwerkingen

Quigley C. Opioid switching to improve pain relief and

drug tolerability (Cochrane review). In: The Cochrane

Library, Issue 3, 2004. Chichester: Wiley.

Achtergrond Kankerpatiënten hebben

voor de pijnhandeling vaak opioïden

nodig. Morfine is dan de eerste keus.

Hoewel de meeste patiënten adequate

analgesie bereiken, is er een groep die

met morfine niet voldoende pijnvrij

wordt of die daarvan te veel bijwerkingen

ondervindt. Voor deze groep patiënten is

het veranderen naar een alternatief

opioïd een goede optie.

Vroeger werd er in de Engelstalige litera-

tuur over opioid-rotation gesproken; deze

term is toen door de Nederlandse pijnbe-

strijders overgenomen. Later vond men

deze term verwarrend omdat het sugge-

reert dat er later weer ‘teruggedraaid’

wordt naar het oorspronkelijke opioïd.

Nu is de term opoid-switching in gebruik. In

deze review zullen we dit de ‘opioïd-

omzetting’ noemen.

Het doel van deze Cochrane-review is om

het nut van de opioïdomzetting te inven-

tariseren

Methode Er is gezocht naar RCT’s die
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