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NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen (derde herziening) 

Roderick Venekamp, Roger Damoiseaux, Adriaan Schoch, Florine Bennebroek Gravenhorst, Just Eekhof, Jako Burgers, Margriet Bouma, 

Jolanda Wittenberg

Belangrijkste wijzigingen
 • De standaard gaat over diagnostiek 

en beleid bij kinderen en niet meer 
over volwassenen. 

 • Het controlebeleid is vereenvoudigd.

Kernboodschappen
 • Bij de meeste kinderen met otitis 

media met effusie kan de huisarts in 
overleg met (de ouders van) de pa-
tiënt het natuurlijke beloop afwach-
ten.

 • Medicatie voor otitis media met effu-
sie wordt niet aanbevolen.

 • Kinderen met een langer dan 3 maan-
den bestaande otitis media met ef-
fusie bij wie het gehoorverlies een 
nadelige invloed heeft op het func-
tioneren of de ontwikkeling (dui-
delijke spraak- en taalachterstand, 
gedragsstoornissen), waarbij bij (de 
ouders van) de patiënt een voorkeur 
bestaat voor het plaatsen van trom-
melvliesbuisjes, worden verwezen 
naar de kno-arts. Een gemiddeld ge-
hoorverlies ≥ 25 dB in het beste oor 
draagt bij aan de beslissing om te ver-
wijzen.

 • Er is een keuzehulp voor (ouders van) 
patiënten beschikbaar voor het af-
wegen van de voor- en nadelen van 
afwachten versus het plaatsen van 
trommelvliesbuisjes door de kno-arts.

 • Kinderen met langdurige klachten (> 
6 maanden) waarbij meer diagnos-
tische zekerheid is gewenst worden 
verwezen naar de kno-arts.

Inleiding
De NHG-Standaard Otitis media met 
effusie geeft richtlijnen voor de diag-
nostiek en het beleid bij kinderen en 
jongeren tot 18 jaar met otitis media 
met effusie.1 Onder otitis media met ef-

fusie wordt in deze standaard verstaan: 
een ophoping van vocht in het midden-
oor zónder tekenen van een acute in-
fectie.2 De aanleiding om de diagnose 
otitis media met effusie te overwegen 
is vaak (vermoeden van) gehoorverlies, 
vooral bij jonge kinderen.

Achtergronden
Epidemiologie
De incidentie van otitis media met ef-
fusie in de huisartsenpraktijk (alle leef-
tijden) is ongeveer 4 per 1000 per jaar, 
met een piek in de leeftijdsgroep van 
0 tot 4 jaar (ongeveer 17 per 1000), en 
neemt na het zesde jaar af.3 Op 4-jarige 
leeftijd heeft meer dan 80% van de kin-
deren 1 of meer episoden van otitis me-
dia met effusie doorgemaakt.4

Pathofysiologie
Otitis media met effusie kan één- of 
tweezijdig voorkomen. De oorzaak van 
otitis media met effusie is multifacto-
rieel: bovensteluchtweginfecties, gene-
tische predispositie en disfunctie van 
de buis van Eustachius spelen een be-
langrijke rol. De hoge incidentie en het 
gunstige natuurlijke beloop suggereren 
dat er sprake is van een fysiologische 
reactie van het lichaam op virale of 
bacteriële infecties. Er wordt aangeno-
men dat meer dan 50% van de gevallen 
van otitis media met effusie ontstaat 
na een episode van otitis media acuta, 

vooral bij kinderen jonger dan 3 jaar. 
De rol van allergie in de pathogenese 
van otitis media met effusie is contro-
versieel. Pneumokokkenvaccinatie lijkt 
geen effect te hebben op het voorkomen 
en beloop van otitis media met effusie.5

Natuurlijk beloop
Het natuurlijke beloop is gunstig: bij on-
geveer de helft van de kinderen treedt 
binnen drie maanden spontaan herstel 
op en in circa driekwart van de gevallen 
binnen zes maanden. Soms duurt een 
episode langer dan een jaar of wisselt het 
beloop gedurende enkele jaren. Recidie-
ven komen bij de helft van de kinderen 
voor. De term ‘recidief’ bij otitis media 
met effusie heeft slechts een beperkte 
waarde, omdat de episoden moeilijk af te 
grenzen zijn en er bij de eerste presenta-
tie al sprake kan zijn van een ‘recidief’.4 
Otitis media met effusie gaat meestal 
gepaard met geleidingsslechthorend-
heid. Het gehoorverlies is gemiddeld 
25 dB, maar kan oplopen tot 50 dB. Het 
gehoorverlies zou bij sommige kinderen 
tot vertraging van de spraak- en taalont-
wikkeling of tot aandachts- of gedrags-
problemen thuis of op school kunnen 
leiden.6  Het gehoorverlies is bij de mees-
te kinderen van tijdelijke aard en heeft 
op lange termijn geen nadelige gevolgen 
voor de taalontwikkeling en leidt niet 
tot een leerachterstand op school.7 Naast 
geleidingsslechthorendheid kan otitis 
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Inbreng van de patiënt
De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor 
het handelen van de huisarts; de rol van de 
huisarts staat dan ook centraal. Daarbij 
geldt echter altijd dat factoren van de kant 
van de patiënt het beleid mede bepalen. Om 
praktische redenen komt dit uitgangspunt 
niet telkens opnieuw in de richtlijn aan de 
orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. 
De huisarts stelt waar mogelijk zijn beleid 
vast in samenspraak met de patiënt, met in-
achtneming van diens specifieke omstan-
digheden en met erkenning van diens eigen 
verantwoordelijkheid, waarbij adequate 
voorlichting een voorwaarde is.

Afweging door de huisarts
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is ui-
teraard bij alle richtlijnen een belangrijk as-
pect. Afweging van de relevante factoren in 
de concrete situatie zal beredeneerd afwij-

ken van het hierna beschreven beleid kun-
nen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat 
deze standaard bedoeld is om te fungeren 
als maat en houvast.

Delegeren van taken
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen voor 
huisartsen. Dit betekent niet dat de huisarts 
alle genoemde taken persoonlijk moet ver-
richten. Sommige taken kunnen worden ge-
delegeerd aan de praktijkassistente, prak-
tijkondersteuner of praktijkverpleegkundige, 
mits zij worden ondersteund door duidelijke 
werkafspraken waarin wordt vastgelegd in 
welke situaties de huisarts moet worden 
geraadpleegd en mits de huisarts toeziet op 
de kwaliteit. Omdat de feitelijke keuze van 
de te delegeren taken sterk afhankelijk is 
van de lokale situatie, bevatten de standaar-
den daarvoor geen concrete aanbevelingen.
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 • aanwezigheid van een vloeistofspie-
gel of luchtbel(len) achter het trom-
melvlies.

Stemvorkproeven hebben geen diag-
nostische waarde voor het aantonen 
van otitis media met effusie.12

Aanvullend onderzoek
Huisartsen die de beschikking heb-
ben over een (draagbare) tympanome-
ter kunnen dit onderzoek inzetten om 
meer zekerheid te krijgen over de diag-
nose en om het beloop te vervolgen.13 Zie 
de [bijlage] voor de interpretatie van de 
uitslagen van tympanometrie. 

Audiometrie kan worden ingezet om 
het gehoorverlies te objectiveren als de 
huisarts overweegt te verwijzen naar 
de kno-arts voor het plaatsen van trom-
melvliesbuisjes. Audiometrie kan vanaf 
de leeftijd van zes jaar door de huisarts 
of een eerstelijns diagnostisch centrum 
worden uitgevoerd. Zie de paragraaf 
Controle. Voor meer informatie over het 
uitvoeren van audiometrie met behulp 
van een screeningsaudiometer zie de 
NHG-Standaard Slechthorendheid.

Evaluatie
De huisarts stelt de diagnose otitis me-
dia met effusie als er sprake is van een 
vloeistofspiegel of luchtbel(len) achter 
het trommelvlies. Elk ander afwijkend 
trommelvliesbeeld kan passen bij otitis 
media met effusie, behalve een rood, 
bomberend trommelvlies dat past bij 
een otitis media acuta. Zie NHG-Stan-
daard otitis media acuta bij kinderen.
 De diagnose otitis media met effusie 
wordt waarschijnlijker bij de aanwezigheid 
van één of meer van de volgende factoren:
 • voorafgaande (recidiverende) otitis 
media acuta;

 • veelvuldige bovensteluchtweginfec-
ties;

 • risicofactoren als het syndroom van 
Down, syndroom van Kartagener, pa-
latoschisis of een gecompromitteerd 
immuunsysteem;

 • een afwijkend tympanogram (B- of 
C2-tympanogram volgens Jerger), zie 
de [bijlage], indien een tympanogram 
beschikbaar is.

media met effusie lichte oorpijn en soms 
oorsuizen of duizeligheid veroorzaken.

Risicofactoren en risicogroepen
Risicofactoren voor otitis media met 
effusie zijn: het doormaken van boven-
steluchtweginfecties, bezoeken van  
een kinderdagverblijf, aanwezigheid 
van broertjes of zusjes, regelmatig 
doormaken van middenoorontstekin-
gen (vooral in het eerste levensjaar).8

Otitis media met effusie komt vaker 
voor en heeft een ongunstiger beloop 
bij kinderen met het syndroom van 
Down, syndroom van Kartagener, pala-
toschisis of een gecompromitteerd im-
muunsysteem.9

Richtlijnen diagnostiek
De huisarts overweegt de diagnose oti-
tis media met effusie bij een patiënt 
met de klacht gehoorverlies en/of lichte 
oorpijn. Ook bij kinderen met vertra-
ging in de spraak- en taalontwikkeling 
of gedragsproblemen denkt de huisarts 
aan otitis media met effusie.

