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SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1 
 
In de introductie worden mogelijke functies van de bijholten, normale bijholte-anatomie, 
pathofysiologie, definitie van chronische rhinosinusitis en mogelijke behandelopties 
beschreven. De definitie van chronische rhinosinusitis omvat de aanwezigheid van de 
volgende symptomen: blokkade van de neus of nasale uitvloed, gecombineerd met 
aangezichtspijn en/of reukverlies gedurende meer dan 12 weken. Endoscopische 
afwijkingen en/of veranderingen op de CT-scan maken de definitie compleet. De 
behandeling van chronische rhinosinusitis wordt vervolgens samengevat welke bestaat uit: 
intensief spoelen met zoutoplossing en locale en systemische corticosteroïden met name 
wanneer poliepen aanwezig zijn. In acute verergering van chronische rhinosinusitis 
klachten, worden korte kuren antibiotica voorgeschreven. In hardnekkige gevallen worden 
steeds frequenter langdurige laag gedoseerde antibiotica gegeven. Als medicamenteuze 
behandeling niet afdoende is wordt endoscopische bijholtechirurgie verricht om de 
ventilatie en drainage door de natuurlijke ostia te herstellen. De term recalcitrante 
chronische rhinosinusitis wordt gebruikt wanneer deze conventionele behandelingen niet 
voldoen, zelfs niet na herhaalde operaties aan de bijholten. Relevante achtergronden van 
recalcitrante chronische rhinosinusitis worden beschreven. Aan het einde van het 
hoofdstuk worden de hoofdthema’s van dit proefschrift genoemd, namelijk de evaluatie van 
koorts en de rol van osteitis in hardnekkige chronische rhinosinusitis, de evaluatie van de 
behandeling met langdurige laag gedoseerde antibiotica en de behandeling met locale 
toediening van antibiotica. In het vierde hoofdstuk van dit proefschrift wordt radicale 
chirurgie geëvalueerd als een laatste mogelijke behandeloptie in een geselecteerde groep 
van patiënten met chronische rhinosinusitis. 
 
 
Hoofdstuk 2 
 
2.1 
Dit hoofdstuk rapporteert over een verschil tussen 2 belangrijke chronische rhinosinusitis 
definities met de vraag: is koorts een symptoom van chronische rhinosinusitis? Patiënten 
met chronische rhinosinusitis, gepland voor bijholtechirurgie werden vergeleken met een 
controle groep bestaande uit patiënten zonder rhinosinusitis die werden geopereerd in 
verband met esthetische of functionele klachten van de neus. De temperatuur preoperatief 
werd gemeten en geanalyseerd. In de chronische rhinosinusitis groep was de temperatuur 
36.94°C, met een maximum van 37.8°C. De controle groep toonde een gemiddelde 
temperatuur van 36.87°C. Analyse toonde geen significante verschillen tussen de beide 
populaties aan. Aanvullende berekeningen, corrigerend voor mogelijke verstorende 
factoren, brachten ook geen significante verschillen tussen de groepen aan het licht. In het 
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verleden zijn er enkele pogingen gedaan on chronische rhinosinusitis te definiëren, maar 
één alles omvattende definitie of classificatie systeem voor deze aandoening bestaat tot op 
heden niet. Koorts is een factor die ter discussie staat. Onze gegevens tonen aan dat 
koorts geen belangrijk symptoom is van chronische rhinosinusitis. 
 
2.2 
Het tweede deel van hoofdstuk 2, beschrijft de huidige, grote belangstelling voor het 
onderliggende bot van de bijholten als een belangrijke speler in recalcitrante chronische 
rhinosinusitis. Nauwkeurige bestudering van CT-scans laat regelmatig gebieden zien van 
verhoogde bot dichtheid en onregelmatige verdikking van de sinus wand. Dit reactieve bot 
zou ten minste een deelverklaring kunnen zijn voor het feit dat de mucosa ontstoken blijft. 
We zochten relevante artikelen in PubMed op en bespraken de gegevens uit deze 
literatuur. Achtergronden, potentiële diagnostische opties, gevolgen voor behandeling en 
suggesties voor toekomstig onderzoek werden besproken. Osteitis is een factor in 
chronische rhinosinusitis, maar de rol in de pathogenese in nog niet duidelijk. Meer 
onderzoek is nodig. 
 
