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NHG-Standaard Otitis externa nog actueel

Tjerk Wiersma

In het voorjaar van 2014 is de noodzaak 
tot revisie van de NHG-Standaard Oti-
tis externa uit 2005 beoordeeld op basis 
van een literatuursearch naar recente 
internationale richtlijnen, systemati-
sche reviews en therapeutische onder-
zoeken. Dat leverde onder andere een 
tweetal recente overzichtsartikelen,1,2 
een Coch rane review3 en een tweetal 
recente richtlijnen uit Engeland en Ca-
nada4,5 op. Aanvullend is ook de richtlijn 
van de kno-artsen over dit onderwerp 
bekeken.6 Al deze stukken leverden geen 
nieuwe gezichtspunten op die bijstel-
ling van de aanbevelingen noodzakelijk 
maken.

De Nederlandse Vereniging voor 
keel-, neus- en oorheelkunde en heel-

kunde van het hoofdhalsgebied en 
Zorgverzekeraars Nederland gaven 
desgevraagd te kennen deze zienswijze 
te onderschrijven. Wel is op verzoek 
van eerstgenoemde vereniging een 
zin aan de paragraaf evaluatie toege-
voegd, waarin er op gewezen wordt dat 
in zeldzame gevallen ook het gehoor-
gangcarcinoom de oorzaak kan zijn 
van een persisterende otitis externa die 
niet geneest ondanks adequate behan-
deling.

Volledigheidshalve vindt u het bij-
gewerkte samenvattingkaartje van de 
NHG-Standaard Otitis externa bijge-
sloten bij dit nummer van Huisarts en 
Wetenschap.
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