Anamnese
De huisarts vraagt naar:8,10 
 • frequente neusverkoudheid, hoorbare 
ademhaling tijdens slapen, open-
mondgedrag;

 • eerdere middenoorontsteking(en), 
frequentie, wanneer laatste keer;

 • klachten over slechthorendheid (zoals 
hard zetten van televisie);

 • aanwezigheid van het syndroom van 
Down, syndroom van Kartagener, pa-
latoschisis, andere aangeboren kno-
afwijkingen of operaties in het kno-
gebied of een immuunstoornis;

 • uitslag van de gehoorscreeningstest(s) 
(informatie hierover kan opgevraagd 
worden bij de jeugdgezondheidszorg);

 • taal- en spraakontwikkeling (infor-
matie hierover kan opgevraagd wor-
den bij de jeugdgezondheidszorg);

 • functioneren op school.

Lichamelijk onderzoek
De huisarts inspecteert beide oren met 
een otoscoop en let daarbij op:11

 • trommelvlies: kleur, positie (normaal, 
ingetrokken, bomberend), doorschij-
nendheid (helder of dof) en lichtreflectie;

Abstract
Venekamp RP, Damoiseaux RAMJ, Schoch AG, Bennebroek Gravenhorst FM, Eekhof JAH, Burgers JS, Bouma M, Witten-
berg J. NHG-Guideline Otitis media with effusion in children (third revision). Huisarts Wet 2014;57(12):649.
The Dutch College of General Practitioners (NHG) has revised the 2006 guideline Otitis media with effu-
sion. The revised guideline covers the diagnosis and management of otitis media with effusion (OME) in 
patients aged 0-18 years.
Background Otitis media with effusion is a common condition: an estimated 80% of all 4 year olds will have 
had one or more episodes of otitis media with effusion. The condition generally has a favourable natural 
course: about 50% of children recover within 3 months and 75% within 6 months. More than 50% of all cases 
of OME are assumed to arise after an episode of acute otitis media (AOM).
Diagnosis The diagnosis is based on the patient history (i.e., hearing impairment, recent AOM, frequent 
upper airway infections) and otoscopy (i.e., fluid level or air bubbles). General practitioners with a tympa-
nometer at their disposal can use this instrument to gain more certainty about the diagnosis and its course.
Management In most children, OME can be allowed to run its natural course and medication is not recom-
mended. An ear-nose-throat (ENT) doctor may consider placing tympanostomy tubes in children with 
OME for more than 3 months and if symptoms adversely affect the child’s functioning and development 
and/or if the hearing loss (in the best ear) is 25 dB or more. 
The GP should refer the patient to an ENT doctor if OME is present for more than 3 months, if the hearing 
impairment adversely affects the child’s functioning or development (i.e. evident speech and language de-
ficit, behavioural problems), and if the parents or child favours the placement of a tympanostomy tube. A 
tool for comparing the advantages and disadvantages of the treatment options (tympanostomy tubes 
versus watchful waiting) is available for patients and their parents on thuisarts.nl. Audiometric testing to 
measure hearing loss can be carried out in primary care in patients older than 6 years. Children with 
symptoms of OME for more than 6 months in whom there is diagnostic uncertainty should be referred to 
an ENT doctor to exclude other disorders, such as cholesteatoma.
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Niet-medicamenteuze behandeling
Auto-inflatie leidt niet tot verbetering 
van het gehoor en wordt daarom niet 
aanbevolen.17

Medicamenteuze behandeling
Medicatie voor otitis media met effusie 
wordt niet aanbevolen. Antihistami-
nica, intranasale decongestiva, mucoly-
tica en intranasale corticosteroïden zijn 
niet effectief bij otitis media met effu-
sie.18,19 Orale antibiotica en orale cortico-
steroïden (eventueel in combinatie met 
antibiotica) hebben een gering gunstig 
effect op de resolutie van otitis media 
met effusie, maar dit effect weegt niet 
op tegen de nadelen (kans op bijwerkin-
gen en resistentieontwikkeling).19,20 

Controle
Controle bij otitis media met effusie is 
niet nodig, behalve:
 • als na drie maanden het gehoorverlies 
nog een nadelige invloed heeft op het 
functioneren of de ontwikkeling van 
het kind (duidelijke spraak- en taal-
achterstand, gedragsstoornissen). De 
huisarts en (de ouders van) de patiënt 
wegen samen de voor- en nadelen van 
het plaatsen van trommelvliesbuisjes 
af. Zie de paragraaf Voorlichting. Trom-
melvliesbuisjes (eventueel aangevuld 
met adenotomie) worden door de kno-
arts bij kinderen overwogen als:

 –de klachten langer dan drie maan-
den aanhouden; en
 –de klachten een duidelijk nadelige 
invloed hebben op het functioneren 

catieadviezen voor ouders van kin-
deren met gehoorverlies].

 • Er is geen reden patiënten met otitis 
media met effusie het zwemmen te 
ontraden.8 

 • Controle bij otitis media met effusie is 
niet nodig, behalve als de patiënt zes 
maanden na het begin van de klach-
ten nog niet klachtenvrij is. Vraag 
de patiënt na drie maanden terug te 
komen als het gehoorverlies dan een 
nadelige invloed heeft op het func-
tioneren of de ontwikkeling van het 
kind (duidelijke spraak- en taalach-
terstand, gedragsstoornissen). Zie 
de paragraaf Controle. Uiteraard mag 
de patiënt eerder terugkomen als de 
klachten sterk toenemen of er toene-
mende problemen zijn met het func-
tioneren of bij ongerustheid.

 • Trommelvliesbuisjes (eventueel aan-
gevuld met adenotomie) worden door 
de kno-arts pas overwogen:

 – als de klachten langer dan drie maan-
den aanhouden; en
 – de klachten een duidelijk nadelige in-
vloed hebben op het functioneren of 
de ontwikkeling van het kind; en/of
 – er een gehoorverlies (in het beste oor) 
is van ten minste 25 dB.

De huisarts en (de ouders van) de pa-
tiënt wegen samen de voor- en nadelen 
van het plaatsen van trommelvlies-
buisjes af. Zie [kader Voor- en nadelen 
van trommelvliesbuisjes].

Voor het afwegen van de voor- en nadelen 
van trommelvliesbuisjes is een keuze-
hulp Trommelvliesbuisjes beschikbaar 
op thuisarts.nl, http://keuzehulpen.
thuisarts.nl/keuzehulp-trommelvlies-
buisjes-afwachten-bij-slijmoren-en-
oorontstekingen. Deze keuzehulp kan 
(de ouders van) de patiënt helpen een 
gewogen beslissing te nemen.

In aansluiting op de gegeven mon-
delinge voorlichting, kan de huisarts de 
patiënt verwijzen naar de informatie 
over slijmoor op de NHG-Publieksweb-
site www.thuisarts.nl of de betreffende 
tekst (voorheen NHG-Patiëntenbrief) 
meegeven (via het HIS). Deze patiën-
teninformatie is gebaseerd op de NHG-
Standaard.

Otitis media met effusie is minder waar-
schijnlijk bij één of meer van de volgende 
factoren:
 • een parelgrijs, doorschijnend en niet 
ingetrokken trommelvlies met een 
normale lichtreflex;

 • een normaal tympanogram (A- of C1-
tympanogram volgens Jerger), zie de 
[bijlage], indien een tympanogram 
beschikbaar is.

Indien de klacht slechthorendheid 
voorop staat zonder afwijkingen aan 
het trommelvlies, zie dan de NHG-
Standaard Slechthorendheid.

Richtlijnen beleid
Voorlichting
 • De huisarts geeft uitleg over de aard 
en het gunstige beloop van de aan-
doening. Binnen drie maanden treedt 
bij de helft van de kinderen spontaan 
herstel op en bij driekwart binnen 
zes maanden. Recidieven komen bij 
de helft van de kinderen voor. Er zijn 
geen aanwijzingen dat otitis media 
met effusie tot onherstelbare schade 
van het oor of van het gehoor leidt, 
ook niet als de aandoening langdurig 
bestaat. Zie ook de paragraaf Achter-
gronden.

 • Medicatie voor otitis media met effu-
sie wordt niet aanbevolen.

 • De spraak- en taalontwikkeling kan 
bij het bestaan van otitis media met 
effusie op vierjarige leeftijd wat ach-
terblijven, maar deze achterstand 
loopt het kind in de loop van de basis-
schoolperiode in.7,14 

 • Overweeg bij kinderen met gehoor-
klachten door otitis media met effu-
sie communicatieadviezen te geven 
aan de ouders. Zie [kader Communi-

Communicatieadviezen voor ouders van 
kinderen met gehoorverlies
 • Kijk het kind aan als u tegen hem/haar 
spreekt. Zorg dat u zijn/haar aandacht 
heeft.

 • Zet hinderlijke geluiden zoals radio, tv 
of stofzuiger uit als u tegen hem/haar 
spreekt.

 • Breng de leidster van het kinderdag-
verblijf of de leerkracht op school op de 
hoogte en vraag hen er rekening mee te 
houden.

 • Spreek duidelijk en niet te snel.

Voor- en nadelen van trommelvliesbuis-
jes
 • Trommelvliesbuisjes hebben geduren-
de zes tot negen maanden een gunstig 
maar gering effect op het gehoor.15 
Trommelvliesbuisjes hebben geen dui-
delijk effect op de taal- en spraakont-
wikkeling of gedragsproblemen.15 

 • Na het plaatsen van trommelvlies-
buisjes ontstaat bij meer dan 50% van 
de kinderen ten minste eenmaal een 
loopoor.16

 • Na een half jaar tot een jaar worden 
de meeste buisjes vanzelf uitgestoten. 
Zelden blijft een trommelvliesperfora-
tie bestaan. Trommelvlieslittekens ko-
men voor, deze hebben echter nauwe-
lijks invloed op het gehoor. Zij kunnen 
spontaan verdwijnen.16 
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de beslissing om te verwijzen;
 • kinderen met langdurige klachten (> 
6 maanden) waarbij meer diagnosti-
sche zekerheid is gewenst. 

