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PEPPER: Persisterende oorproblemen, aanwijzingen voor selectie en verwijzing
Otitis media (OM) komt veel voor op
kinderleeftijd en is vaak een tijdelijke en
onschuldige aandoening. Het kan echter
gepaard gaan met slechthorendheid en als deze
langere tijd persisteert kan dit tot
ontwikkelingachterstand leiden.
Slechthorendheid ten gevolge van OM wordt
niet altijd opgemerkt bij hele jonge kinderen.
In het verleden werden kinderen op de leeftijd
van negen maanden gescreend op
slechthorendheid. Kinderen met OMgerelateerde slechthorendheid die geen
duidelijke symptomen of klachten hadden,
werden hierdoor ook ontdekt. Deze kinderen
konden vervolgens behandeld worden met
trommelvlies buisjes.
In 2005-2006 werd de gehoorscreening op de
leeftijd van negen maanden vervangen door
een neonatale screening. De verwachting was
dat het aantal chirurgische behandeling voor
OM zou afnemen na het verdwijnen van de
screening op de leeftijd van negen maanden. Er
vond echter een toename plaats van het aantal
jongere kinderen (6-11 maanden) die
behandeld werden met trommelvliesbuisjes.
Het aantal kinderen dat 12-17 maanden oud
was en behandeld werd met buisjes bleef hoog.
Het hoge aantal kinderen dat behandeld werd
en wordt met buisjes komt niet overeen met
recente publicaties die de noodzaak van
behandeling van ongecompliceerde otitis
media betwistten.
Dit promotie onderzoek beschrijft de eerste
stappen om een case-finding instrument te
ontwikkelen voor die subgroep van kinderen
met otitis media die wel verwijzing en
aanvullend onderzoek nodig hebben. Hiervoor

wordt een vragenlijst gebruikt met risico
factoren voor OM (PEPPER vragenlijst).
Univariate analyse van alle items van de
PEPPER vragenlijst gaf vijf statistisch
significante items (p<0.01). Deze vijf items
zijn 'verkoudheidsklachten', crèche bezoek met
>4 andere kinderen', 'het hebben van broertjes
of zusjes', 'verstopte neus' en 'mannelijk
geslacht'.
Vervolgens is een score formulier ontwikkeld
dat op basis van een model met 10 risico
factoren voor otitis media voorspelt welke
kinderen behandeld zijn met buisjes. De
bijbehorende ROC curve heeft een oppervlak
van 0.801, wat betekent dat dit een redelijk
goed instrument is om te voorspellen welke
kinderen in de huidige setting behandeld
worden met buisjes. Het score formulier, welke
gebruikt dient te worden samen met
lichamelijk onderzoek en tympanometrie, lijkt
daarmee veelbelovend.
De validiteit, de praktische toepasbaarheid en
de implementatie in de praktijk moet verder
onderzocht worden. De volgende stap zou
bijvoorbeeld een prospectief onderzoek kunnen
zijn bij geselecteerde huisartsenpraktijken of
consultatie bureaus, vergezeld van
uitkomstmaten van de behandeling door de
KNO arts. Er kan dan onderzocht worden of
dit score formulier in staat is om die kinderen
met otitis media gerelateerde slechthorendheid
te selecteren die voordeel zouden kunnen
hebben van verwijzing naar de KNO. Tevens
kan dan de verwijzing van ongecompliceerde
gevallen en kinderen met tijdelijke otitis media
worden vóórkomen.
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