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Cochrane-reviews

Medicamenteuze 
behandeling van het 
prikkelbaredarm syndroom
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Achtergrond Het pathofysiologisch 

mechanisme van het prikkelbaredarm-

syndroom [PDS] is onbekend. De meest 

recente hypothese is dat de brain-gut axis 

een rol speelt bij het ontstaan en onder-

houden van de PDS-klachten. Soms is 

een gastro-intestinale infectie een uit-

lokkende factor. Verder spelen voeding, 

stress en psychologische factoren een rol 

bij het instandhouden van het PDS, hoe-

wel uit onderzoeken een nogal wisselend 

beeld naar voren komt. Geruststelling en 

adviezen vormen de hoeksteen van het 

huisartsgeneeskundige beleid. Spasmo-

lytica en bulkvormers zijn de meest voor-

geschreven medicamenten, een enkele 

keer worden antidepressiva in lage dose-

ring voorgeschreven.

Doel Vaststellen van de effectiviteit van 

bulkvormers, spasmolytica en antide-

pressiva bij de behandeling van het prik-

kelbaredarmsyndroom.

Zoekstrategie en inclusiecriteria De 

auteurs raadpleegden naast Medline, 

EMBASE en PsycInfo van 1966 tot eind 

tot 2001 ook de Cochrane Library en, via 

de European Society for Primary Care 

Gastroenterology, ook nationale data-

banken. Ze selecteerden RCT’s waarin 

bulkvormers, spasmolytica of antidepres-

siva werden vergeleken met placebo bij 

personen van 12 jaar en ouder bij wie 

de diagnose PDS was gesteld. Primaire 

uitkomstenmaten waren: afname van 

de buikpijn, globale verbetering van de 

klachten volgens de patiënt, verbetering 

van de kwaliteit van leven of een symp-

toomscore.

Methode Telkens twee auteurs beoordeel-

den de methodologische kwaliteit van de 

onderzoeken en verrichtten de gegevens-

extractie met behulp van gestandaardi-

seerde formulieren. Ze hanteerden vier 

criteria voor de methodologische beoor-

deling: adequate randomisatie, dubbel-

blinde uitvoering, geblindeerde analyses 

en adequate beschrijving van uitvallers. 

Per categorie (bulkvormers, spasmoly-

tica en antidepressiva) werden de gege-

vens van onderzoeken met vergelijkbare 

uitkomstmaten gepoold. Bij statistische 

heterogeniteit werd het random-effects-

model gebruikt.

Resultaten Veertig van de 687 poten tieel 

relevante artikelen voldeden aan alle 

insluitcriteria. Slechts één onderzoek 

voldeed aan alle kwaliteitscriteria. Een 

adequate uitvoering van de randomisa-

tieprocedure werd slechts in 9 onderzoe-

ken beschreven; in iets meer dan de helft 

was de blindering adequaat uitgevoerd 

en beschreven.

Bij drie van de elf onderzoeken over 

bulkvormers was de onderzoekssetting 

niet duidelijk, in de rest van de onder-

zoeken was er sprake van een poliklini-

sche populatie. Voor alle uitkomstmaten 

was er sterke statistische heterogeniteit. 

Bulkvormers bleken op alle drie de uit-

komstmaten: buikpijn, globale verbete-

ring en symptoomscore niet effectiever 

dan placebo.

Over spasmolytica die te verdelen zijn in 

7 farmacologische subgroepen waren er 

in totaal 24 onderzoeken. Per spasmo-

lyticum was vaak slechts één onderzoek 

beschikbaar voor analyse, maar geen 

enkele was uitgevoerd in de eerste lijn. 

Alleen scopolaminederivaten en pinave-

rium lieten vrij consistent een positief 

effect zien: afname van de buikpijn en 

een globale verbetering van de klachten. 