© 2014 Nederlands Huisartsen Genoot-
schap

 • patiënten bij wie er twijfel bestaat 
over de diagnose;

 • patiënten met otitis media met effu-
sie uit risicogroepen: patiënten met 
het syndroom van Down, syndroom 
van Kartagener, palatoschisis, overige 
aangeboren kno-afwijkingen, opera-
ties in kno-gebied in het verleden (uit-
gezonderd trommelvliesbuisjes) of een 
gecompromitteerd immuunsysteem;

 • kinderen met een langer dan 3 maan-
den bestaande otitis media met ef-
fusie bij wie het gehoorverlies een 
nadelige invloed heeft op het functi-
oneren of de ontwikkeling (duidelijke 
spraak- en taalachterstand, gedrags-
stoornissen) waarbij bij (de ouders 
van) de patiënt een voorkeur bestaat 
voor het plaatsen van trommelvlies-
buisjes. Een gemiddeld gehoorverlies 
≥ 25 dB in het beste oor draagt bij aan 

of de ontwikkeling van het kind; en/
of 
 – er een gehoorverlies (in het beste 
oor) is van ten minste 25 dB.
Het objectiveren van het gehoorver-
lies door middel van audiometrie kan 
vanaf de leeftijd van 6 jaar worden 
uitgevoerd door de huisarts of een 
eerstelijns diagnostisch centrum;

 • als de patiënt zes maanden na het 
begin van de klachten nog niet klach-
tenvrij is. Bij twijfel over de oorzaak 
van de klachten, is verwijzing naar 
de kno-arts aangewezen voor nadere 
diagnostiek (bijvoorbeeld uitsluiten 
cholesteatoom).

Verwijzing
De volgende patiënten komen in aan-
merking voor verwijzing naar een kno-
arts: 

Aandachtspunten trommelvliesbuisjes
Ouders van kinderen met trommelvlies-
buisjes kunnen zich met vragen en proble-
men tot de huisarts wenden. Met betrek-
king tot de voorlichting is de volgende 
informatie van belang.
 • Zwemmen mag; ook met het hoofd 
onder water. Ook douchen is geen pro-
bleem. Duiken is niet verstandig. Zwem-
men ten tijde van een loopoor wordt 
afgeraden.21

 • Een loopoor komt regelmatig voor. Zie 
voor het beleid bij een loopoor bij trom-
melvliesbuisjes de NHG-Standaard Oti-
tis media acuta bij kinderen.

Totstandkoming
In september 2012 startte een werkgroep 
met de herziening van de NHG-Standaard 
Otitis media met effusie bij kinderen. De 
werkgroep bestond uit de volgende le-
den: F.M. Bennebroek Gravenhorst, huis-
arts te Bussum; prof.dr. R.A.M.J. Damoi-
seaux, huisarts te Hattem en hoogleraar 
huisartsgeneeskunde; dr. J.A.H. Eekhof, 
huisarts-epidemioloog te Leiden; A.G. 
Schoch, huisarts te Amsterdam; dr. R.P. 
Venekamp, huisarts-in-opleiding, epide-
mioloog en postdoctoraal onderzoeker 
bij het Julius Centrum UMC Utrecht. De 
begeleiding van de werkgroep en de re-
dactie waren in handen van J. Witten-
berg, epidemioloog en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnont-
wikkeling en Wetenschap. Dr. M. Bouma 
was betrokken als senior wetenschappe-
lijk medewerker en dr. J.S. Burgers als 
hoofd van deze afdeling. M.A. Kijser was 
betrokken als wetenschappelijk mede-
werker van de afdeling Implementatie. 
Door de leden van de werkgroep werd 
geen belangenverstrengeling gemeld. 

Dr. J.A.M. Engel, kno-arts afgevaar-
digd namens de Nederlandse Vereniging 
van Keel-Neus-Oorheelkunde en Heel-
kunde van het Hoofd-Halsgebied, A.M. 

van Wermeskerken en prof.dr. E. de Vries, 
kinderartsen afgevaardigd namens de 
Nederlandse Vereniging voor Kinderge-
neeskunde (NVK) gaven op verzoek ad-
vies over specifieke onderwerpen tijdens 
de totstandkoming van de standaard. 

In maart 2014 werd de ontwerpstan-
daard voor commentaar naar vijftig wil-
lekeurig uit het NHG-ledenbestand geko-
zen huisartsen gestuurd. Er werden 
zestien commentaarformulieren retour 
ontvangen. Ook werd commentaar ont-
vangen van een aantal referenten, te we-
ten M. Favié, voorzitter namens Bogin; dr. 
M.A. Kusters, managing director namens 
Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie (NVMM); dr. M. Nelissen, 
senior apotheker namens Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik (IVM); dr. 
N. Dekker, huisarts namens Domus Me-
dica te België, de Vlaamse vereniging van 
huisartsen; D. Dost en dr. T. Schalekamp, 
beiden apotheker namens KNMP Ge-
neesmiddel Informatie Centrum; dr. S. 
Ritoe, medisch adviseur Achmea namens 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN); dr. J.J. 
Oltvoort, senior beleidsadviseur gezond-
heidseconomie namens Nefarma; dr. D. 
Bijl, arts-epidemioloog en hoofdredac-
teur van het Geneesmiddelenbulletin; M. 

Boomkamp, adviseur namens Zorginsti-
tuut Nederland; dr. F.J.A. van den Hoogen 
namens het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde 
en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied; 
W.H. Eizenga, huisarts en wetenschappe-
lijk medewerker van de afdeling Richtlijn-
ontwikkeling en Wetenschap (auteur 
standaard uit 2006).

Naamsvermelding als referent bete-
kent overigens niet dat de referent de 
standaard inhoudelijk op ieder detail on-
derschrijft. H. Eekhof en M.H. Lunter, bei-
den huisarts, hebben namens de NHG-
Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ont-
werpstandaard antwoord geeft op de 
vragen uit het herzieningsvoorstel. Op 18 
juni 2014 werd de standaard becommen-
tarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie (AC). De zoekstra-
tegie die gevolgd werd bij het zoeken 
naar de onderbouwende literatuur is te 
vinden bij de webversie van deze stan-
daard. Ook zijn de procedures voor de 
ontwikkeling van de NHG-Standaarden in 
te zien in het procedureboek (zie www.
nhg.org).
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Noten
1 Otitis media met effusie bij volwassenen
Onderzoek bij volwassenen is nauwelijks beschik-
baar omdat otitis media met effusie bij volwasse-
nen weinig voorkomt. Gezien het gebrek aan 
 onderzoeksgegevens over het beloop, de risicofac-
toren, de diagnostiek en behandelingseffecten bij 
otitis media met effusie bij volwassenen kunnen 
de richtlijnen voor kinderen niet zonder meer wor-
den vertaald naar volwassenen.

Bij volwassenen met een enkele maanden be-
staande otitis media met effusie, zeker als deze 
eenzijdig is, moet in de differentiaaldiagnose ge-
dacht worden aan een (zeldzaam voorkomend) na-
sofarynxcarcinoom. Het nasofarynxcarcinoom 
heeft in West-Europa een prevalentie van minder 
dan 0,05 per 100.000 inwoners, maar komt in be-
paalde gebieden (Noord-Afrika, Zuidoost-China) 
veel vaker voor. De oorzaak is multifactorieel; mo-
gelijk speelt ook een infectie met het Epstein-Barr-
virus een rol. Bij een Nederlands onderzoek in een 
oncologische kliniek onder 109 patiënten met een 
primair nasofarynxcarcinoom presenteerde 58% 
van de patiënten zich met een pathologische hals-
klier en 50% met gehoorverlies op basis van otitis 
media met effusie. Het interval tussen het begin 
van de symptomen en het stellen van de diagnose 
was bij 54% van de patiënten langer dan 20 weken. 
De 5-jaarsoverleving bedroeg ongeveer 50% (42 tot 
58%) [Balm 1997].

Volwassenen komen vaak snel terug op het 
spreekuur vanwege de hinder die zij ondervinden 
van de otitis media met effusie. Om die reden zul-
len volwassen patiënten met aanhoudende klach-
ten van otitis media met effusie in de regel (sneller) 
verwezen worden naar de kno-arts.

2 Definitie
De definitie van otitis media met effusie is niet 
eenduidig. In deze standaard is daarom gekozen 
voor de definitie zoals gehanteerd in de multidis-
ciplinaire richtlijn (MDR) otitis media bij kinderen 
in de tweede lijn: otitis media met effusie is een 
ophoping van vocht in het middenoor zónder teke-
nen van een acute infectie [CBO 2012]. Andere ter-
men voor deze aandoening, zoals otitis media se-
rosa, secretoire otitis media of glue ear, worden in 
deze standaard niet gehanteerd. Bij de patiënten-
voorlichting (bijvoorbeeld op thuisarts.nl) wordt de 
term slijmoor gehanteerd.

3 Epidemiologie
In het Transitieproject was de prevalentie van non-
suppuratieve otitis media bij 0- tot 4-jarigen 25 per 
1000 kinderen en de prevalentie van eustachian sal-
pingitis 20 per 1000 [Okkes 1998]. In de Continue 
Morbiditeits Registratie (CMR) was de incidentie 
in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar circa 38 per 1000 
patiëntjaren [Van de Lisdonk 2003]. De gegevens 
van LINH uit 2011 laten, voor alle leeftijden, een 
incidentie zien van 4 per 1000 patiëntjaren en een 
prevalentie van 7 per 1000 patiënten. Voor de leef-
tijdscategorie 0 tot 4 jaar is de incidentie 17 per 
1000 en de prevalentie 23 per 1000 patiënten [NI-
VEL 2011]. De prevalentie en incidentie nemen af 
met de leeftijd [Van der Linden 2004, Okkes 1998, 
NIVEL 2011]. 

