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BIJLAGE 1: AFKORTINGEN 

 

 

AAP       American Academy of Pediatrics 

ABG       Air-bone gap 

ACMOM     Actieve chronische mucosale otitis media  

BAHA      Bone Anchored Hearing Aid 

BI       Betrouwbaarheidsinterval 

CBO       Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO 

CDI       Communicative Development Inventories 

CHEOPS     Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale 

CPAP      Continuous positive airway pressure 

CSOM     Chronische Suppuratieve Otitis Media 

CT       Controlled trail 

CWD      Canal wall down 

DBC       Diagnose behandel combinatie 

DKTP      Difterie-Kinkhoest-Tetanus-Polio  

EBM       Evidenced based medicine 

EBRO      Evidenced based richtlijn ontwikkeling 

ICW       Intact canal wall 

MEE       Middle Ear Effusion 

MLSQ      Modified Listening Situations Questionnaire 

NHG      Nederlands Huisartsen Genootschap 

NICE      National Institute for Health and Clinical Excellence 

NNT      Number Needed to Treat 

NVA      Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie 

NVK      Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

OAE      Oto-akoestische emissie 

OM      Otitis media 

OMA      Otitis media acuta 

OME      Otitis media met effusie  

OMT      Osteopathische manipulative behandeling 

PCV       Pneumokokken conjugaat vaccin 

pOME     Persisterende Otitis Media met Effusie  

ROMA     Recidiverende Otitis Media Acuta 

RCT      Randomized controlled trial 

RIVM      Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

rOMA     Recidiverende Otitis Media Acuta  

rOME     Recidiverende Otitis Media met Effusie 

RR      Relatieve risico 

RV      Risicoverschil 
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SES      Sociaal-economische status 

SRS      Steward Recovery Score 

TAPQOL     TNO-AZL Preschool Quality of Life Questionnaire 

TMP-SMX    Trimethoprim/sulfamethoxazol 

UWV      Uitvoeringsorgaan werkgeversverzekeringen 

VRA      Visual Reinforcement Audiometry 

WHO      World Health Organization 

ZonMw  Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie 
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BIJLAGE 2: DEFINITIES - TERMINOLOGIE 

 

 

Definities 

 

Otitis media acuta (OMA) is een ontsteking van het middenoor met ophoping van vocht in het 

middenoor en klachten en tekenen van een acute infectie. Een diagnose van OMA vereist: 

1) Anamnese 

Recent en acuut ontstaan van klachten en/of verschijnselen van ontsteking van het middenoor 

en vocht in het middenoor. Dat wil zeggen: 

a. lokale klachten:oorpijn; 

b. systemische klachten: koorts, prikkelbaarheid, nachtelijke onrust. 

2) Lichamelijk onderzoek: 

I. De aanwezigheid van vocht in het middenoor, zoals geduid door: 

a. Bomberend trommelvlies; 

b. Verminderde beweeglijkheid of onbeweeglijkheid van het trommelvlies; 

c. Vloeistofspiegel achter het trommelvlies; 

d. Otorroe. 

II. Ontsteking van het middenoor, zoals geduid door erytheem van het trommelvlies 

 

Otitis media met effusie (OME) (synoniemen secretoire otitis media (SOM), lijmoor, slijmoor) is 

een ophoping van vocht in het middenoor zónder tekenen van een acute infectie. 

 

Actieve chronische mucosale otitis media (ACMOM) (synoniem chronische suppuratieve 

otitis media (CSOM)) is een chronische ontsteking van het middenoor met een niet-intact 

trommelvlies, dat wil zeggen een perforatie of trommelvliesbuisje, en otorroe (loopoor) 

gedurende tenminste 2 weken.  

 

Recidiverende Otitis Media Acuta (rOMA): 3 episoden van OMA per half jaar of 4 episoden per 

jaar.  

 

Persisterende Otitis Media met Effusie (pOME): OME langer dan 3 maanden bestaand. 

 

Afwachtend beleid (‘watchfull waiting’): een strategie voor een medisch probleem, zoals Otitis 

Media, alwaar het geoorloofd is aan te kijken alvorens over te gaan tot medische interventie. 

Gedurende deze periode kunnen (evt.herhaalde) onderzoekingen  plaatsvinden.  

In deze richtlijn betekent afwachtend beleid dus niet ‘niets doen’, en wordt onder medische 

interventie verstaan het plaatsen van trommelvliesbuisjes en/of het verrichten van een 

adenotomie. Tijdens ‘watchfull waiting’ kan naast het verrichten van (periodiek) onderzoek, ook 

medische interventie plaatsvinden zoals behandeling met met analgetica, antibiotica en/of 

andere medicamenteuze middelen. 

 

 

 



4 

 

Terminologie  

 

Stemvorkproeven 

Er zijn drie stemvorkproeven. Voor de proeven wordt een stemvork gebruikt van 512 Hz. De 

stemvork wordt aangeslagen op elleboog of knie en de boventonen worden uitgedoofd door de 

stemvork aan de basis dicht te knijpen.  

 

De test van Rinne  

De aangeslagen stemvork wordt op het mastoïd geplaatst van de patiënt. Wanneer de patiënt de 

stemvork hoort, wordt deze vervolgens voor het oor gehouden. Gevraagd wordt of de patiënt de 

stemvork nu harder of zachter hoort. Normaal is dat de patiënt de stemvork harder hoort. De 

Rinne is dan positief. Wanneer de stemvork op het mastoid harder gehoord wordt dan voor het 

oor is de Rinne negatief. Er is dan een geleidingsverlies van tenminste 25 dB.  

 

De test van Weber  

De aangeslagen stemvork wordt midden op het voorhoofd geplaatst. De patiënt wordt gevraagd 

aan te geven waar de stemvork gehoord wordt. Uitkomstmogelijkheden zijn: links, rechts, in het 

midden, ik hoor niks. Alleen een duidelijk links of rechts geeft informatie. Bij lateralisatie naar het 

besthorende oor is sprake van een perceptief gehoorsverlies in het slechthorende oor. Bij 

lateralisatie naar het slechthorende oor is sprake van een geleidingsverlies in het slechthorende 

oor.  

 

De test van Schwabach  

De aangeslagen stemvork wordt op het mastoïd van de patiënt gezet. Wanneer de patiënt 

aangeeft dat de stemvork niet meer gehoord wordt, zet de arts de stemvork op zijn eigen 

mastoïd. De onderzoeker wordt wel geacht zelf een goed perceptief gehoor te hebben. Wanneer 

de onderzoeker de stemvork nog wel hoort, dan is de Schwabach verkort. Er bestaat dan een 

perceptief verlies bij de patiënt. Wanneer de onderzoeker de stemvork ook niet meer hoort is er 

geen perceptieverlies. 

 

Oto-akoestische emissie 

Bij een normaal werkend oor worden er kleine geluidssignaaltjes (emissies) opgewekt door het 

binnenoor, die meetbaar zijn met gevoelige apparatuur in de gehoorgang. Worden deze emissies 

bij een jong kind gemeten, dan is het vrijwel zeker dat het kind een goed gehoor heeft. Worden 

ze niet gevonden, dan kunnen moeilijk conclusies worden getrokken. Het betekent dan niet 

automatisch dat er sprake is van gehoorverlies. Oto-akoestische emissie bepaling kan een 

goede aanvulling zijn op observatieaudiometrie. 

 

Otoscopie 

Het bekijken van de uitwendige gehoorgang en trommelvlies met behulp van een handoto-

scoop/oorspiegel. 
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Handotoscoop 

Medisch instrument bestaande uit een handvat en een kop. De kop bevat een elektrisch lampje 

en een loep. Beide maken het mogelijk om met voldoende licht de inspectie te kunnen uitvoeren. 

Over de voorkant van de otoscoop kan een trechtervormig speculum worden geplaatst.  

 

Pneumatische otoscopie 

Het bekijken van de uitwendige gehoorgang en trommelvlies m.b.v. een pneumatische otoscoop 

 

Pneumatische otoscoop 

Otoscoop die is verbonden met een luchtpomp. Met behulp van deze luchtpomp kan de druk in 

de gehoorgang worden gevarieerd en daarmee de beweeglijkheid van het trommelvlies worden 

bepaald. 

 

Otomicroscopie 

Het bekijken van de uitwendige gehoorgang en trommelvlies met behulp van een microscoop. 

 

Tympanometrie 

Onderzoekstechniek waarbij men de compliantie van het trommelvlies meet. De compliantie is 

een maat voor de beweeglijkheid van het trommelvlies gemeten bij verschillende drukken in de 

uitwendige gehoorgang. Tympanogrammen kunnen worden geclassificeerd volgens de indeling 

van Jerger. Hierbij onderscheidt men 4 typen tympanogrammen:  

 type A, geeft een maximale beweeglijkheid van het trommelvlies weer bij een 

middenoordruk die gelijk is aan de atmosferische druk. 

 Type B, een vlak tympanogram, geeft een star, onbeweeglijk trommelvlies weer en vormt 

daarmee een indicatie voor OME. 

 Typen C1 en C2 zijn tussenvormen waarbij sprake is van een (lichte respectievelijk meer 

ernstige) onderdruk in het middenoor. Het type C2-tympanogram kan in een deel der 

gevallen samengaan met vochtophoping in het middenoor.  

 

Toonaudiometrie 

Gehoortest die gebaseerd is op een subjectieve respons van de patient op zuivere tonen 

waarmee het gehoorniveau van een individu kan worden bepaald en daarmee de mate, soort en 

het type gehoorsverlies kan worden vastgesteld. 
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Akoustische reflectometrie 

Onderzoekstechniek waarbij aan de hand van een analyse van geluid dat weerkaatst wordt door 

het trommelvlies bepaald wordt of er vocht in het middenoor aanwezig is. Geluid wordt 

aangeboden in de gehoorgang en met een gevoelige microfoon wordt de hoeveelheid weerkaatst 

geluid gemeten. Hoe meer geluid er weerkaatst wordt, des te groter is de kans dat er vocht in het 

middenoor aanwezig is. 

 

Valsalva manoevre 

De Valsalva manoeuvre is de poging lucht uit het lichaam te persen terwijl men de adem inhoudt. 

De Valsalva manoeuvre kan onderdeel zijn van een diagnostisch onderzoek en/of behandeling 

van een middenooraandoening zoals OME. 
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BIJLAGE 3: ENQUETE HOOFDSTUK 10 

 

 

Uw emailadres: 

 

Vraag 1. In welk ziekenhuis werkt u: 

 Academisch   (1) 

 Algemeen     (2) 

 Anders, nl………………….  (3) 

 

Vraag 2. Hoe groot is uw vakgroep: 

 < 5 anesthesiologen  (1) 

 < 10 anesthesiologen  (2) 

 > 10 anesthesiologen  (3) 

 > 20 anesthesiologen  (4) 

 

Vraag3. Heeft U in uw vakgroep anesthesiologen, die zich specifiek met kinderen bezig houden: 

 Nee           (1) 

 Nee, maar onze vakgroep heeft wel een aanspreekpunt voor de anesthesie bij kinderen (2) 

 Ja, 1- 5 anesthesiologen         (3) 

 Ja, > 5 anesthesiologen         (4) 

 

Vraag 4. Hoe vaak geeft U anesthesie bij ‘kleine’ KNO ingrepen bij kinderen: 

 Wekelijks    (1) 

 Maandelijks   (2) 

 Niet    (3) 

 

Vraag 5. Is er bij u in het ziekenhuis een preoperatief spreekuur? 

 Ja  (1) 

 Nee (2) 

 

Vraag 6. Door wie worden de kinderen op het preoperatieve spreekuur gezien? 

 Door een anesthesioloog       (1) 

 Door een verpleegkundige of nurse practitioner    (2) 

 Door een verpleegkundige of nurse practitioner, en een anesthesioloog (3) 

 Anders, nl…………………       (4) 

 

Vraag 7. Worden op dit spreekuur alle kinderen, die een BK+AD moeten ondergaan, gezien? 

 Alle kinderen worden voor iedere anesthesie gezien   (1) 

 Alleen op medische indicatie     (2) 

 Anders nl……       (3) 
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Vraag 8. Op welke locatie vindt de BK+AD plaats? 

Op de operatiekamer          (1) 

 Op een locatie buiten het OK complex met minder voorzieningen dan een operatiekamer (2) 

 Op een locatie buiten het OK complex met gelijke voorzieningen als op OK   (3) 

 Anders, nl……………….         (4) 

 

Vraag 9. Welke premedicatie wordt bij u in het ziekenhuis voor BK+AD gebruikt? 

Meerdere antwoorden mogelijk, omcirkelen of onderstrepen wat van toepassing is 

 Geen premedicatie omdat…      (1) 

 EMLA crệme indien intraveneuze inleiding     (2) 

 Atropine         (3) 

 Atropine en EMLA        (4) 

 

Vraag 10. Premedicatie 2 Pijnstiller: 

 Geen premedicatie omdat…………………………….    (1) 

 Paracetamol: oraal/ rectaal/ rintraveneus     (2) 

 NSAID: brufen / voltaren / naprosyn: oraal / rectaal / intraveneus  (3) 

 Opiaat intraveneus: morfine / tramal  / fentanyl / sufentanyl / alfentanyl (4) 

 Opiaat oraal/ rectaal: morfine / tramal     (5) 

 Anders, nl……………………………      (6) 

 

Vraag 11. Waar en wanneer wordt de premedicatie voor BK+AD toegediend? 

 Thuis        (1) 

 Deels thuis(bv. EMLA crème) , deels in het ziekenhuis  (2) 

 Alleen in het ziekenhuis      (3) 

 

Vraag 12. Is het toegestaan dat ouders bij de inleiding of het verkoeveren van BK+AD aanwezig 

zijn: 

 Nee     (1) 

 Ja, alleen bij de inleiding   (2) 

 Ja, bij de inleiding en bij het verkoeveren (3) 

 

Vraag 13. Hoe wordt bij u de BK+AD over het algemeen ingeleid? 

 Per inhalatie met halothaan    (1) 

 Per inhalatie met sevofluraan   (2) 

 Intraveneus met pentothal    (3) 

 Intraveneus met propofol    (4) 

 Anders, nl………………………….   (5) 

 

Vraag 14. Wordt een intraveneuze toegangsweg ingebracht bij BK+AD? 

 Altijd    (1) 

 Nee    (2) 

 Op indicatie, nl……………………… (3) 

 

Vraag 15. Welke anesthesietechniek wordt het meest toegepast  bij BK+AD bij kinderen onder de 

leeftijd van 15 jaar? 

 Niet ïntubeerd, liggend      (1) 

 Geïntubeerd, gecuffde tube      (2) 
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 Geïntubeerd, ongecuffde tube        (3) 

 Op indicatie geïntubeerd      (4) 

 Alleen onder een gewicht van 30kg geïntubeerd   (5) 

 Alleen boven een gewicht van 30 kg geintubeerd   (6) 

 

Vraag 16. Welke bewaking van de vitale functies wordt toegepast tijdens BK+AD?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

 Geen bewaking   (1) 

 Alles    (2) 

 ECG    (3) 

 Bloeddruk    (4) 

 Capnografie   (5) 

 Zuurstof saturatiemeting   (6) 

 ECG en saturatie   (7) 

 ECG en capno en bloeddruk (8) 

 ECG en capno en saturatie  (9) 

 Capno en saturatie    (10) 

 Anders                                              (11) 

 

Vraag 17. Welke bewaking van de vitale functies wordt toegepast op de recovery na BK+AD?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

 Geen bewaking   (1) 

 Alles    (2) 

 ECG    (3) 

 Bloeddruk    (4) 

 Capnografie   (5) 

 Zuurstof saturatiemeting   (6) 

 ECG en saturatie   (7) 

 ECG en capno en bloeddruk (8) 

 ECG en capno en saturatie  (9) 

 Anders    (10) 

 

Vraag 18. Welke postoperatieve pijnstilling wordt gebruikt bij BK+AD? 

Meerdere antwoorden mogelijk, omcirkelen of onderstrepen wat van toepassing is 

 Geen pijnmedicatie omdat……………………………..   (1) 

 Paracetamol: oraal / rectaal/ intraveneus     (2) 

 NSAID:  brufen / voltaren / naprosyn     (3) 

 Opiaat intraveneus: morfine / tramal / fentanyl / sufentanyl / alfentanyl (4) 

 Opiaat oraal/ rectaal: morfine / tramal     (5) 

 Paracetamol en NSAID       (6) 

 Paracetamol en NSAID en opiaat      (7) 

 Paracetamol en opiaat       (8) 

 NSAID en opiaat        (9) 

 Anders, nl……………………………      (10) 

 

Vraag 19. Welk anti-emeticum wordt gebruikt bij BK+AD?: 

 Geen anti-emeticum omdat............................. (1) 

 Zofran      (2) 

 Dexamethason     (3) 
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 Anders, nl………………………………  (4) 

 

Heeft U nog aanvullingen of opmerkingen?: 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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UITSLAG ENQUETE ANESTHESIOLOGIE 
     

            

Vragen en antwoorden in procenten 
   

N n % n % n % 

vraag 1. In welk ziekenhuis werkt U: 
     

      

 
    

1 Academisch 
     

5     5 100     

2 Algemeen 
      

60       

 
60   

3 Anders, nl…………………. 
    

2       

 
2   

        
67 67 100   

 
62 100 

         
      

 
    

Vraag 2. Hoe groot is uw vakgroep: 
     

      

 
    

1.        5 anesthesiologen 
      

4 6 5 0 4 6,5 

2.       < 10 anesthesiologen 
      

34 50,7 0 0 34 54,8 

3.       > 10 anesthesiologen 
      

20 29,9 0 0 20 32,3 

4.       > 20 anesthesiologen 
      

9 13,4 0 100 4 6,45 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100,0 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag3.Heeft U in uw vakgroep anesthesiologen, specifiek voor kinderen: 
 

      

 
    

1.        Nee 

       
5 7,46 0 0 5 8,07 

2.        Nee, maar onze vakgroep heeft wel een aanspreekpunt voor de anesthesie bij kinderen 37 55,22 0 20 36 58,1 

3.        Ja, 1- 5 anesthesiologen 

     
19 28,36 0 20 18 29 

4.        Ja, > 5 anesthesiologen 

      
6 8,96 5 60 3 4,84 

 

totaal 
       

67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 4. Hoe vaak geeft U anesthesie bij ‘kleine’ KNO ingrepen bij kinderen: 
 

      

 
    

1.       Wekelijks 
       

57 85,1 1 80 53 85,5 

2.       Maandelijks 
       

10 14,9 1 20 9 14,5 

3.      Niet 
       

0 0 3 0 0 0 
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totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 5. Is er bij u in het ziekenhuis een preoperatief spreekuur? 
  

      

 
    

1.       Ja 
       

66 98,5 5 100 61 98,4 

2.       Nee 
       

1 1,5 0 0 1 1,61 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 6. Door wie worden de kinderen op het preoperatieve spreekuur gezien? 
 

      

 
    

1.       Door een anesthesioloog 
     

35 52,24 3 60 32 51,6 
2.       Door een verpleegkundige of nurse 

practitioner 
    

2 2,99 0 0 2 3,23 

3.       Door een verpleegkundige of nurse practitioner, en een anesthesioloog 
 

18 26,87 2 40 18 29 

4.       Anders, nl………………… 
     

12 17,9 0 0 10 16,1 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 7. Worden op dit spreekuur alle kinderen voor een BK+AD gezien? 
 

      

 
    

1.      Alle kinderen worden voor iedere anesthesie gezien 
   

54 80,6 5 100 49 79 

2.       Alleen op medische indicatie 
     

8 11,9 0 0 8 12,9 

3.       Anders nl…… 
      

5 7,5 0 0 5 8,06 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 8. Op welke locatie vindt de BK+AD plaats? 
   

      

 
    

1.       Op de operatiekamer 
      

50 74,63 4 80 46 74,2 

2.       Op een locatie buiten het OK complex met minder voorzieningen dan een operatiekamer 1 1,49 0 0 1 1,61 

3.       Op een locatie buiten het OK complex met gelijke voorzieningen als op OK 
 

10 14,92 1 20 9 14,5 
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4.       Anders, nl………………. 
     

6 8,96 0 0 6 9,68 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 9. Welke premedicatie wordt bij u in het ziekenhuis voor BK+AD gebruikt?       

 
    

1.       Geen premedicatie omdat… 
     

18 26,87 0 0 18 29 

2.       EMLA crệme indien intraveneuze inleiding 
    

35 52,24 4 80 31 50 

3.       Atropine 
       

13 19,4 1 20 12 19,4 

4.       Atropine en EMLA 
      

1 1,49 0 0 1 1,61 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

Vraag 10. Premedicatie 2 Pijnstiller: 
     

      

 
    

1.        Geen premedicatie omdat……………………………. 
   

8 11,94 1 20 7 11,3 

2.        Paracetamol: oraal/ rectaal/ rintraveneus 

    
55 82,09 4 80 51 82,3 

3.        NSAID: brufen / voltaren / naprosyn: oraal / rectaal / intraveneus 

  
3 4,48 0 0 3 4,84 

4.        Opiaat intraveneus: morfine / tramal  / fentanyl / sufentanyl / alfentanyl 
 

1 1,49 0 0 1 1,61 

5.        Opiaat oraal/ rectaal: morfine / tramal 
    

0 0 0 0 0 0 

6.        Anders, nl…………………………… 

     
0 0 0 0 0 0 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

Vraag 11. Waar en wanneer wordt de premedicatie voor BK+AD toegediend? 
 

      

 
    

1.        Thuis 

       
13 19,41 0 0 13 21 

2.        Deels thuis(bv. EMLA crème) , deels in het ziekenhuis 

   
13 19,4 1 20 12 19,4 

3.        Alleen in het ziekenhuis 

      
41 61,19 4 80 37 59,7 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 
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Vraag 12. Is het toegestaan dat ouders bij de inleiding of het verkoeveren van BK+AD aanwezig zijn:       

 
    

1.        Nee 

       
1 1,5 0 0 1 1,61 

2.        Ja, alleen bij de inleiding 

     
4 6 0 0 4 6,45 

3.        Ja, bij de inleiding en bij het verkoeveren 

    
62 92,5 5 100 57 91,9 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 13. Hoe wordt bij U de BK+AD over het algemeen ingeleid? 
  

      

 
    

1.        Per inhalatie met halothaan 

     
0 0 0 0 0 0 

2.        Per inhalatie met sevofluraan 

     
64 95,5 5 100 59 95,2 

3.        Intraveneus met pentothal 
     

0 0 0 0 0 0 

4.        Intraveneus met propofol 
     

5 7,5 0 0 5 8,06 

5.        Anders, nl…………………………. 
     

0 0 0 0 0 0 

 
totaal 

       
69 103 5 100 64 103 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 14. Wordt een intraveneuze toegangsweg ingebracht bij BK+AD? 
 

      

 
    

1.       Altijd 
       

24 35,8 4 80 20 32,3 

2.       Nee 
       

27 40,3 0 0 27 43,6 

3.       Op indicatie, nl……………………… 
    

16 23,9 1 20 15 24,2 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 15. Welke anesthesietechniek wordt het meest toegepast  bij BK+AD? 
 

      

 
    

1.       Niet ïntubeerd, liggend 
      

37 55,2 0 0 37 59,7 
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2.       Geïntubeerd, gecuffde tube 
     

6 9 2 40 4 6,45 

3.       Geïntubeerd, ongecuffde tube    
     

6 9 2 40 4 6,45 

4.       Op indicatie geïntubeerd 
     

10 14,9 1 20 9 14,5 

5.       Alleen onder een gewicht van 30kg geïntubeerd 
   

0 0 0 0 0 0 

6.       Alleen boven een gewicht van 30 kg geintubeerd 
   

21 31,3 0 0 21 33,9 

 
totaal 

       
80 119,4 5 100 75 121 

         
      

 
    

         
      

 
    

         
      

 
    

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 16. Welke bewaking van de vitale functies wordt toegepast tijdens BK+AD?        

 
    

1.        Geen bewaking 

      
0 0 0 0 0 0 

2.        Alles 

       
6 9 2 40 4 6,45 

3.        ECG 

       
5 7,5 0 0 5 8,06 

4.        Bloeddruk 

       
3 4,5 0 0 3 4,84 

5.        Capnografie 

       
9 13,4 0 0 9 14,5 

6.        Zuurstof saturatiemeting  
     

22 32,8 1 20 21 33,9 

7.        ECG en saturatie 

      
2 3 0 0 2 3,23 

8.        ECG en capno en bloeddruk 

     
0 0 2 0 0 0 

9.        ECG en capno en saturatie 

     
15 22,4 0 40 13 21 

10.     Capno en saturatie   
      

26 38,8 0 0 26 41,9 

11.     Anders                                              
    

0 0 0 0 0 0 

 
totaal 

       
88 131,4 5 100 83 134 

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 17. Welke bewaking van vitale functies wordt toegepast op de recovery na BK+AD?        

 
    

1.       Geen bewaking 
      

0 0 0 0 0 0 

2.       Alles 
       

0 0 0 0 0 0 
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3.       ECG 
       

0 0 0 0 0 0 

4.       Bloeddruk 
       

0 0 0 0 0 0 

5.       Capnografie 
       

0 0 0 0 0 0 

6.       Zuurstof saturatiemeting  
     

58 86,57 5 100 53 85,5 

7.       ECG en saturatie 
      

7 10,45 0 0 7 11,3 

8.       ECG en capno en bloeddruk 
     

0 0 0 0 0 0 

9.       ECG en capno en saturatie 
     

2 2,98 0 0 2 3,23 

10.   Anders 
       

0 0 0 0 0 0 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

         
      

 
    

         
      

 
    

Vraag 18. Welke postoperatieve pijnstilling wordt gebruikt bij BK+AD? 
 

