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Allopurinol nog niet 
bewezen effectief bij 
jicht
Jicht is de meestvoorkomende inflam-

matoire artritis bij mannen ouder 

dan veertig jaar en postmenopauzale 

vrouwen. Een verhoogd serumurine-

zuurgehalte speelt hierbij waarschijn-

lijk een grote rol. Artsen schrijven 

allopurinol vaak voor om het serum-

urinezuurgehalte te verlagen. Seth et 

al. concluderen in hun review dat al-

lopurinol het urinezuurgehalte in het 

bloed inderdaad verlaagt. Het is echter 

nog niet overtuigend aangetoond dat 

dit ook daadwerkelijk leidt tot minder 

jichtaanvallen.

Recent verscheen er een update van de 

Cochrane Database over effectiviteit 

van allopurinol. De auteurs analyseer-

den in totaal 11 trials met gezamenlijk 

4531 patiënten. Twee RCT’s vergeleken 

allopurinol met placebo en hieruit 

bleek dat allopurinol effectiever was 

dan placebo in het verlagen van het 

serumurinezuurgehalte: 96% van de 

behandelde patiënten bereikte de 

streefwaarde. De aanvalsfrequentie 

nam echter onvoldoende af, de absolute 

risicoreductie was 4%. Dat wil zeggen 

dat bij het behandelen van 100 patiën-

ten er 4 aanvallen worden voorkomen. 

En dat terwijl 6% van de patiënten moet 

stoppen met allopurinol vanwege lever-

testafwijkingen, diarree of jichtaanval-

len binnen 24 uur na het starten van de 

medicatie.

De auteurs concluderen dat er een 

verlaging kan ontstaan in de serum-

concentratie van het urinezuur bij het 

gebruik van allopurinol, en dat er meer 

onderzoek nodig is om een definitieve 

uitspraak te doen over het effect van 

allopurinol op het verminderen van het 

aantal jichtaanvallen. Dit is in lijn met 

onze NHG-Standaard Atritis, die allo-

purinol noemt als een behandeloptie bij 

hoge lijdensdruk van de patiënt en bij 

patiënten met meer dan drie jichtaan-

vallen per jaar. De standaard vermeldt 

wel dat er weinig overtuigend bewijs is 

en dat dit voornamelijk is gebaseerd op 

best practice. Deze recente Cochrane-

review bevestigt deze conclusie op-

nieuw.
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Bijwerkingen van 
amoxicilline-
clavulaanzuur
Nieuw onderzoek laat zien dat am-

oxicilline-clavulaanzuur bij 1 op de 10 

patiënten zorgt voor diarree terwijl 

amoxicilline geen verhoogd risico op 

diarree geeft. Beide middelen geven 

een even grote kans op schimmelin-

fecties (1 op de 27 patiënten). 

Huisartsen schrijven bijna dagelijks 

amoxicilline voor, al dan niet met 

clavulaanzuur. Wanneer een antibioti-

cum wordt gestart worden de voor- en 

nadelen van de verschillende middelen 

tegen elkaar afgewogen. 

Het registreren van bijwerkingen 

in de dagelijkse praktijk wordt be-

moeilijkt door de overlap met ziek-

teverschijnselen en het gebrek aan 

routinematige melding door patiënten 

en artsen. Daarom gebruikten de 

onderzoekers klinische trials waarin 

bijwerkingen systematisch werden 

geregistreerd. In een systematische re-

view verzamelden ze alle onderzoeken 

waarin gebruikgemaakt werd van am-

oxicilline of amoxicilline-clavulaan-

zuur voor uiteenlopende indicaties. 

Uiteindelijk vonden ze 25 onderzoeken 

die de bijwerkingen op een goede 

manier registreerden. Gemiddeld 

kreeg 1 op de 10 patiënten diarree van 

amoxicilline-clavulaanzuur, terwijl 

dit risico bij gebruik van amoxicilline 

niet verhoogd was. Zowel amoxicilline 

als amoxicilline-clavulaanzuur zorgde 

voor een verhoogd risico op candida-

infecties: 1 op de 27 patiënten kreeg 

een dergelijke infectie. Opvallend was 

dat er geen verhoogd risico werd ge-

vonden op huiduitslag, misselijkheid 

en overgeven. 

Het was al bekend dat de toevoe-

ging van clavulaanzuur aan amoxi-

cilline vaker diarree veroorzaakt dan 

amoxicilline alleen. Dit onderzoek 

geeft duidelijk aan hoe groot dat risico 

is. Minder bekend is dat deze middelen 

beide het risico op schimmelinfecties 

verhogen. Het onderzoek baseert zich 

op al verrichte klinische trials, waarin 

vaak relatief gezonde patiënten geïn-

cludeerd worden. Dit zorgt waarschijn-

lijk voor een relatieve onderschatting 

van het aantal bijwerkingen. In de 

dagelijkse praktijk kan dit onderzoek 

gebruikt worden om patiënten te in-

formeren over de kans op bijwerkingen 

van antibiotica. ▪

Tobias Bonten

Gillies M, et al. Common harms from amoxicillin: 

a systematic review and meta-analysis of rando-

mized placebo-controlled trials for any indica-

tion. CMAJ 2014;doi:10.1503/cmaj.140848.

Dit is een gecorrigeerde versie van het eerder verschenen 
nieuwsbericht onder de titel ‘Allopurinol is niet effectief bij 
jicht’. Onze excuses voor de verwarring die de te ferme conclu-
sie van het eerdere nieuwsbericht mogelijk heeft gegeven.
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