4 Natuurlijk beloop
In het Nijmeegse prospectieve KNOOP-onderzoek 
werden 1328 kinderen (uit de open bevolking) van 
hun 2e tot 4e verjaardag gevolgd, waarbij elke 3 
maanden een tympanogram werd vervaardigd. 
Een B-tympanogram werd als bewijzend voor oti-
tis media met effusie beschouwd. De cumulatieve 
incidentie van eenzijdige otitis media met effusie 
(dat wil zeggen het aantal kinderen dat in de loop 
van de tijd 1 of meer episoden van otitis media met 
effusie heeft doorgemaakt) steeg van 29% van de 
gescreende oren bij het eerste tympanogram tot 
66% na een onderzoeksduur van 2 jaar. Ongeveer de 
helft van de kinderen met otitis media met effusie 
bleek bij het volgende 3-maandelijkse onderzoek 
hersteld te zijn; dit gold voor iedere periode van 3 

maanden. Wel was er een gemiddelde kans van 
50% op 1 of meer recidieven. De gemiddelde duur 
van een episode was 5 maanden (95%-BI 4,9 tot 5,2). 
Van de episoden van otitis media met effusie 
duurde 5% langer dan een jaar [Zielhuis 1990a]. Bij 
80% van de kinderen van 2 tot 4 jaar werd op min-
stens 1 meetmoment otitis media met effusie 
vastgesteld [Zielhuis 1990b]. In een onderzoek met 
95 kinderen die vanaf de geboorte 3 jaar lang 
maandelijks otoscopisch en tympanometrisch 
werden onderzocht, bleek dat kinderen die gevoe-
lig waren voor otitis media met effusie vaker af-
zonderlijke episoden doormaakten dan episoden 
met een langere duur [Hogan 1997].

5 Pathogenese
De buis van Eustachius speelt een cruciale rol bij 
de handhaving van een drukverschil tussen de 
neus-keelholte en het middenoor en heeft door 
trilhaarbewegingen een reinigende invloed [Ro-
vers 2004]. Peuters en kleuters zijn gevoelig voor 
otitis media omdat hun buis van Eustachius kort 
en slap is en nog niet goed functioneert. Vanaf de 
leeftijd van 6 à 7 jaar is de buis van Eustachius ge-
noeg ontwikkeld, wat verklaart waarom otitis me-
dia met effusie vanaf die leeftijd minder voorkomt 
[Rovers 2004].

Er wordt aangenomen dat meer dan 50% van de 
gevallen van otitis media met effusie ontstaat na 
een episode van otitis media acuta, vooral bij kin-
deren jonger dan 3 jaar [Robb 2006]. De rol van al-
lergie in de pathogenese van otitis media met 
 effusie is controversieel [Bluestone 2007]. Pneumo-
kokkenvaccinatie lijkt geen effect te hebben op het 
voorkomen en het beloop van otitis media met ef-
fusie [El-Makhzangy 2012].

6 Gedragsproblemen en aandachtsproblemen
Onderzoek naar het verband tussen otitis media 
met effusie en gedragsproblemen is schaars en 
vertoont methodologische tekortkomingen. Er 
zijn aanwijzingen dat gedragsproblemen (zoals te-
rugtrekgedrag, snelle afleidbaarheid, destructief 
gedrag, frustratie of slecht gehumeurd zijn, over-
activiteit of slecht luisteren) in verhoogde mate 
voorkomen bij kinderen met otitis media met ef-
fusie [Haggard 1994]. In een prospectief onderzoek 
met 85 Afro-Amerikaanse kinderen van wie 30% 
otitis media met effusie doormaakte tussen de 
leeftijd van 6 maanden en 4 jaar, gaven ouders, le-
raren en artsen in vragenlijsten echter niet aan 
dat er sprake was van hyperactiviteit, aandachts- 
of gedragsproblemen in de eerste 6 levensjaren 
[Minter 2001]. Ook in een vervolgonderzoek waar-
in dezelfde groep kinderen werd gevolgd tot de 
tweede klas van de lagere school werd geen relatie 
gezien tussen otitis media met effusie en gerela-
teerd gehoorverlies op de leeftijd van 6 tot 48 
maanden en aandachtsproblemen in de eerste ja-
ren van de lagere school [Hooper 2006]. In een 
Grieks onderzoek werden 183 kinderen geïnclu-
deerd in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. De groep werd 
in tweeën gesplitst. De ene groep bestond uit 117 
kinderen met een geschiedenis van 1- of 2-zijdige 
otitis media met effusie en gehoorverlies op 4- tot 
5-jarige leeftijd. De controlegroep had nooit ge-
hoorproblemen gehad en vanaf de leeftijd van 2 
jaar geen otitis media met effusie doorgemaakt. 
De kinderen met otitis media met effusie hadden 
vaker aandachtsproblemen dan de controlegroep. 
Er was geen verschil tussen de groepen in grens-
overschrijdend of agressief gedrag [Gouma 2011]. 

Conclusie: er is weinig kwalitatief goed onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen otitis media met ef-
fusie en gedragsproblemen. Het gehoorverlies 
door otitis media met effusie zou mogelijk bij som-
mige kinderen tot aandachts- of gedragsproble-
men thuis of op school kunnen leiden.

7 Spraak- en taalontwikkeling
De spraak- en taalontwikkeling van een kind is 
afhankelijk van het gehoorvermogen. Een (vooral 
perceptief gehoorverlies van meer dan 40 dB kan 
een negatief effect hebben op de taalontwikkeling 
en de leerprestaties van jonge kinderen [Van den 

Broek 1988, Burke 1989]. Empirisch onderzoek naar 
een relatie tussen op jonge leeftijd doorgemaakte 
otitis media met effusie en latere ontwikkelings-
achterstanden is echter moeilijk. Verscheidene 
aspecten leveren problemen op: de definiëring, de 
validiteit van de meetinstrumenten, de noodzake-
lijke langdurige follow-up, de risico’s op selectie.

De spraak- en taalontwikkeling wordt onder-
scheiden in de taalperceptie (het verstaan en 
begrijpen van woorden) en de taalexpressie (het 
actieve gebruik van woorden). In het Dunedin-
onderzoek (1037 kinderen gevolgd van hun derde 
tot elfde jaar) vond men bij kinderen die otitis me-
dia met effusie hadden doorgemaakt, al of niet 
met buisjes, een achterstand in de taalperceptie 
[Chalmers 1989]. Deze achterstand was van tijde-
lijke aard, want op de leeftijd van negen jaar was 
hij niet meer meetbaar. Een blijvende achter-
stand in het begrijpen van woorden ten gevolge 
van otitis media met effusie is tot nu toe niet aan-
getoond.

Wat betreft de taalexpressie is in het Dunedin-
onderzoek een nadelig verband gevonden met het 
doormaken van tweezijdige otitis media met effu-
sie [Chalmers 1989]. In het Dunedin-onderzoek 
vond men een achterstand in de actieve spraak bij 
kinderen die op driejarige leeftijd tweezijdige oti-
tis media met effusie hadden doorgemaakt of bei-
derzijds trommelvliesbuisjes hadden [Chalmers 
1989]. De achterstand bleef meetbaar gedurende de 
gehele follow-upperiode tot het elfde jaar. Er was 
sprake van een dosisresponsrelatie: de gemeten 
achterstanden bij langdurige otitis media met ef-
fusie waren groter dan die bij kortdurende otitis 
media met effusie wat het bestaan van een causale 
relatie aannemelijker maakt.

De resultaten van een Nederlands prospectief 
cohortonderzoek waren hiermee echter in tegen-
spraak. In een onderzoek bij 305 kinderen die tus-
sen het 2e en 4e jaar dubbelzijdige otitis media met 
effusie hadden doorgemaakt, bleek dat − ook bij 
aanwezigheid van een of meer risicofactoren voor 
het oplopen van taalachterstand − op het 7e jaar er 
vrijwel geen problemen waren met spreken, lezen 
of spellen die niet konden worden verklaard door 
verschillen in opleidingsniveau van de ouders 
[Grievink 1993]. In een groep van 47 kinderen was 
het op de peuterleeftijd aangetoonde verband tus-
sen taalontwikkeling en otitis media met effusie 
niet meer aanwezig op de leeftijd van 7 tot 8 jaar 
[Schilder 1993]. In een prospectief cohortonderzoek 
onder 83 kinderen (middenklasse, lage-inkomens-
groep) die op de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar 
een of meer episoden van otitis media met effusie 
hadden doorgemaakt, bleek de mate van doorma-
ken van otitis media met effusie geen invloed te 
hebben op de leesvaardigheid in de loop van de ba-
sisschoolperiode. In de eerste groep van de basis-
school waren er nog wel verschillen in taalexpres-
sie en verbale rekenopdrachten, maar deze 
verdwenen in de loop van de schooljaren. De ver-
schillen in taal- en rekenvaardigheden waren 
meer gerelateerd aan stimulering in de thuissitu-
atie dan aan de aanwezigheid van otitis media met 
effusie of slechthorendheid [Roberts 2002].

Conclusie: er lijkt geen negatieve invloed te be-
staan van (dubbelzijdige) otitis media met effusie 
voor het vierde levensjaar op de taalperceptie, 
maar mogelijk wel op de taalexpressie. Deze ach-
terstand in taalexpressie wordt in de loop van de 
basisschoolperiode ingelopen, waarbij een stimu-
lerende thuissituatie belangrijker is voor de 
spraak- en taalontwikkeling dan de aanwezigheid 
van otitis media met effusie.