      

 
    

1.       Geen pijnmedicatie omdat…………………………….. 
   

0 0 0 0 0 0 

2.       Paracetamol: oraal / rectaal/ intraveneus 
    

32 47,76 2 40 30 48,4 

3.       NSAID:  brufen / voltaren / naprosyn 
    

2 2,99 0 0 2 3,23 

4.       Opiaat intraveneus: morfine / tramal / fentanyl / sufentanyl / alfentanyl 
 

1 1,49 0 0 1 1,61 

5.       Opiaat oraal/ rectaal: morfine / tramal 
    

0 0 0 0 0 0 

6.       Paracetamol en NSAID 
      

20 29,85 1 20 19 30,7 

7.       Paracetamol en NSAID en opiaat 
     

8 11,94 1 20 6 9,68 

8.       Paracetamol en opiaat 
      

3 4,48 1 20 3 4,84 

9.       NSAID en opiaat 
      

0 0 0 0 0 0 

10.   Anders, nl…………………………… 
     

1 1,49 0 0 1 1,6 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
      

 
    

Vraag 19. Welk anti-emeticum wordt gebruikt bij BK+AD?: 
   

      

 
    

1.       Geen anti-emeticum omdat............................. 
   

31 46,27 2 40 29 46,8 

2.       Zofran 
       

10 14,93 1 20 9 14,5 

3.       Dexamethason 
      

5 7,46 1 20 4 6,45 
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4.       Anders, nl……………………………… 
    

21 31,34 1 20 20 32,3 

 
totaal 

       
67 100 5 100 62 100 

         
            

               
               Legenda: N = aantal formulieren; n = aantal antwoorden 
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               BIJLAGE 4: VERSLAG LITERATUURSEARCH 

 

 

 
Verslag literatuursearch richtlijnontwikkeling 'Otitis Media' 
 
 
Vraag 2: 
Wat zijn de klachten van patiënten/ouders, waaruit blijkt dat een kind met OME sociaal minder 
functioneert en ziekteverzuim heeft en eerder ingrijpen rechtvaardigt 
 

   
 
datum search:  
 
17 maart 2009 
 

 
werkgroeplid aanwezig: 
 
Hans Claessen 
 

 
informatiespecialist: 
 
Marjo Poth 

 
gebruikte databases: 
 
Medline 
Embase 
PsycINFO 
 

 
interface: 
 
OvidSP 
OvidSP 
OvidSP 

 
vanaf publicatiejaar: 
 
1950 
1988 
1987 

 
zoektermen en/of sleutelartikelen aangeleverd vóór de search: 

 
ja 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 2 - sociaal functioneren 
 

 
opmerking: Deze search is herhaald en aangevuld. Zie aan het eind van dit verslag. 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090217 P otitis media 2e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. 
OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or toddler$).ti,ab. 
OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 
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I interventie: 
 

I # zoektermen 

  Middle Ear Ventilation/ OR middle ear ventilation.ti,ab. OR (grommet$ or tympanostomy 
tube$).ti,ab. OR (acoustic adj4 test$).ti,ab. OR acoustic impedance tests/ or audiometry/ OR 
Audiometry, Pure-Tone/ OR early treatment.ti,ab. 

 

 
O outcome: 
 

O # zoektermen 

  language development/ OR exp child language/ OR (language adj2 development$).ti,ab. OR exp 
Speech/ OR (speech adj4 (development$ or perception or effect$ or child$)).ti,ab. OR (language 
adj4 (delay$ or express$ or child$)).ti,ab. OR behavio?r$.ti,ab. OR Behavior/ OR Developmental 
Disabilities/ OR (development$ adj4 (delay$ or disabilit$ or risk$)).ti,ab. OR Language 
Development Disorders/ OR Learning Disorders/ OR Educational Status/ OR (learning adj4 
(disabilit$ or disorder$)).ti,ab. OR (education$ adj4 (status or delay$)).ti,ab. OR Language/ OR 
language.ti,ab. OR (language adj2 test$).ti,ab. OR (hearing adj2 treshold).ti,ab. OR Adaptation, 
Psychological/ OR (adapt$ adj3 psychologic$).ti,ab. 

 

 
Limiteringen: 
 

op jaartal 1990 tot huidig 

op taal Nederlandse of Engelse taal 

op species geen referenties over dierstudies 

 
 

 
Resultaten van deze search: 
alle referenties zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media vraag 2 (3 oud)' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P AND I AND O 

Medline 16-3-2009 139 med090317 vraag 2 

Embase week 11 2009 99 emb090317 vraag 2 

PsycINFO 9-3-2009 48 psy090317 vraag 2 

 
 

 

Herhaling van de search 
 

 
Reden: Maroeska Rovers verzoekt in haar mail van 11 september 2009 om de search te herhalen maar 
nu zonder de interventie.  Omdat ze naar het typische kind wil kijken voordat er een interventie heeft 
plaatsgevonden. 
 
datum search: 28 september 2009 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 2 - sociaal functioneren\herhaling 
 

 
 



20 

 

 
Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 

 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090603 P otitis media 3e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. 
OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR otorrhea.ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or toddler$).ti,ab. 
OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

 

 
S studietypen: hiervoor zijn zoekfilters gebruikt die bij het CBO ontwikkeld zijn 
 

S # zoektermen 

sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 review*).tw. 
OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 review*).tw. OR (systematic* 
adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 review*).tw. OR (methodologic* adj10 
overview*).tw. OR medline.tw. and review-.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

obs 1 epidemiologic-studies/ OR exp case-control-studies/ OR exp cohort-studies/ OR case with 
control.af. OR case with control.af. OR (cohort adj5 study).af. OR (cohort adj5 studies).af. 
OR (cohort adj5 analy$).af. OR (follow-up adj5 (study or studies)).af. OR (longitudinal or 
retrospective or (cross adj5 sectional)).af. OR cross-sectional-studies/ OR (observational 
adj5 (study or studies)).af. OR prospective.af. 

 
 

 
Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media - vraag 2 herh'  met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P AND O AND S:sysrev 

Medline 25-9-2009 45 med090928 P and O sysrev 

Embase week 39 2009 41 emb090928 P and O sysrev 

PsycINFO 21-9-2009 34 psy090929 P and O sysrev 

combinatie: P AND O AND S:obs NOT S:sysrev 

Medline 25-9-2009 187 med090928 P and O obs 

Embase week 39 2009 126 emb090928 P and O obs 

PsycINFO 21-9-2009 54 psy090929 P and O obs en Otitis 

 
 

 

Aanvulling van de search 
 

 
Reden: Ad Snik geeft in een overleg met Helene Blok aan dat hij de bij de eerste search de 
uitkomstmaat kwaliteit van leven mist.  
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datum search: 30 maart 2010 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 2 - sociaal functioneren\QoL 
 

 

 
Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 

 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090603 P otitis media 3e versie' 
gebruikt en aangevuld met een term 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. 
OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR otorrhea.ti,ab. OR (draining 
adj3 ear?).ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or toddler$).ti,ab. 
OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

 

 
O outcome: 
 

O # zoektermen 

  "Quality of Life"/ OR (quality of life or wellbeing or well being).ti,ab. 

 

 
S studietypen: hiervoor wordt de door het CBO ontwikkelde zoekfilter voor systematic reviews en 
meta-analyses med091027 CBO filter sysrev & meta Medline en de zoekfilter voor randomised 
controlled trials med091027 CBO filter rct Medline gebruikt 
 

S # zoektermen 

sysrev 1 meta analysis.pt. OR (meta-anal$ or metaanal$).af. OR (quantitativ$ adj10 (review$ or 
overview$)).tw. OR (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. OR (methodologic$ 
adj10 (review$ or overview$)).tw. OR medline.tw. and review.pt. OR (pooled adj3 
analy*).tw. 

rct 
 

1 randomized controlled trial/ OR randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. 
OR randomi?ed controlled trial?.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-method.af. 
OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR random$.tw. 

 
 

 
Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media vraag 2 – QoL' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie a: P AND O AND (S:sysrev OR S:rct) 

Medline 29-3-2010 24 med100330 P kind QoL sysrev of rct 

Embase week 12 2010 85 emb100330 P kind QoL sysrev of rct 

PsycINFO 22-3-2010 1 psy100330 P kind QoL sysrev of rct 
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combinatie b: P AND O zonder de bij a gedownloade referenties 

Medline 29-3-2010 83 med100330 P kind QoL rest 

Embase week 12 2010 74 emb100330 P kind QoL rest 

PsycINFO 22-3-2010 11 psy100330 P kind QoL rest 

 
 

 
Algemene opmerkingen:  
 

 
1. Het aantal referenties in Reference Manager én daardoor ook in de literatuurlijsten wijkt af van 

het aantal treffers doordat bij het importeren in Reference Manager de artikelen die al in het 
bestand staan zo veel mogelijk niet geïmporteerd worden (ontdubbelen).  
 

2. De in dit verslag genoemde zoektermen zijn MeSH-trefwoorden als er een / achter de term 
staat. Als er 'exp'  voor een MeSH-trefwoord staat dan betekent dat dat ook naar de in de 
thesaurus onderliggende trefwoorden gezocht is. Voor de andere zoektermen geldt dat ze in 
de titel (ti), in het abstract (ab), in de tekst (tw), in alle velden (af), als publicatietype (pt), of als 
floating subheading (fs) moeten voorkomen. Daarbij is $ een truncatie voor een oneindig 
aantal karakters, en ? een truncatie voor geen of één karakter. Adj betekent adjacent, een 
operator waarmee de nabijheid van woorden aangegeven wordt (adj3 betekent dat de 
zoektermen binnen 3 woorden aan elkaar moeten grenzen, in beide richtingen).  
 

3. Als een werkgroeplid aanwezig is bij de search dan is deze in elk geval aanwezig bij de search 
in Medline. De zoekstrategie zoals die in Medine opgezet is is leidend voor de zoekstrategieën 
in andere databases. Aanpassingen zijn echter nodig omdat thesaurustermen en de zoektaal 
(bij CINAHL) niet hetzelfde zijn. In de andere databases worden trefwoorden gekozen die qua 
betekenis zo dicht mogelijk bij de MeSH-trefwoorden liggen. 
 
 

4. De in dit verslag weergegeven zoekstrategieën zijn in elk geval voor de P, de I en de O voor 
Medline exact weergegeven. Het is echter mogelijk dat in de praktijk met niet-genoteerde 
zoektermen is gecombineerd om de opbrengst specifieker te maken of in te perken. In de 
bestanden zijn de gebruikte zoekstrategieën exact terug te vinden. 
. 
 

 
 

 
Vraag 3: 
a. Welke diagnostische instrumenten kunnen worden gebruikt bij otitis media in de tweede lijn en wat 

is hun betrouwbaarheid?  

b. Wat is het vereiste diagnostische onderzoek voor een specifieke (na-) behandeling, 
postoperatieve zorg en follow up van otitis media? (2e lijn + terugkoppeling 1e lijn) 

 

   
 
datum search:  
 
15 april 2009 
 

 
werkgroeplid aanwezig: 
 
Anne Schilder en Anne-Marie 
van Wermeskerken 
 

 
informatiespecialist: 
 
Marjo Poth 

 
gebruikte databases: 
 
Medline 
Embase 
 

 
interface: 
 
OvidSP 
OvidSP 
 

 
vanaf publicatiejaar: 
 
1950 
1980 
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zoektermen en/of sleutelartikelen aangeleverd vóór de search: 

 
ja 
 

 
opmerking: Deze search is aangevuld. Zie aan het eind van dit verslag. 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090217 P otitis media 2e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. 
OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or toddler$).ti,ab. 
OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

 
 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

  Medical History Taking/ OR (clinical$ adj3 histor$).tw. OR Physical Examination/ OR (tuning adj3 
fork$).tw. OR rinne$.tw. OR weber$.tw. OR Otoscopy/ OR (otoscopy or otoscopic$).tw. OR 
auriscop$.tw. OR pneumo?otoscop$.tw. OR audiometry/ OR audiometry, pure-tone/ OR 
audiometr$.tw. OR audiogram$.tw. OR audiograph$.tw. OR Acoustic Impedance Tests/ OR 
tympanometr$.tw. OR tympanogram$.tw. OR myringotom$.tw. OR tympanocentes$.tw. OR 
(acoustic adj3 reflect$).tw. OR microbiology/ OR bacteriology/ OR virology/ OR (otomicroscop$ or 
micro?otoscop$).tw. OR diagnostic imaging/ OR exp magnetic resonance imaging/ OR exp 
microscopy/ OR exp tomography/ OR exp ultrasonography/ OR (magnetic$ adj5 resonance$ adj5 
imaging$).tw. 

 
 

 
S studietypen: hiervoor zijn zoekfilters gebruikt die bij het CBO ontwikkeld zijn 
 

S # zoektermen 

sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 review*).tw. 
OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 review*).tw. OR (systematic* 
adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 review*).tw. OR (methodologic* adj10 
overview*).tw. OR medline.tw. and review-.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

rct 1 randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. OR randomized controlled 
trial/ OR randomized controlled trials.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-
method.af. OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR 
random*.tw. 
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diagnose 1 exp "sensitivity and specificity"/ OR exp "diagnostic errors"/ OR reproducibility of results/ 
OR comparative study.pt. OR single-blind method/ OR evaluation studies.pt. OR 
compar$.ti. OR versus.ti. OR value.ti. OR assess$.ti. OR validation studies.pt. OR 
predict$.ti. OR accuracy.ti. OR reproducibility.ti. OR efficiency.ti. OR reliability.ti. OR 
correlat$.ti. OR prospective studies/  

 

 
Limiteringen: 
 

op jaartal 1990 tot huidig 

op taal Nederlandse of Engelse taal 

op species geen referenties over dieren 

 
 

 
Resultaten van deze search: 
alle referenties zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media vraag 3 (4 oud)' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P AND I AND S:sysrev 

Medline 13-4-2009 30 med090415 vraag 3 sysrev 

Embase week 15 2009 45 emb090415 vraag 3 sysrev 

combinatie: P AND I AND S:rct AND S:diagnose 

Medline 13-4-2009 161 med090415 vraag 3 rct 

Embase week 15 2009 265 emb090415 vraag 3 rct 

 

 

Aanvulling 
 

 
Reden: Niels van Heerbeek verzoekt in zijn mail van 19 november 2009 om een aanvullende search 
met acoustic reflectometry en pneumatische otoscopie als I en tympanometrie als C (is nl. de gouden 
standaard) en een door de bestaande P te combineren met termen als persisterend, ongevoeligheid 
voor behandeling (met augmentin) e.d en microbiologisch onderzoek of paracentese.  
 
datum search: 2 december 2009 
 

 

 
Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 
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P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090603 P otitis media 3e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

OM bij 
kinderen 

1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 
discharg$).ti,ab. OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR 
otorrhea.ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or 
toddler$).ti,ab. OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

OM 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 
discharg$).ti,ab. OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR 
otorrhea.ti,ab. 

 
 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

acoustic 
reflectometry 

1 (acoustic adj3 reflectometr$).tw. 

pneumatic 
otoscopy 

1 (pneumatic adj3 otoscop$).tw. 

microbiologie 1 microbiology/ or bacteriology/ OR exp Microbiological Techniques/ OR (microbiolog$ 
or culture).ti,ab. 

 
 

 
C comparison: 
 

C # zoektermen 

 1 tympanometr$.tw. 

 

 
X extra termen: 
 

X # zoektermen 

persisterend 1 persist$.tw. 

chronisch 1 (chronic$ adj8 otitis).tw. 

 
 

 
Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media - vraag 3 aanvulling' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: I: acoustic reflectometry AND C 

Medline 1-12-2009 23 med091202 acoustic reflectometry vs tympanometry 

Embase week 48 2009 24 emb091202 acoustic reflectometry vs tympanometry 
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combinatie: I: acoustic reflectometry NOT (I: acoustic reflectometry AND C) AND P:OM bij 
kinderen 

Medline 1-12-2009 23 med091202 rest acoustic reflectometry en OM 

Embase week 48 2009 18 emb091202 rest acoustic reflectometry en OM 

combinatie: P:OM AND I:pneumatic otoscopy AND C 

Medline 1-12-2009 83 med091202 pneumatic otoscopy vs tympanometry 

Embase week 48 2009 79 emb091202 pneumatic otoscopy vs tympanometry 

combinatie: P:OM bij kinderen AND I:microbiologie AND X:persisterend 

Medline 1-12-2009 78 med091202 persistent OM en microbiology 

Embase week 48 2009 113 emb091202 persistent OM en microbiology 

combinatie: P:OM bij kinderen AND I:microbiologie AND X:chronisch 

Medline 1-12-2009 112 med091202 chronic OM en microbiology 

Embase week 48 2009 124 emb091202 chronic OM en microbiology 

 
 

 
Algemene opmerkingen:  

 
1. Het aantal referenties in Reference Manager én daardoor ook in de literatuurlijsten wijkt af van 

het aantal treffers doordat bij het importeren in Reference Manager de artikelen die al in het 
bestand staan zo veel mogelijk niet geïmporteerd worden (ontdubbelen).  
 

2. De in dit verslag genoemde zoektermen zijn MeSH-trefwoorden als er een / achter de term 
staat. Als er 'exp'  voor een MeSH-trefwoord staat dan betekent dat dat ook naar de in de 
thesaurus onderliggende trefwoorden gezocht is. Voor de andere zoektermen geldt dat ze in 
de titel (ti), in het abstract (ab), in de tekst (tw), in alle velden (af), als publicatietype (pt), of als 
floating subheading (fs) moeten voorkomen. Daarbij is $ een truncatie voor een oneindig 
aantal karakters, en ? een truncatie voor geen of één karakter. Adj betekent adjacent, een 
operator waarmee de nabijheid van woorden aangegeven wordt (adj3 betekent dat de 
zoektermen binnen 3 woorden aan elkaar moeten grenzen, in beide richtingen).  
 

3. Als een werkgroeplid aanwezig is bij de search dan is deze in elk geval aanwezig bij de search 
in Medline. De zoekstrategie zoals die in Medine opgezet is is leidend voor de zoekstrategieën 
in andere databases. Aanpassingen zijn echter nodig omdat thesaurustermen en de zoektaal 
(bij CINAHL) niet hetzelfde zijn. In de andere databases worden trefwoorden gekozen die qua 
betekenis zo dicht mogelijk bij de MeSH-trefwoorden liggen. 
  

4. De in dit verslag weergegeven zoekstrategieën zijn in elk geval voor de P, de I en de O voor 
Medline exact weergegeven. Het is echter mogelijk dat in de praktijk met niet-genoteerde 
zoektermen is gecombineerd om de opbrengst specifieker te maken of in te perken. In de 
bestanden zijn de gebruikte zoekstrategieën exact terug te vinden. 

 
 

 

 
Verslag literatuursearch vraag 4 

 
 
Deze vraag is enkele keren opnieuw geformuleerd, was eerst als tweede genummerd maar werd 
uiteindelijk vraag 4. Er zijn verschillende searches gedaan, met verschillende formuleringen. In dit 
verslag is de vraagformulering op het moment van de search weergegeven. 
 

 
Vraag 4: 
a. Welke verschillende vormen van behandeling*  in de tweede lijn zijn beschikbaar voor kinderen 

met klachten van otitis media (OMA, CSOM en OME) en wanneer zijn deze geïndiceerd? 
b. Moeten kinderen op zeer jonge leeftijd (< 1 jaar) al invasief behandeld worden voor otitis media 
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met speciale aandacht voor de groep kinderen met Schisis en Down? 
c. Wanneer en hoe dient otorrhoe behandeld te worden? 
d. Wanneer is verwijzing naar de derde lijn geïndiceerd? 
 
* Vormen van behandeling: 

- informatief gesprek 
- watchful waiting, incl. audiometrie, spraak-, taal- en schoolse vorderingen 
- logopedie 
- middenoordrainage en /of adenotomie 
- medicamenteus (antibiotica, steroiden, paracetamol)  
- laser  
- vaccin 
- hoortoestellen, klassiek of Baha Softband 

 

   
 
datum search:  
 
7 april 2009 
 

 
werkgroeplid aanwezig: 
 
nee 
 

 
informatiespecialist: 
 
Marjo Poth 

 
gebruikte databases: 
 
Medline 
Embase 
 

 
interface: 
 
OvidSP 
OvidSP 
 

 
vanaf publicatiejaar: 
 
1950 
1988 

 
zoektermen en/of sleutelartikelen aangeleverd vóór de search: 

 
Afgesproken met Bert van der 
Baan (mail van 24-3-2009) dat 
de zoekstrategie van de NICE-
richtlijn 'Surgical management of 
otitis media with effusion in 
children' van december 2008 zo 
veel mogelijk gevolgd wordt. 
 

 
opmerking: Deze search is herhaald en aangevuld. Zie verderop in dit verslag. 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 4 - behandeling 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090217 P otitis media 2e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. 
OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. 
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2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or toddler$).ti,ab. 
OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

 1 wait$.ti,ab. OR exp Audiometry/ OR ((speech or language) adj3 develop$).ti,ab. OR (school adj3 
(progress$ or perform$)).ti,ab. OR exp "rehabilitation of speech and language disorders"/ OR 
Middle Ear Ventilation/ OR (tube$ adj3 ear$1).tw. OR grommet$.tw. OR tympanostom$.tw. OR (t-
tube$ or (t adj1 tube$)).tw. OR myringotom$.tw. OR Adenoidectomy/ OR adenoidectom$.tw. OR 
Tonsillectomy/ OR tonsillectom$.tw. OR Hearing Aids/ OR ((hearing adj3 aid$) or baha).tw. OR 
exp Nasal Decongestants/ OR exp Histamine H1 Antagonists/ OR (nasal adj2 decongest$).tw. 
OR (histamine adj2 h1 adj2 antagonist$).tw. OR ((nasal$ or intranasal$) adj3 steroid$).tw. OR 
Anti-Bacterial Agents/ OR (cranial$ adj3 osteopath$).tw. OR craniosacral$.tw. OR exp Massage/ 
OR autoinflation$.tw. OR exp acupuncture therapy/ or homeopathy/ OR (homeopath$ or 
acupunctur$ or acupressur$).tw. OR Probiotics/ OR probiotic$.tw. OR exp Adjuvants, 
Immunologic/ OR immuno?stimulant$.tw. OR Food Habits/ OR (diet$ adj3 (modif$ or 
restrict$)).tw. OR Acetaminophen/ OR (acetaminophen or paracetamol or panadol).tw. OR 
Vaccination/ OR exp Adrenal Cortex Hormones/ OR exp Analgesics/ OR paracenthesis.tw. OR 
laser.tw. 

 

 
S studietypen: hiervoor zijn zoekfilters gebruikt die bij het CBO ontwikkeld zijn 
 

S # zoektermen 

sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 review*).tw. 
OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 review*).tw. OR (systematic* 
adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 review*).tw. OR (methodologic* adj10 
overview*).tw. OR medline.tw. and review-.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

 

 
X extra termen: 
 

X # zoektermen 

eerste 
lijn 

1 exp "Primary-Health-Care"/ OR outpatients/ OR family-practice/ OR physicians-family/ OR 
(general adj5 practic*).tw. OR (family adj5 practic*).tw. OR (family adj (doctor? or 
physician?)).tw. OR (primary adj5 care).tw. OR gp.tw. 
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Limiteringen: 
 

op jaartal 1990 tot huidig, tenzij in de resultaten anders aangegeven 

op taal Nederlandse of Engelse taal 

op species geen referenties over dieren 

 
 

 
Resultaten van deze search: 
alle referenties zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media vraag 4 (2 oud)' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P AND I AND S:sysrev NOT X:eerste lijn 

Medline 31-3-2009 101 med090407 alle behandelingen niet eerste lijn 

combinatie: P AND I AND S:sysrev 

Embase week 14 2009 144 emb090407 alle behandelingen 

 
 

 

Herhaling 
 

 
Vraag 4: 
a. Welke verschillende vormen van behandeling, inclusief  “active observation” zijn in de 2e lijn 

beschikbaar voor kinderen met persisterende OME, met recidiverende AOM en met CSOM en 
wanneer zijn deze geïndiceerd? (otorrhoe valt onder CSOM) 

b. Welke kinderen behoren tot de groep met een verhoogd risico en moeten de onder a 
geformuleerde indicaties voor deze kinderen worden aangepast? (kinderen < 1 jaar opnemen in 
de groep met verhoogd risico) 

 

 
datum search:  
 
15 mei – 4 juni 2009 en  
17 augustus 2009 
 

 
werkgroeplid aanwezig: 
 
Maroeska Rovers 
 

 
informatiespecialist: 
 
Marjo Poth 

 
gebruikte databases: 
 
Medline 
Embase 
PsycINFO 
 

 
interface: 
 
OvidSP 
OvidSP 
OvidSP 

 
vanaf publicatiejaar: 
 
1950 
1988 
1987 

 
zoektermen en/of sleutelartikelen aangeleverd vóór de search: 

 
ja 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 4 - behandeling\herhaling 
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Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 

 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090217 P otitis media 2e versie' 
aangevuld met één term (otorrhea.ti,ab.) 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 
discharg$).ti,ab. OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR 
otorrhea.ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or 
toddler$).ti,ab. OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

extra 
risico 
breed 

1 Down Syndrome/ OR (down$ adj2 syndrome$).ti,ab. OR Cleft Palate/ OR (cleft$ adj2 
palate$).ti,ab. OR (baby or babies).ti,ab. OR exp Infant/ OR infant$1.ti,ab. OR exp Infant, 
Low Birth Weight/ OR (low adj2 birth adj2 weight).ti,ab. OR Hearing Loss, Sensorineural/ OR 
(sensorineural adj3 (hear$ adj2 loss)).ti,ab. OR exp Immunologic Deficiency Syndromes/ OR 
exp Child Development Disorders, Pervasive/ OR exp Communication Disorders/ OR exp 
Vision Disorders/ OR (immun$ adj3 deficie$).ti,ab. OR (development$ adj3 disorder$).ti,ab. 
OR ((speech or language) adj3 disorder$).ti,ab. OR (vision adj3 disorder$).ti,ab. 

extra 
risico 
smal 

1 Down Syndrome/ OR Cleft Palate/ OR exp Child Development Disorders, Pervasive/ OR exp 
Communication Disorders/ OR (down$ adj2 syndrome$).ti,ab. OR (cleft$ adj2 palate$).ti,ab. 
OR (development$ adj3 disorder$).ti,ab. OR ((speech or language) adj3 disorder$).ti,ab. 