Bij de scopolaminederivaten was dit niet 

het geval als de buikpijn dichotoom werd 

beoordeeld, maar wel bij gebruik van 

een continue schaal. In 6 onderzoeken 

beoordeelden de patiënten de globale 

verbetering dichotoom (RR 1,55; 95%-BI 

1,14-1,64). Pooling van de resultaten van 

de 4 onderzoeken naar de effectiviteit 

van pinaverium resulteerde in statistisch 

significante afname van de buikpijn (RR 

1,57; 95%-BI 1,08-2,26) en eveneens in 

significante globale verbetering (RR 2,16; 

95%-BI 1,54-3,02). In de 2 onderzoeken 

naar de effectiviteit van mebeverine bleek 

het middel niet effectiever dan placebo 

op de uitkomstmaten buikpijn en globale 

verbetering.

Twee van de zes onderzoeken naar het 

effect van antidepressiva werden deels in 

de eerste lijn uitgevoerd. Er werden drie 

verschillende antidepressiva gebruikt; 

statistische pooling was slechts beperkt 

mogelijk. Tricyclische antidepressiva ble-

ken niet effectiever dan placebo op de 

uitkomstmaten buikpijn en globale ver-

betering.

Conclusie De auteurs concluderen dat 

het bewijs voor de effectiviteit van bulk-

vormers, spasmolytica en antidepressiva 

zwak is. Alleen spasmolytica hebben een 

consistent positief effect op de pijn, en 

eens te betwijfelen of andere aspecten 

van de Nederlandse gezondheidszorg 

die zeer dringend extra aandacht ver-

dienen, niet lijden onder de prioriteit 

die de implementatie van ICT krijgt. 

Hoeveel weggegooid geld heeft de ICT-

implementatie al niet gekost, hoeveel 

ondoordachte implementatiepogingen 

waren tot mislukking gedoemd, hoe-

veel kaf zat er niet onder het koren van 

de aangeboden producten en hoeveel 

nodeloze tijd, verspilde energie en over-

bodige ergernis zijn gestoken in een situ-

atie die na 15 jaar nog verre van ideaal 

is? Implementatie in de zorg-ICT dreigt zo 

te verworden tot een holle leuze voor een 

beleid, waarin blind moet worden geloofd 

en dat geen kritiek duldt.

Ignace Schretlen
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land verreweg het meest voorgeschreven, 

lijken niet effectief. De meeste onder-

zoeken hebben echter methodologische 

beperkingen en er zijn geen onderzoeken 

uitgevoerd in de eerste lijn. De conclusie 

komt overeen met de conclusie die Bij-

kerk et al. trekken in hun systematische 

review.1 Waarschijnlijk hebben alleen 

sommige patiënten bij wie de obstipatie 

op de voorgrond staat, baat bij het inne-

men van bulkvormers. Die conclusie valt 

niet te trekken op basis van de  Cochrane-

review, omdat er niet gekeken is naar 

subgroepen op basis van klachten. Op 

dit moment loopt er een onderzoek in de 

huisartsenpraktijk waarin vezels bij het 

PDS vergeleken worden met placebo.

De twee spasmolytica die wel enig effect 

sorteren, zijn in Nederland niet te ver-

krijgen (pinaverium) of worden ontra-

den omdat ze veel bijwerkingen hebben 

(butylscopolamine). Mebeverine is het 

enige spasmolyticum dat in ons land 

geregistreerd is voor het PDS. Uit deze 

review blijkt (opnieuw) dat dit middel 

niet effectief is bij het PDS. De auteurs 

namen slechts twee onderzoeken naar de 

effectiviteit van mebeverine in hun review 

op en sloten twee andere onderzoeken 

uit. Ook de resultaten van de twee uit-

gesloten onderzoeken pleiten niet voor 

het gebruik van mebeverine.2 Momenteel 

loopt er nog een groot onderzoek naar de 

effectiviteit van mebeverine in een eer-

stelijnspopulatie. Na de afronding van 

dat onderzoek kan waarschijnlijk het doek 

definitief vallen voor mebeverine.

Nog steeds is het veronderstelde wer-

kingsmechanisme, eerst de verstoorde 

darmmotiliteit en de vezeldeficiëntie, 

nu de brain-gut axis, uitgangspunt voor 

onderzoek naar de effectiviteit van mid-

delen bij het PDS. Het PDS is een verza-

meling klachten, waar mensen in meer of 

mindere mate hinder van ondervinden. Zo 

lang er geen pathofysiologisch mechanis-

me bekend is, kunnen we niet anders doen 

dan uitleggen, geruststellen en, in beperk-

te mate, symptomatisch behandelen.

