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Gonokok haalt 
NHG-Standaard in

Het journaalbericht ‘Gonokok haalt NHG-

Standaard in’ (Huisarts Wet 2007;50:402) 

wijst ons op de zorgwekkende toename 

van chinolonenresistentie onder gono-

kokken.

Om die reden raadt de Nederlandse Ver-

eniging voor Dermatologie en Venerolo-

gie ciprofloxacine niet langer aan. Ook 

het Amerikaanse Center of Disease Con-

trol zette onlangs deze stap.

In de NHG-Standaard Het soa-consult 

uit 2004 is een intramusculair toege-

diend cefalosporine (cefotaxim 1 gram) 

de behandeling van eerste keus. Tweede 

keus is ciprofloxacine (een chinolon) of 

cefuroximaxetil (een oraal cefalosporine). 

Ook de standaard waarschuwt al voor de 

toenemende resistentie voor chinolonen 

en adviseert daarom voor diegenen die 

de infectie in het buitenland opliepen en 

voor patiënten met homo- of biseksuele 

contacten een orale cefalosporine (een-

malig 1 gram cefuroximaxetil) als tweede 

keus. Een huisarts die alleen het kaartje 

raadpleegt ziet deze laatste nuancering 

echter niet en zal wellicht vrij gemakkelijk 

kiezen voor ciprofloxacine.

Wij zijn het met de schrijvers van het 

journaalbericht eens dat de positie van 

ciprofloxacine bij de huidige resisten-

tiecijfers onder druk komt te staan. We 

willen huisartsen uitdrukkelijk wijzen op 

de eerste keus medicatie in de standaard 

(cefotaxim 1 gram intra musculair) en 

op de waarschuwende woorden voor de 

toenemende chinolonenresistentie in de 

hoofdtekst van standaard. Dat de stan-

daard al door de gonokok is ingehaald 

lijkt ons enigszins overtrokken.

Froukje Boukes, Lex Goudswaard

Geïnhaleerde corticoste-
roïden bij acute bron-
chiolitis als preventie voor 
postbroncholitisch piepen

Blom D, Ermers M, Bont L, van Aalderen WMC, van 

Woensel JBM. Inhaled corticosteroids during acute bron-

chiolitis in the prevention of post-bronchiolitic wheezing. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 
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Achtergrond Acute bronchiolitis bij zui-

gelingen en peuters hangt samen met 

langdurige longproblemen, met name 

postbronchiolitisch piepen. Er zijn twee 

hypothesen voor de verklaring van deze 

samenhang. De eerste hypothese ziet 

bronchiolitis als de eerste uiting van 

steeds terugkerend piepen bij zuige-

lingen en peuters die vatbaar zijn voor 

obstructieve longproblemen. De tweede 

hypothese suggereert dat de infectie en 

de begeleidende ontstekingsreactie in 

de acute fase leidt tot beschadiging van 

het luchtwegepitheel met langdurige 

obstructieve longproblemen als gevolg. 

In lijn met de tweede hypothese zouden 

corticosteroïden een heilzame preventie-

Cochrane-reviews

ve invloed kunnen hebben op postbron-

chiolitisch piepen.

Vraagstelling Hebben geïnhaleerde corti-

costeroïden in de acute fase van bronchi-

olitis een preventief effect op postbron-

chiolitisch piepen?

Methode De reviewers hebben met de 

gebruikelijke Cochrane-methode gezocht 

naar RCT’s op dit gebied. Eveneens hiel-

den zij de methodologie van de gevonden 

studies tegen het licht.

Resultaten Er werden vijf studies gevon-

den die aan de inclusiecriteria voldeden, 

met totaal 374 zuigelingen en peuters. De 

klinische verschillen tussen deze onder-

zoeken beperkten het samenvoegen van 

de data. Men vond echter geen preventief 

effect van geïnhaleerde corticosteroïden 

op postbronchiolitisch piepen (dagboek 

of rapportage door de huisarts). Noch was 

er effect op het aantal heropnamen in het 

ziekenhuis of op het gebruik van geïnha-

leerde bronchodilatatoren of corticostero-

iden. De duur van de therapie, de duur van 

de follow up of het oorzakelijke agens (res-

piratoir syncytial virus of niet) beïnvloed-

den het samengevoegde resultaat niet.

Conclusie van de auteurs Deze review 

demonstreert niet dat geïnhaleerde corti-

costeroïden in de acute fase van bronchio-

litis een preventief effect hebben op post-

bronchiolitisch piepen. Het kleine aantal 

geïncludeerde patiëntjes en de onmoge-

lijkheid alle uitkomstmaten samen te voe-

gen belet het maken van robuuste aanbe-

velingen.

Commentaar
De waarde van deze review voor de huis-

arts is beperkt. Het door de onderzoekers 

genoemde kleine aantal patiëntjes en de 

problemen met het samenvoegen van de 

uitkomstmaten maken sluitende conclu-

sies onmogelijk. Met andere woorden: we 

weten nog steeds niet zeker of er wellicht 

niet toch een preventief effect uitgaat van 

het inhaleren van corticosteroïden in de 

acute fase van bronchiolitis. Maar er is 

meer. De diagnose bronchiolitis is door 

de huisarts niet zeker te stellen. Bij ver-

moeden van RSV-infectie van zuigelingen 

wordt verwezen naar de kinder(long)arts, 

maar niet vanwege de kans op post-

bronchiolitisch piepen. Meestal is de 

mogelijkheid op apnoe de belangrijkste 

reden voor verwijzen. Dit houdt in dat 