8 Risicofactoren
In een Nederlands patiëntcontroleonderzoek (240 
patiënten en 366 controlepersonen) bij kinderen 
van ongeveer 1 jaar (11 tot 15 maanden) bleek dat 
kinderen met een ouder broertje of zusje (OR 3,13; 
95%-BI 2,17 tot 4,50) en kinderen die meer dan 4 bo-
vensteluchtweginfecties in het eerste levensjaar 
doormaakten (OR 3,82; 95%-BI 2,72 tot 5,38) een gro-
tere kans hadden op het ontwikkelen en persiste-
ren van otitis media met effusie [Rovers 1998]. 
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Mondademen en snurken kunnen symptomen van 
een bovensteluchtweginfectie zijn en kunnen ge-
relateerd zijn aan hypertrofie van het adenoïd. Ern-
stig mondademen en ernstig snurken bleken in 2 
onderzoeken echter geen risicofactoren te zijn [En-
gel 1999a, Lok 2012]. In een patiëntcontroleonder-
zoek met 548 kinderen die door de huisarts naar de 
kno-arts werden verwezen vanwege vermoeden 
van otitis media met effusie bleken 347 kinderen 
otitis media met effusie te hebben en 201 kinderen 
niet. Het doormaken van bovensteluchtweginfec-
ties (OR 2,2; 95%-BI 1,5 tot 3,2), broertjes of zusjes 
met een geschiedenis van otitis media met effusie 
(OR 1,6 per kind) en verwijzing in de periode juli tot 
december (OR 1,7; 95%-BI 1,2 tot 2,6) bleken de kans 
op otitis media met effusie te verhogen [MRC 2002]. 
Een Nederlands onderzoek gaf een vergelijkbaar 
beeld [Zielhuis 1989]. In dat onderzoek bleek ook het 
bezoeken van een kinderdagverblijf een risicofac-
tor te zijn. Een mogelijke verklaring is dat kinderen 
die in contact komen met andere kinderen (bezoe-
ken kinderdagverblijf, het hebben van broertjes of 
zusjes) meer kans hebben op bovensteluchtwegin-
fecties. In een prospectief onderzoek werden 433 
kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar iedere 3 
maanden onderzocht met behulp van vragenlijs-
ten en tympanometrie. Het risico op persisterende 
otitis media met effusie (die globaal langer dan 3 
maanden duurt) was groter bij kinderen met mid-
denoorontstekingen op een leeftijd < 1 jaar, bij kin-
deren met otitis media met effusie in de zomer/
herfst of bij kinderen met afwijkingen in het kno-
gebied [Van Balen 2000]. In een retrospectieve ana-
lyse van 517 kinderen (3 tot 15 jaar) met otitis media 
met effusie bleken een leeftijd < 4 jaar en het sei-
zoen (herfst of winter) het risico op persisteren van 
de klachten te verhogen [Houghton 1998]. Er werd 
geen verband gevonden tussen zwemmen en otitis 
media met effusie [Zielhuis 1989].

De onderzoeken naar de effecten van roken van 
de moeder en het geven van borstvoeding op het 
ontstaan van otitis media met effusie zijn tegen-
strijdig [Rosenfeld 2003, Lok 2012].

Een prospectief onderzoek onder 140 tweeling-
paren met hetzelfde geslacht die 3 jaar (n = 114) of 5 
jaar (n = 83) werden gevolgd, wees uit dat het aantal 
maanden waarin otitis media met effusie voor-
kwam in belangrijke mate erfelijk bepaald was 
[Johnston 2004].

Conclusie: het doormaken van bovenstelucht-
weginfecties, regelmatig doormaken van midden-
oorontstekingen, het bezoeken van een kinderdag-
verblijf en het hebben van broertjes of zusjes zijn 
risicofactoren voor otitis media met effusie.

9 Risicogroepen
Een duidelijk verhoogd risico op het krijgen van oti-
tis media met effusie en op een langdurig beloop 
hebben kinderen met het syndroom van Down, 
kinderen met het syndroom van Kartagener (een 
erfelijke aandoening die gepaard gaat met een ver-
minderde beweeglijkheid van de trilharen waar-
door de patiënt vatbaarder is voor luchtweginfec-
ties), kinderen met een gespleten gehemelte en 
kinderen met een gecompromitteerd immuunsys-
teem [Paradise 1980, Rovers 2004].

10 Ouderrapportage gehoor kind
De werkgroep MDR Otitis Media bij kinderen in de 
tweede lijn vond 3 onderzoeken naar de waarde van 
rapportages over het gehoor van een kind door de 
ouders [CBO 2012]. Slechts in 1 onderzoek [Rosen-
feld 1998] was sprake van een voor deze aandoening 
gevalideerde vragenlijst. In dit onderzoek (n = 186) 
vulden de ouder(s)/verzorger(s) een uit 6 items be-
staande kwaliteit-van-levenvragenlijst in, en werd 
hun perceptie van het gehoor van hun kind (leeftijd 
6 maanden tot 12 jaar) gecorreleerd met het ge-
hoorverlies zoals geëvalueerd met behulp van au-
diometrie. Vragen over gehoorverlies leverden wel-
iswaar betrouwbare antwoorden (test-retest 
reliability; r = 0,79) op, maar deze correleerden niet 
met de resultaten van audiometrie (r = −0,13; p = 
0,09). Alleen als de verzorger het gehoor van zijn 
kind als extreem problematisch typeerde was er 

een betere correlatie. In een longitudinaal Neder-
lands onderzoek [Anteunis 1999] werd de validiteit 
van rapportage door de ouders nagegaan bij kinde-
ren (n = 216, waarvan 150 aterme geborenen en 66 
preterme pasgeborenen) met otitis media en gere-
lateerd gehoorverlies. De onderzoekspopulatie 
werd geselecteerd bij de geboorte en driemaande-
lijks onderzocht tot de leeftijd van 2 jaar werd be-
reikt. Tijdens ieder bezoek werd ouders met behulp 
van een vragenlijst gevraagd naar de aanwezigheid 
van otitis media acuta, otitis media met effusie en 
gehoorverlies. De diagnose werd bevestigd door 
middel van otoscopie, tympanometrie en observa-
tie-audiometrie, uitgevoerd door getraind perso-
neel. De sensitiviteit van rapportage door de ouders 
van otitis media met effusie voor aterme pasgebo-
renen was 16% en de specificiteit 93%, terwijl deze 
bij preterme pasgeborenen respectievelijk 18% en 
88% waren. In een genest patiëntcontroleonder-
zoek (117 patiënten en 159 controles), waarbij data 
van een schoolscreeningsprogramma in China 
werden gebruikt, was de sensitiviteit van rappor-
tage van gehoorverlies door de ouders 20% en de 
specificiteit 97% [Lo 2006].

Conclusie: er is bewijs van lage kwaliteit dat rap-
portages over het gehoor van een kind door de 
ouders als diagnostisch instrument voor het 
vaststellen van otitis media met effusie en 
gehoor beperkingen van beperkte waarde zijn 
vanwege de geringe sensitiviteit.

11 Otoscopie
Bij otitis media met effusie kan het vocht een gele 
of blauwachtige kleur aan het trommelvlies geven. 
Droogt het vocht in, dan wordt het trommelvlies 
mat wit, soms met vaatinjectie. Retractie wijst op 
het bestaan van een negatieve druk in het midden-
oor. Bij een langdurig hoge negatieve druk kan ef-
fusie ontstaan. Daarnaast kan ook een bomberend 
trommelvlies passen bij otitis media met effusie: 
door de vochtophoping wordt het trommelvlies dan 
naar buiten geduwd. Afhankelijk van de aard van 
de effusie kan het trommelvlies normaal of ver-
minderd doorschijnend zijn; soms zijn luchtbellen 
of een vloeistofspiegel achter het trommelvlies 
waarneembaar. Er bestaat echter weinig overeen-
stemming over het belang van deze verschillende 
kenmerken. Ook ervaren otoscopisten kunnen oti-
tis media met effusie op grond van het trommel-
vliesbeeld niet betrouwbaar vaststellen [Lim 1987, 
Cantekin 1980].

12 Stemvorkproeven
De werkgroep MDR Otitis media bij kinderen in de 
tweede lijn vond twee onderzoeken over de waarde 
van stemvorkproeven bij kinderen met (vermoeden 
van) otitis media met effusie [CBO 2012]. Capper, 
Slack en Maw [Capper 1987] voerden een onderzoek 
in het Verenigd Koninkrijk uit om de accuratesse 
van stemvorkproeven te evalueren bij kinderen (n = 
125) die zich bij een polikliniek presenteerden met 
een otitis media met effusie van beide oren. Voor 
het uitvoeren van de tests van Rinne en Weber 
werd een stemvork van 512 Hz gebruikt door een 
van de auteurs, terwijl de referentietest (toonau-
diometrie) door een ervaren audioloog werd ver-
richt. Van 331 polikliniekbezoeken werden de gege-
vens geanalyseerd; het aantal bezoeken per kind 
varieerde van 1 tot 6. De resultaten van de Rinne-
test lieten zien dat bij de meeste kinderen een nor-
male respons overging in een afwijkende respons 
bij een geleidingsverlies van 19 dB of meer. Voor alle 
leeftijdsgroepen bij elkaar was de sensitiviteit van 
de test 87% en de specificiteit 55%; in de leeftijds-
klassen van 4 tot 5 jaar was de sensitiviteit 80% en 
de specificiteit 50%. Voor de Weber-test was de sen-
sitiviteit 65% en de specificiteit 75%.

