Protonpompremmers bij zuigelingen
Nieuw argument om niet voor te schrijven
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Zuigelingen blijken toenemend protonpompremmers (PPI’s) te gebruiken voor voeding gerelateerde klachten, die
grotendeels fysiologisch zijn. Zelfs als klachten gebaseerd zijn op een werkelijke gastro-oesofageale refluxziekte is er
geen bewijs uit gerandomiseerd onderzoek van werkzaamheid van PPI’s bij zuigelingen. Bovendien blijkt uit nieuw
onderzoek dat PPI-gebruik door zuigelingen geassocieerd is met allergische aandoeningen op latere leeftijd. Met
aanvullend het gegeven dat ieder PPI-recept voor een zuigeling off label is, zijn er genoeg redenen om te stoppen met
het voorschrijven van PPI’s aan zuigelingen. Misschien geldt dit in uitzonderingsgevallen niet in de tweede lijn als er
sprake is van relevante nadelen voor het kind.
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Het teruggeven van voeding door zuigelingen (regurgitatie) en gastro-oesofageale reflux
zijn fysiologisch en behoeven geen medicamenteuze behandeling. Gerandomiseerd
onderzoek naar medicamenteuze behandeling toont ook geen bewijs van werkzaamheid
hiervoor.
Bij kinderen met een gastro-oesofageale refluxziekte die onvoldoende reageren op nietmedicamenteuze maatregelen en bloed spugen of slecht groeien zijn PPI’s volgens de
richtlijnen van kinderartsen een therapeutische optie, ondanks dat ook daarvoor geen
bewijs bestaat uit placebogecontroleerde studies.
Huisartsen wordt afgeraden PPI's voor te schrijven aan zuigelingen en dit eventueel over
te laten aan kinderartsen als niet-medicamenteuze alternatieven onvoldoende effect
hebben
De recent gevonden opvallende associatie met toekomstige allergieën moet voor
kinderartsen weer extra reden zijn om maximaal terughoudend te zijn bij het
voorschrijven van PPI’s aan zuigelingen.
PPI’s zijn niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Een voorschrift aan hen moet als
off label beschouwd worden. Dit impliceert verplichtingen van adequaat informeren van
de ouders (dus ook over het ontbreken van het bewijs van werkzaamheid) en hun
expliciete toestemming. Zorgvuldige registratie in het dossier wordt sterk aanbevolen.
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