OM 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR  (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 
discharg$).ti,ab. OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR 
otorrhea.ti,ab. 

hoog 
risico 

1 Down Syndrome/ or Cleft Palate/ or exp Infant/ or exp Infant, Low Birth Weight/ or Hearing 
Loss, Sensorineural/ OR exp Immunologic Deficiency Syndromes/ or exp Child Development 
Disorders, Pervasive/ or exp Communication Disorders/ or exp Vision Disorders/ OR 
((down$ adj2 syndrome$) or (cleft$ adj2 palate$) or (baby or babies) or infant$1 or (low adj2 
birth adj2 weight) or (sensorineural adj3 (hear$ adj2 loss))).ti,ab. OR ((immun$ adj3 deficie$) 
or (development$ adj3 disorder$) or ((speech or language) adj3 disorder$) or (vision adj3 
disorder$)).ti,ab. 

 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

 1 (treat$ or interven$ or surgical or surgery or hearing aid$).ti,ab. OR ((watchful adj3 wait$) or 
(active adj3 observat$)).ti,ab. OR Middle Ear Ventilation/ OR (ventilati$ adj3 (tube$ or ear$)).ti,ab. 
OR (tube$ adj3 ear$1).ti,ab. OR grommet$.ti,ab. OR tympanostom$.ti,ab. OR t-tubes$.ti,ab. OR 
myringotom$.ti,ab. OR Adenoidectomy/ OR adenoidectom$.ti,ab. OR Tonsillectomy/ OR 
tonsillectom$.ti,ab. OR Hearing Aids/ OR Nasal Decongestants/ OR nasal decongestant$.ti,ab. 
OR Histamine H1 Antagonists/ OR ((nasal$ or intranasal$) adj3 steroid$).ti,ab. OR Anti-Bacterial 
Agents/ OR (cranial$ adj3 osteopath$).ti,ab. OR craniosacral$.ti,ab. OR autoinflation$.ti,ab. OR 
Homeopathy/ OR homeopath$.ti,ab. OR Probiotics/ OR probiotic$.ti,ab. OR Adjuvants, 
Immunologic/ OR immuno?stimulant$.ti,ab. OR exp Analgesics/ OR Glucocorticoids/ OR 
analgesic$.ti,ab. OR analgetic$.ti,ab. OR Vaccination/ OR vaccinat$.ti,ab. OR baha.ti,ab. OR 
Speech Therapy/ OR speech therap$.ti,ab. 
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S studietypen: hiervoor zijn zoekfilters gebruikt die bij het CBO ontwikkeld zijn 
 

S # zoektermen 

sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 review*).tw. 
OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 review*).tw. OR (systematic* 
adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 review*).tw. OR (methodologic* adj10 
overview*).tw. OR medline.tw. and review-.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

rct 1 randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. OR randomized controlled trial/ 
OR randomized controlled trials.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-method.af. 
OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR random*.tw. 

 

 
X extra termen: 
 

X # zoektermen 

contra-
indicaties 

1 (contraindication$ or contra-indication$ or contra indication$).tw. 

 

 
T woorden in de titel: 
 

T # zoektermen 

otitis 1 (otitis media or (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or fluid)) or (ear$1 adj3 discharg$) or 
glue ear$ or OMA or OME or AOM or CSOM or otorrhea).ti. 

 

 
Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media vraag 4 (2 oud) herh' met 
de bestandsnaam als trefwoord 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P AND I AND S:sysrev 

Medline 14-5-2009 157 med090515 sysrev 

Embase week 22 2009 164 emb090603 sysrev 

PsycINFO 25-5-2009 44 psy090604 sysrev 

combinatie: P AND I AND T:otitis AND S:rct 

Medline 3-6-2009 458 med090604 rct 

Embase week 22 2009 982 emb090604 rct va 1992 

PsycINFO 25-5-2009 6 psy090604 rct 

combinatie: P AND P:extra risico breed AND (S:sysrev OR S:rct) zonder eerder gedownloade 
referenties 

Medline 14-5-2009 107 med090515 extra risico sysrev rct 

Embase week 22 2009 191 emb090603 extra risico sysrev rct va 2002 

PsycINFO 25-5-2009 4 psy090604 extra risico sysrev rct 

combinatie: P AND P:extra risico smal AND T:otitis NOT (S:sysrev OR S:rct) 

Medline 3-6-2009 91 med090604 extra risico observationeel 

Embase week 22 2009 190 emb090603 extra risico observationeel 

PsycINFO 25-5-2009 36 psy090604 extra risico observationeel 

combinatie: P AND X:contra-indicaties 

Medline 14-8-2009 7 med090817 contra-indicaties 

Embase week 33 2009 14 emb090818 contra-indicaties 

combinatie: P:OM AND P:hoog risico AND X:contra-indicaties 

Medline 14-8-2009 3 med090817 contra-indicaties hoog risico 

Embase week 33 2009 6 emb090818 contra-indicaties hoog risico 

combinatie: (P AND X:contra-indicaties) OR (P:OM AND P:hoog risico AND X:contra-indicaties) 

PsycINFO 10-8-2009 2 psy090818 contra-indicaties en hoog risico 
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Aanvulling van de search 
 

 
Reden: Tijdens een overleg met Helene Blok geeft Ad Snik aan dat het hem verbaasd dat er uit de 
eerste search geen referenties over hearing aids gekomen zijn. Gevraagd wordt om de eerste search 
te herhalen met diverse synoniemen voor hearing aids.   
 
datum search: 30 maart 2010 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 4 - behandeling\hearing aids 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 

 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090603 P otitis media 3e versie' 
gebruikt, aangevuld met een term maar ook zonder de inperking 'kinderen' 
 

P # zoektermen 

kind 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 
discharg$).ti,ab. OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR 
otorrhea.ti,ab. OR (draining adj3 ear?).ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or 
toddler$).ti,ab. OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 

alles 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 
discharg$).ti,ab. OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR 
otorrhea.ti,ab. OR (draining adj3 ear?).ti,ab. 

 
 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

 1 Hearing Aids/ OR ((hearing or acoustic$) adj3 (aid? or device? or instrument?)).ti,ab. OR (hearing 
adj3 (amplificat$ or bone conduct$)).ti,ab. 
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S studietypen: hiervoor wordt de door het CBO ontwikkelde zoekfilter voor systematic reviews en 
meta-analyses med091027 CBO filter sysrev & meta Medline en de zoekfilter voor randomised 
controlled trials med091027 CBO filter rct Medline gebruikt 
 

S # zoektermen 

sysrev 1 meta analysis.pt. OR (meta-anal$ or metaanal$).af. OR (quantitativ$ adj10 (review$ or 
overview$)).tw. OR (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. OR (methodologic$ 
adj10 (review$ or overview$)).tw. OR medline.tw. and review.pt. OR (pooled adj3 
analy*).tw. 

rct 
 

1 randomized controlled trial/ OR randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. 
OR randomi?ed controlled trial?.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-method.af. 
OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR random$.tw. 

 
 

 
Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media vraag 4 - hearing aids' met 
de bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie a: P:kind AND I 

Medline 29-3-2010 62 med100330 P kind en hearing aids 

Embase week 12 2010 108 emb100330 P kind en hearing aids 

combinatie b: P:alles AND O AND (S:sysrev OR S:rct) 

Medline 29-3-2010 7 med100330 P en hearing aids sysrev of rct 

Embase week 12 2010 58 emb100330 P en hearing aids sysrev of rct 

combinatie c: P:alles AND O zonder de bij b gedownloade referenties 

Medline 29-3-2010 115 med100330 P en hearing aids rest 

Embase week 12 2010 160 emb100330 P en hearing aids rest 

 
 

 

Aanvulling van de search 
 

 
Reden: Voor het onderdeel chirurgische interventie II  (door Bert van der Baan) wordt een extra 
search uitgevoerd naar tympanoplasty en mastoidectomy. Zie mail van Bert van 23-8-2010 en de 
daaraan voorafgaande mailwisseling. 
 
datum search: 24 augustus 2010 
 

 
opslag files in: G:\doc\Richtlijnenprogramma\Richtlijnen\Lopend\Otitis media - KKCZ 
III\literatuur\resultaten\vraag 4 - behandeling\tympanoplasty en mastoidectomy 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 
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P patiëntenpopulatie:   
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ or otitis media.ti,ab. or (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or fluid)).ti,ab. 
or (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. or (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. or glue 
ear$.ti,ab. or (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. or otorrhea.ti,ab. or (draining adj3 
ear?).ti,ab. 

 
 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

 1 Tympanoplasty/ OR (tympanoplasty or mastoidectomy or tympanomastoidectomy).ti,ab. 

 
 

 
S studietypen: hiervoor wordt de door het CBO ontwikkelde zoekfilter voor systematic reviews en 
meta-analyses med091027 CBO filter sysrev & meta Medline, de zoekfilter voor randomised controlled 
trials med091027 CBO filter rct Medline en de zoekfilter voor observationele studies med091027 CBO 
filter obs Medline gebruikt 
 

S # zoektermen 

sysrev 1 meta analysis.pt. OR (meta-anal$ or metaanal$).af. OR (quantitativ$ adj10 (review$ or 
overview$)).tw. OR (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. OR (methodologic$ 
adj10 (review$ or overview$)).tw. OR medline.tw. and review.pt. OR (pooled adj3 
analy*).tw. 

rct 
 

1 randomized controlled trial/ OR randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. 
OR randomi?ed controlled trial?.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-method.af. 
OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR random$.tw. 

obs 1 epidemiologic studies/ OR exp case-control studies/ OR exp cohort studies/ OR cross-
sectional studies/ OR (case adj3 control).af. OR (cohort adj5 (study or studies or 
analy$)).af. OR (follow-up adj5 (study or studies)).af. OR (longitudinal or retrospective or 
prospective or (cross adj5 sectional)).af. OR (observational adj5 (study or studies)).af. 

 
 

 
X extra termen: 
 

X # zoektermen 

 1 (noncholesteatoma$ or non-cholesteatoma$).ti,ab. OR ((without or no or "not") adj2 
cholesteatoma$).ti,ab. 

 
 

 
Limiteringen: dezelfde limiteringen als hierboven zijn gehanteerd. In Embase is echter één limitering 
toegevoegd: nl. de beperking op referenties afkomstig van Elsevier. Hiermee worden referenties van 
Medline die ook in Embase aanwezig zijn niet extra gedownload. 
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Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘OM vraag 4 tymp en mast' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie a: P AND I AND S:sysrev 

Medline 23-8-2010 3 med100824 SR 

Embase week 33 2010 11 emb100824 SR 

combinatie b: P AND I AND S:rct 

Medline 23-8-2010 17 med100824 RCT 

combinatie b: P AND I AND X AND S:rct 

Embase week 33 2010 37 emb100824 RCT and noncholesteatoma 

combinatie c: P AND I AND X AND S:obs 

Medline 23-8-2010 57 med100824 Obs en noncholesteatoma 

Embase week 33 2010 46 emb100824 Obs en noncholesteatoma 

 
 

 
Algemene opmerkingen:  
 

 
1. Het aantal referenties in Reference Manager én daardoor ook in de literatuurlijsten wijkt af van 

het aantal treffers doordat bij het importeren in Reference Manager de artikelen die al in het 
bestand staan zo veel mogelijk niet geïmporteerd worden (ontdubbelen).  
 

2. De in dit verslag genoemde zoektermen zijn MeSH-trefwoorden als er een / achter de term 
staat. Als er 'exp'  voor een MeSH-trefwoord staat dan betekent dat dat ook naar de in de 
thesaurus onderliggende trefwoorden gezocht is. Voor de andere zoektermen geldt dat ze in 
de titel (ti), in het abstract (ab), in de tekst (tw), in alle velden (af), als publicatietype (pt), of als 
floating subheading (fs) moeten voorkomen. Daarbij is $ een truncatie voor een oneindig 
aantal karakters, en ? een truncatie voor geen of één karakter. Adj betekent adjacent, een 
operator waarmee de nabijheid van woorden aangegeven wordt (adj3 betekent dat de 
zoektermen binnen 3 woorden aan elkaar moeten grenzen, in beide richtingen).  
 

3. Als een werkgroeplid aanwezig is bij de search dan is deze in elk geval aanwezig bij de search 
in Medline. De zoekstrategie zoals die in Medine opgezet is is leidend voor de zoekstrategieën 
in andere databases. Aanpassingen zijn echter nodig omdat thesaurustermen en de zoektaal 
(bij CINAHL) niet hetzelfde zijn. In de andere databases worden trefwoorden gekozen die qua 
betekenis zo dicht mogelijk bij de MeSH-trefwoorden liggen. 
  
 

4. De in dit verslag weergegeven zoekstrategieën zijn in elk geval voor de P, de I en de O voor 
Medline exact weergegeven. Het is echter mogelijk dat in de praktijk met niet-genoteerde 
zoektermen is gecombineerd om de opbrengst specifieker te maken of in te perken. In de 
bestanden zijn de gebruikte zoekstrategieën exact terug te vinden. 
 
 

 
Vraag 5: 
a. Welke anesthesietechniek verdient de voorkeur bij een gecombineerd behandeling van 

middenoordrainage met adenotomie?  
b. Welke pijnbestrijding (peri operatief) en anti-emetica zijn gewenst? 
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datum search:  
 
7 mei 2009 
 

 
werkgroeplid aanwezig: 
 
Irene de Man 
 

 
informatiespecialist: 
 
Marjo Poth 

 
gebruikte databases: 
 
Medline 
Embase 
 

 
interface: 
 
OvidSP 
OvidSP 
 

 
vanaf publicatiejaar: 
 
1950 
1988 

 
zoektermen en/of sleutelartikelen aangeleverd vóór de search: 

 
ja 
 

 
opmerking: Deze search is herhaald. Zie verderop in dit verslag. 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:   
 

P # zoektermen 

kind 1 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or 
toddler$).ti,ab. OR pediatric$.ti,ab. 

adenotomie 1 Adenoidectomy/ OR (Adenoidectom$ or adenoid$ or ear ventilat$).tw. OR Middle Ear 
Ventilation/ OR (tube placement$ or (tube$ adj10 ear) or myringotom$).tw. 

 
 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

farmaca 1 sevoflurane.ti,ab. OR halothane.ti,ab. OR diazepam/ or midazolam/ OR (diazepam or 
midazolam).ti,ab. OR Morphine/ OR Meperidine/ OR (meperidine or pethidine).ti,ab. OR 
Fentanyl/ OR fentanyl.ti,ab. OR exp anesthetics/ or exp "hypnotics and sedatives"/ or 
exp narcotics/ OR exp anesthesia, general/ or anesthesia, intravenous/ OR 
acetaminophen/ or lidocaine/ OR (acetaminophen or paracetamol or lidocaine or 
xylocaine).ti,ab. OR exp analgesics/ or exp anesthetics, local/ OR (an?esthetic$ or 
analgesic$).ti,ab. OR nitrous oxide/ or exp anti-inflammatory agents, non-steroidal/ OR 
nitrous oxide.ti,ab. OR Ketamine/ OR ketamine.ti,ab. OR Diclofenac/ OR Prilocaine/ OR 
(diclofenac or prilocaine).ti,ab. OR Glycopyrrolate/ OR glycopyrrolate.ti,ab. OR 
Ibuprofen/ OR ibuprofen.ti,ab. OR exp Antiemetics/ OR nsaid$.ti,ab. OR 
Metoclopramide/ OR Ondansetron/ OR (metoclopramide or ondansetron).ti,ab. OR 
Cyclooxygenase 2 Inhibitors/  

toediening 1 ad.fs. OR Premedication/ OR premedicat$.ti,ab. OR administration, inhalation/ or 
administration, intranasal/ or exp administration, oral/ or administration, rectal/ or exp 
administration, topical/ OR (oral$ or topical$ or rectal$ or inhalat$ or intranasal$ or 
intravenous$ or total intravenous an?esthesia or intubat$ or mask).ti,ab. OR 
(pre?operative or post?operative).ti,ab. OR peri?operative.ti,ab. OR Preanesthetic 
Medication/ OR pre?an?esthetic.ti,ab. 
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O outcome: 
 

O # zoektermen 

  (nausea or vomit$ or emergence or discomfort or (discharge adj6 time)).ti,ab. OR Anesthesia 
Recovery Period/ OR (recovery or restless or disorient$ or sedat$ or agitat$).ti,ab. OR Pain/ OR 
Pain Measurement/ OR pain.ti,ab. OR Psychomotor Agitation/ OR (efficacy or safety).ti,ab. OR 
(well?being or bleed$ or stridor or laryngospasm$ or hypoxemi$).ti,ab. OR 
psychotomimesis.ti,ab. 

 
 

 
S studietypen: hiervoor zijn zoekfilters gebruikt die bij het CBO ontwikkeld zijn 
 

S # zoektermen 

sysrev 
 

1 meta analysis.pt. OR meta-anal*.af. OR metaanal*.af. OR (quantitativ* adj10 review*).tw. 
OR (quantitativ* adj10 overview*).tw. OR (systematic* adj10 review*).tw. OR (systematic* 
adj10 overview*).tw. OR (methodologic* adj10 review*).tw. OR (methodologic* adj10 
overview*).tw. OR medline.tw. and review-.pt. OR (pooled adj3 analy*).tw. 

rct 1 randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. OR randomized controlled trial/ 
OR randomized controlled trials.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-method.af. 
OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR random*.tw. 

 
 

 
Limiteringen: 
 

op jaartal 1990 tot huidig 

op taal Nederlandse of Engelse taal 

op species geen referenties over dieren 

 
 

 
Resultaten van deze search: 
alle referenties zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media - vraag 5' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P:kind AND P:adenotomie AND (I:farmaca OR I:toediening) AND O AND S:sysrev  

Medline 6-5-2009 13 med090507 sysrev 

Embase week 20 2009 15 emb090520 sysrev 

combinatie: P:kind AND P:adenotomie AND (I:farmaca OR I:toediening) AND O AND S:rct 

Medline 6-5-2009 258 med090507 rct 

Embase week 20 2009 337 emb090520 rct 

 
 

 

Herhaling 
 

 
Reden: Irene de Man wil (volgens haar mail van 6-1-2010) zeker weten of we geen literatuur gemist 
hebben omtrent inductie via damp of iv, wel of niet intuberen, beademingstube of larynxmasker, wel of 
niet een intraveneuze toegang. 
 
datum search: 14 januari 2010 
 

 



38 

 

 
Zoekstrategieën 
Alleen afwijkingen in de hierboven getoonde zoekstrategieën worden vermeld. 

 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090603 P otitis media 3e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

adenotomie  Adenoidectomy/ OR (adenotom$ or adenoidectom$ or myringotom$).ti,ab. 

breed 1 Adenoidectomy/ OR (adenotom$ or adenoidectom$ or myringotom$).ti,ab. OR Middle 
Ear Ventilation/ OR (tube$ adj6 (ear? or place$)).ti,ab. OR (ear? adj3 ventilat$).ti,ab. 
OR ((tube? or grommet?) adj3 (insert$ or place$)).ti,ab. OR tympanostom$.ti,ab. 

kind 1 adolescent/ or exp child/ or exp infant/ OR (child$ or baby or babies or toddler$ or 
teenager$ or adolescent$ or infant$ or juvenile$ or newborn or neonat$ or p?ediatric$ 
or minor or boy? or girl? or school?child$ or school-child$ or pre?school$ or pre-
school$).ti,ab. 

 
 

 
I interventie: 
 

I # zoektermen 

anesthesie  exp Anesthesia/ OR an?esthes$.ti,ab. 

toediening 1 intubation/ or intubation, intratracheal/ or laryngeal masks/ OR Respiration, Artificial/ 
OR exp anesthesia, inhalation/ or anesthesia, intratracheal/ or anesthesia, 
intravenous/ OR ((artificial$ or spontaneous$) adj6 (breath$ or respirat$)).ti,ab. OR 
((intub$ or tube$) adj3 (intubat$ or inhalat$ or intratracheal$)).ti,ab. OR ((laryngeal$ or 
inhalat$ or an?esthe$) adj6 mask?).ti,ab. OR ((intratracheal$ or inhalat$ or 
intravenous$) adj6 an?esthe$).ti,ab. 

intraveneus 1 Anesthesia, Intravenous/ OR (intravenous$ adj6 an?esthe$).ti,ab. 

inhalatie 1 exp Anesthesia, Inhalation/ OR (inhalat$ adj6 an?esthe$).ti,ab. 

masker 1 Laryngeal Masks/ OR (laryngeal$ adj6 mask?).ti,ab. 

intubatie 1 Intubation, Intratracheal/ OR ((intub$ or tube$) adj3 (intubat$ or inhalat$ or 
intratracheal$ or endotracheal$)).ti,ab. 

artificial 1 Respiration, Artificial/ OR (artificial$ adj6 (breath$ or respirat$)).ti,ab. 

spontaan 1 (spontaneous$ adj6 (breath$ or respirat$)).ti,ab. 

 
 

 
O outcome: 
 

O # zoektermen 

  postoperative complications/ or "delayed emergence from anesthesia"/ or pain, postoperative/ or 
"postoperative nausea and vomiting"/ OR (post?operative adj3 complicat$).ti,ab. OR (nausea or 
vomit$ or emergence or discomfort or (discharge adj6 time)).ti,ab. OR Anesthesia Recovery 
Period/ OR (recovery or restless$ or disorient$ or sedat$ or agitat$).ti,ab. OR pain.ti,ab. OR 
(efficac$ or safe$).ti,ab. OR (well?being or well-being or bleed$ or stridor or laryngospasm$ or 
hypoxemi$).ti,ab. OR psychotomime$.ti,ab. OR Pain/ OR Pain Measurement/ OR Psychomotor 
Agitation/ 
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S studietypen: hiervoor wordt de zoekfilter voor systematic reviews en meta-analyses med091027 
CBO filter sysrev & meta Medline en de zoekfilter voor randomised controlled trials med091027 CBO 
filter rct Medline gebruikt 
 

S # zoektermen 

sysrev 1 meta analysis.pt. OR (meta-anal$ or metaanal$).af. OR (quantitativ$ adj10 (review$ or 
overview$)).tw. OR (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. OR (methodologic$ 
adj10 (review$ or overview$)).tw. OR medline.tw. and review.pt. OR (pooled adj3 
analy*).tw. 

rct 
 

1 randomized controlled trial/ OR randomized-controlled-trial.pt. OR controlled-clinical-trial.pt. 
OR randomi?ed controlled trial?.tw. OR random-allocation.af. OR double-blind-method.af. 
OR single-blind-method.af. OR (random adj8 (selection? or sample?)).tw. OR random$.tw. 

 
 

 
Resultaten van deze aanvullende search: 
alle artikelen zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media - vraag 5 
anesthesietechnieken herh' met de bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P:adenotomie AND P:kind AND I:anesthesie AND (S:sysrev or S:rct) 

Medline 13-1-2010 149 med100114 I alg sysrev en rct kind 

Embase week 1 2010 194 emb100115 I alg sysrev en rct kind 

combinatie: P:breed AND P:kind AND I:toediening AND O AND (S:sysrev OR S:rct) zonder 
eerder gedownloade referenties 

Medline 13-1-2010 37 med100114 P breed en I spec en kind en O sysrev en rct 

Embase week 1 2010 73 emb100115 P breed en I spec en kind en O sysrev en rct 

combinatie: P:adenotomie AND P:kind AND I:toediening NOT (P:adenotomie AND I:anesthesie 
AND (S:sysrev or S:rct)) 

Medline 13-1-2010 90 med100114 I specifiek kind rest 

Embase week 1 2010 111 emb100115 I specifiek kind rest 

combinatie: P:breed AND P:kind AND I:intraveneus AND I:inhalatie 

Medline 13-1-2010 10 med100114 I inhalation vs intravenous kind 

Embase week 1 2010 6 emb100115 I inhalation vs intravenous kind 

combinatie: P:breed AND P:kind AND I:masker AND I:intubatie 

Medline 13-1-2010 60 med100114 I laryngeal mask vs inhalation kind 

Embase week 1 2010 33 emb100115 I laryngeal mask vs inhalation kind 

combinatie: P:breed AND P:kind AND I:artificial AND I:spontaan 

Medline 13-1-2010 3 med100114 spontaan vs artifical breathing kind 

Embase week 1 2010 6 emb100115 spontaan vs artifical breathing kind 

 
 

 
Algemene opmerkingen:  
 

 
1. Het aantal referenties in Reference Manager én daardoor ook in de literatuurlijsten wijkt af van 

het aantal treffers doordat bij het importeren in Reference Manager de artikelen die al in het 
bestand staan zo veel mogelijk niet geïmporteerd worden (ontdubbelen).  
 

2. De in dit verslag genoemde zoektermen zijn MeSH-trefwoorden als er een / achter de term 
staat. Als er 'exp'  voor een MeSH-trefwoord staat dan betekent dat dat ook naar de in de 
thesaurus onderliggende trefwoorden gezocht is. Voor de andere zoektermen geldt dat ze in 
de titel (ti), in het abstract (ab), in de tekst (tw), in alle velden (af), als publicatietype (pt), of als 
floating subheading (fs) moeten voorkomen. Daarbij is $ een truncatie voor een oneindig 
aantal karakters, en ? een truncatie voor geen of één karakter. Adj betekent adjacent, een 
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operator waarmee de nabijheid van woorden aangegeven wordt (adj3 betekent dat de 
zoektermen binnen 3 woorden aan elkaar moeten grenzen, in beide richtingen).  
 