Yung gebruikte in zijn onderzoek bij kinderen (n 
= 100, leeftijd: 2 tot 12 jaar) voor de tests van Rinne 
en Weber een stemvork van 512 Hz [Yung 1981]. Deze 
kinderen ondergingen myringotomie (referentie-
test) waaraan een klinische diagnose ten grond-
slag lag. Vierennegentig kinderen kregen zowel de 
stemvorkproef als de referentietest, en 83 kinderen 
hadden otitis media met effusie. Voor de Rinne-

test was de sensitiviteit 89% en de specificiteit 73% 
wanneer de resultaten van zowel een- als dubbel-
zijdige effusie bij elkaar werden genomen. In geval 
van eenzijdige otitis media met effusie liet de We-
ber-test een sensitiviteit van 79% en een specifici-
teit van 91% zien.

Conclusie: de diagnostische waarde van de stem-
vorkproeven bij kinderen met (vermoeden van) oti-
tis media met effusie is onzeker gezien de uiteen-
lopende schattingen van de sensitiviteit en 
specificiteit van de tests Rinne en Weber.

13 Pneumatische otoscopie en tympanometrie
Voor de diagnostiek van otitis media met effusie 
kan gebruikgemaakt worden van tympanometrie 
of pneumatische otoscopie.

Met behulp van tympanometrie kan de beweeglijk-
heid van het trommelvlies en de gehoorbeentjes, de 
zogenaamde compliantie, worden bepaald. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een testtoon. De com-
pliantie wordt grafisch weergegeven in een curve; 
bepaalde curven maken de diagnose otitis media 
met effusie meer of minder waarschijnlijk [De Mel-
ker 1992]. Een meta-analyse van NICE (2008) laat 
zien dat een tympanogram type B of C2 (op basis 
van 4 onderzoeken) in vergelijking met de gouden 
standaard ‘effusie bij paracentese’ een sensitiviteit 
heeft van 93% (95%-BI 91 tot 95%) en een specificiteit 
van 70% (95%-BI 65 tot 75%). Wordt een tympano-
gram type B als afkapwaarde gehanteerd dan is, op 
basis van 7 onderzoeken, de sensitiviteit 84% (95%-
BI 82 tot 86%) en de specificiteit 79% (95%-BI 76 tot 
83%). Een meta-analyse voor − de in de huisartsen-
praktijk bruikbare −  draagbare tympanometer kon 
niet worden uitgevoerd omdat de 3 onderzoeken 
verschillende afkapwaarden hanteren [NICE 2008]. 
In het eerste (Nederlandse) onderzoek bij 142 kin-
deren (leeftijd 6 maanden tot 12 jaar) die waren ver-
wezen naar een kno-arts voor paracentese of het 
plaatsen van trommelvliesbuisjes, bleek een tym-
panogram type B of C2 met een draagbare tympa-
nometer in vergelijking met de gouden standaard 
‘effusie bij paracentese’ een hoge sensitiviteit te 
hebben (94%; 95%-BI 90 tot 98%), maar een lage spe-
cificiteit (48%; 95%-BI 37 tot 59%) [Van Balen 1994]. In 
een geselecteerde populatie varieerde de voorspel-
lende waarde van een positieve testuitslag van 49 
tot 99% en van een negatieve testuitslag van 80 tot 
96%. Dit betekent dat er relatief veel foutpositieve 
uitslagen zijn [Van Balen 1995]. Het tweede (Deense) 
onderzoek (220 kinderen) liet een vergelijkbare 
sensitiviteit en specificiteit zien: B-tympanogram: 
sensitiviteit 91%, specificiteit 73%, B- en C2-tympa-
nogram: sensitiviteit 94%, specificiteit 53% [Ovesen 
1993]. Het derde (Amerikaanse) onderzoek (220 
oren) laat voor een vlak B-tympanogram een sensi-
tiviteit zien van 78% en een specificiteit van 82% 
[Babonis 1991]. Een risico van het gebruik van de 
tympanometer in de huisartsenpraktijk is dat de 
hoge sensitiviteit voor het opsporen van otitis me-
dia met effusie samen met de grote kans op spon-
tane genezing leidt tot overmatige controles, ver-
wijzing en behandeling [Maw 1992]. De specificiteit 
van de draagbare tympanometer was laag bij kin-
deren jonger dan 1 jaar (29%; 95%-BI 0 tot 62%). De 
specificiteit steeg met de leeftijd (13 tot 24 maan-
den: 38% 95%-BI 24 tot 52%, 25 tot 69 maanden: 58%; 
95%-BI 45 tot 71%) [Rogers 2010].

Bij pneumatische otoscopie wordt de beweeglijkheid 
van het trommelvlies beoordeeld door de gehoor-
gang af te sluiten en met een ballon wat lucht in de 
gehoorgang te pompen; een verminderde beweeg-
lijkheid pleit voor otitis media met effusie. In een 
systematisch literatuuronderzoek van 8 onderzoe-
ken bleek pneumatische otoscopie een sensitiviteit 
te hebben van 94% (95%-BI 92 tot 96) en een specifi-
citeit van 81% (95%-BI 75 tot 86). De voorspellende 
waarde van een positieve testuitslag is 81% en van 
een negatieve testuitslag 60% [Takata 2003]. Een re-
centere meta-analyse (7 onderzoeken) laat verge-
lijkbare cijfers zien: sensitiviteit 91% (95%-BI 90 tot 
93%) en specificiteit 77% (95%-BI 74 tot 80%) [NICE 
2008]. De belangrijkste factor voor de kwaliteit van 
het onderzoek is de vaardigheid van de otoscopist 
[Takata 2003]. In een prospectief onderzoek (102 
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na de behandeling om een onderliggend percep-
tief gehoorverlies uit te sluiten dan wel aan te to-
nen [CBO 2012].

Conclusie: het plaatsen van trommelvliesbuisjes 
bij persisterende otitis media met effusie heeft een 
gunstig maar gering effect op het gehoor in de eer-
ste 6 tot 9 maanden, maar daarna niet meer. 
Trommelvliesbuisjes hebben mogelijk een groter 
effect op het gehoor bij kinderen ouder dan 4 jaar 
met persisterende otitis media met effusie die ge-
durende minimaal 3 maanden een bilateraal ge-
hoorverlies van ten minste 25 dB hebben. Het 
plaatsen van trommelvliesbuisjes verkort de duur 
van de effusie. Op andere uitkomstmaten (taal- en 
spraakontwikkeling, gedragsproblemen, kwaliteit 
van leven en cognitieve ontwikkeling) is geen kli-
nisch gunstig effect van het plaatsten van trom-
melvliesbuisjes aangetoond. De voordelen van het 
plaatsen van trommelvliesbuisjes dienen dus af-
gewogen te worden tegen de mogelijke nadelige 
effecten, zoals otorroe en een (persisterende) 
trommelvliesperforatie (zie noot 16).

16 Trommelvliesbuisjes: nadelige gevolgen
In een Cochrane-review uit 2010 wordt een aantal 
gevolgen van trommelvliesbuisjes beschreven: 
tympanosclerosis, otorroe, trommelvliesperforatie 
en gehoorverlies op de lange termijn [Browning 
2010].
Tympanosclerose
Tympanosclerose wordt gekenmerkt door een toe-
name van de dikte of de dichtheid van de pars 
tensa van het trommelvlies. Tympanosclerosis na 
plaatsing van trommelvliesbuisjes komt vaak voor 
(25 tot 40%), de invloed op het gehoor is echter ge-
ring. 
Otorroe
Otorroe komt frequent voor. In een RCT (187 kinde-
ren van 16 tot 24 maanden met bilaterale otitis 
media met effusie) bleek 50% van de kinderen otor-
roe te hebben 6 maanden na plaatsing van de 
trommelvliesbuisjes ten opzichte van 10% van de 
kinderen zonder buisjes [Rovers 2000]. In een on-
derzoek bij oudere kinderen (3,5 tot 7 jaar) bleek 
maar 2% otorroe te hebben gehad in de 24 maanden 
durende follow-upperiode na het plaatsen van de 
buisjes [MRC 2001]. In een recent Nederlands co-
hortonderzoek (1884 kinderen jonger dan 10 jaar, 
gemiddelde leeftijd 4,4 jaar, buisjes geplaatst in 20 
verschillende Nederlandse ziekenhuizen) werd 
ouders via een web-based vragenlijst gevraagd of 
hun kind een loopoor had gekregen na het plaat-
sen van de trommelvliesbuisjes. In de tijd tussen 
het plaatsen van de buisjes en het invullen van de 
vragenlijst (gemiddeld 7,8 maanden, range 0,3 tot 
34) bleek 52% van de kinderen een of meer episoden 
van otorroe te hebben doorgemaakt. Binnen 1 
maand na plaatsing van de buisjes kreeg 12% otor-
roe, 50% van de kinderen had 1 of meer episoden 
van otorroe met een duur korter dan 4 weken, 4% 
had otorroe met een duur van 4 weken of langer. 
Twaalf procent kreeg recidiverende otorroe. Na 6 
maanden had 49% en na 12 maanden had 67% van 
de kinderen 1 of meerdere episoden van otorroe 
ontwikkeld. De mediane tijd tussen het plaatsen 
van de buisjes en het ontwikkelen van de eerste 
episode van otorroe was 2 maanden. Leeftijd (< 4 
jaar), recidiverende otitis media acuta als indicatie 
voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes, recente 
historie van bovenste luchtweginfecties en het 
hebben van oudere broertjes of zusjes gaven een 
grotere kans op het krijgen van otorroe [Van Don-
gen 2013]. De otorroe is nogal eens purulent, waar-
bij bij kinderen jonger dan 2 jaar vooral pneumo-
kokken en H. influenzae werden gekweekt. Dit beeld 
zag men ook bij oudere kinderen, maar zij hadden 
in de uitwendige gehoorgang ook stafylokokken 
en Pseudomonas-soorten, die vaak antibioticaresis-
tent waren [Dohar 2003]. Data ten aanzien van de 
verwekkers van loopoor bij trommelvliesbuisjes 
sinds de invoering van pneumokokkenvaccinatie 
in het Rijksvaccinatieprogramma per 2006 (PCV7 
welke per 1 maart 2011 vervangen is door PHiD-
PCV10) ontbreken.