Henriëtte van der Horst

 1 Bijkerk CJ, Muris JWM, Knottnerus JA, Hoes 

AW, De Wit NJ. Vezels zijn maar weinig effectief bij 

het prikkelbaredarmsyndroom: een systematische 

review. Huisarts Wet 2005;48:158-64.

 2 Van der Horst HE. Het prikkelbaredarmsyndroom: 

is er een plaats voor medicamenteuze therapie? 

Gebu 2002;36:15-21.

leiden, zij het in mindere mate, tot een 

globale verbetering van symptomen. 

Twee subgroepen zijn met name effectief, 

de scopolaminederivaten en pinaverium. 

Antidepressiva en bulkvormers lijken 

niet effectief. Veel onderzoeken hebben 

methodologische beperkingen; de uit-

komstmaten zijn heterogeen en in een 

aantal gevallen moeilijk te interpreteren: 

achter het begrip ‘globale verbetering van 

de klachten’ kunnen verschillende aspec-

ten schuilen die voor een patiënt belang-

rijk zijn.

Commentaar
Dit is een ingewikkelde review, waarbij 

het niet eenvoudig is een goed overzicht 

te krijgen van aantal en soorten onder-

zoeken en de resultaten van de statische 

bewerkingen die de auteurs hebben uit-

gevoerd. Het is onduidelijk wat de klini-

sche relevantie is van de gevonden ver-

schillen: een standaarddeviatie minder 

op een continue schaal is weinig infor-

matief. Opvallend is dat het onderzochte 

middel minder vaak een positief effect liet 

zien bij dichotome uitkomstmaten, zoals 

wel/geen buikpijn, als bij continue uit-

komstmaten. De bulkvormers, in Neder-

Het nut van antibiotica bij 
een gewone sinusitis

Vraagstelling
Heeft een patiënt met sinusitisklachten baat bij antibi-

otica (amoxicilline)?

Korte beschrijving
Patiëntenpopulatie Personen >18 jaar 

(gemiddelde leeftijd 32,6 jaar in de pla-

cebogroep en 35,1 jaar in de interventie-

groep) die met sinusitisklachten de huis-

arts bezochten.1 Om te kunnen spreken 

van een sinusitis moesten de klachten aan 

ten minste 1 van de 4 volgende kenmer-

ken voldoen: purulente afscheiding uit 1 

of beide neusgaten, eenzijdige gelaats-

pijn, pus in de neusholte of een periode 

van minstens 7 dagen met klachten.

Opzet en interventie Het betrof hier 

een dubbelblind placebogecontroleerd 

gerandomiseerd onderzoek. Na randomi-

satie werden 68 sinusitispatiënten met 

placebo en 67 met amoxicilline (2 x 1000 

mg per dag) behandeld.

Primaire uitkomstmaat De uitkomst-

maat was dichotoom: (volledig) verbe-

terd of niet verbeterd na 14 dagen. In een 

dagboekje gaf een patiënt zelf aan of hij 

dacht ‘volledig genezen’ te zijn. De ana-

lyse vond plaats volgens het intention-to-

treatprincipe.

Resultaten De patiënten in de amoxicil-

linegroep hadden bij aanvang gemiddeld 

meer klachten. Gedurende de kuur voel-

den de placebogebruikers zich iets zieker 

(niet significant) dan de amoxicillinege-

bruikers. In de amoxicillinegroep was na 

3 dagen de eerste patiënt genezen; pas 

POEM

Betekenis voor huisarts en patiënt
Tot nu toe kon niet worden aangetoond 

dat antibiotica de ziekteduur bij sinusitis-

klachten verminderen. Er is geen sneltest 

die een bacteriële van een virale sinusitis 

onderscheidt. Dit onderzoek bevestigt de 

adviezen van de NHG-Standaard Sinusi-

tis: antibioticagebruik biedt geen voorde-

len aan de meeste patiënten met milde 

sinusitisklachten. Er is echter een kleine 

groep patiënten die wel baat heeft bij 

antibiotische behandeling. In de spreek-

kamer van de huisarts is deze groep (nog) 

niet als zodanig te identificeren.