3. Als een werkgroeplid aanwezig is bij de search dan is deze in elk geval aanwezig bij de search 
in Medline. De zoekstrategie zoals die in Medine opgezet is is leidend voor de zoekstrategieën 
in andere databases. Aanpassingen zijn echter nodig omdat thesaurustermen en de zoektaal 
(bij CINAHL) niet hetzelfde zijn. In de andere databases worden trefwoorden gekozen die qua 
betekenis zo dicht mogelijk bij de MeSH-trefwoorden liggen 
.  
 

4. De in dit verslag weergegeven zoekstrategieën zijn in elk geval voor de P, de I en de O voor 
Medline exact weergegeven. Het is echter mogelijk dat in de praktijk met niet-genoteerde 
zoektermen is gecombineerd om de opbrengst specifieker te maken of in te perken. In de 
bestanden zijn de gebruikte zoekstrategieën exact terug te vinden. 
 

 

 
Vraag 6: 
Hoe is de organisatie van (na-)zorg voor patiënten met otitis media geregeld? 
 

   
 
datum search:  
 
9 juni 2009 
 

 
werkgroeplid aanwezig: 
 
Ellen Gerrits 
 

 
informatiespecialist: 
 
Marjo Poth 

 
gebruikte databases: 
 
Medline 
Embase 
PsycINFO 
CINAHL 
 

 
interface: 
 
OvidSP 
OvidSP 
OvidSP 
Ebscohost 

 
vanaf publicatiejaar: 
 
1950 
1988 
1987 
1980 

 
zoektermen en/of sleutelartikelen aangeleverd vóór de search: 

 
nee 
 

 
 

 
Zoekstrategieën 
 
 
 

 
P patiëntenpopulatie:  hiervoor is de opgeslagen zoekstrategie 'med 090603 P otitis media 3e versie' 
gebruikt 
 

P # zoektermen 

 1 exp Otitis Media/ OR otitis media.ti,ab. OR (middle adj1 ear adj5 (effus$ or suppur$ or 
fluid)).ti,ab. OR (otitis media adj3 (serous$ or secretor$)).ti,ab. OR (ear$1 adj3 discharg$).ti,ab. 
OR glue ear$.ti,ab. OR (OMA or OME or AOM or CSOM).ti,ab. OR otorrhea.ti,ab. 

2 exp child/ OR child$.ti,ab. OR exp infant/ OR infant$.ti,ab. OR (baby or babies or toddler$).ti,ab. 
OR pediatric$.ti,ab. 

3 1 AND 2 
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I interventie: 
 

I # zoektermen 

 1 patient care management/ or comprehensive health care/ or nursing process/ or patient care 
planning/ or case management/ or critical pathways/ or patient-centered care/ or progressive 
patient care/ or exp "delivery of health care"/ or disease management/ or patient care team/ or 
nursing, team/ OR exp Professional Practice/ OR exp Community Health Services/ OR (role adj5 
(practitioner? or primary care or discipline? or specialist?)).tw. OR (optimal adj5 care adj5 
manag*).tw. OR (appropriate adj5 care).tw. OR ((comprehensive or enhanc*) adj5 care).tw. 

 
 

 
O outcome: 
 

O # zoektermen 

 1 exp treatment outcome/ 

 
 

 
X extra termen: 
 

X # zoektermen 

nl 1 (netherland* or dutch).tw. OR netherlands.in. OR exp Netherlands/ or netherlands.mp. 

organisatie 1 og.fs. 

 
 

 
T titelwoorden: 
 

T # zoektermen 

 1 ((role or manag$ or organi?ation or care or specialist? or practinioner? or discipline? or improv$ 
or optimiz$ or comprehensive or enhanc$).ti.) AND ((otitis media or (middle adj1 ear adj5 (effus$ 
or suppur$ or fluid)) or (ear$1 adj3 discharg$) or glue ear$ or OMA or OME or AOM or CSOM or 
otorrhea).ti.) 

 
 

 
Limiteringen: 
 

op jaartal 1990 tot huidig 

op taal Nederlandse of Engelse taal 

op species geen referenties over dieren 

 
 

 
Resultaten van deze search: 
alle referenties zijn opgeslagen in Reference Manager-bestand ‘Otitis media - vraag 6 (8 oud)' met de 
bestandsnaam als trefwoord 
 

database bijgewerkt tot 
aantal 
treffers 

bestandsnaam 

combinatie: P AND I AND X:nl 

Medline 8-6-2009 39 med090609 organisatie nl 

Embase week 23 2009 118 emb090609 organisatie nl 

PsycINFO 1-6-2009 1 psy090609 organisatie nl 

CINAHL 5-6-2009 7 cin090611 organisatie nl 
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combinatie: P AND I AND O AND X:nl  

Embase  35 emb090609 organisatie nl outcome 

combinatie: P AND I AND X:organisatie 

Medline 8-6-2009 25 med090609 organisatie ww 

CINAHL 5-6-2009 31 cin090611 organisatie ww 

combinatie: P AND I AND T 

Embase week 23 2009 164 emb090609 organisatie ww 

PsycINFO 1-6-2009 7 psy090609 organisatie ww 

 
 

 
Algemene opmerkingen:  
 

 
1. Het aantal referenties in Reference Manager én daardoor ook in de literatuurlijsten wijkt af van 

het aantal treffers doordat bij het importeren in Reference Manager de artikelen die al in het 
bestand staan zo veel mogelijk niet geïmporteerd worden (ontdubbelen).  
 

2. De in dit verslag genoemde zoektermen zijn MeSH-trefwoorden als er een / achter de term 
staat. Als er 'exp'  voor een MeSH-trefwoord staat dan betekent dat dat ook naar de in de 
thesaurus onderliggende trefwoorden gezocht is. Voor de andere zoektermen geldt dat ze in 
de titel (ti), in het abstract (ab), in de tekst (tw), in alle velden (af), als publicatietype (pt), of als 
floating subheading (fs) moeten voorkomen. Daarbij is $ een truncatie voor een oneindig 
aantal karakters, en ? een truncatie voor geen of één karakter. Adj betekent adjacent, een 
operator waarmee de nabijheid van woorden aangegeven wordt (adj3 betekent dat de 
zoektermen binnen 3 woorden aan elkaar moeten grenzen, in beide richtingen).  
 

3. Als een werkgroeplid aanwezig is bij de search dan is deze in elk geval aanwezig bij de search 
in Medline. De zoekstrategie zoals die in Medine opgezet is is leidend voor de zoekstrategieën 
in andere databases. Aanpassingen zijn echter nodig omdat thesaurustermen en de zoektaal 
(bij CINAHL) niet hetzelfde zijn. In de andere databases worden trefwoorden gekozen die qua 
betekenis zo dicht mogelijk bij de MeSH-trefwoorden liggen. 
  
 

4. De in dit verslag weergegeven zoekstrategieën zijn in elk geval voor de P, de I en de O voor 
Medline exact weergegeven. Het is echter mogelijk dat in de praktijk met niet-genoteerde 
zoektermen is gecombineerd om de opbrengst specifieker te maken of in te perken. In de 
bestanden zijn de gebruikte zoekstrategieën exact terug te vinden. 
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BIJLAGE 5: BEWIJSTABELLEN/STUDIEKARAKTERISTIEKEN 

 

 

Evidence tabel paragraaf 2.2: uitgangsvraag 2 
 
Auteurs, 
jaartal 
 

Mate 
van 
bewijs 

Studie 
type 
 

Studie details Patiënt 
karakteristieken 

Interventie en 
controle 

Uitkomsten, follow up en effect 
grootte 

Opmerkingen, 
commentaar 
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Auteurs, 
jaartal 
 

Mate 
van 
bewijs 

Studie 
type 
 

Studie details Patiënt 
karakteristieken 

Interventie en 
controle 

Uitkomsten, follow up en effect 
grootte 

Opmerkingen, 
commentaar 

Bennett KE,  
Haggard MP,  
Silva PA,  
Stewart IA 
 
2001 

C cohort Longitudinaal oz, naar 
gezondheid en 
ontwikkeling in 1000 
kinderen. Metingen bij 
geboorte, van 3-15 jr 
iedere 2 jaar, op 18, 21 
en 26 jr. 

Geboren tussen 1-4-72 
en 31-3-73 

Otologische status (5, 7, 9, 
11, 13 en 15 jr) 
Gedrag- en 
ontwikkelingschalen (11, 13, 
15 en 18 jr)   

 

Otologische status: 74,8% geen OME 
Voor OME pos.: cumulatief, combinatie 
van duur en ernst; voorspellen lange 
termijn uitkomsten beter dan voorspellers 
op 1 bepaalde leeftijd. 
 
Gedrag: cumulative OME 
variabele op 9 jr, gecorrigeerd voor 
sociale groep, geslacht, en maternal 
malaise. Sterke associaties met OME 
geschiedenis tot 9 jr in door  ouder 
gerapporteerd totaal gedrag probleem 
scores (resp 11, 13 en 15jr: -0.079 (-
0.154 tot -0.005, p<0,05), -0.090 (-0.159 
tot -0.021, p<0,01), -0.100 (-0.165 tot -
0.035, p<0,01) en 
ongeconcentreerd gedrag (resp. 11, 13 
en 15 jr: -0.094 (-0.169 tot -0.020, 
p<0,01) -0.095 (-0.164 tot -0.026, p<0,01) 
-0.129 (-0.194 tot -0.064, p<0,001)  en in 
door leraren gerapporteerd 
ongeconcentreerd gedrag op 13 jr (-0.110 
(-0.179 tot -0.041,P<0,01). 
 
ontwikkeling/cognitie:  OME variabele op 
9 jr gecorrigeerd voor sociale groep, 
geslacht, en maternal malaise. 
Sterke associaties met OME 
geschiedenis tot 9 jr: verbaal IQ op 11 en 
13 jr (resp.0.090 (0.0155 tot 0.016, p<0,01) 

en  0.144 (0.073 tot 0.0215, p<0,001), niet 
verbaal en volledig IQ op 13 jr (resp. 
0.111 (0.040 tot 0.182, p<0,01) en 0.144 
(0.073 tot 0.215, p<0,001) , leesproblemen 
op 11, 13, 15 en 18 jr (resp 0.099 (0.0245 

tot 0.174), 0.116 (0.045 tot 0.187), 0.115 

(0.050 tot 0.180) en 0.112 (0.047 tot 0.177), 

p<0,01) en schrijven op 11 en 13 jr.( 0.090 

(0.016 tot 0.165, p,0,05) en 0.115 (0.044 tot 
0.186, p<0,01)  

Na correctie voor socio-economische 
groep en geslacht, had de otologische 
status op 9 jr een marginaal effect opde 
gemiddelde lees score over alle leeftijden 
(p = 0.054, test for linear 
trend over time). 

 



46 

 

Auteurs, 
jaartal 
 

Mate 
van 
bewijs 

Studie 
type 
 

Studie details Patiënt 
karakteristieken 

Interventie en 
controle 

Uitkomsten, follow up en effect 
grootte 

Opmerkingen, 
commentaar 

Feldman HM, 
Dollaghan CA,  
Campbell TF, 
Colborn DK, 
Janosky J, Kurs-
Lasky M, 
Rockette HE, 
Dale PS, 
Paradise JL 
 
2003 

C Prospectief 
cohort 

Onderdeel van een 
groter prospectief 
onderzoek naar 
mogelijke verbanden 
tussen OM op vroege 
leeftijd en latere 
ontwikkeling van 
spraak, taal, cognitie en 
psychosociale 
vaardigheden 

621 kinderen geboren 
tussen 1-3-94 en 27-10-
95 

MacArthur Communicative 
Development 
Inventories (CDI) op 1, 2, en 
3 jr. 

scores op 3 continue schalen van de CDI-
III gerelateerd aan geselecteerde socio-
demografische variabelen. Op alle 3 
schales, scoren meisjes hoger dan 
jongens (p<0.001).  
Kinderen van moeders met de hoogste 
opleiding bereikten de hoogste scores en 
kinderen van moeders met de minste 
opleiding bereikten de laagste scores  
(test for trend, p < 0.001). 
Kinderen waarvan het gezin een private 
zorgverzekering had bereikten hogere 
scores dan kinderen uit gezinnen met een 
ziekenfondsverzekering (p<0,001). 
Blanke kinderen hadden hogere scores 
dan zwarte kinderen (p<0,001). 
In relatie van de  scores tot de maand lft, 
de gemiddelde scores van de  
Vocabulaire schaal varieerde van  61.6 
op 34 
mnd tot 65.6 op 38 mnd, maar de trend 
bij toenemende lft was niet statistisch 
significant. 
Gemiddelde scores van de 
Uitspraakschaal varieerde van 5.9 op 34 
mnd tot 8.4 op 38 mnd, deze trend was 
statistisch significant (p = 0.035).  
Gemiddelde scores op de 
taalgebruik schaal waren 7.7 op 34 mnd 
en 9.3 op 38 mnd, deze trend benaderde  
statistische significantie (p = 0.059). 
De  correlaties tussen door de ouders 
gerapporteerde scores op 3 jr en het 
cumulatieve percentage dagen met MEE 
van de kinderen op 1, 2 en 3 jr 
gecombineerd varieerde van  
 –0.187 tot –0.248 (alle p waarden 
<0.001). Het  percentage dagen met MEE 
en opleidingsniveau van de moeder 
droegen ieder onafhankelijk bij aan de 
scores op 3 jr. 

Scores van de nieuwe 
CDI-III  varieerde positief 
met  
socio-demografische 
variabelen en waren  
significant gecorreleerd 
aan scores van de CDI 
die gebruikt werd toen de 
kinderen jonger waren. 
Niet gecorrigeerde 
correlaties tussen scores 
op 1 en 2 jr en het 
percentages dagen met  
MEE in the 
respectievelijke 
voorafgaande perioden 
waren statistisch 
niet significant of van 
twijfelachtige klinische 
betekenis.  
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Auteurs, 
jaartal 
 

Mate 
van 
bewijs 

Studie 
type 
 

Studie details Patiënt 
karakteristieken 

Interventie en 
controle 

Uitkomsten, follow up en effect 
grootte 

Opmerkingen, 
commentaar 

Greig AVH, 
Papesch ME, 
Rowsell AR, Phil 
D 
 
1999 

C Retrospecti
eve studie 

Onderzoeken mening 
van ouders mbv 
vragenlijsten  ten 
aanzien van het 
plaatsen van TV bij 
kinderen met een 
palatoschisis 

53 kinderen (lft 1-12 jr, 
gemiddeld 5 jr) van de 
multidisciplinaire schisis 
kliniek waarbij TV werden 
geplaatst tussen april 
1992 en februari 1997 

Vragenlijst (VAS) betreffende 
spraak en gehoor 
verbetering, de mate van 
verlies van oorvochten en 
infectie en het totale indruk  
van het effect van de TV 

Ouders waren van mening dat gehoor en 
spraak ver=beterde na plaatsing van TV. 
Er werd geen verschil in het aantal 
oorinfecties of de mate van verlies van 
oorvocht weergegeven agv het plaatsen 
van TV 

Respons 68% (n=36) 
Subjectieve uitkomst 
maten, geen harde 
getallen. 
 

Hellier WPL, 
Corbridge RJ, 
Waters G, 
Freeland AP 
 
1997 

C Retrospecti
eve studie 

Tevredenheid van 
ouders ten aanzien van 
de verbetering van een 
kind na plaatsen van 
TV 

Kinderen = 15 jr (1-15 jr, 
gemiddeld 5,7 jr) na 
plaatsen van TV 3 en 12 
mnd voorafgaand aan het 
versturen van de 
vragenlijst 

Vragenlijst (6 items en 
commentaar ruimte) 
 

Indicatie: 50% ivm gehoor, 17,7% ivm 
infectie, 32,3% ivm beide 
Gehoor: verbetert 92,1%, verslechtert 
1.6%, onzeker 6,5% 
Oorinfectie:minder 74,1%, meer 3,7%, 
gelijk 22,2% 
Besluit plaatsen TV: juist 96,7%, onjuist 
2.1%, onzeker 1,2% 
Aantal HA bezoeken: minder 87%, meer 
5,5%, gelijk 7,5% 
Verzuim school: minder 70,7%, meer 
6,0%, gelijk 23,3% 
Commentaar: merendeel positief, 
negatief ivm wachtlijst voor plaatsing TV 

Subjectieve 
uitkomstmaten 
Uitkomsten stemmen 
overeen met klinisch 
beeld 

Issa A, Bellman 
M, Wright A 
 
1998 
 

C Niet 
experiment
eel (before 
and after) 

Het effect van het 
plaatsen van TV op 
gedragsproblemen bij 
kinderen met OME 

32 kinderen (lft 4-11 jr, 
gemiddeld 7 jr) 
hoorproblemen agv OME  

Paediatric Symptom Checklist 
(PSC) ingevuld ddo ouders 
op de dag van opname en 6 
wkn daarna 

Drie meest voorkomende problemen voor 
OK: 
Concentratieproblemen; verbeterd sign. 
met 57% 
Onrustig gedrag; verbeterd sign. met 50% 
Snel afgeleid; verbeterd sign. met 27%. 
Andere items met een verbetering van 
meer dan 50%:  
schoolresulaten, interesse in school , 
hopeloos gevoel, feeling down 

Subjectieve 
uitkomstmaten 
Placebo effect 
Kleine sample size 
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Karkanevatos A, 
lesser THJ 
 
1998 

C Prospectief 
cohort 

Perspectief van ouders 
op de voordelen of het 
gebrek aan voordelen 
bij het plaatsen van TV 

107 kinderen (1-6 jr) bij 
wie de 1

e
 maal bilaterale 

plaatsing TV gepland 

Pre- en post (12 mnd) 
operatieve vragenlijsten 

Oorpijn = 3 slapeloze nachten: 
Pre 64.4%, median 3-4 (95% BI 1-5) 
Post 14.8%, median 0 (95% BI 1-2) 
 
Antibiotica: pre 78,5%, post 35.5% 
 
Evenwicht: pre 15%, post 10% 
 
Gezondheid: verbeterd post 62,6%  
 
Gehoor (aangesproken vanuit een andere 
ruimte): 
Soms tot zelden; pre 61,6%, post 14%  
Meestal; pre 12,1%, post 57,9% 
 
Gedrag en sociale vaardigheden: 
Problemen pre 48,5%, problemen post 
6,5% 
 
Spraak en taal: 
Problemen pre 37,3%, problemen post 
20,5% 

Oververtegenwoordiging 
jongens (61,7%) 
FU 1jr; effect natuurlijk 
beloop? 
Subjectieve uitkomst 
maten 

Lee J, Witsell 
DL, Dolor RJ, 
Stinnett S, 
Hannley M 
 
2006 
 
 

C Cross 
sectioneel 

Vaststellen kwaliteit van 
leven van kinderen met 
OM en hun verzorgers 

16 sites (12 academisch, 
4 prive klinieken) 
1001 patiënten met OM 
mediaan leeftijd: 2 jaar. 
58% meisjes. 
503 OME, 267 OMA, 258 
recurrente OMA 
verzorgers 89% vr,81 % 
blank, gemiddelde lft 32.6 
(SD 7.4), 30% opl niveau 
high school of lager, 70% 
academisch opl niveau, 
71% full-time of part-time 
werkend, of 
werkzoekend, 25% niet 
werkend  om diverse 
redenen anders dan de 
gezondheid vh kind, 3% 
niet werkend vanwege de 
gezondheid van het kind 

OM-6 survey is gevalideerd 
voor kinderen van 6 mnd tot 
12 jaar met OME (3 mnd) of 
recurrente OMA (3 
 Episodes in de laatste 12 
mnd). Meet klinische 
verandering op 6 doemeien: 
lich. lijden, gehoorverlies, 
spraak beperking, emotionele 
spanning, activiteiten 
beperkingen en bezorgdheid 
verzorgers. 
Antwoorden worden gegeven 
betreffende de afgelopen 4 
wkn. Range  scores van 1-7 
waarbij hogere scores 
slechtere KvL aangeven 
 
Bij kinderen >5 jaar ook Child 
Health  (n-950 completed) 
QuestionairePF28 (proxy) 

OM-6 
Mediane survey score was 2,2 (IQT, 1,5-
3,2).  
 
Score op hoogste items (score 5-7 op 
OM-6): fysiek lijden (26%), bezorgdheid 
verzorger (22%), emotionele pijn (13%), 
gehoorverlies (12%), beperkingen in  
spraak (9%) en bij activiteiten (8%) 
 
Matig positieve correlaties tussen door 
verzorgers gerapporteerde percentage 
tijd met vocht in de oren in de 
voorafgaande maand en the OM-6 
subschalen: 
Bezorgdheid verzorgers (r= 0.46; P< 
0.001),  
Lich. lijden (r=0.43; P< 0.001), 
Activiteiten beperkingen (r=0.33, 
P<0.001),  
Emotionele spanning (r=0.32; P< 0.001), 

Subjectieve uitkomsten, 
weliswaar afgezet tegen 
objectieve maten 
Momentopname. 
Relatief hoog opgeleide 
verzorgers. 
Resultaten niet 
uitgesplitst per type OM 
 
Lee kwam ook uit 
aanvullende search naar 
KvL en relevant voor 
subvraag.  
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(n=295 completed),  
 

overall  OM-6 score (r= 0.46; P< 0.001)  
 
Bij het ouder worden vh kind geven  
verzorgers subjectief gehoorverlies meer 
aan als probleem (r=0.38; P< .001).  
Er bestaat een zwakke correlatie  tussen 
de diagnose gehoorverlies en de door 
verzorgers gerapporteerde 
gehoorverlies(r=0.09; P< 0.01).  
  
PF-28  
Vergeleken met gezonde populatie van 5 
tot 7 jaar en 5 tot 18 jaar, groep met OM 
significant slechtere score op subschalen: 
fysiek functioneren, sociale beperkingen 
door fysieke gezondheid, pijn, 
gedragsproblemen,  impact verzorger op 
emotioneel gebied en tijd en familie 
activiteiten. Alleen mentale subschaal 
significant betere score in de OM groep.   
 
Dus impact QoL op patiënt en verzorger. 
  

Roberts JE, 
Rosenfeld RM, 
Zeisel SA 
 
2004 

A1 Meta 
analyse 

Beoordelen of 1) 
voorgeschiedenis met 
OME in de vroege 
kinderjaren is 
gerelateerd aan 
ontvankelijkheid en 
uitdrukkingsvaardigheid 
van taal , 
woordenschat, 
grammatica of 
spraakontwikkeling bij 
kinderen van 1-5 jr en 
20 of door OM 
veroorzaakt 
gehoorverlies in de 
vroege kinderjaren is 
gerelateerd  aan 
ontvankelijkheid en 
uitdrukkingsvaardigheid 
van taal bij kinderen 

14 studies (correlatie en 
groepstudies) waaruit een 
gepoolde correlatie 
coefficient of standaard 
verschil kon worden 
berekend. 

Ontvankelijkheid en 
uitdrukkingsvaardigheid van 
taal vs OME en 
gehoorverlies, woordenschat, 
grammatica en spraak vs 
OME 

Ontvankelijkheid voor taal vs OME : 
3 correlatiestudies bij 3-jarigen, N=351, 
R=-0.03 (95% BI –0.27, 0.22) : geen 
associatie 
7 parallel groep studies bij kinderen 2-5 jr 
, N=647, standaard verschil -0.25 (95% BI 
-0.41, -0.09) p=0.003, negatieve 
associatie 
 
Ontvankelijkheid voor  taal vs OME en 
gehoorverlies: 
3 correlatiestudies bij kinderen 1-2 jr, 
N=261, R=-0.17 (95% BI –0.29, -0.05), 
negatieve statistisch significante 
associatie 
 
Uitdrukkingsvaardigheid van taal vs OME: 
3 correlatie studies bij 3-jarigen, N=347, 
R=-0.07 (95% BI –0.22, 0.08), geen 
associatie. 

Meeste data niet 
gecorrigeerd voor 
bekende confounders als 
opleidingsniveau moeder, 
SES en kinderopvang 
omgeving. 
Resultaten gevoelig voor 
studie design 
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van 2 jr. 6 parallel groep studies bij kinderen 2-5 jr, 
N=589, standaard verschil –0.24 (95% BI 
–0.412, -0.07) P= 0.006, significante 
negatieve associatie 
 
Uitdrukkingsvaardigheid van taal vs OME 
en gehoorverlies: 
3 correlatie studies bij kinderen 1-2 jr, N= 
261, R=-0.30 (95% BI –0.43, -0.16): 
statistisch significante negatieve 
associatie 
 
Woordenschat vs OME 
4 correlatie studies bij 3-jarigen, N=583, 
R=-0.05 (95% BI –0.23, 0.13): geen 
associatie 
4 parallel groep studies bij 3-jarigen, 
N=734, standaard verschil –0.16 (95% BI 
–0.37, 0.05) p=0.144: geen associatie 
3 correlatie studies bij 3-5 jarigen, N= 
342, R=-0.05 (95% BI –0.16, 0.05): geen 
associatie 
 
Grammatica vs OME 
3 correlatie studies bij 3-5 jarigen, N=342, 
R=-0.07 (95% BI –0.18, 0.04): geen 
associatie 
 
spraakontwikkeling vs OME 
3 parallel groep studies bij 3-jarigen, 
N=613, standsaard verschil –0.15 (95% 
BI-0.32, 0.01) p=0.65: geen associatie 

Wilks J, Maw R, 
Peters TJ, 
Harvey I, 
Golding J 
 
2000 

B RCT Effect van chirurgie ten 
opzichte van watchfull 
waiting op 
gedragproblemen en de 
mogelijke associatie 
met gehoorverlies 

182 kinderen 
(gemiddelde lft 35,3 mnd) 
met 3 mnd geschiedenis 
OME 
Gemiddeld 18.1 mnd 
symptomen van 
gehoorverlies door 
ouders gerapporteerd  

Interventie chirurgie 
(bilaterale TV 6 wk na 
randomisatie) 
Controle watchfull waiting 
(met herbeoordeling na 9 
mnd) 
 
FU 18 mnd 

Gedragsproblemen mbv Richman 
behaveriol Checklist, score = 10 
Baseline: 55% in beide groepen 
 
Na 9 mnd: interventie 30% (25/84), 
controle 47% (31/66), p=0,031 
 
Na 18 mnd: interventie 24% (16/67), 
controle 20% (11/56), p=0,66 

Intention to treat analyse, 
maar behandeling in 
controle groep wijzigt 
 
Associatie 
gedragsporblemen en 
gehoorverlies niet 
vastgesteld na correctie 
voor confounders 
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Vervolg: kwaliteit 
van leven 
studies 

       

Kubba H, Swan 
I, Gatehouse S 
 
2005 

C Cross-
sectioneel 

Kwaliteit van leven 
meten mbv TAPQOL 
vragenlijsten bij 
preschool kinderen met 
een zere keel en Otitis 
Media.  