wezen werden aan een afwachtend beleid. Na 12 
maanden was er geen verschil in gehoor tussen 
beide groepen te zien. Een van de 3 RCT’s keek ook 
naar het effect 3 maanden na plaatsing van de 
buisjes; kinderen met trommelvliesbuisjes bleken 
12 dB (95%-BI 10 tot 14) beter te horen dan de kinde-
ren zonder buisjes [MRC 2001]. De onderzoeken die 
oren randomiseerden (n = 230 oren) toonden een 
gemiddelde gehoorverbetering van 10 dB (95%-BI 1 
tot 19) na 4 tot 6 maanden en 5 dB (95%-BI 0,1 tot 10) 
na 7 tot 12 maanden in het oor met het trommel-
vliesbuisje. Bij 1 onderzoek werden oren tot 24 
maanden gevolgd. Daarbij was het gehoor in het 
oor met het trommelvliesbuisje 2 dB (95%-BI 3 tot 7) 
beter dan het contralaterale oor [Black 1990]. Een 
meta-analyse op basis van individuele patiëntge-
gevens uit 2005 (3 RCT’s, 160 kinderen, oren geran-
domiseerd) laat zien dat trommelvliesbuisjes mo-
gelijk een groter effect hebben bij kinderen van 4 
jaar en ouder met een gehoorverlies van meer dan 
25 dB bilateraal gedurende ten minste 12 weken 
[Rovers 2005]. In die groep was na 6 maanden de 
gehoorverbetering van het oor met het trommel-
vliesbuisje gemiddeld 10 dB meer dan bij het niet-
behandelde oor. Dit effect kon evenwel niet wor-
den gereproduceerd bij de onderzoeken die 
kinderen randomiseerden.
Duur van effusie
In de Cochrane-review uit 2010 was een klein 
maar statistisch significant gunstig effect te zien 
van trommelvliesbuisjes op de duur van de effusie. 
In het eerste jaar en de eerste 2 jaar na randomisa-
tie hadden kinderen die behandeld werden met 
trommelvliesbuisjes respectievelijk 32% (95%-BI 17 
tot 48%) en 13% (95%-BI 8 tot 17%) minder tijd met ef-
fusie dan de kinderen waarbij een afwachtend be-
leid was ingesteld [Browning 2010]. In de meta-
analyse op basis van individuele patiëntgegevens 
uit 2005 (7 RCT’s, 577 kinderen) was de duur van 
effusie in het jaar na randomisatie gemiddeld 20 
weken (95%-BI 18 tot 22) bij kinderen met trommel-
vliesbuisjes ten opzichte van 37 weken (95%-BI 35 
tot 39) bij kinderen die een afwachtend beleid on-
dergingen (p = 0,0001) [Rovers 2005].
Taal- en spraakontwikkeling, gedragsproblemen, kwaliteit 
van leven, cognitieve ontwikkeling
Met betrekking tot de uitkomstmaten taal- en 
spraakontwikkeling, gedragsproblemen en kwali-
teit van leven werden in de Cochrane-review uit 
2010 na 6, 12 en 18 maanden geen significante ver-
schillen gevonden tussen kinderen met trommel-
vliesbuisjes en kinderen bij wie een afwachtend 
beleid was ingesteld. Ook werden geen significan-
te verschillen gevonden met betrekking tot cogni-
tieve ontwikkeling [Browning 2010]. In de meta-
analyse op basis van individuele patiëntgegevens 
uit 2005 werd ook geen verschil gevonden met be-
trekking tot taal- en spraakontwikkeling [Rovers 
2005].

Overwegingen: bij de Cochrane-review (2010) kan 
een aantal kanttekeningen worden geplaatst. 
Sommige kinderen werden in de controlegroep 
onder narcose behandeld met paracentese. Dit is 
niet hetzelfde als wat in Nederland als een af-
wachtend beleid wordt gezien [CBO 2012]. Daar-
naast werd bij een aanzienlijk deel van de kinde-
ren in de afwachtend beleid groep alsnog 
trommelvliesbuisjes geplaatst (MRC TARGET 2001: 
na 1 jaar 43%, na 2 jaar 57%; Maw 1999: na 9 maan-
den 18% en na 2 jaar 75%; Rovers 2001: na 1 jaar 11%).

In de tweede lijn worden trommelvliesbuisjes 
overwogen bij kinderen met langer dan 3 maanden 
klachten van otitis media met effusie met een ge-
hoorverlies in het beste oor van 25 dB of meer. Bij 
kinderen die ook klachten hebben van het adenoïd 
kan de combinatie van trommelvliesbuisjes en 
adenotomie worden overwogen. Gezien het be-
perkte effect wordt adenotomie alléén bij kinderen 
met persisterende otitis media met effusie in eer-
ste instantie niet aanbevolen. De MDR Otitis me-
dia bij kinderen in de tweede lijn adviseert om al-
vorens over te gaan tot chirurgische behandeling 
van persisterende otitis media met effusie audio-
metrie te verrichten. Het wordt ook aanbevolen 
deze audiometrie minimaal één keer te herhalen 

kinderen van 5 maanden tot 5 jaar) bleek dat − ook 
bij onervaren artsen − pneumatische otoscopie 
sensitiever en specifieker was dan de draagbare 
tympanometer.

Overige overwegingen: op basis van de testkarakte-
ristieken van pneumatische otoscopie werd in de 
vorige versie van de standaard pneumatische oto-
scopie aanbevolen. Deze aanbeveling is echter niet 
goed geïmplementeerd in de praktijk: het apparaat 
blijkt in de meeste huisartsenpraktijken niet be-
schikbaar te zijn en er is training nodig voordat 
het apparaat kan worden gebruikt. De werkgroep 
beveelt pneumatische otoscopie nu niet meer aan. 
Huisartsen die de beschikking hebben over een 
pneumatische otoscoop en de benodigde ervaring 
hebben, kunnen dit onderzoek uiteraard inzetten 
om meer zekerheid te krijgen over de diagnose. In 
de tweede lijn wordt otomicroscopie en tympano-
metrie gebruikt voor de diagnostiek van persiste-
rende otitis media met effusie [CBO 2012]. Tympa-
nometrie heeft voordelen boven pneumatische 
otoscopie: er is minder training voor nodig en het 
tympanogram kan door een tweede persoon wor-
den beoordeeld [Rosenkranz 2012]. De (draagbare) 
tympanometer is bovendien breder beschikbaar in 
de Nederlandse huisartsenpraktijk dan de pneu-
matische otoscoop.

Pneumatische otoscopie is een subjectieve me-
thode die afhankelijk is van de vaardigheden van 
de otoscopist maar ook van andere factoren zoals 
het meewerken van de patiënt en de aanwezigheid 
van oorsmeer. Bij tympanometrie is ook enige me-
dewerking van de patiënt nodig maar het onder-
zoek is snel en niet pijnlijk. Een beetje oorsmeer 
belemmert het onderzoek niet. Daarnaast is een 
normaal tympanogram betrouwbaar ook bij pa-
tiënten bij wie het trommelvlies niet zichtbaar is 
met otoscopie [Palmu 2001].

De beslissing om een tympanometer aan te 
schaffen ligt bij de huisartsenpraktijk. Er is onvol-
doende evidence om elke praktijk te verplichten 
een tympanometer aan te schaffen.

Aanbeveling: huisartsen die de beschikking heb-
ben over een (draagbare) tympanometer kunnen 
deze gebruiken om meer zekerheid te krijgen over 
de diagnose.

14 Logopedie
De werkgroep die de MDR otitis media met effusie 
bij kinderen in de tweede lijn opstelde heeft in de 
literatuur geen aanwijzingen gevonden dat logo-
pedische behandeling effectief is bij persisterende 
otitis media met effusie.

Conclusie: logopedie heeft geen plaats in de be-
handeling van otitis media met effusie.

15 Trommelvliesbuisjes: effectiviteit
Het aantal behandelingen met trommelvliesbuis-
jes is gestegen van 18.000 in 1975 tot bijna 52.000 
in 1992 [Engel 1999b]. Het aantal behandelingen 
met trommelvliesbuisjes bij kinderen van 1 tot 10 
jaar werd in 2010 geschat op 45.000 [LBZ 2010]. De 
regionale variatie is groot [Van Schooten 2010].

