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NSAID’s hebben de status van een ‘sterke’ pijnstiller, sterker dan het ‘gewone’ paracetamol. Deze beeldvorming is
onterecht als gekeken wordt naar de werkzaamheid bij kinderen bij wie medicamenteuze pijnstilling gewenst is. Uit de
beschikbare wetenschappelijke literatuur blijkt de klinisch relevante werkzaamheid van NSAID’s overschat te worden ten
opzichte van de werkzaamheid van paracetamol. Het is opvallend hoe weinig onderzoek er is gedaan naar NSAID’s bij
kinderen, terwijl het gebruik onder hen groot is. Nog minder is onderzocht wat de nadelige effecten van NSAID’s bij
kinderen zouden kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat kinderen met astma die NSAID’s gebruiken een toegenomen kans
hebben op een exacerbatie. Dit artikel toont in elk geval aan dat bij acute middenoorontsteking, een letsel van weke
delen, een botbreuk of chirurgisch verwijderen van keel- en/of neusamandelen NSAID’s voor kinderen niet ‘sterker’ zijn
dan paracetamol. En dat geldt eigenlijk ook voor migraine. Kinderen, ouders, artsen en richtlijnmakers dienen hier
rekening mee te houden.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Er is weinig goed onderzoek beschikbaar om daarmee richtlijnen voor pijnbestrijding bij
kinderen te kunnen onderbouwen.
Als er bij een kind medicamenteuze behandeling nodig is voor pijn ten gevolge van een
acute middenoorontsteking, een letsel van weke delen, een botbreuk of chirurgisch
verwijderen van keel- en/of neusamandelen is er geen bewijs van klinisch relevante
meerwaarde van NSAID’s ten opzichte van paracetamol.
Ook voor het combineren van NSAID’s met paracetamol of morfine is er geen klinische
relevante meerwaarde ten opzichte van alleen paracetamol of paracetamol met codeïne.
Bij migraine is van ibuprofen mogelijk na twee uur een beter effect te verwachten dan
van paracetamol, maar onderzoeken waaruit dit zou blijken zijn van lage kwaliteit en
uitgevoerd in een setting die weinig overeenkomt met de dagelijkse medische praktijk.
Er zijn aanwijzingen dat exacerbaties van (peuter)astma geassocieerd kunnen zijn met
NSAID-gebruik.
Op basis van het beschikbaar bewijs uit gerandomiseerd onderzoek zijn er geen
argumenten om in plaats van paracetamol NSAID’s voor te schrijven aan kinderen die
acute pijn aangeven.
Paracetamol blijft eerste keus als voor kinderen medicamenteuze pijnstilling gewenst is.
De pijnstillende werkzaamheid van NSAID’s moet niet overschat worden. Daar is geen
bewijs voor.
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