150 (76 jongens, 74 
meisjes) kinderen 1-5 jaar 
(gem. 3,4; mediaan 4).  
 
Na 1

e
 lijn verwijzing de 

eerste keer in het 
ziekenhuis zijn gekomen 
met een: OME (67), AOM 
(47) of zere keel (36).  
 

TAPQOL (TNO-AZL 
Preschool Quality of Life 
Questionnaire)  
 
In vergelijking met een VAS-
schaal, een 5punten Likert 
schaal en de Health utilities 
Index mark III (HUI-3), OM-6.  

Gem. TAPQOL domeinscores (0= laagst, 
100 = hoogst) van OME groep  
> 60: agressie 
>70: slaap en angst 
>80: abdominal, huid, eetlust, 
communicatie 
>90: zweten, eten, vitaliteit, positieve 
humeur, sociaal gedrag, bewegen 
Bijna alle domeinen ceiling effecten en 
grote variatie in scores.  
 
In vergelijking met de andere groepen 
OME groep significant slechtere score in 
communicatie (p=0,014). Slaap juist 
significant betere score (p=0,006) 
vergeleken met AOM en zere keel groep.  
 
Alle scores hoger dan scores bij een 
gezonde populatie.  
 

Correlatie tussen 
TAPQOL scores en 
andere kwaliteit van leven 
vragenlijsten (VAS, HUI, 
OM-6). Door  ceiling 
effects bij de meeste 
domeinen sensitiviteit 
beperkt?  
 
Ouders vullen vragenlijst 
in.  

Rosenfeld R.M., 
Goldsmith MPH 
Tetlu L, Balzano 
A. 
 
1997 

C Cross-
sectioneel 

Evaluatie van 
veranderingen in 
gezondheidsgerelatee-
de kwaliteit van leven 
bij kinderen met OM 
met de OM-6 

186 kinderen van 6 
maanden tot 12 jaar. 
Gem. lft = 3,4 jaar (62% 
man) 
met chronische otitis 
media met effusie of 
recurrent AOM.  

OM-6 bij aanvang ingevuld 
door verzorger en ten minste 
4 weken na de routine clinical 
care.  
Ook lichamelijk onderzoeken 
en oor gerelateerde globale 
kwaliteit van leven vraag 
(VAS-schaal) 

Mediane survey score was 2,8 (95%CI 
2,7-3,0) met een maximum van 7 (is 
slechtere kwaliteit van leven).  
 
Score op hoogste items (score 5-7 op 
OM-6): bezorgdheid verzorger (53%), 
fysiek lijden (28%), emotionele pijn 
(19%), 
gehoorverlies (18%), beperkingen in 
activiteiten (14%) en in spraak (14%). 

Main uitkomstmaat is het 
meten van de 
psychometrische 
eigenschappen van de 
OM-6 (test-hertest 
betrouwbaarheid, 
construct validiteit en 
responsiviteit).  
 
Uit studie blijken deze 
allemaal goed te zijn.  
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Welch D, Dawes 
P. 
 
2007 

C Prospectiev
e cohort 
studie 

Testen van 
langetermijn gevolgen 
op kwaliteit van leven 
bij mensen met OM  

1073 mensen 
geboortecohort met OME. 
Van de 1019 die nog 
leefden zijn bij 980 
metingen uitgevoerd 

SES, baan status, 
opleidingsniveau, 
persoonlijkheid, mentale 
gezondheid, antisociaal en 
crimineel gedrag en de SF-36 

Geen enkele significante uitkomsten; 
geen relatie OME in de jeugd en kwaliteit 
van leven als volwassene.   

 

Boruk, M., Lee, 
P., Faynzilbert, 
Y., Rosenfeld, 
R.M. 
 
2007 

C Prospectiev
e cohort 
studie 

Impact van OM op 
familie en verzorger 
van het kind en hoe dit 
perceptie op kwaliteit 
van het leven en 
functionele 
gezondheidsstatus 
(FHS) van het kind 
beïnvloedt 

N=159 families (6 
maanden-12 jaar)  
Recurrente en chronische 
OM 
OME: 51%, AOM 33%, 
beide: 16% 
 
Gem. leeftijd: kind 3,3 
jaar; zorgverlener 34 jaar. 
(80% geschoold, 87% 
moeder) 

Caregiver Impact 
Questionnaire (CIQ). (6 
items, 7puntenschaal). Item 
1-6 meet ziektespecifieke 
FHS (1-4 verzorgers fysieke 
FHS, 5-6 verzorgers 
emtionele FHS). Schaal 
aangepast in 0-100.  
 
OM6: eerste 5 vragen 
gebruikt voor FHS omdat die 
gerelateerd zijn aan fysiek 
lijden. Schaal aangepast in 0-
100 (0=slechts, 100=best). 
6

e
 vraag OM-6 over 

bezorgdheid verzorger.  
 
Beide instrumenten 1 VAS-
schaal die impact op kind 
(OM6) en verzorger (CIQ) 
meet.  

Verzorgers rapporteren grote impact  
CIQ score 4-7 soms tot altijd:  
52% nerveus, bezorgd, geïrriteerd en/of 
gefrustereerd. 
49% ’slaapgebrek 
37% aanpassen dagelijkse activiteiten en 
31% aanpassen familie activiteiten  
 
 
Gem. eerste 5 vragen van de OM-6: 68 
(+/-17) 
Laatste vraag OM-6 (bezorgdheid 
verzorger): 4 punten. 
 
62% problemen verzorgers verklaard 
door ziektespecifieke kwaliteit van leven 
klachten van het kind 

In studie ook 
psychometrische 
eigenschappen van de 
meetinstrumenten 
bepaald. Deze zijn goed.  
 
Type II error mogelijk ivm 
te kleine studiepopulatie 
(159 ipv 225) 
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Rovers M.M, 
Krabbe P.F.M, 
Straatman H, 
Ingels K, van der 
Wilt G-J, 
Zielhuis G.A. 
 
2001 

B RCT Effect van de 
behandeling van 
ventilation tubes op de 
kwaliteit van leven bij 
kinderen van 1-2 jaar 
met OME vergeleken 
met watchful waiting 

187 kinderen van 1-2 
jaar.  

Interventiegroep: Ventilation 
tubes 
Controlegroep: Watchful 
waiting 
 
Vragenlijst: TAIQOL en 
Erickson scales 0, 6, 12 
maanden 

Verbeteringen in de kwaliteit van leven in 
beide groepen. Geen significante 
verschillen tussen beide groepen.  

Power niet groot genoeg 
in deze studie.  
 
Interventiestudie – niet 
meenemen verder?  
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Evidence tabel diagnostiek: uitgangsvraag 3 
 

Evidence tables (with references from 2007 onwards for updating literature NICE-guideline 

Surgical management of otitis media with effusion in children) related to key question: Welke 

diagnostische instrumenten kunnen worden gebruikt bij persisterende otitis media met effusie 

(in de tweede lijn) en wat is hun betrouwbaarheid?  

Study  

Bibliographic reference Behn et al, 2007 

Source of funding  not reported 

Competing interest not reported 

Setting Tertiary pediatric clinic (BC Children’s Hospital Vancouver) 

Objective(s) of the study To determine the accuracy of the Rinner and Weber tuning fork tests in 
predicting degree of hearing loss secondary to otitis media in children 
(<12y) compared with pure-tone audiometry 

Questions addressed Not mentioned 

 

 
 
Methods 

 

Study design  Prospective study (according to authors)  

Reference standard test Pure-tone audiometry was performed to establish the presence and 
degree of an air-bone gap (ABG). ABG calculated as the difference 
between right ear ABG and left ear ABG=RPTA-LPTA (PTA= pure tone 
audiometry) 

Diagnostic test(s) evaluated Rinne and Weber tuning forks tests. Response on Weber test: right, left or 
midline. Response on Rinne test: AC>BC or AC<BC (AC=BC group [n=2] 
was excluded)  

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

During the same visit 

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

Not described 

Study population  Children 2y<age<12y. Diagnosed with unilateral or bilateral OME based 
on history and physical examination, including otoscopie, and – in some 
cases – impedance tympanometry. Exclusion criteria: 1) history of 
sensorineural hearing loss, 2) presence of ventilation tubes at the time of 
visit, 3) presence of tympanic membrane perforations, 4) history of ear 
surgery, 5) developmental delay, 6) lack of English-language fluency.  

 

 
 
Results 

 

Numbers N=58 

Patients and disease 
characteristics 

58 subjects with OME (17 right sided, 11 left sided and 30 bilateral). 21 
females and 37 males, varying in age from 2-11 years (mean age: 5.8) 

Accuracy Weber testing: 
No significant association between ABG and lateralization response (at 
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256 or 512 Hz tuning fork) [outcomes in a graph that is hard to interpret] 
 
Rinne testing (256 Hz; for a 10 dB increase): 
Right ear odds ratio Response AC<BC and RPTA: 2.738 [95% CI: 1.324; 
5.661] 
Left ear odds ratio Response AC>BC and LPTA: 2.481 [95% CI: 1.268; 
4.853] 
 
When adjusted for age, gender and diagnosis: 
Right ear odds ratio Response AC<BC and RPTA: 2.428 [95% CI: 1.076; 
5.479] 
Left ear odds ratio Response AC>BC and LPTA: 2.193 [95% CI: 1.046; 
4.497] 
 
Rinne testing (512 Hz; for a 10 dB increase): 
Right ear odds ratio Response AC<BC and RPTA: 2.415[95% CI: 1.301; 
4.483] 
Left ear odds ratio Response AC>BC and LPTA: 3.116 [95% CI: 1.589; 
6.113] 
 
When adjusted for age, gender and diagnosis: 
Right ear odds ratio Response AC<BC and RPTA: 2.210 [95% CI: 1.142; 
4.277] 
Left ear odds ratio Response AC>BC and LPTA: 2.895 [95% CI: 1.307; 
6.413] 
 256Hz       512Hz           
 right left right left 
Se:  0.80 0.82 0.54 0.64  
Sp: 0.50 0.66 0.83 0.85 
In predicting ABG <20dB 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests - 

Adverse effects 
 

Not reported 

 

 
 
Critical appraisal 

 

Authors conclusion The overall accuracy of the Rinne and Weber tuning fork tests in 
predicting conductive hear loss associated with OME is poor. 

Results validity Level B/C study. See ROB table 

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Fishpool et al, 2009 

Source of funding  not reported 

Competing interest not reported 

Setting Day surgery unit of Princess Royal University Hospital, Farnborough 
Common, Kent 
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Objective(s) of the study to investigate the validity of tympanometry as a diagnostic test for middle 
ear effusion. Furthermore, by deliberately excluding nitrous oxide from the 
general anaesthesia mixture given prior to  myringotomy, we aim to 
compare our results with those studies that did use nitrous oxide to see if 
the displacement theory is upheld. 

Questions addressed Not mentioned 

 
 
Methods 

 

Study design  Prospective study (according to authors)  

Reference standard test Myringotomy (under a nitrous oxide-free general anaesthetetic) 

Diagnostic test(s) evaluated Tympanometry. Results interpreted according to the Jerger classification. 

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Tympanometry was performed 1 hr before surgerery.  

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

Not described 

Study population  Patients (aged 1.5-15 years) with a clinically assessed 3 month history of 
middle ear effusion were included in the study. All were listed for unilateral 
or bilateral insertion of ventilation tubes. 

 
 
Results 

 

Numbers N=172 [325 ears] 

Patients and disease 
characteristics 

See study population. Prevalence of middle ear effusion was 0.64 and that 
of a dry ear 0.36. 

Accuracy 
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Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests - 

Adverse effects 
 

Not  

 
 
Critical appraisal 

 

Authors conclusion Tympanometry is a valid test in assessing the presence of middle ear 
effusion compared to a `gold standard' of myringotomy performed after a 
nitrous oxide-free general anaesthetic. 
 
Our results demonstrate that the use of nitrous oxide as an inhalational 
anaesthetic may reduce the specificity and positive predictive value of a 
preoperative tympanogram and the operating surgeon must be aware of 
the anaesthetic administered before they judge whether to proceed with 
grommet insertion in case of a `dry 
tap' at rnyringotomy. 

Results validity Level B/C study. See ROB table 

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Lee, 2010 

Source of funding  not reported 

Competing interest None declared 

Setting Secondary referral hospital (St. Mary’s Hospital, Catholic University) South 
Korea 

Objective(s) of the study To determine the accuracy of pneumatic otoscopy, a tympanogram and 
otomicroscopy for diagnosing otitis media with effusion (OME) in a 
pediatric population.. 

Questions addressed Not mentioned 

 
 
Methods 

 

Study design  Prospective study (according to author)  

Reference standard test Myringotomy (using EMLA 5% cream as local anesthesia) 
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Diagnostic test(s) evaluated Pneumatic otoscopy, tympanometry and otomiscroscopy. 
 
OME was diagnosed with pneumatic otoscopy or otomicroscopy when one 
or more of following findings were seen: an opaque tympanic membrane, 
the TM was yellow or amber color, the TM displayed decreased mobility, 
the presence of an air fluid level or bubbles, and a retracted tympanic 
membrane. 
 
The tympanometric curve results were classified according to modified 
Jerger’s classification as type A, B or C. The type A and C curves were 
interpreted as no middle-ear effusion, and type B was interpreted as a 
predictive of middle-ear effusion. 

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Not reported 

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

7 years experience as an otolaryngologist as well as an otological surgeon. 
Experience audiologist ? 

Study population  All Children < 10 years diagnosed in winter time. 

 
 
Results 

 

Numbers N=124 (64 boys and 60 girls). The mean patient age was 68.6 
months (standard deviation: 25.8 months, range: 23–122 months). 
Patient with data on perforated ears, discharging ears, failed 
tympanogram and failed myringotomy were excluded. 

Patients and disease 
characteristics 

81 children (43 boys and 38 girls; 76 right ears and 79 left ears) were 
chosen. The mean age of this study group was 69 months (standard 
deviation: 26.4 months, range: 28–108 months). The myringotomy under 
local 
anesthesia failed in 32 children (14 boys and 18 girls) and their mean age 
was 39 months (standard deviation: 17.1 months, range: 23–122 months). 
 
Prevalence OME: 130/155. 

Accuracy 

 
 
There was no statistically significant difference between the three 
diagnostic tools and myringotomy for the sensitivity and specificity for 
detecting OME. McNemar’s x2 test showed a p value = 0.111 between 
pneumatic otoscopy and myringotomy, a p value = 0.601 between 
tympanometry and myringotomy, and a p value = 0.059 between 
pneumatic otoscopy and myringotomy. 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests - 
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Adverse effects 
 

Not  reported 

 

 
 
Critical appraisal 

 

Authors conclusion Otomicroscopy can make a more accurate diagnosis even for children who 
are seen at an outpatient clinic. The much higher specificity of 
otomicroscopy makes it the best confirmative test and its much higher 
positive predictive value can prevent a late diagnosis of OME, which can 
result in severe sequelae.  

Results validity Level C study. See ROB table 

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Young et al, 2009 

Source of funding  Funded by The Auckland Medical Research Foundation. 

Competing interest None declared 

Setting Secondary care setting within a high prevalence population (Manukau 
Surgery Centre, Middlemore Hospital, New Zealand). 

Objective(s) of the study To determine the diagnostic accuracy of otomicroscopy performed by 
otolaryngology specialists for the diagnosis of paediatric middle ear 
effusions. Data will help determine the role of otomicroscopy for the 
diagnosis of paediatric middle ear effusions. 

Questions addressed Not mentioned 

 
 
Methods 

 

Study design  Prospective study of consecutive children (according to authors) 

Reference standard test Myringotomy 

Diagnostic test(s) evaluated otomicroscopy 

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Otomicroscopy took place on  anaesthetised child by one of two specialist 
Otolaryngologists. 

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

Details not reported. Personnel: a specialist otolaryngologist, 
otolaryngology resident doctor, or ear nurse specialist. 

Study population  N=86 (167 ears) consecutive children on surgical lists between December 
2004 and Frebruary 2005. Indication for surgery was recurrent acute otitis 
media or persistent OME.  
 
Age: 3.5 years (median); range: 10 mo to 13 years. 
Fifty children were male and thirty-six female. 

 
 
Results 

 

Numbers 32 ears were excluded due to unavailability of the study surgeon.  
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Patients and disease 
characteristics 

52.6% were found to contain an effusion. 

Accuracy The sensitivity of otomicroscopy was 94.4% (95% CI: 85.5–98.2), and the 
specificity of otomicroscopy 93.8% (95% CI: 84.0–98.0). The Cohen’s 
kappa figure was 0.88 (95% CI: 0.80–0.96). 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests - 

Adverse effects 
 

Not reported 

 
 
Critical appraisal 

 

Authors conclusion Otomicroscopy performed by the specialist otolaryngologist is an accurate 
tool for the diagnosis of middle ear effusions. Otomicroscopy performed on 
the anaesthetised child achieves greater diagnostic accuracy than 
tympanometry and pneumatic otoscopy. 

Results validity Level B study. See ROB table 

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Teppo, 2007 

Source of funding  Not reported 

Competing interest The authors have no financial, personal or other conflicts of interests 
regarding this work. 

Setting (Secondary care) Kanta-Hame Central Hospital, Hameenlinna, Finland. 

Objective(s) of the study This study aimed to assess the diagnostic performance of three different 
acoustic reflectometry devices, and to evaluate the intercorrelation of the 
results. 

Questions addressed Not mentioned 

 
 
Methods 

 

Study design  Cross-sectional study 

Reference standard test microscopic myringotomy with glass tip suction 

Diagnostic test(s) evaluated Acoustic relectometry with different instruments first generation acoustic 
reflectometer (Acoustic OtoscopeTM, ENT Medical Devices Inc., USA) and 
two second-generation SG-AR devices, one for professional use, the other 
intended to be used by parents (Ear Check ProTM Otitis Media Detector 
and Ear CheckTM Middle Ear Monitor, respectively, MDI Instruments, 
USA). Two separate dichotomizations were evaluated: 

- Color code green + yellow = test negative; color code red=test 
positive. 

- Color code green = test negative; color code red+ yellow =test 
positive. 
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Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Time interval between the initial AR recording and myringotomy was 3 h 
maximum.  

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

otolaryngology consultants. Details of training were not reported. 

Study population  consecutive pre-school (<7 years of age) child patients (100 ears) 
undergoing outpatient otomicroscopic myringotomy (with or without 
grommet insertion) because of recurrent otitis media or glue ear. No 
exclusion criteria other than age. 

 
 
Results 

 

 
 
Results 

 

Numbers N=50 (100 ears) 

Patients and disease 
characteristics 

Mean age: 35 mo (range: 10 mo – 6 years). 66% were boys.44% 
underwent also adenoidectomy.  

Accuracy      Sp (95%CI) Se (95%CI) 
Acoustic OtoscopeTM   83%  63% 

(74-93) (47-78) 
 

Ear Check ProTM Otitis Media Detector 64%  88% 
(professional model)   (51-77)  (78-98) 
 
Ear CheckTM Middle Ear Monitor  54%  92% 
(consumer model)   (40-68)  (84-100) 
 
Yellow and red color-codes (moderate to high risk of OME) was considered 
a test positive finding 
 
 
Acoustic OtoscopeTM    98%   30%  
     (95—100)  (16—45) 
Ear Check ProTM Otitis Media Detector  84%    83%  
(professional model)   (74—94)  (71—95) 
 
Ear CheckTM Middle Ear Monitor  85%    77%  
(consumer model)   (75-95)  (63-90) 
 
Using the red color-code (high risk of MEF) as test positive finding 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests intercorrelation of test results (kappa coefficient) 
Acoustic OtoscopeTM vs Ear Check ProTM Otitis Media Detector: 0.22 
(0.06-0.38) 
Acoustic OtoscopeTM vs Ear CheckTM Middle Ear Monitor: 0.25 (0.12-
0.44) 
Ear Check ProTM Otitis Media Detector vs Ear CheckTM Middle Ear 
Monitor: 0.60 (0.47-0.74) 

Adverse effects 
 

Not reported 

 
 
Critical appraisal 
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Authors conclusion Newer spectral gradient acoustic reflectometers perform better than 
the older first-generation model. In this study, the consumer model gave 
the same information as professional model, but its diagnostic validity in 
the hands of layman consumers needs to be confirmed. 

Results validity Level B study. See ROB table 

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Teppo, 2009 

Source of funding  A grant from Finnish Cultural Foundations Häme Regional Fund was 
helpful in the preparation of the manuscript. 

Competing interest The authors have no financial, personal, or other conflicts of interest 
regarding this work. 

Setting Secondary care (Kanta-Häme Central Hospital, Finland). 

Objective(s) of the study This study aimed at evaluating the diagnostic accuracy of a consumer 
model acoustic reflectometer in the hands of parents in the detection of 
middle-ear fluid among children in the home setting. 

Questions addressed Not mentioned 

 
 
Methods 

 

Study design  Prospective diagnostic study according to STARD guidelines. (according to 
authors) with consecutive patients 

Reference standard test Otomicroscopic myringotomy in general anaesthesia with glass tip suction 

Diagnostic test(s) evaluated Acoustic reflectometry recording by the parents of a child with the Ear 
CheckTM Middle Ear Monitor consumer model acoustic reflectometer. 
Before surgery, one of the parents performed the AR recording with the 
Ear CheckTM Middle Ear Monitor consumer model acoustic reflectometer 
Two separate dichotomizations were evaluated: 

- Color code green + yellow = test negative; color code red=test 
positive. 

- Color code green = test negative; color code red+ yellow =test 
positive. 

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Time interval between the AR recording and myringotomy was three hours 
maximum. 

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

The operating principle, use, and interpretation of results were briefly 
explained, the actual device and its user interface were presented, and a 
demonstration (one recording from one ear of the child) by a physician 
was given. The whole process took approximately five minutes, though it 
was not timed. 

Study population  pre-school (<7 years) children referred from primary care for ambulatory 
myringotomy with ventilation grommet insertion due to recurrent AOM or 
suspicion of glue ear. Referral criteria: recurrent (>3 in 6 months or >4 in a 
year) or persistent OME (> 3 months). 78 children recruited. No exclusion 
criteria other than age. 

 
 
Results 
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Numbers N=74 [148 ears] (2 children refused AR recording; parents of 2 children did 
not give informed consent). The recording failed (error signal) in 27 (18%) 
ears, resulting in a total of 121 ears (82%) with interpretable reading 
and, thus, eligible for specificity and sensitivity analyses 

Patients and disease 
characteristics 

Mean age of the patients was 37 months (range 10-76), 42 (57%) were 
boys. MEF was present in 57 (39%) ears in otomicroscopic myringotomy. 

Accuracy 

 
 
 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests - 

Adverse effects 
 

Not reported 

 
 
Critical appraisal 

 

Authors conclusion The negative screening result was very reliable. Thus, home screening of 
otitis among otitis-prone children and home follow-up of resolution of 
middle-ear fluid afterwards deserves to be studied in the home setting in 
the future. 

Results validity Level B study. See ROB table 

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Chianese et al 2007 

Source of funding  School of Medicine, University of Pittsburgh, Pennsylvania 

Competing interest None reported 

Setting Inner-city primary care center in Pittsburgh, Pennsylvania 

Objective(s) of the study To evaluate the accuracy of spectral gradient acoustic reflectometry 
(SGAR) in children aged 6 to 24 months, and to compare SGAR with 
tymanometry 

Questions addressed Not explicitly stated 

 
 
Methods 

 

Study design  According to authors: comparison of diagnostic tests  

Reference standard test Otoscopic diagnosis  
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Diagnostic test(s) evaluated SGAR, tympanometry 

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Not reported 

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

Not reported 

Study population  Presumably healthy children aged 6 to 24 months (data from a recent 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the efficacy of 
influenza vaccine in preventing acute otitis media). Excluded children who 
were born prematurely, had a craniofacial abnormality, or had 
tympanostomy tubes inserted. The diagnosis of middle ear effusion 
required the presence of at least 2 of 4 elements: decreased or absent 
tympanic membrane mobility, yellow or white discoloration of the tympanic 
membrane, opacification of the tympanic membrane not due to scarring, 
and visible bubbles or air-fluid levels. 

 
 
Results 

 

Numbers We enrolled 786 children. The SGAR results were available for 3096 
otoscopic examinations in 647 of the 786 eligible children. A total of 2854 
tympanograms were obtained from 597 children. 

