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Helpen steroïden bij COPD?
Het succes van de geneeskunde bij COPD 

is zeer beperkt voor wat betreft de prog-

nose. Men richt zich dan ook op symp-

toombestrijding en het voorkómen van 

exacerbaties.

In een systematisch literatuuronderzoek 

beoordeelden onderzoekers nogmaals 

het effect van onderhoudsbehandeling 

met inhalatiecorticosteroïden (ICS) op 

de mortaliteit bij COPD-patiënten. Ze 

vonden elf RCT’s die voldeden aan de 

inclusiecriteria, waarvan er vijf rappor-

teerden over mortaliteit (slechts één keer 

als primaire uitkomstmaat).

ICS bleken het risico om te overlijden 

binnen 1 jaar niet te verkleinen (RR 0,86 

en 95%-BI 0,68-1,09), hoewel de breedte 

van het betrouwbaarheidsinterval een 

relevant effect niet uitsluit. Ook bleek 

er geen verschil in mortaliteit na 3 jaar 

bij ICS versus geen ICS, RR 0,98, 95%-BI 

0,87-1,10. Ten slotte verhoogden ICS het 

risico op pneumonie gedurende de loop-

tijd van de onderzoeken van 10% naar 

14% (RR 1,34, 95%-BI 1,03-1,75), echter er 

was geen goede definitie van pneumonie 

in deze trials.

In een recente Cochrane-review werd 

reeds geconcludeerd dat ICS geen effect 

hebben op mortaliteit en longfunctie, 

maar dat ICS wel de kans op exacerbaties 

verlagen en, mede als gevolg daarvan, de 

achteruitgang van kwaliteit van leven ver-

tragen.

Wat voor gevolgen heeft dit alles voor de 

praktijk? ICS blijken de kans om te overlij-

den binnen drie jaar niet te verminderen. 

ICS verminderen wel het aantal exacerba-

ties, echter ten koste van een verhoogd 

risico op een pneumonie. Een flink risi-

co aangezien COPD-patiënten met een 

pneumonie vaak een hoge morbiditeit en 

mortaliteit kennen.

Het is dus verstandig om de beperkte 

voor- en nadelen van behandeling met 

ICS goed met de patiënten te bespreken. 

Er bestaat vooralsnog geen harde indica-

tie voor ICS bij COPD. (LS)

Drummond MB, et al. Inhaled corticosteroids in 

patients with stable chronic obstructive pulmonary 

disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA 

2008;300:2407-16.

Informeert Wikipedia juist over 
geneesmiddelen?
Wikipedia is een door gebruikers gevulde database, gratis beschikbaar op internet. Deze 

database is beschikbaar in 253 talen en bevat meer dan 10 miljoen artikelen. Omdat de data-

base gevuld wordt door anonieme gebruikers is er geen garantie op juistheid van de geboden 

informatie. Zo nu en dan verschijnen berichten over manipulatie van de inhoud. Zo maakte een 

farmaceutisch bedrijf zich schuldig aan het veranderen van bepaalde teksten op de site. Niettemin 

staat Wikipedia in de top 10 van de meest bezochte websites ter wereld.

Internet wordt vaak gebruikt om informatie te zoeken over geneeskundige thema’s en eenderde 

van de vragen gaat over medicatie. Daarom vergeleek men de antwoorden op tachtig vragen over 

medicatie (verspreid over acht categorieën als indicatie, bijwerkingen, toediening, interacties en 

dergelijke) uit Wikipedia en de vrij toegankelijke Medscape Drug Reference (de MDR is een peer 

reviewed database, gemaakt door een eigen redactie met informatie uit gezaghebbende bronnen als 

bijsluiterteksten en FDA-teksten).

Wikipedia bevatte geen fouten, maar was aanzienlijk minder compleet dan de MDR. Wikipedia gaf in 

76% van de gevallen een volledig antwoord, MDR in 95,5%. Vooral op het gebied van contra-indicaties, 

zwangerschap en borstvoeding, interacties en bijwerkingen kan dat vervelende consequenties hebben 

voor de patiëntveiligheid. De MDR bevatte overigens 4 fouten, te wijten aan het niet tijdig updaten 

van de geboden informatie.

Wikipedia lijkt daarmee een aardige start bij de zoektocht naar vragen over medica-

tie, maar het is zeker geen eindstation. Artsen moeten een dergelijke database niet 

gebruiken voor het vinden van professionele informatie; daar zijn andere bronnen 

voor. (HvW)

Clauson KA, et al. Scope, completeness, and accuracy of drug information in Wikipedia. Ann Pharmacother 2008;42:1814-21.
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