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respectievelijk 7,91 en 7,84 per persoonsjaar. Aanvullende ana
lyses gaven eveneens geen statistisch significante verschillen. 
 In beide groepen nam gedurende de followup de inciden
tie van BLWI af van 9,23 respectievelijk 9,37 in het eerste jaar 
naar 6,43 respectievelijk 6,30 in het tweede jaar. 
 Voor de secundaire uitkomstmaten werd in alle analyses 
geen statistisch significant verschil gevonden voor de adeno
tomie versus de expectatief beleidgroep, met uitzondering 
van het aantal dagen koorts. Kinderen in de adenotomiegroep 
hadden significant meer dagen koorts ten opzichte van kinde
ren in de expectatief beleidgroep, respectievelijk 20,16 versus 
16,36 per persoonjaar. 
Conclusie Adenotomie bij kinderen verwezen vanwege recidi
verende BLWI biedt geen klinische voordelen boven een expec
tatief beleid. 

Interpretatie
Dit goed opgezette en uitgevoerde onderzoek bevestigt de con
clusie van een recente Cochranereview dat adenotomie niet 
effectief is bij recidiverende BLWI.5 Daarbij komt naar voren 
dat het natuurlijk beloop van recidiverende BLWI gunstig is. 
Ondanks het feit dat een groot aantal kinderen alsnog een 
adenotomie onderging, is er geen sprake van vertekening van 
de resultaten. De uitkomsten van dit onderzoek geven dan ook 
aan terughoudend te zijn met verwijzingen van kinderen met 
recidiverende BLWI naar de KNOarts. Daar waar al eerder be
kend was dat antibiotica voor BLWI bij kinderen niet zinvol is,6 
vraagt de behandeling van BLWI bij kinderen vooral geduld en 
uitleg aan de ouders over het natuurlijk beloop, conform het 
advies in de NHGStandaarden.7 ▪
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Inleiding
Bovensteluchtweginfecties (BLWI) komen veel voor in de 
huisartsenpraktijk. Zo diagnosticeerden huisartsen in 2007 
in Nederland ruim een miljoen keer een nieuw geval van 
verkoudheid.1,2 Bijna de helft hiervan betreft kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 9 jaar en het is daarmee de meest gestelde 
diagnose op de kinderleeftijd.3 Naar schatting is bij 20% van 
kinderen sprake van recidiverende BLWI en veel van deze 
kinderen worden doorverwezen naar de KNOarts voor ade
notomie.4 Vooralsnog is er echter nauwelijks bewijs dat een 
adenotomie effectief is voor recidiverende of chronische 
BLWI.5 Nieuw onderzoek geeft handvatten om ouders van kin
deren goed voor te lichten en het aantal verwijzingen naar de 
KNOarts te beperken.  

Onderzoek
Design Open gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Kin
deren in de leeftijd van 16 jaar met recidiverende BLWI wer
den tussen april 2007 en april 2009 verwezen naar 11 perifere 
en 2 academische ziekenhuizen in Nederland. Van de 373 voor 
adenotomie geselecteerde kinderen werden 111 gerandomi
seerd voor dit onderzoek en gevolgd gedurende 2 jaar.4

Interventie Adenotomie met/zonder myringotomie of expecta
tief beleid.
Uitkomstmaten Primaire uitkomstmaat was het aantal BLWI 
per kind gedurende de followup. Secundaire uitkomstmaten 
waren het aantal dagen met BLWI per persoonsjaar, inciden
tie van milde/ernstige BLWI, dagen met koorts, aantal dagen 
schoolverzuim vanwege BLWI en gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven. Gedurende 2 jaar vulden ouders dagelijks 
een dagboek in over symptomen van een BLWI en werd de 
temperatuur van het kind gemeten. Op 3, 6, 12, 18 en 24 maan
den onderzocht een arts keel, neus en oren van het kind en 
vulden ouders een vragenlijst in betreffende de gezondheids
gerelateerde kwaliteit van leven. 
Analyses Intentiontotreatanalyse. Aanvullend een per pro
tocol en een ‘as treated’analyse.
Resultaten Van de 111 kinderen werden 54 gerandomiseerd 
voor adenotomie met/zonder myringectomie binnen 6 weken 
en 57 voor expectatief beleid. De gemiddelde leeftijd (sd) was 
respectievelijk 36 (19) en 38 (18) maanden. Gedurende de follow
up onderging alsnog 40% van de expectatief beleidgroep ade
notomie met/zonder myringectomie. 
 Er werd geen significant verschil gevonden voor het aan
tal BLWI per kind gedurende de followup. De incidentie van 
BLWI voor de adenotomie en expectatief beleidgroep was 

Recidiverende BLWI: geen adenotomie
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