Patients and disease 
characteristics 

Age at entry, mo 
6-12:  259 (48%) 
13-18: 156 (29%) 
19-24:  130 (24%) 
 
Sex 
Male:  297 (54%) 
Female:  248 (46%) 
 
Race 
Black:  223 (41%) 
White:  282 (52%) 
Asian:  3 (0.6%) 
Hispanic: 6 (1%) 
Other:  31 (6%) 
Otitis prone (> 3 diagnoses of AOM in 6 mo or > 4 diagnoses of AOM in 12 
mo) 123 (23%) 

Accuracy Using the manufacturer’s recommended pass or fail cutoff for diagnosing 
MEE (≥70° vs <70°), sensitivity: 47%, specificity: 90%. Using a more 
stringent criterion of greater than 95° vs 95° or less: sensitivity: 78%; 
specificity: 64%. The estimated area under the ROC curve generated 
by all of the SGAR data was 0.78. 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests - 

Adverse effects 
 

Not reported 

 
 
Critical appraisal 
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Authors conclusion 

 

Results validity  

Other /Addendum  

 
Study  

Bibliographic reference Rogers et al 2010 

Source of funding  None 

Competing interest None 

Setting Tertiary Center 

Objective(s) of the study The purpose of this study is to better delineate the sensitivity and 
specificity of handheld pneumatic otoscopy, binocular microscopy, and 
tympanometry in identifying middle ear effusions in children. A secondary 
aim is to determine if the sensitivity and specificity change when patient 
age and examiner experience are considered. 

Questions addressed Not explicitly stated 

 
 
Methods 

 

Study design  Prospective study according to authors 

Reference standard test Myringotomy 

Diagnostic test(s) evaluated Tympanometry, pneumatic ostoscopy, binocular microscopy 

Time interval and treatment(s) 
administered between the tests 

Not reported 

Investigator(s) and 
assessor(s) training 

Training not reported. Tympanometry performed by experienced 
otolaryngologist 

Study population  Patients between the ages of 5 months and 5 years who met indications for 
myringotomy and tympanostomy tube placement were enrolled over a 1-
year period. Inclusion criteria included children with a history of recurrent 
otitis media or chronic otitis media with effusion. Specifically, the children 
had at least 3 episodes of otitis media in 6 months, 4 episodes of otitis 
media in 1 year, or otitis media with effusion for at least 3 months. Patients 
with craniofacial syndromes or those who already had ear tubes were 
excluded. 

 
 
Results 

 

Numbers A total of 102 patients, or 201 ears, were enrolled and completed the study 
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Patients and disease 
characteristics 

 

Accuracy 

 

Reproducibility - 

Cut-Off determination - 

Comparison of two or more tests See Accuracy 

Adverse effects 
 

Not reported. 

 
 
Critical appraisal 

 

Authors conclusion Binocular microscopy performed by staff pediatric otolaryngologist 
showed the best sensitivity, 88.0%, and best specificity, 89% 
(kappa = .77). 
Our results showed that age also had an effect on determining the 
presence of middle ear effusion. For patients aged 5–12 months, the 
tympanometer was sensitive, 90.9%, but the least specific, 28.6% (kappa = 
.22). The tympanometer was slightly more sensitive and specific in patients 
aged 13–24 months, with a sensitivity of 92.1% and specificity of 38.3% 
(kappa = .29). It was the best predictor of middle ear effusion in patients 
aged 25–69 months, even with a lower sensitivity of 74.4%, because the 
specificity increased to 58.2% (kappa = .32). 

Results validity Level B/C. See RoB table 

Other /Addendum  
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Evidence tabellen: uitgangsvraag 4 - behandeling 
 
Studiekarakteristieken van ingesloten studies rAOM_AB 

 
  

Studie Leach 2006 

Methods Systemayic review (Cochrane) 

Studies N=5, antibiotica versus controle ter preventie van rAOM bij kinderen gedurende 
interventie 
FU 

Interventies  
 

Behandeling met antibiotica gedurende zes weken of langer ter preventie van rAOM 

Uitkomsten  
 

4,2% (9/211) kinderen in interventiegroep maakte  rAOM door vs 10,2% (12/118) in de 
controlegroep (vijf studies, pooled RR 0.45, 95% BI 0.20, 1.01). 
 
In één studie bijwerkingen (diarree, braken of allergische reacties) beschreven: geen 
verschil tussen de behandelgroep (3/76) en controlegroep (3/41); RR 0.54, 95% BI 0.11, 
2.55). 

 
In twee studies resistentie gerapporteerd bij profylactisch amoxicilline gebruik: 
antibioticagroep  drie tot vier maanden na start 30.7% (31/101) kinderen in 
interventiegroep vs  22.5% (18/80) in de controlegroep resistente H. influenza of M. 
catarrhalis of beide (RR 0.54, 95% BI 0.11, 2.55 

Opmerkingen 
 

 

Studie Rosenfeld 2003 

Methods Meta analyse 
 

Studies  n = 10, antimicrobiële profylaxe versus placebo ter preventie van rAOM bij kinderen 
FU: enige mnd tot 2 jr (median 6 mnd) 
 
Inclusie criteria:  RCT  1966-aug 2002 
Exclusie criteria: kinderen met baseline OME, immuun deficiëntie, schisis, cranio-faciale 
afwijkingen of syndroom van Down,  

Interventies  
 

Dagelijks  antimicrobiële therapie in de halve dosering van normaal bij OMA 

Uitkomsten  
 

absolute afname rAOM bij antibiotische profylaxe  –0.09 episode (95% BI –0.12,-0.05, 
NNT 11) per patiënt maand of 1.1 jaarlijkse episode (95% BI 0.6, 1.4) 
toename kans gedurende mediane studieduur 6mnd geen OMA door te maken 21 % 
(95% BI 0.13, 0.30)  
Significante reductie vd kans om minder dan drie verdere episodes van OMA door te 
maken gedurende de studieduur ( RD 8%; 95% BI 0.04, 0.12, NNT 12) 

Opmerkingen 
 

 

 
 

 

 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies OME_AB 

 
Studie Rosenfeld 2003 

Methods Meta analyse 
 

Studies  n = 9, behandeling met antibiotica bij kinderen met OME vs placebo 
FU: 10 dgn- 8 weken (mediaan 4 weken) 
 
Inclusie criteria:  RCT  1966-aug 2002 
Exclusie criteria: kinderen met baseline OME, immuun deficiëntie, schisis, cranio-faciale 
afwijkingen of syndroom van Down, ongeblindeerde studies, profylactische behandeling 
met antibiotica, heranalyse. 

Interventies  
 

Dagelijks  antimicrobiële therapie met de aanbevolen therapeutische dagelijks dosis. 
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Uitkomsten  
 

overall RD 15% in het voordeel van behandeling met antobiotica ten opzichte van placebo 

(95% BI 0.06, 0.24, NNT 7).  

Profylactisch behandeling met antibiotica verschilt niet significant ten opzichte van 
placebo kregen (RD 0.12, 95% BI –0.11, 0.35). 

Opmerkingen 
 

 

 
 

 

 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies CSOM_AB 

 
Studie Veen 2007 

Methods RCT 
 

Subjects  n = 101, behandelimg met oordruppels die antibiotica en steroïden bevatten geduren de 6 
wkn bij kindern met CSOM aangevuld met ofwel trimethoprim/sulfamethoxazole ofwel 
placebo. 
 
FU: 6 wkn , 12 wkn, 1 jr 
 
Inclusie criteria:  lft 1 tot 12 jr, gedocumenteerde vg ≥ 3 mnd otorroe (trommelvleisbuisje 
of trommelvliesperforatie)  
Exclusie criteria: kinderen met cholesteatoma, immuun deficiëntie anders dan IdA of IgE 
subklassen, cranio-faciale afwijkingen, syndroom van Down, cystic fibrosis, primaire 
ciliaire dyskinesie, allergie voor trimethoprim/sulfamethoxazole of continue toediening van 
antibiotica langer dan zes weken in de voorgaande zes maanden. 

Interventies  
 

6 of 12 wkn 2 dd trimetoprim/sulfamethoxazole (18mg/kg, 2x dd) of placebo als aanvulling  
op 6 wkn behandeling met oordruppels die antibiotica en steroïden bevatten. 
 

Uitkomsten  
 

6 wkn: 28% vs 53% nog otomicroscopisch bewezen otorroe (RD –25%; 95% BI –44%, -
6%; NNT 4) in voordeel behandelgroep 
 
12 wkn: 32%  vs47% nog otomicroscopisch bewezen otorroe (RD –15%; 95% BI –34%, 
4%; NNT 7) in voordeel behandelgroep. 
 
1 jr: geen verschil meer in beide groepen (RD 5%; 95% BI –12%, 22%) 
 
Subgroep analyse duur van otorroe op behandeleffect: 
6 wkn: 
Duur otorroe > 6 mnd: 29% (n=8) vs 67% (n=14)nog otomicroscopisch bewezen otorroe 

(RD –38%; 95% BI –64%, -12%; NNT 3) in voordeel behandelgroep. 
Duur otorroe > 3mnd-< 6mnd: 26% (n=5) vs 43% (n=13) nog otomicroscopisch bewezen 
otorroe (RD –17%; 95% BI –44%, 10%; NNT 6). 

 
12 wkn: 
Duur otorroe > 6 mnd: 39% (n=11) vs 71% (n=15) nog otomicroscopisch bewezen otorroe 

(RD –32%; 95% BI –59%, -5%; NNT 6) in voordeel behandelgroep. 
Duur otorroe > 3mnd-< 6mnd: 21% (n=4) vs 29% (n=8) nog otomicroscopisch bewezen 
otorroe (RD –8%; 95% BI –33%, 17%; NNT 13). 
 
1 jr: geen effect meer op behandeleffect 
 
Leeftijd geen invloed op behandeleffect 
 
Bijwerkingen: 
6 wkn: 
Braken of diarree 9% behandelgroep vs 2 % placebogroep (RD 7%; 95% BI –2%, 16%; 
NNH 14). 
Geen afwijkingen in hematologische bloeduitslagen, lever= en nierfuncties 
1 kind in behandelgroep huiduitslag 
12 wkn: 
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Geen verschil tussen groepen mbt braken of diarree 
Geen afwijkingen in hematologische bloeduitslagen, lever= en nierfuncties 
In beide groepen 1 kind met mastoiditis 

Opmerkingen 
 

 

 
 

 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 chirurgische interventies II 
 

Studie Vartiainen, 1992 

Methoden Retrospectieve studie 

Deelnemers n = 76 (42 oren droog en 34 chronische looporen) 

Gem. leeftijd = 9,2  

M: 45, V: 31 

Setting: KNO-afdeling universiteitsziekenhuis  

Gem. follow-up: 6 jaar 

 

Inclusie criteria: chronische otitis media, leeftijd ≤ 16 jaar  

Exclusie criteria: cholesteatoom, mastoid-operatie in de voorgeschiedenis 

Interventies  

 

Mastoidectomie met (n=14) of zonder (n=20) gelijktijdige tympanoplastiek (bij chronische 

looporen) of tympanoplastiek zonder mastoidectomie (bij droge oren; n=42). 

Uitkomsten  

 

Uitkomstmaat: droog oor met intact en beweeglijk trommelvlies: 

bij mastoidectomie met/zonder tympanoplastiek: 73,5% 

bij tympanoplastiek: 90,5% 

Complicaties zeldzaam. Bij 1 patient superior semicircular canal accidentally drilled open. 

Opmerkingen Meth. Kwaliteit: C 

 
Studie Rickers, 2006 

Methoden Retrospectieve studie naar lange-termijn resultaten van operatieve behandeling van 

chron. suppuratieve otitis media. 

Deelnemers n = 47  

Gem. leeftijd = 7,1 (1-14) jaar 

M: 29, V: 18 

Setting: KNO-afdeling universiteitsziekenhuis 

 

Inclusie criteria: chron. suppuratieve otitis media waarvoor operatie (myringoplastiek of 

exploratieve tympanotomie of corticale mastoidectomie) in periode 1980-1994.  

Exclusie criteria: cholesteatoom 

Interventies  

 

 

Uitkomsten  

 

Uitkomstmaten: “final success rate”: 94% en “optimal final success rate”: 61%.  

Na mediane p.o periode van 15 (5-21) jaar 32 patiënten (68%; 33 oren) onderzocht: 

2 oren heroperatie. 

Subjectieve klachten aan geopereerde oor: subjectief gehoorverlies (28%), lichte tinnitus 

(17%), regelmatig lopend oor (6%). 

Otoscopie: normaal trommelvlies (42%), tekenen van atrofie (5%), perforatie (11%), 

atelectase (5%), retractie (16%), lichte tot matige sclerose (58%). 

 

T.o.v. pre-operatief: sign. meer normale trommelvliezen, maar geen sign. verschil in 

audiometriewaarden. 

Opmerkingen Definities: 

“final success rate”: droge oren voor een periode van jaren. 

“optimal final success rate”: droge oren voor een periode van jaren zonder heroperatie en 

zonder perforaties of retracties. 

 

Meth. Kwaliteit: C 
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Studie Acuin, 2007 

Methoden Systematische review naar effecten van behandelingen voor chron. suppuratieve otitis 

media. Search in o.a. Medline, Embase, Cochrane Library. 

Interventies  

 

Tympanoplastiek met of zonder mastoidectomie 

Uitkomsten  

 

Er zijn geen systematische reviews en RCT’s gevonden. Er werden wel diverse 

retrospectieve observationele studies gevonden: operatiesucces afhankelijk van diverse 

factoren (genoemd worden: leeftijd, technische vaardigheden chirurg, middenoor uitvloed, 

type mastoidectomie, techniek middenoorconstructie). 

Opmerkingen Meth. Kwaliteit:  

Uit de review alleen het deel over tympanoplastiek bij kinderen (blz. 15 artikel) 

beoordeeld. 

 
 
 
Auteur, jaartal Reden exclusie 

Faramarzi, 2008 Studie naar bevindingen tijdens en niet naar uitkomsten van de operatie. 
Panda, 1996 Studie naar  factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van complicaties bij 

chron. suppuratieve otitis media. 
Grewal, 2003 Artikel over kenmerken retractiepockets. Alleen opsomming gebruikte chirurgische 

methoden, maar geen uitkomsten van behandeling. 
Magliulo, 2008 Artikel over labyrinthine fistulae als complicatie van chron. otitis media. 
Mishiro, 2009 Studie bij kinderen en volwassenen; geen aparte analyses voor de groep kinderen. 
Baba, 2004 Studie bij kinderen en volwassenen; geen aparte analyses voor de groep kinderen. 
Balyan, 1997 Studie bij kinderen en volwassenen; geen aparte analyses voor de groep kinderen. 
Vartiainen, 1992 Studie bij kinderen en volwassenen; geen aparte analyses voor de groep kinderen. 
Verhoeff, 2006 Systematische review over diverse aspecten van chronische suppuratieve otitis media 

(waaronder ook chirurgische behandeling), echter niet specifiek gericht op kinderen. Het 
enige aspect van chirurgische behandeling dat kinderen betreft is de timing van de 
operaties. Hierop is echter op basis van de literatuur nog geen eensluidend oordeel te 
geven. 

Mishiro, 2001 Niet duidelijk of de onderzoekspopulatie kinderen betreft. 
Webb, 2008 Studie bij volwassenen en kinderen. Geen aparte analysen bij kinderen, behoudens een 

analyse waarbij “pediatric age group” werd onderzocht als potentiële confounder. 
Yoon, 2007 Het wordt niet duidelijk of er sprake is van een droge perforatie of van aanhoudende 

otorrhoe. 
O’Leary, 2002 Bij 15% van de kinderen is er sprake van een cholesteatoom. Er zijn geen aparte analysen 

voor de groep met en zonder cholesteatoom. Bovendien is niet duidelijk of alle kinderen 
chronische ottorhoe hadden of een droge trommelvliesperforatie. 

Diacova, 2007 Studie naar buisjes versus conservatieve behandeling (naar Maroeska?) 

 
Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 overige interventies AOM 

 
Studie Wahl 2008 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 90 
gemiddelde leeftijd =  1.5 jr  (SD 0.7)  
M: 57% 
Setting: kinderklinieken (algemeen en privaat) 
 
Inclusie criteria:  kinderen met rAOM tussen 12-60 mnd oud. 
Exclusie criteria: weigering om mee te doen, congenitale afwijkingen aan oren, neus of 
keel (bv gespleten gehemelte), veronderstelde of bekende allergie voor echinacea, 
immuun-deficiëntie, incl HIV infectie of tuberculose, profylactische behandeling met 
antibiotica of het hebben van trommelvliesbuisjes. 

Interventies  
 

Interventiegroep 1:  bij verkoudheidverschijnselen 3x dgs 0.5 ml echinacea purpura oraal 
gedurende 3 dgn, gevolgd door  3x dgs 0.25 ml gedurende 7 dgn. OMT bij start vd studie 
en na 2, 4, 8 en 12 weken. 
Interventiegroep 2:  bij verkoudheidverschijnselen 3x dgs 0.5 ml placebo oraal gedurende 
3 dgn, gevolgd door  3x dgs 0.25 ml gedurende 7 dgn. OMT bij start vd studie en na 2, 4, 
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8 en 12 weken. 
Interventiegroep 3:  bij verkoudheidverschijnselen 3x dgs 0.5 ml echinacea purpura oraal 
gedurende 3 dgn, gevolgd door  3x dgs 0.25 ml gedurende 7 dgn. Osteopathisch 
onderzoek  zonder behandeling bij start vd studie en na 2, 4, 8 en 12 weken. 
Interventiegroep 4:  bij verkoudheidverschijnselen 3x dgs 0.5 ml placebo gedurende 3 
dgn, gevolgd door  3x dgs 0.25 ml gedurende 7 dgn. Osteopathisch onderzoek  zonder 
behandeling bij start vd studie en na 2, 4, 8 en 12 weken. 

Uitkomsten  
 

episodes AOM: 
OMT: 44% (20/46), geen OMT 61% (27/44): RR0.72;95% BI 0.48, 1.10 

Opmerkingen Verschillen in de groepen tav geslacht, aanwezigheid broertjes/zusjes, frequentie AOM 
voor de studie en bezoeken kinderdagverblijf. 
Start underpowered, 7% (6/90) lost to FU, 19% (17/90) komt voor alle 5 visites, 64% 
(58/90) komt meer dan 3 visites. FU na 3 mnd 69% (62/90), na 6 mnd 62% (56/90). FU 
meer dan 3 mnd 93% (84/90) 

 
Studie Mills 2003 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 57 
Leeftijd = I 26.18 mnd (SD 20.29), C 19.88 mnd (SD 13.18) 
V/M: 28/31  
Setting: osteopathische behandelcentra 
 
Inclusie criteria: kinderen met rAOM van 6 mnd tot 6 jr oud.  
Exclusie criteria: immunologische of chromosomale afwijkingen, congenitale 
misvormingen van het hoofd, eerdere manipulatie zowel osteopathisch als chiropractisch, 
eerdere KNO chirurgie of overweging  KNO chirurgie 

Interventies  Interventie: OMT 1 x per week (3x) vervolgens om de twee weken (3x) en tenslotte 1x per 
mnd (3x) gedurende 15 tot 25 minuten gebaseerd op osteopathisch onderzoek en de 
medewerking van het kind 

Uitkomsten  
 

Maandelijks aantal episodes rAOM 

I: 0.19 (SD 0.21), C: 0.27 (SD 0.26); Verschil –0.14; 95% BI –0.27, 0,00; p= 0.04 

 

Maandelijks aantal behandelingen met AB 

I: 0.30 (SD 0.35), C: 0.42 (SD 0.47); Verschil –0.17; 95% BI –0.38, 0.05 

 

Aantal maanden vrij van chirurgie 

I: 6.00 (SD 0.00), C: 5.25 (SD 1.46); Verschil 0.75; 95% BI 0.16, 1.34; p< 0.05 

Opmerkingen Underpowered, per protocol analyse, groepen niet vergelijkbaar op baseline, patiënt niet 
geblindeerd, behouden blindering zorgverlener onduidelijk, loss to FU 25% 

 
 

 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 overige interventies OME 

 
Studie Perera 2006 

Methoden Cochrane SR 

Studies n = 6 
leeftijd =  5 studies 3-16 jr , 1 studie 16-75 jr  
Studietype; RCT 
 
Inclusie criteria:  iedere vorm van auto-inflatie vergeleken met geen auto-inflatie zonder 
confounders. 

Interventies  
 

Auto-inflatie met als uitkomstmaten: verbetering tympanogram (naar type C1 of A), 
verschil in gehoordrempoel bij toonaudiometrie (gemiddeld 10dB in frequenties van 
250Hz tot 2000 Hz). 

Uitkomsten  
 

Tympanogram na auto-inflatie minder dan 1 mnd: RRI 1.65; 95% BI 0.49, 5.56; I
2
=84.6% 

(3 studies) 

Subgroepanalyse type B ivg C1 of A: RRI 2.71; 95% BI 1.43, 5.12; I
2
=0% 

Subgroepanalyse typeC2 ivg C1 of A: RRI 3.84; 95% BI 1.94, 7.59; I
2
=0% 

Tympanogram na auto-inflatie langer dan 1 mnd: RRI 1.89; 95% BI 0.77, 4.67; I
2
=84.6% 



72 

 

(2 studies) 

 

Gehoordrempel toonaudiogram: 

Gemiddelde verbetering 10dB of meer: RRI 0.80; 95% BI 0.22, 2.88; I
2
= 67.2% (2 studies) 

Continue uitkomst: WMD 7.02dB; 95% BI –6.92, 20.96; I
2
 = 94.5% (2 studies) 

Opmerkingen Heterogeniteit, conflicterend bewijs. 

 
 

 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 overige medicamenteuze 
opties  AOM 

 
Studie Chonmaitree 2003 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 179 
mediane leeftijd =   12.5 mnd 
M: 49% 
Setting: kinder polikliniek 
 
Inclusie criteria:  kinderen met hoog risico AOM, 2 of meer voorgaande episodes AOM (1

e
 

episode voor 1
e
 verjaardag), kinderen jonger da 6 mnd met 1

e
 of 2

e
 episode AOM 

Exclusie criteria: anatomisch of fysiologigisch defect van het oor of nasofarynx, grote 
mediache aandoening of beahndeling met andere medicatie, AB gebruik in voorgaande 7 
dgn, eerdere allergische reactie op cefalosporinen, aanwezighgeid trommelvliebuisjes, 
voorgeschiedenis met of expositie aan waterpokken in de voorgaande 3 wkn. 

Interventies  
 

1 dosis ceftriaxone IM aangevuld met chloorfeniramine maleate (0.35 mg/kg/d) en/of 
prednisolon (2mg/kg/d) of placebo gedurende 5 dgn 

Uitkomsten  
 

Falen behandeling gedurende 1e 2 wkn: 
Corticosteroiden  13.5%, niet- corticosteroïden 23.3% (95% BI –1.4, 21.1; p=0.09) 
Antihistamine 18.2%, niet-antihistamine 18.7% (95% BI –10.9, 11.9; p=0.93) 
 
Gemiddelde duur van MEE:  
Antihistaminegroep mediaan 73 dagen, andere groepen respectievelijk mediaan 23, 25 en 
36 dagen, p=0.04 

Opmerkingen  

 
Studie Hatakka 2007 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 309 
gemiddelde leeftijd = I 2.4 jr (0.8-6.0), C 2.4 jr(0.9-5.6) 
M: 57.5% 
Setting: kinderdagverblijven, gezondheidscentra 
 
Inclusie criteria:  kinderen tussen 10 mnd en 6 jr met rAOM. 
Exclusie criteria: kinderen met medicatie, chronische ziekten, syndroom van Down, 
gespleten gehemlte of schisis, OME, geplande plaatsing trommelvliesbuisjes of 
adenoidectomie,  plaatsing trommelvliesbuisjes of adenoidectomie in de voorafgaande 6 
mnd tenzij minimaal 3 episodes AOM sinds de ingreep.  

Interventies  
 

1x dgs 1 capsule probiotica 8-9x10
9
 cfu/capsule van ieder stam (L.rhamnosus GG, ATCC 

53103, Propionibacterium freudenreichii ssp shermani JS) of identieke placebo 
gedurende 6 mnd. 

Uitkomsten  
 

Minimaal 1 episode AOM: 
I: 72%, C 65% (gecorrigeerde OR 1.48; 95% BI 0.87, 2.52; p=ns) 
 
rAOM: 
I 18%, C 17% (gecorrigeerde OR 1.04; 95% BI 0.55, 1.96; p=ns) 
 
Mediane duur AOM: 
I 5.6 dgn (IQR 3.56, 9.4), C 6.0 dgn (IQR 4.0, 10.5) p=ns 

Opmerkingen  

 
Studie Ruohola 2000 
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Methoden RCT 

Deelnemers n = 210 
gemiddelde leeftijd = I 2.0 jr (SD 0.8), C 2.2 jr(SD 0.8) 
M: 46.2% 
Setting: kinderdagverblijven, gezondheidscentra, consultatiebureau’s 
 
Inclusie criteria:  kinderen jonger dan 4 jaar, aanvang klachten en symptomen 
luchtweginfecties in de voorafgaande 48 uur. 
Exclusie criteria: OME in beide oren, infecties waarvoor behandeling met AB, gebruik van 
antimicrobile middelen of steroiden gedurende de voorafgaande 2 wkn, eerder 
adenoectomoe of plaatsing trommelvliesbuisjes, immunodeficientie, syndroom van Down, 
gespleten gehemelte, gebruik andere studiemedicatie in de voorafgaande 4 wkn. 

Interventies  
 

Intranasale toediening van fluticason propionate (2x dgs 50ųg in ieder neusgat , totale dgl 
dosis 200 ųg) of indentieke placebo gedurende 7 dgn. 

