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Spaarzame onderzoeken naar O -toediening bij acute ziektebeelden laten nauwelijks werkzaamheid zien. Zo is er ook
2

volgens recent Zweeds onderzoek geen bewijs voor betere overlevingskansen na één jaar als patiënten met een
vermoedelijk myocardinfarct en een O -saturatie van >90% in de acute fase O krijgen. Anderzijds worden averechtse
2

2

effecten niet uitgesloten.
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O -toediening lijkt een logische behandeling voor acute ziektebeelden, waarbij O
2

2

pathofysiologisch van belang is, zoals bij een (dreigend) myocardinfarct.
O werd in 2006 officieel geregistreerd als geneesmiddel, zonder dat bekend is op basis
2

van welke onderzoeksgegevens dat gebeurde.
Onderzoeken naar O -toediening in acute situaties zijn spaarzaam en laten vaak geringe
2

of geen klinische werkzaamheid zien, waarbij er wel aanwijzingen zijn voor mogelijk
averechtse of schadelijke effecten.
De auteurs van een Cochrane-review in 2016 vonden geen bewijs van werkzaamheid voor
het routinematig toepassen van O bij patiënten met een acuut myocardinfarct; zij
2

konden schadelijke effecten niet uitsluiten.
Ook in een recente Zweedse studie uit 2017 werd opnieuw geen bewijs gevonden voor
het nut van de toediening van O (6 liter per minuut via een open gezichtsmasker) bij
2

patiënten met een vermoedelijk acuut myocardinfarct en een O -saturatie van >90%
2

vergeleken met de inademing van alleen omgevingslucht, als gekeken werd naar de
mortaliteit na 1 jaar.
Het gebrek aan bewijs van werkzaamheid en het risico van mogelijk averechtse of
schadelijke effecten zijn voldoende redenen om terughoudend te zijn met de O 2

toediening bij acute ziektebeelden in het algemeen en bij een (vermoedelijk) acuut
myocardinfarct in het bijzonder.
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