Een groot deel van onderstaande tekst is geba-
seerd op de tekst uit de multidisciplinaire richtlijn 
Otitis media bij kinderen in de tweede lijn [CBO 
2012].
Gehoor
Een Cochrane-review uit 2010 (10 RCT’s, 1728 kin-
deren in de leeftijd van 1 tot 12 jaar met enkel- of 
dubbelzijdige persisterende otitis media met effu-
sie (pOME) vergeleek het plaatsen van trommel-
vliesbuisjes met een afwachtend beleid of para-
centese [Browning 2010]. In 7 van de 10 
onderzoeken werden individuele kinderen geran-
domiseerd, terwijl in 3 onderzoeken oren werden 
gerandomiseerd (trommelvliesbuisje in het ene 
oor en afwachtend beleid of paracentese in het an-
dere oor). In een meta-analyse in dit onderzoek op 
basis van individuele patiëntgegevens van 3 RCT’s 
met een goede methodologische kwaliteit (523 kin-
deren) [Maw 1999, Rovers 2000, MRC 2001] bleken 
kinderen die met trommelvliesbuisjes behandeld 
waren gemiddeld 4 dB (95%-BI 2 tot 6) beter te ho-
ren na 6 tot 9 maanden dan de kinderen die toege-
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Trommelvliesperforatie
In de literatuur lopen de meningen uiteen over de 
vraag wanneer een perforatie als complicatie van 
buisjes moet worden opgevat en wordt het begrip 
permanente perforatie verschillend gedefinieerd. 
Moesker vond in de literatuur percentages van 1 tot 
4% van blijvende perforatie (> 6 maanden) na een ‘ge-
woon’ buisje; bij buisjes voor de langere termijn zijn 
deze percentages aanzienlijk hoger [Moesker 1990]. 
In de meeste gevallen heelt een perforatie spontaan. 
Zelden leidt deze tot een persisterende perforatie 
welke operatief hersteld moet worden. 
Gehoorverlies op de lange termijn
Hierover is weinig bekend. Een cohortonderzoek 
waarin kinderen met otitis media met effusie 10 
jaar lang gevolgd zijn laat een gehoorverlies van 5 tot 
10 dB zien bij kinderen behandeld met trommel-
vliesbuisjes vergeleken met 2 dB bij kinderen die 
niet met buisjes zijn behandeld [De Beer 2004]. Bij 
dit onderzoek bestaat er echter een risico op confoun-
ding by indication: de kinderen met ernstige klachten 
van otitis media met effusie kregen mogelijk vaker 
buisjes dan de kinderen met mildere klachten.
Conclusie: otorroe (een loopoor) komt na het plaatsen 
van trommelvliesbuisjes bij ongeveer de helft van de 
patiënten voor. Ook tympanosclerosis (verlitteke-
ning van het trommelvlies) komt frequent voor, 
waarbij de invloed op het gehoor gering lijkt te zijn. 
Een persisterende trommelvliesperforatie na het 
uitvallen van de trommelvliesbuisjes is zeldzaam. 
Het is onduidelijk hoe vaak gehoorverlies op de lan-
ge termijn voorkomt als gevolg van plaatsing van 
trommelvliesbuisjes en hoe ernstig het is.

17 Auto-inflatie
Auto-inflatie is een techniek om de onderdruk in 
het middenoor op te heffen door via de neus en de 
buis van Eustachius lucht naar het middenoor te 
brengen. Een Cochrane-review over auto-inflatie bij 
patiënten met otitis media met effusie includeerde 
8 RCT’s (7 RCT’s bij kinderen (n = 504, leeftijd 3 tot 12 
jaar) en 1 RCT bij volwassenen (n = 198, leeftijd 16 tot 
75 jaar). De onderzoeken waren van matige kwaliteit 
(weinig patiënten, korte behandelduur en korte fol-
low-up). Auto-inflatie liet geen verbetering zien op 
de uitkomstmaten tympanometrie en audiometrie 
[Perera 2013].

18 Decongestiva, antihistaminica, mucolytica
Het gebruik van decongestieve neusdruppels (zoals 

xylometazoline) bij otitis media met effusie behoort 
tot de oudste behandelingen en berust op theoreti-
sche overwegingen [Grote 1988]. In verschillende 
onderzoeken kon echter geen effect van deze behan-
deling op het beloop van otitis media met effusie 
worden aangetoond [Rosenfeld 2003, Griffin 2011]. 
Wel kunnen bij gebruik van decongestiva ernstige 
bijwerkingen optreden, speciaal bij jonge kinderen 
[Shaikh 2012]. (Zie de NHG-Standaard Otitis media 
acuta bij kinderen en de NHG-Standaard Rhinosi-
nusitis.) In een Cochrane-review van Griffin et al. (16 
RCT’s, 1880 kinderen met otitis media met effusie) 
was noch een decongestivum, noch een oraal anti-
histaminicum, noch de combinatie van beide effec-
tiever dan placebo [Griffin 2011]. Ook mucolytica lij-
ken niet effectief [Pignataro 1996].

Aanbeveling: het gebruik van decongestiva, antihis-
taminica en mucolytica bij otitis media met effusie 
wordt niet aanbevolen.

19 Corticosteroïden
In een Cochrane-review van Simpson et al. (12 RCT’s, 
945 kinderen jonger dan 16 jaar met gehoorverlies 
als gevolg van otitis media met effusie) werd geen 
effect gezien van intranasale corticosteroïden al-
leen of in combinatie met antibiotica op zowel de 
korte termijn als lange termijn. Orale corticosteroï-
den, vooral in combinatie met antibiotica, lieten een 
gering effect zien op de korte termijn (resolutie ef-
fusie binnen 7 tot 28 dagen: RR 1,99; 95%-BI 1,14 tot 
3,49; 5 RCT’s; 409 kinderen) maar geen effect op de 
lange termijn. Zowel orale als intranasale cortico-
steroïden lieten geen effect zien op verbetering van 
gehoorverlies [Simpson 2011].

Aanbeveling: orale en nasale corticosteroïden wor-
den niet aanbevolen bij de behandeling van otitis 
media met effusie bij kinderen.

20 Antibiotica
Over de vraag of antibiotica werkzaam zijn bij otitis 
media met effusie zijn verschillende meta-analyses 
verschenen. In de eerste analyse concludeerden de 
auteurs op basis van tien onderzoeken dat door het 
gebruik van antibiotica otitis media met effusie sta-
tistisch significant en klinisch relevant sneller ge-
neest [Rosenfeld 1992]. Bij een heranalyse van onge-
veer dezelfde onderzoeken concludeerden anderen 
echter dat antibiotica ineffectief zijn [Cantekin 
1998]. Een belangrijke overweging hierbij was dat 
naarmate de onderzoeken kwalitatief beter waren, 

het effect minder was (in het grootste en kwalitatief 
beste onderzoek is het effect vrijwel nihil). In 2 an-
dere meta-analyses concludeerden de auteurs dat er 
mogelijk wel effect is op korte termijn, maar dat er 
geen bewijs is voor het nut op langere termijn (> 1 
maand) [Williams 1993, Rosenfeld 2003]. In een Co-
chrane-review van Van Zon et al. (23 RCT’s, 3027 kin-
deren jonger dan 16 jaar) kon geen meta-analyse 
worden uitgevoerd voor het effect na 2 tot 3 maan-
den vanwege de heterogeniteit van de onderzoeken. 
Er kon wel een meta-analyse worden uitgevoerd bij 
de resultaten 6 maanden na start van de antibiotica 
(6 RCT’s; 738 kinderen, duur antibioticagebruik wis-
selde per onderzoek). Meer kinderen in de antibioti-
cagroep hadden geen otitis media met effusie meer 
vergeleken met de placebogroep (risicoverschil 13%; 
95%-BI 6 tot 19%). Het grootste effect werd echter ge-
zien bij kinderen die langdurig antibiotica gebruik-
ten (behandelduur van 4 weken: risicoverschil 34% 
(95%-BI 19 tot 50%); behandelduur van 3 maanden: 
risicoverschil 32% (95%-BI 17 tot 47%)) [Van Zon 2012].

Conclusie: het gebruik van antibiotica bij otitis me-
dia met effusie heeft bij kinderen slechts een gering 
effect op de resolutie van otitis media met effusie.

Overwegingen: het gunstige effect bij langdurig ge-
bruik van antibiotica (ten minste 4 weken) weegt 
niet op tegen de mogelijke bijwerkingen en resisten-
tieontwikkeling.

Aanbeveling: het gebruik van antibiotica bij otitis 
media met effusie wordt niet aanbevolen.

21 Trommelvliesbuisjes en zwemmen
In een meta-analyse van 11 onderzoeken vond men 
geen verschil in het optreden van middenoorontste-
king bij kinderen met trommelvliesbuisjes die 
zwemmen, al of niet met oorbescherming, en bij 
kinderen die niet zwemmen (OR 0,8; 95%-BI 0,4 tot 
1,5 voor beide) [Carbonell 2002]. Bij analyse van 6 on-
derzoeken blijkt dat de mate van otorroe wijzend op 
een mogelijke infectie bij kinderen met trommel-
vliesbuisjes die zwemmen, niet groter is dan bij kin-
deren met buisjes die niet zwemmen [Pringle 1992].

Geconcludeerd wordt dat kinderen met trommel-
vliesbuisjes het zwemmen niet ontraden hoeft te 
worden. Duiken met trommelvliesbuisjes lijkt op 
theoretische gronden niet verstandig. Zwemmen 
ten tijde van een loopoor wordt afgeraden. Zie ook 
NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen.
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Bijlage
Interpretatie uitslagen tympanometrie
Tympanometrie is een onderzoekstechniek waarbij de complian-
tie (beweeglijkheid) van het trommelvlies wordt gemeten bij ver-
schillende drukken in de uitwendige gehoorgang.

Volgens de indeling van Jerger onderscheidt men vier typen 
tympanogrammen [Jerger 1970, CBO 2012]:
 • Type A, met een hoge piek, geeft een maximale beweeglijkheid 
van het trommelvlies weer bij een middenoordruk die gelijk is 
aan de atmosferische druk. De kans dat effusie van het midden-
oor de oorzaak is van eventueel gehoorverlies is klein.

 • Type B, een vlak tympanogram, geeft een star, onbeweeglijk 
trommelvlies weer en is een aanwijzing voor otitis media met 
effusie (of trommelvliesperforatie), die beiden naar alle waar-
schijnlijkheid enig gehoorverlies veroorzaken.

 • Typen C1 en C2 (piekverschuiving naar links) zijn tussenvormen 
waarbij sprake is van een (lichte respectievelijk meer ernstige) 
onderdruk in het middenoor. Het type C2-tympanogram kan in 
een deel van de gevallen samengaan met vochtophoping in het 
middenoor.

Figuur Typen tympanogram

Bron: Van Balen FAM. Otitis media with effusion in general practice [proefschrift], pagina 83. Utrecht: Universiteit Utrecht, 1997.
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