Uitkomsten  
 

AOM: 
Alle kinderen I 38.1% (40/105), C 28.2% (29/103) p=0.13 
Rhinovirus I 45.7% (16/35), C 14.7% (5/34) p= 0.005 

Opmerkingen  

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 overige med. opties OME 

 
Studie Rosenfeld 2003 

Methods Meta analyse 
 

Studies  n = 3 cort. vs placebo bij kinderen met OME 
n=5 cort. + AB vs placebo+AB bij kinderen met OME 
 
Inclusie criteria:  RCT  1966-aug 2002 
Exclusie criteria: kinderen met baseline OME, immuun deficiëntie, schisis, cranio-faciale 
afwijkingen of syndroom van Down,  

Interventies  
 

Cort +/- AB vs placebo +/- AB 

Uitkomsten  
 

Resolutie OME 
Cort. vs placebo na 2 wkn RV 20% (95% BI –0.5, 0.45) 
Cort. + AB vs placebo + AB RV 25% (95% BI 0.02, 0.47) 

Opmerkingen 
 

Uitkomsten Cort. + AB vs placebo + AB kunnen vertekend zijn ivm heterogeniteit 
(p<0.001) 

 
Studie Thomas 2006 

Methoden Systematische review (Cochrane) 

Deelnemers Corticosteroiden n=3, corticosteroiden en AB resp n= 5, 2 en 1, cort. houdende neusdr 
n=1, cort. houdende neusdr + AB.vs placebo + AB n= 1   
  

Interventies  
 

Cort. Vs placebo, cort. + AB vs placebo+ AB, cort. houdende neusdr. vs placebo, cort. 
houdende neusdr.+ AB vs placebo + AB 

Uitkomsten  
 

Resolutie OME, verbetering gehoor 

Cort. vs placebo korte termijn (2 wkn) Peto OR 0.22 (95% BI 0.08, 0.63) 

Cort. vs placebo middellange termijn (1-2 mnd) Peto OR 0.55 (95% BI 0.21, 1.48) 

Cort. vs placebo hehoors verbetering (min 10 dB) Peto OR 1.47 (95% BI 0.39, 5.57) 

 

cort. + AB vs placebo+ AB korte termijn (2 wkn) Peto OR 0.37 (95% BI 0.25, 0.56) 

cort. + AB vs placebo+ AB middellange termijn (1-2 mnd) Peto OR 0.75 (95% BI 0.45, 

1.27) 

cort. + AB vs placebo+ AB lange termijn (6 mnd) Peto OR 0.15 (95% BI 0.00, 7.80) 

 

cort. houdende neusdr.+ vs placebo korte termijn (3 wkn) Peto OR 2.12 (95% BI 0.65, 

6.90) 

 

cort. houdende neusdr + AB.vs placebo + AB korte termijn (4 wkn) Peto OR 0.79 (95% BI 

0.20, 3.19) 

cort. houdende neusdr + AB.vs placebo + AB middellange termijn (3 mnd) Peto OR 0.72 

(95% BI 0.21, 2.44) 
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Opmerkingen  

 
 

 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 overige medicamenteuze 
opties CSOM 

 
Studie Macfadyen 2005 

Methoden RCT 

Deelnemers n =  427 
gemiddelde leeftijd cipro = 11 jr(SD 3.15, range 5.1-19.0), boorzuur 11.3 jr (SD 3.15, 
range 4.1-19.3) 
M cipro 59%, boorzuur 58% 
Setting: basis scholen op het platte land in Kenya 
 
Inclusie criteria:  kinderen van 5 jr en ouder met otorroe gedurende 2 weken of langer, 
pus in het uitwendige gehoorkanaal bij otoscopie en perforatie van het trommelvlies. 
Exclusie criteria: behandeling met antibiotica voor een oorinfectie of andere aandoening in 
de voorgaande twee weken, andere oorproblemen (al bestaande ziekte, gecompliceerde 
OM, anatomische afwijkingen) of allergie voor de studiemedicatie 

Interventies  
 

Gedurende 10 schooldagen (geen weekenden) 2x dd ciprofloxacin  na het schoonmaken 
oordruppels of antiseptische oordruppels (2% boorzuur in 14% alcohol) 

Uitkomsten  
 

Na 2 wkn: 

                                      cipro                        boorzuur                 RR (95% BI)              P 

Resolutie otorroe       123/207 (59.4%)      65/204 (31.9%)      1.86 (1.48-2.35)     <0.0001 

Heling trommelvlies     15/207 (7.2%)        14/204 (6.9%)        1.06 (0.52-2.13)        0.879 

 

Na 4 wkn: 

                                      cipro                        boorzuur                 RR (95% BI)              P 

Resolutie otorroe       130/196 (66.3%)      90/198 (45.5%)      1.46 (1.22-1.75)     <0.0001 

Heling trommelvlies    31/200 (15.5%)        20/199 (10.1%)     1.54 (0.91-2.61)       0.103 

 

Bijwerkingen                17/210 (8.1%)         30/206 (14.6%)  RV 6.5% (0.3-12.7%) 0.037 

 

Audiometrie: 

                                    verbetering dB (SD)               Verschil (95% BI)*                       P 

2 wkn:    

cipro                             4.32 (11.18)                            2.17 (0.09-4.24)                    0.0410                              

boorzuur                       2.69 (11.67)   

 

4 wkn: 

cipro                             5.42 (11.03)                            3.43 (1.34-5.52)                    0.0014                             

boorzuur                       2.63 (12.18) 

Opmerkingen * na correctie voor baseline gehoorniveau 

 
 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 preventie AOM 

 
Studie Hoberman 2003 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 786 
Leeftijd =  ca de helft tussen 6 en 12 mnd  
M/V 412/374 
Setting: huisarts praktijk 
 
Inclusie criteria:  gezonde kinderen van 6 to 24 mnd oud 
Exclusie criteria: prematuur geboren kinderen, craniofaciale afwijkingen, neurologische 
afwijkingen, voorgeschiedenis met plaatsing trommelvliesbuisjes, overgevoeligheid voor 
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eiwit of thimerosal, koorts of een ernstige respiratoire aandoening in de voorgaande 48 
uur of huisgenoten met aandoeningen waardoor zij”at risk” waren voor griep. 

Interventies  
 

Interventie: toedienen 2 doses (elk 0.25 ml) vaccin im, ongeveer 4 weken na elkaar 
Controlegroep: toedienen 2 doses placebo (elk 0.25 ml) im, ongeveer 4 weken na elkaar 

Uitkomsten  
 

Minimaal 1 episode AOM: 
1

e
 cohort:                                             I                           C                       P 

Griepseizoen alle                   79/259 (30.5%)     40/134 (29.9%)           0.89 
  6-12 mnd                              35/117 (29.9%)     17/54   (31.5%)           0.84 
13-18 mnd                              31/75   (41.3%)     11/45 (24.4%)             0.06 
19-24 mnd                              13/67   (19.4%)     12/35 (34.3%)             0.10 
 
Verkoudheidseizoen alle      129/262 (49.2%)     70/134 (54.3%)           0.56 
  6-12 mnd                              61/117 (52.1%)     27/54   (50.0%)           0.79 
13-18 mnd                              43/77   (55.8%)     24/45   (53.3%)           0.79 
19-24 mnd                              25/68   (36.8%)     19/35   (54.3%)           0.09 
 
1 jaar follow-up alle              150/262 (57.3%)     83/134 (61.9%)           0.35 
  6-12 mnd                              72/117 (61.5%)     32/54   (59.3%)           0.78 
13-18 mnd                              48/77   (62.3%)     28/45   (62.2%)           0.99 
19-24 mnd                              30/68   (44.1%)     23/35   (65.7%)           0.04 
 
2

e
 cohort:                                                                                                

Griepseizoen alle                  125/239 (52.3%)    49/116 (42.2%)           0.07 
  6-12 mnd                              78/142 (54.9%)     27/56   (48.2%)           0.39 
13-18 mnd                              27/59   (45.8%)     14/38   (36.8%)           0.39 
19-24 mnd                              20/38   (52.6%)       8/22   (36.4%)           0.23      
 
Verkoudheidseizoen alle      135/242 (55.8%)     56/116 (48.3%)           0.17 
  6-12 mnd                              83/142 (58.5%)     32/56   (57.1%)           0.87 
13-18 mnd                              31/61   (50.8%)     14/38   (36.8%)           0.18 
19-24 mnd                              21/39   (53,8%)     10/22   (45.5%)           0.53 
  
gemiddeld aantal episodes AOM per maand: 
1

e
 cohort:                                             I                           C                       P 

Griepseizoen  
Aantal kinderen                                 259                      134  
Episodes 
  0                                                 180 (69.5%)         94 (70.1%)            
  1                                                   65 (25.1%)         32 (23.9%)              
  2                                                   14 (5.4%)             8 (6.0%)              
≥3                                                     0                         0 
Totaal                                              93                       48 
Gemiddeld p mnd                        0.25                     0.25                       >0.99 
 
Verkoudheidseizoen  
Aantal kinderen                                 262                    134  
Episodes 
  0                                                 133 (50.8%)        64 (47.8%)            
  1                                                   62 (23.7%)        41 (30.6%)              
  2                                                   40 (15.3%)        16 (11.9%)              
≥3                                                   27 (10.3%)        13 (9.7) 
Totaal                                           231                     113 
Gemiddeld p mnd                        0.24                     0.23                        0.65 
 
 
                                                             I                           C                       P 
jaar follow-up                    
Aantal kinderen                                 262                      134  
Episodes 
  0                                                 112 (42.7%)         51 (38.1%)            
  1                                                   48 (18.3%)         35 (26.1%)              
  2                                                   45 (17.2%)         23 (17.2%)              
≥3                                                   57 (21.8%)         25 (18.7%)  
Totaal                                           370                    175      
Gemiddeld p mnd                        0.14                     0.13                         0.37 
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2

e
 cohort:                                              

Griepseizoen  
Aantal kinderen                                 239                      116  
Episodes 
  0                                                 114 (47.7%)         67 (57.8%)            
  1                                                   84 (35.1%)         31 (26.7%)              
  2                                                   37 (15.5%)         16 (13.8%)              
≥3                                                     4 (1.7%)             2 (1.7%) 
Totaal                                           170                      69 
Gemiddeld p mnd                        0.28                     0.23                         0.19 
 
Verkoudheidseizoen  
Aantal kinderen                                 242                    116  
Episodes 
  0                                                 107 (44.2%)        60 (51.7%)            
  1                                                   75 (31.0%)        30 (25.9%)              
  2                                                   41 (16.9%)        21 (18.1%)              
≥3                                                   19 (7.9%)            5  (4.3%) 
Totaal                                           216                      87 
Gemiddeld p mnd                        0.27                     0.23                        0.15 

Opmerkingen  

 
Studie Jansen 2009 

Methoden Cochrane SR 

Studies n = 8 
Leeftijd = kinderen tot 12 jaar oud  
Studietype: RCT 
 
Inclusie criteria: PCV’s met preventie AOM als uitkomstmaat, FU na vaccinatie minimaal 6 
mnd.  

Interventies  Interventie: multivalente PCV’s 

Uitkomsten  
 

Zuigelingen 
Reductie totaal aantal episodes AOM: 
2 studies met CRM197-PCV7  5% (95% BI –4, 16) en 7% (95% BI 4, 9)  
1 studie met OMPC-PCV7 (-1%, 95% BI –12, 10).  
1 studie met protein D PCV11 associatie van 34% (95% BI 21, 44)   
 
Effectiviteit: 
Pneumokokken infectie OMPC-PCV7 25% (95% BI 11, 37), CRM197-PCV7 34% (95% BI 
21, 45),  protein D PCV11 52% (95% BI 37, 63).  
Vaccinatie type vergelijkbaar: 56% tot 67%.  
Kruisreactieve serotypes:  CRM197-PCV7 51%, (95% BI 27, 67), protein D PCV11 66% 
(95% BI 22, 85), OMPC-PVC7  (-27%, 95% BI –47, 25).  
 
Reductie rAOM: 
2 studies met CRM197-PCV7:  9%, 95% BI respectievelijk 4, 14 en –12, 27 
1 studie protein D PCV11 56% (95% BI –2, 81).  
 
Gezonde peuters (12 tot 35 mnd oud) 

Reductie totaal aantal episodes AOM: 

1 studie 9-valent PCV; 17%, 17% 95% BI –2, 33. 

2 studies (kinderen 1 - 7 jr, voorgeschiedenis AOM), respectievelijk –29%, 95% BI –62, -2 

en –16%, 95% BI –96, 31. 

 
Effectiviteit 
1 studie pneumokokken infectie CRM197-PCV7 gevolgd door PPV23; 33%  
vaccinatie type: 56%, niet vaccinatie type: 17% (als gevolg van de kleine 

onderzoekspopulatie kunnen de uitkomsten vertekend zijn). 

Opmerkingen  

 
 
Studie Roos 2001 
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Methoden RCT 

Deelnemers n = 108 
Gem. leeftijd = 23 mnd  
Setting: KNO afdeling ziekenhuis 
 
Inclusie criteria: kinderen met rAOM verwezen door huisarts of kinderdarts of directe 
consultatie als gevolg van oorpijn. Minimaal 2 episodes AOM in de laatste 6 mnd of 5 
episodes in het laatste jaar. Inclusie bij eerstvolgende episode oorpijn vergezelt van een 
rood of bleek, uitpuilend, verdikt trommelvlies. 
Exclusie criteria: penicilline allergie, ernstige onderliggende ziekte, immuun-deficiëntie, 
defect vd hartkleppen, grote laesies mond of neus, trommelvliesbuisjes of CSOM 

Interventies  
 

Alle kinderen met AOM, zonder recurrente episodes in de voorafgaande maand: 
25mg/kg phenoxymethylpenicllin gedurende 10 dgn 
Alle kinderen met AOM en recurrente episodes in de voorafgaande maand: 20 mg/kg 
amoxicillin clavulanic acid gedurende 10 dgn. 
Interventiegroep: streptokokkenspray (geïsoleerde α-hemolytische streptokokken) 1x dd 3 
puffs in ieder neusgat gedurende 10 dgn, 2 tot 12 uur na de laatste dosis antibiotica 
Controlegroep: placebo spray 1x dd 3 puffs in ieder neusgat gedurende 10 dgn, 2 tot 12 
uur na de laatste dosis antibiotica. 

Uitkomsten  
 

Genezing: I 22/53 (42%), C 12/55 (22%), 95% BI 0.028, 0.372, p=0.02  
Recurrente episodes:  21/53 (40%), c 28/55 (51%), 95% BI 0.065, 0.285, p=0.04 
Bijwerking: 42% in de interventiegroep, 45% in de controlegroep; RV –0.04, 95% BI –
0.22, 0.14, NNH 25 
Controlegroep 3.6% (2/55) van de kinderen gestopt met de behandeling: 1 kind met 
pneumonie en 1 kind agv een adverse event. 

Opmerkingen De aard van de bijwerkingen niet benoemd. 

 
 
Studie Tano 2002 

Methods RCT 

Deelnemers n = 36  
M/V = I: 15/7, C: 8/13 
Gem. leeftijd = 21.1 mnd (range: 6.5-44)  
Setting: KNO afdeling ziekenhuis 
 
Inclusie criteria:  kinderen, 3 jaar of jonger, met rAOM verwezen naar KNO afdeling. 
Minimaal 3 episodes AOM in de laatste 6 mnd of 6 episodes in het laatste jaar.  
Exclusie criteria: kinderen met suppuratieve OM in één of beide oren, ernstige 
onderliggende ziekte, immuundeficiëntie, defect vd hartkleppen of wondjes in mond of 
neus. 

Interventies  
 

Interventiegroep: AHS suspensie 1x dd 1puff in ieder neusgat gedurende 4 maanden. 
Controlegroep: placebo suspensie 1x dd 1puff in ieder neusgat gedurende 4 maanden. 

Uitkomsten  
 

Aantal kinderen met AOM 
Interventiegroep: 44% (7/16), controlegroep: 40% (8/20). RV 0,04, 95% BI –0.49, 0.57, 
NNT 25 
 
Dragerschap pathologische bacteriën: 

  AHS C significantie 

Visite maand 1 pathogenen 
s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza   
multiflora            

  81% 
 50%    
38%    
25% 
29% 

85% 
 50%    
30%    
35% 
27% 

n.s. 

Visite maand  2 pathogenen 
s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza   
multiflora            

75% 
 50%    
50%    
17% 
29% 

74% 
 47%    
42%    
5% 

21% 
 

n.s. 

Visite maand 4 pathogenen 
s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza   
multiflora            

82% 
 64%    
64%    
9% 

41% 

95% 
 72%    
50%    
22% 
39% 

n.s. 

 



78 

 

Opmerkingen 
 

significant verschil in verdeling geslacht tussen beide groepen, niet duidelijk of 
dit van invloed is op de uitkomsten (geen correctie). Underpowered? 

 
Studie Uhari 1996 

Methods RCT 

Deelnemers n = 306  
M/V = I: 80/77, C: 76/73 
Gem. leeftijd = 4.9 jr (SD: 1.5)  
Setting: kinderopvangcentra 
 
Inclusie criteria: gezonde kinderen.  
Exclusie criteria: kinderen met cariës 

Interventies  
 

Interventiegroep: 2 stuks kauwgum 5 keer kauwen (tot er geen smaak meer aanwezig 
was of minimaal 5 minuten) per dag na de maaltijden of snacks (totaal 8.4 g 
xylitol)gedurende 2 maanden. 
Controlegroep: 2 stuks sucrose kauwgum 5 keer kauwen (tot er geen smaak meer 
aanwezig was of minimaal 5 minuten) per dag na de maaltijden of snacks 2 maanden. 
Alle kinderen zetten de normale eetgewoonten voort, maar moesten produkten met xylitol 
vermijden. 
 

Uitkomsten  
 

aantal episodes AOM: 
I 22/157 (14%), C 43/149 (29%) 
percentage kinderen met minstens 1 episode AOM: 
I 12.1% (19/157), C 20.8% (31/149)  
 
Tijd aan eerste episode verschilde significant tussen de groepen (log rank test P= 0.036). 
 
Associatie met de hoeveelheid gebruikte xylitol: 
Interventiegroep: kinderen met AOM episodes vs. geen episodes, respectievelijk 48.8 g 
versus 22.4 g (verschil 26.4 g; 5.7 g, 47.1 g; P= 0.024).  
Controlegroep: kinderen met AOM episodes vs. geen episodes, respectievelijk 25.9 g 
versus 28.0 g (verschil –2.2 g; -27.0 g, 22.7 g; P=0.86). Voorkomen van AOM verschilde 
in de sucrose groep niet ten opzichte van het voorkomen van AOM voor de trial. 

 

Antibioticagebruik: 
Controlegroep 60 maal vs. 34 maal in interventiegroep.  
Minstens 1 antibioticabehandeling: 
C:28.9% (43-149), I18.5% (29/157) 

Opmerkingen 
 

 

 
 
Studie Uhari 1998 

Methods RCT 

Deelnemers n = 857  
M/V = I: 285/229, C: 177/166 
Gem. leeftijd = resp 2.2 jr (SD 1.1), 4.6 jr (SD: 1.4)  
Setting: kinderopvangcentra 
 
Inclusie criteria: gezonde kinderen zonder antimicrobiële profylactisch behandeling.  
Exclusie criteria: congenitale cranofaciale defecten, structurele middenoor afwijkingen. 

Interventies  
 

Interventiegroep 1: xylitol siroop, 5ml 5x dd na de maaltijd (totaal 10 g xylitol) gedurende 3 
maanden. 
Interventiegroep 2: 2 stuks xylitol kauwgum 5x dd (zolang het zoet smaakte of minimaal 5 
minuten) per dag na de maaltijd (totaal 8.4 g xylitol) gedurende 3 maanden 
Interventiegroep 3: 3 xylitol pastilles 5x dd (zolang het zoet smaakte of minimaal 5 
minuten) per dag na de maaltijd (totaal 10 g xylitol) gedurende 3 maanden 
Controlegroep 1: controle siroop; 5 ml 5x dd na de maaltijd (totaal 0.5 g xylitol) gedurende 
3 maanden. 
Controlegroep 2: 2 stuks controle kauwgum 5x dd (zolang het zoet smaakte of minimaal 5 
minuten) per dag na de maaltijd (totaal 0.5 g xylitol) gedurende 3 maanden. 

Uitkomsten  
 

aantal episodes AOM: 
Controle siroop groep 114, xylitol siroop groep 69, p= 0.006, controle kauwgum groep 72, 
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xylitol kauwgum groep 44, p=0.012, xylitol pastille groep 52 p=0.18 

 

minimaal één episode met AOM: 

Controle siroop groep 41% (68/165), xylitol siroop groep 29% (46/159) 

Controle kauwgum groep 28% (49/178), xylitol kauwgum groep 16% (29/179), xylitol 

pastille groep 22% (39/176). 

 

aantal behandelingen met antibiotica: 

xyllitol siroop groep 110, controlesiroop groep 163 p=0.012 

Controle kauwgum groep 96, xylitol kauwgum groep 70, p=0.046 en xylitol pastille groep 
73, p= 0.211 

Opmerkingen 
 

Meer meisjes in de in de xylitol siroop groep en minder meisjes in de xylitol kauwgum en 
pastille groepen. Niet duidelijk of dit van invloed is op de uitkomsten. 

 
Studie Ukkonen 2000 

Methods RCT 

Deelnemers n = 507  
M = 242 (48%), V = 265 (52%) 
Gem. leeftijd = 15.6 mnd (SD 4.5)  
Setting: ziekenhuis 
 
Inclusie criteria: kinderen tussen 10 en 24 mnd, goede gezondheid 
Exclusie criteria: trommelvliesbuisjes, paracentese of adenotomie of beide gepland 
gedurende de behandelfase, continu toediening van antibiotica, eerder vaccinatie met een 
pneumokokken vaccin, regelmatig gebruik van een nasale spray, voorgeschiedenis met 
ernstige chronische of terugkerende ziektes, voorgeschiedenis met anafylactische reactie 
op medicatie, gebruik van een studie medicament in de voorafgaande 30 dagen, 
middenoor effusie, slechte compliance 

Interventies  
 

Dagelijkse behandeling met  NE-1530 of placebo (2x dd 0,1 ml neusspray in beide 
neusgaten) gedurende 90 dagen 

Uitkomsten  
 

Voorkomen AOM 
Interventiegroep: 43% (108/254), controlegroep: 34% (86/253) 
 
Voorkomen rAOM: 
In beide groepen 5% (13/254, 13/253) 
 
Dragerschap pathologische bacteriën: 

  RV 95% BI P 

Dag 0 s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza              

  7.7 
 -2.1    
1.1      

  -1.0, 16.5 
-10.7, 6.5   
-5.0, 7.3         

0.09 
0.68 
0.80 

Dag 30    s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza              

13.5 
0.2  
1.2        

3.6, 23.3 
-9.0, 9.5 

-5.0,   7.6     

0.01 
0.96 
0.80 

Dag 60    s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza              

7.5 
4.0 
2.1 

-2.4, 17.6 
-5.6, 13.5 
-4.3, 8.5 

0.15 
0.45 
0.58 

Dag 90   s Pneumoniae 
M catarrhalis 
H influenza              

4.1 
-0.7 
2.8 

-6.0,  14.2 
-10.5, 9.0 
-2.9, 8.6 

0.46 
0.96 
0.38 

Geen significant verschil tussen de groepen 
 

Opmerkingen 
 

meer meisjes in interventiegroep (10%), niet duidelijk of dit verschil significant is en of dat 
van invloed is op de uitkomsten. 

Studiekarakteristieken van ingesloten studies otitis media vraag 4 preventie OME 

 
Studie Hoberman 2003 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 786 
Leeftijd =  ca de helft tussen 6 en 12 mnd  
M/V 412/374 
Setting: huisarts praktijk 
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Inclusie criteria:  gezonde kinderen van 6 to 24 mnd oud 
Exclusie criteria: prematuur geboren kinderen, craniofaciale afwijkingen, neurologische 
afwijkingen, voorgeschiedenis met plaatsing trommelvliesbuisjes, overgevoeligheid voor 
eiwit of thimerosal, koorts of een ernstige respiratoire aandoening in de voorgaande 48 
uur of huisgenoten met aandoeningen in een risico groep voor griep. 

Interventies  
 

Interventie: toedienen 2 doses (elk 0.25 ml) vaccin im, ongeveer 4 weken na elkaar 
Controlegroep: toedienen 2 doses placebo (elk 0.25 ml) im, ongeveer 4 weken na elkaar 

Uitkomsten  
 

Dagen met effusie: 
1

e
 cohort:                                             I                           C                       P              

Griepseizoen                                    N (%)                   N (%) 
      0 dgn                                      112 (43.4)              50 (37.6)                               NNT 18    
 1-25 dgn                                        24 (9.3)                19 (14.3)                               NNT -20       
26-50 dgn                                       40 (15.5)              19 (14.3)                               NNT 83 
51-75 dgn                                       31 (12.0)              14 (10.5)                               NNT 67 
≥    76 dgn                                      51 (19.8)               31 (23.3)                              NNT -29 
totaal                                              34.0  (SD 38.4)     36.6 (SD 38.6)    0.49 
 
Verkoudheidseizoen        
        0 dgn                                      76 (29.0)              28 (20.9)                               NNT 13       
  1-25 dgn                                       47 (17.9)              46 (34.3)                               NNT  -6        
26-50 dgn                                       54 (20.6)              22 (16.4)                               NNT  24 
51-75 dgn                                       47 (17.9)              15 (11.2)                               NNT  15  
≥    76 dgn                                      38 (14.5)              23 (17.2)                               NNT -37 
totaal                                              34.8  (SD 32.5)    33.3 (SD 31.9)     0.85 
 
1 jaar follow-up  
        0 dgn                                      59 (22.5)              21 (15.7)                               NNT 15            
  1-25 dgn                                       98 (37.4)              67 (50.0)                               NNT  -8       
26-50 dgn                                       56 (21.4)              26 (19.4)                               NNT 50   
51-75 dgn                                       30 (11.5)              12 (9.0)                                 NNT 40 
≥    76 dgn                                      19 (7.3)                  8 (6.0)                                 NNT 77 
totaal                                              26.5  (SD 26.1)   24.6 (SD 23.6)      0.92 
 
2

e
 cohort:                                                                                                

Griepseizoen  
        0 dgn                                      65 (27.2)              32 (27.6)                              NNT -250           
  1-25 dgn                                       42 (17.6)              21 (18.1)                             NNT -200 
26-50 dgn                                       50 (20.9)              33 (28.4)                              NNH   13 
51-75 dgn                                       39 (16.3)              17 (14.7)                              NNT   63 
≥    76 dgn                                      43 (18.0)               13 (11.2)                             NNT   15 
totaal                                              37.1  (SD 33.4)     31.7 (SD 29.3)    0.14 
 
Verkoudheidseizoen  
       0 dgn                                       59 (24.5)              29 (25.0)                              NNT -200 
  1-25 dgn                                       48 (19.9)              29 (25.0)                              NNT - 20 
26-50 dgn                                       59 (24.5)              31 (26.7)                              NNT  -45 
51-75 dgn                                       32 (13.3)              18 (15.5)                              NNT  -45 
≥    76 dgn                                      43 (17.8)                9 (7.8)                                NNT  10 
totaal                                              36.2  (SD 32.1)    30.9 (SD 27.7)     0.14 

Opmerkingen  

 
 
 
Studie Le 2007 

Methoden RCT (secondaire analyse) 

Deelnemers n = 383 
Leeftijd =  kinderen van  1-7 jr oud  
M/V: 237/146 
Setting: (kinder)ziekenhuis 
 
Inclusie criteria:  2 of meer gedocumenteerde episodes AOM in het voorafgaande jaar. 
Exclusiecriteria: primarire of secondaire immuundeficiëntie, cystic fibrosis,  primaire 
ciliaire dyskinesie, craniofaciale afwijkingen als gespleten gehemelte, chromosomale 
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afwijkingen als syndroom van Down en eerdere vaccinaties met ernstige bijwerkingen als 
gevolg . 

Interventies  Interventie: gecombineerde vaccinatie met PCV7 (1x) 7 maanden later gevolgd door 
PPV23 
Controle: 2 x hepatitis A vaccinatie. 

Uitkomsten  
 

Percentage kinderen met OME : 
Baseline:          I             C           P 

                      52.9%   52.7%    0.96 

FU 7mnd:      44.9%   44.2%    0.89 

FU 14 mnd    34.9%   31.5%    0.51 

FU 20 mnd    40.8%   32.2%    0.13 

FU 26 mnd    31.4%   26.1%    0.36 

Opmerkingen  

 
Studie Heerbeek 2006 

Methoden RCT 

Deelnemers n = 161 
Gem. leeftijd = 5.3 jr  
M/V: 91/70 
Setting: KNO afdeling ziekenhuis 
 
Inclusie criteria:  kinderen tussen 2 en 8 jr oud, persisterende (>3 mnd) bilaterale OME 
met type B (vlak ) of type C2 ( middenoor druk < -200daPa) tympanogram en otoscopisch 
bewezen middenoor effusie. 
Exclusie criteria: tekenen van AOM, gespleten gehemelte, syndroom van Down, bekende 
immunologische  afwijking anders dan IgA of IgG deficiëntie, chronische inhalatie met 
corticosteroïden of gebruik van antiallergische medicamenten. 

Interventies  
 

Interventiegroep: 1 mnd voor plaatsen trommelvliesbuisjes bilateraal eerste vaccinatie 
(PCV7), 3  mnd na plaatsen trommelvliesbuisjes booster vaccinatie (PPV23) 
Controlegroep: trommelvliesbuisjes bilateraal. 

Uitkomsten  
 

Geen OME; I 12/80 (15%), C 10/81 (12%) 
Unilateraal OME; I 10/80 (13%), C 17/81 (21%) 
Bilateraal OME; I 27/80 (34%), C 30/81 (37%) 
Bij werkingen 5% reacties op injectieplaats (rrodheid, zwelling, pijn of jeuk) en/of koorts 
(38C). 

Opmerkingen Ondanks gebrek aan klinisch effect, goede antistoffen response (IgA, IgG) 1 mnd na 
vaccinatie 
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BIJLAGE 6: SNELTEST 

 

SNEL  

 

Heeft uw kind een taalachterstand? 

 
SNEL (Spraak- en taalNormen EersteLijns gezondheidszorg) is een screeningsinstrument 

dat is bedoeld voor de opsporing van taalproblemen bij kinderen van 1 tot 6 jaar. Deze 

vragenlijst kan worden beantwoord door ouders. Beantwoord de volgende 14 vragen 

allemaal (ongeacht de leeftijd van het kind): 

 

Naam kind: 

________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: 

____________________________________________________________ 

 

Datum 

onderzoek:___________________________________________________________ 

 

 ja nee 

1 Begrijpt uw kind opdrachtjes van 2 woorden? (bijv. “jas aan”, “papa boek”) 1 0 

2 Kan uw kind 1 of meer lichaamsdelen aanwijzen? (bijv. “Waar zit je neus”) 1 0 

3 Zegt uw kind in totaal ongeveer 10 woordjes? 1 0 

4 Begrijpt uw kind zinnetjes van 3 woorden? (bijv. “op de stoel”) 1 0 

5 Kan uw kind twee woorden combineren? (bijv. “papa boek” of  “kijk poes”) 1 0 

6 Kan uw kind zinnetjes van 3 woorden maken? (bijv. “auto in garage”) 1 0 

7 Zet uw kind 3 tot 4 woorden achter elkaar (bijv. “Ik koekje wil hebben”) 1 0 

8 Kunt u ongeveer de helft van wat uw kind zegt verstaan? 1 0 

9 Vertelt uw kind wel eens spontaan een verhaaltje? (bijv. “over wat uw kind 

die dag heeft gedaan?”) 
1 0 

10 Kan uw kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes? 1 0 

11 Kunt u ongeveer driekwart verstaan van wat uw kind zegt? 1 0 
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12 Maakt uw kind ook heel lange zinnen? (bijv. als-dan contructies) 1 0 

13 Kunt u bijna alles van uw kind verstaan? 1 0 

14 Praat uw kind als een volwassene qua taalgebruik? 1 0 

Score en uitleg (voor onderzoeker of behandelaar) 

Tel het totaal aantal punten op. Dit is de snel-score van het kind. Kijk in de linkerkolom van 

de tabel hieronder in welke leeftijdsgroep het kind zit, vul rechts daarvan de snel-score in en 

vergelijk die met de score in de rechterkolom. Als het kind hoger scoort, heeft het geen 

achterstand. Scoort het even hoog, dan heeft het een matige achterstand. Is de score van 

het kind lager dan de vergelijkingsscore, dan heeft het een grote achterstand.  

 

Nader taalonderzoek 

Bij een matige of grote achterstand is altijd nader taalonderzoek geïndiceerd, zoals een 

taalonderzoek bij het multidisciplinaire taalteam van een audiologisch centrum of een 

logopedist van de GGD/afdeling KNO. 

 

Leeftijd in 

maanden 

snel score vergelijkings-

score 

12-17  0 

18-19  1 

20-21  2 

22-24  3 

25-26  4 

27-29  5 

30-32  6 

33-36  7 

37-41  8 

42-46  9 

47-54  10 

55-64  11 

65-82  12 

 

Bron: Luinge, M. (2005). The language-screening instrument SNEL. Dissertatie RUG. 
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BIJLAGE 7: VERSLAG VAN DE TELEFONISCHE INTERVIEWS MET 

OUDERS VAN KINDEREN MET OTITIS MEDIA 

 

- Periode interviews: 16 april - 27 mei 2009 
- Aantal interviews: 16 ouders (15 moeders, 1 vader) 
- Aantal kinderen met otitis media per gezin: 1 kind (11x), 2 kinderen (3x), 3 kinderen 

(1x), 5 kinderen (1x) 
- Eén kind krijgt binnenkort trommelvliesbuisjes, de rest heeft reeds trommelvliesbuisjes 

(gehad) 
- Leeftijd kinderen: spreiding 2.5 – 15 jaar 
- Leeftijd waarop klachten begonnen zijn: spreiding 5 maanden – 5 jaar 
- Interviewer: Ilse Raats 
 

 

Huisarts 

- Heeft de huisarts u duidelijk uitgelegd wat er met uw kind aan de hand was en heeft de 
huisarts gecheckt of u de informatie goed heeft begrepen? 

 

Zes van 15 ouders geven aan dat ze uitleg over de klachten van de huisarts ontvangen 

hebben. negen hebben geen uitleg gekregen.  

Eén kind is niet met de klachten bij de huisarts geweest, want was al bij de kinderarts onder 

behandeling (kind met syndroom van Down). 

 

- Heeft de huisarts u verteld wat de verschillende opties voor behandeling (antibiotica, 
afwachten) waren en welke voor- en nadelen deze hebben? 

 

De huisarts heeft met 4 van 14 ouders besproken welke opties er zijn voor behandeling en 

de voor- en nadelen ervan. Met 10 ouders zijn de opties niet besproken. 

Eén kind is direct doorgestuurd naar de KNO-arts, 1 kind was al bij de kinderarts. 

Het beleid van de huisarts is afwachten (evt. met pijnstilling), druppels of antibiotica. 

 

- Was het mogelijk om te kiezen op welke manier uw kind behandeld zou worden? Heeft 
de arts u betrokken bij de keuze voor een behandeling? 

 

De huisarts stelt het beleid voor (14 van 14). Er wordt niet samen met de ouders beslist over 

het beleid.  

‘Je doet gewoon wat de huisarts zegt.’   

‘We hebben vertrouwen in zijn deskundigheid.’ 

 

- Is uw kind doorgestuurd, bijv. naar de KNO-arts, kinderarts, audioloog, logopedist? 
Heeft de huisarts toegelicht waarom voor desbetreffende zorgverlener is gekozen en 
met welk doel? En welke alternatieven er waren? 

 

Bij herhaalde klachten worden de kinderen doorgestuurd naar de KNO-arts. De huisarts legt 

niet uit waarom en bespreekt geen alternatieven. 
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- Heeft u naast mondelinge informatie ook schriftelijke informatie van de huisarts 
ontvangen? Zo nee, zou u dit op prijs hebben gesteld? 

 

De huisarts heeft aan 4 van 15 ouders schriftelijke informatie gegeven over otitis media. 11 

ouders hebben geen schriftelijke informatie ontvangen. De ouders geven aan dat ze daar wel 

behoefte aan hadden, bijv. schriftelijke uitleg over de klachten, afbeelding van het 

middenoor. 

 

KNO-arts / kinderarts 

- Heeft de KNO-arts of kinderarts u duidelijk uitgelegd wat er met uw kind aan de hand 
was en heeft de arts gecheckt of u de informatie goed heeft begrepen?  

 

De KNO-arts heeft aan 13 van 16 ouders uitgelegd wat er aan de hand was. Aan 3 ouders is 

niet uitgelegd wat er aan de hand was. 

 

- Wist u wat de verschillende opties (antibiotica, buisjes, adenotomie, etc.) waren en 
welke voor- en nadelen deze hebben? 

 

De opties voor behandeling en de voor- en nadelen daarvan, werden met 6 van 16 ouders 

besproken en met 10 ouders niet besproken. 

 

- Heeft de KNO-arts of kinderarts u betrokken bij de keuze voor een behandeling 
(informed consent)? 

 

Acht van 16 ouders zijn betrokken bij het maken van een keuze, acht ouders niet. 

‘Je hebt geen keuze meer.’ 

‘Ik wil graag dat het beter gaat met mijn kind, dus als de KNO-arts zegt dat dit het beste is, 

dan ga ik daarmee akkoord.’  

‘Het plaatsen van buisjes heb ik zo lang mogelijk uitgesteld, want als je er eenmaal aan 

begint, is er geen einde aan.’  

 

Als het kind geopereerd is: 

- Wist u voorafgaand aan de ingreep wat er precies ging gebeuren tijdens de operatie 
(aard en doel ingreep, duur van de ingreep)? 

 

Aan alle ouders (16) is van te voren duidelijk uitgelegd wat er ging gebeuren tijdens de 

operatie. 

 

- Wist u welke risico’s de operatie heeft? Welke postoperatieve klachten (pijn, koorts, 
etc.) mogelijk zijn?  

 

Aan 14 van 15 ouders is uitgelegd welke risico’s de operatie heeft. 1 ouder heeft deze 

informatie niet gekregen. 

Eén kind was op het moment van het interview nog niet geopereerd. Kind en ouders zullen 

nog een intake krijgen. 

 

 



86 

 

- Heeft de arts u verteld welk resultaat de ingreep naar verwachting zou hebben (geen 
klachten meer, kans op terugkeer van klachten)? 

 

De KNO-arts heeft aan 13 van 15 ouders verteld wat ze van de operatie kunnen verwachten. 

Aan twee ouders is dat niet verteld. 

‘KNO-arts heeft gezegd dat buisjes meestal maar eenmaal hoeven worden geplaatst. Ze 

groeien er vanzelf uit. Soms is het nodig om nogmaals buisjes te plaatsen. Maar bij mijn 

kinderen heeft dat heel anders uitgepakt, ze hebben heel veel operaties gehad. Ik had van te 

voren willen weten dat het ook kan voorkomen dat buisjes veel vaker moeten worden 

geplaatst.’ 

 

- Heeft u voldoende informatie ontvangen over de gang van zaken voor, tijdens en na de 
operatie (o.a. aanwezigheid ouder)? 

 

Van de 15 ouders zijn er 14 erg tevreden over de voorbereiding op de operatie, de informatie 

daarover en de gang van zaken rondom de operatie. Er wordt gesproken van een 

bijeenkomst waar uitleg wordt gegeven aan de kinderen en de ouders. De kinderen mogen 

het kapje zien en voelen. Of er wordt bij de knuffel voorgedaan wat er gaat gebeuren: mutsje 

op, kapje voor de mond etc. Of er is een speciaal boekje voor de ouders om het kind voor te 

bereiden of een boekje voor het kind. De ouders vinden zo’n uitgebreide voorbereiding zeer 

belangrijk. (zie ook vraag 19) 

Eén ouder heeft niet voldoende informatie gekregen. 

 

- Heeft uw kind voldoende pijnstilling gekregen? Heeft u een persoonlijk advies 
gekregen hoe thuis de pijnstilling voort te zetten? 

 

Van 15 ouders zeggen er 14 dat hun kind(eren) voldoende pijnstilling had(den) na de 

operatie.  

Eén kind had oorontsteking op het moment van operatie en daarna veel pijn. Werd gezegd 

dat pijnstilling bij het plaatsen van buisjes niet nodig was. 

‘Deze informatie werd mondeling gegeven. Maar vanwege alle spanning rondom de ingreep, 

was ik het al bijna vergeten toen we eenmaal thuis waren. Ik had ook graag een folder of  

een brief met deze informatie gekregen.’ 

 

- Wist u hoe u uw kind na de operatie moest verzorgen? 
 

Ja 14. 

Nee 1. 

 

- Vind u controle na de operatie bij de KNO- of bij de huisarts gewenst/noodzakelijk? 
 

Negen ouders geven aan dat ze het belangrijk vinden om na de operatie een controle te 

hebben bij de KNO-arts.  

Redenen hiervoor zijn: 

- ‘Ik wil graag weten of de buisjes goed zitten.’ 
- ‘Belangrijk om een gehoortest te doen.’ 
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- Omdat moeder zelf niet gemerkt had dat haar kind oorontsteking had.  
- Omdat kind zelf niet kan aangeven of het goed of slecht hoort. 
 

Twee ouders vinden een controle niet nodig. 

- ‘Misschien kan de huisarts dat ook doen?’ 
- ‘Mijn dochter vindt het spannend om naar de KNO-arts te gaan.’ 
 

Aan vijf ouders is deze vraag niet gesteld. 

 

- Heeft u advies gekregen hoe u om moet gaan met een loopoor, en wat te doen tijdens 
het zwemmen of het douchen? 

 

Aan 14 ouders is informatie gegeven over douchen, zwemmen, loopoor, (recept voor) 

druppels. Aan één ouder niet. 

 

- Merkt u dat uw kind na de operatie beter hoort, minder vaak oorpijn heeft, beter 
praat/leert, beter functioneert, of beter in zijn/haar vel zit? 

 

Van 15 ouders merken 14 een verbetering bij hun kind: 

- Beter horen  
- Beter praten (achterstand nog niet ingehaald) 
- Minder oorpijn 
- Beter in hun vel 
 

Sommige kinderen zitten beter in hun vel of hebben minder pijn, maar horen of praten nog 

niet beter. 

Eén ouder merkt geen verschil. 

 

- Heeft u naast mondelinge informatie ook schriftelijke informatie van de arts ontvangen? 
Zo nee, zou u dit op prijs hebben gesteld? 

 

Elf van 14 ouders hebben schriftelijke informatie ontvangen, 

twee niet, waarvan een aangeeft daar geen behoefte aan te hebben 

Eén ouder wist het niet meer. 

 

Anesthesist 

- Heeft u voldoende informatie ontvangen over de anesthesie (aard anesthesie, 
premedicatie, aanwezigheid ouder bij inleiding en ontwaken, etc.)? Van wie heeft u 
deze informatie ontvangen (anesthesioloog, nurse-practitioner, anesthesie-
medewerker)? Heeft de anesthesioloog u betrokken bij de besluitvorming? 

 

Van 15 ouders hebben er 13 voldoende informatie over de anesthesie ontvangen. 

Twee hebben niet voldoende informatie ontvangen. 

 

Kind ging altijd heel hard huilen als ze uit de narcose bijkwam. De moeder werd verteld dat 

dat normaal is: ‘het kind huilt de narcose eruit.’ Dat kan 10, 30 of zelfs 45 min duren. Maar dit 

was haar niet van te voren verteld. Dat had ze graag van te voren geweten. 
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Twee ouders zijn betrokken bij de besluitvorming m.b.t. anesthesie, 13 ouders niet. 

 

Consultatiebureau 

- Heeft u op het consultatiebureau voorlichting / informatie gekregen over mogelijke 
klachten door oorontsteking of loopoor? 

 

Van 16 ouders hebben er 13 geen informatie gehad over oorontsteking op het 

consultatiebureau.  

Op school is pas ontdekt dat het kind niet goed hoorde. Moeder vindt het vreemd dat dit niet 

op het consultatiebureau is gemerkt of getest. 

Zij Had wel informatie van het consultatiebureau willen ontvangen. 

Voor 3 kinderen is dit niet van toepassing, omdat zij ouder dan 4 jaar waren toen de klachten 

begonnen. 

 

Audioloog  

- Heeft de audioloog u duidelijk uitgelegd wat het doel van het onderzoek was? 
 

Elf ouders zijn bij de audioloog geweest. Vijf niet. 

 

- Was het advies / waren de instructies van de audioloog duidelijk? 
 

n.v.t. 

 

Logopedist 

- Heeft de logopedist u duidelijk uitgelegd wat er met uw kind aan de hand was? 
 

Acht van 16 ouders zijn bij de logopedist geweest. 

Zeven van acht ouders hebben duidelijke uitleg gehad, een weet dat niet meer. 

Acht ouders zijn niet bij de logopedist geweest.  

 

- Was het advies / waren de instructies van de logopedist duidelijk? 
 

Zeven van acht ouders hebben duidelijk advies/instructies gehad, een weet dat niet meer. 

 

Algemeen 

- Hoe vond u de informatieoverdracht / communicatie tussen de verschillende 
zorgverleners? Waren de zorgverleners op de hoogte van de situatie van uw kind of 
moest u vaak uw verhaal opnieuw vertellen? Heeft u tegenstrijdige adviezen 
gekregen? 

 

Acht van 15 ouders vond de communicatie tussen zorgverleners goed. 

Vijf vonden het niet goed.  

Twee vonden dat de KNO-arts niet op de hoogte was van de situatie van hun kind. 
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Het is voorgekomen dat drie artsen (HA, KNO, KA) hetzelfde onderzoek deden. Waarom is 

dat niet beter op elkaar afgestemd. Waarom zijn de informatiesystemen niet op elkaar 

aangesloten? 

 

Te maken gehad met verschillende ziekenhuizen. Informatie uitwisseling tussen 

ziekenhuizen was heel slecht, maar ook tussen zorgverleners binnen een ziekenhuis. 

Veel verschillende artsen gezien. Is heel vervelend voor kind. 

 

- Hoe oud is uw kind? 
 

- Wanneer zijn de klachten begonnen?  
 

- Hoe lang hebben de klachten aangehouden? 
 

- Is er sprake van spraak-, leer- of gedragsproblemen? Zijn er gevolgen voor het sociaal 
functioneren van het kind (gezin, school, etc.)? Zo ja, zijn daar hulpverleners op 
ingezet (bijv. intern begeleider school, RIAGG, enz) 

 

Nee 11 

Ja 5 

- spraakproblemen 3 
- communicatieproblemen / achterstand lezen 1 (relatie oren?) 
- gedragsproblemen 1 lijkt alsof ze niet luistert 
- functioneert niet goed op school omdat hij niet goed hoort (40-50% gehoorverlies)  
 

 

Is er verder nog iets dat u kwijt wilt? 
 

- Huisarts: Ze vindt het een gemis dat de huisarts niet luisterde naar de signalen van de 
ouders. Signalen waren bijvoorbeeld dat oorontstekingen en slecht horen in de familie 
zitten. Achteraf gezien had ze eerder doorgestuurd willen worden naar de KNO-arts. 

 

- Huisarts: Twee van haar kinderen zijn allergisch voor amoxicilline. Amoxicilline wordt 
vaak voorgeschreven bij oorontstekingen. Ze had liever gezien dat de kinderen geen 
amoxicilline hadden gekregen, maar meteen buisjes. Dan hadden ze wellicht de 
allergie niet ontwikkeld en was behandeling met amoxicilline op latere leeftijd nog een 
optie geweest. Dochter heeft bijv. later een longontsteking gehad, die erg lastig te 
behandelen was. 

 

- Huisarts: In de tijd dat ze nog niet bij de KNO-arts was had ze het idee dat er geen hulp 
bestond voor haar zoon. Er was alleen paracetamol. Ze voelde zich vaak machteloos 
en wanhopig omdat haar zoon zoveel pijn had. Zoon had vanaf 5 maanden 3-6 keer 
oorontsteking per jaar. 

 

- Verwijzing: Als kinderen klachten krijgen, kunnen ze niet direct een afspraak maken 
met de KNO-arts. Moeten eerst naar de huisarts, deze verwijst naar KNO-arts, kunnen 
dan pas een afspraak maken bij de KNO-arts. Kost alleen maar extra tijd. 
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- Verwijzing: KNO-arts zegt dat bij klachten meteen een afspraak kan worden gemaakt. 
Maar assistente van de KNO-arts zegt dat ze eerst naar de huisarts moeten. 

 

- Afspraak maken KNO-arts: Het is erg moeilijk om een afspraak te krijgen met de KNO-
arts. Meestal moet ze 3 weken wachten terwijl haar dochter dan weer oorontsteking 
heeft en slecht hoort. Eigenlijk is dan al duidelijk wat er aan de hand is, omdat ze dit 
vaker heeft gehad. Als ze eenmaal bij de KNO-arts is krijgt ze met spoed buisjes, 
binnen een week. Maar alles bij elkaar heeft het dan 4 weken geduurd. Zou willen dat 
ze sneller terecht kan. 

 

- Informatie over ingreep: Benoemen dat het vóórkomt dat kinderen vaker klachten 
hebben en vaker geopereerd moeten worden. 

 

- Informatie: Als je iets wil weten, moet je er zelf om vragen. 
 

- Verwachtingen van de ingreep: Moeder wil van de KNO-arts horen wat de 
verwachtingen zijn op lange termijn m.b.t. klachten en de effecten van bijv. 
herhaaldelijke operaties en oordruppels. KNO-arts doet daar geen uitspraak over.  

 

- Ingreep: Doordat hij (kind met syndroom van Down) zulke nauwe gehoorgangen heeft, 
is het heel lastig om hem te opereren. Dat is een keer mis gegaan, degene die hem 
opereerde heeft de operatie niet af kunnen maken. Hij heeft bijv. een keer veel bloed 
verloren na de operatie. De moeder benadrukt nu zelf dat hij lastig te opereren is en 
dat hij niet door een assistent geopereerd moet worden maar door iemand met 
ervaring. Dat wordt niet altijd serieus genomen. Ze krijgt wel eens een reactie als ‘Vindt 
u mij niet capabel genoeg?’. Ze trapt daarmee misschien mensen op de tenen. Maar 
het vragen om een ervaren arts heeft wel effect. 

 

- Neusamandel: wordt zittend verwijderd. Kinderen krijgen wel een roesje. Maar 
kinderen vinden deze houding heel erg eng. 

 

- Postoperatieve klachten: Moeder dacht dat ze na het plaatsen van buisjes overal van 
af zou zijn. Maar je krijgt juist een open verbinding en dus ook heel vaak looporen, 
waar bloed en groene pus uit kan komen. Ze had van te voren willen weten dat dit kan 
gebeuren. 

 

- Anesthesie: kan er niet iets aan de geur van het gas gedaan worden? 
 

- Slecht horen: Ze vindt dat ouders beter moeten worden uitgelegd wat het betekent als 
kinderen slecht horen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Zij heeft daar pas bij de 
audioloog goed uitleg over gekregen en die snapten het ook. Die hebben haar laten 
horen hoe het is om slecht te horen. 

 

- Weerstand: Buisjes zijn niet de oplossing van de verkoudheden. Ze zou graag ook iets 
willen doen aan de weerstand van haar dochter. Via via is ze bij een homeopaat 
terecht gekomen en die behandeling heeft geholpen om de weerstand beter te maken. 

 

- Weerstand: Ze vraagt zich af wat je kunt doen om oorontstekingen en vocht achter het 
oor te voorkomen? Heeft het iets te maken met weerstand? KNO-arts heeft verteld dat 
hij er overheen kan groeien, maar wat betekent dat precies? 
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BIJLAGE 8: SCHEMA IMMUNOLOGISCH ONDERZOEK BIJ 

RECIDIVERENDE INFECTIES 

 

 