2.3 
In het laatste deel van hoofdstuk 2, rapporteert onze groep over de incidentie van osteitis 
in patiënten met chronische rhinosinusitis met behulp van de nieuw ontwikkelde en 
gevalideerde Global Osteitis Scoring Scale. We onderzochten prospectief 102 patiënten 
die een CT bijholten ondergingen als onderdeel van de evaluatie van chronische 
rhinosinusitis samen met een controle groep van 68 patiënten zonder chronische 
rhinosinusitis, vergelijkbaar in leeftijd en geslacht. Achtenzeventig van de rhinosinusitis 
groep vulde de Rhinosinusitis Outcome Measure (RSOM-31) en VAS score lijst in. De CT- 
scans werden beoordeeld op osteitis, gebruik makend van de nieuw ontwikkelde Global 
Osteitis Scoring Scale. Een subgroep van 35 scans werd bovendien nogmaals gescoord 
door een tweede KNO-arts en een radioloog. Veertig procent van de groep met chronische 
rhinosinusitis en niemand van de controle groep had aanwijzingen van significante osteitis. 
In de groep met chronische rhinosinusitis, correleerde de ernst van de osteitis met de 
Lund-Mackay score, de duur van de symptomen en het aantal eerdere chirurgische 
ingrepen. Er werd geen associatie gevonden tussen osteitis en leeftijd, geslacht, astma, 
allergie of ASA trias. Bovendien was er geen correlatie tussen osteitis en de ernst van de 
symptomen zoals hoofdpijn, aangezichtspijn en de score van de Rhinosinusitis Outcome 
Measure. Bij patiënten met recalcitrante chronische rhinosinusitis die meerdere bijholten 
operaties in het verleden hebben ondergaan kan de incidentie van osteitis oplopen tot 
64%. Osteitis op de CT-scan lijkt niet gerelateerd te zijn met de ernst van de symptomen; 
echter de score is wel sterk geassocieerd met eerdere bijholtechirurgie, hetgeen zou 
kunnen duiden op een gemeenschappelijk eindpunt (onderliggende recalcitrante ziekte). 
 
 
Hoofdstuk 3 
 
3.1 
In het eerste deel van hoofdstuk 3 hebben we patiënten met chronische rhinosinusitis 
geanalyseerd die waren behandeld met langdurige laag gedoseerde antibiotica. Geschikte 
patiënten behandeld met trimethoprim-sulfamethoxazol of macroliden, werden 
retrospectief geïdentificeerd op de polikliniek KNO van het AMC in Amsterdam in 2009. De 
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2 belangrijkste uitkomstmaten waren: de klachten van chronische rhinosinusitis en de 
bevindingen tijdens nasendoscopie. Een 5-punts schaal werd gebruikt om te scoren en te 
vergelijken met de situatie voor de behandeling: slechter (-1); geen verandering (0); enige 
verbetering (1); duidelijke verbetering (2); genezen (3). Deze schaal werd op verschillende 
tijdstippen gedurende en na de behandeling afgenomen, alsmede aan het einde van de 
behandeling en follow-up. Zesenzeventig patiënten met een mediane leeftijd van 49 jaar 
werden geïncludeerd, 53% had astma en ze hadden allemaal al eerder operaties aan de 
bijholten ondergaan. Achtenzeventig procent van de patiënten vertoonde verbetering en bij 
84% werd een verbetering van het neusslijmvlies gevonden aan het einde van de 
behandeling. Er werd geen significant verschil tussen de trimethoprim-sulfamethoxazol en 
macrolide antibiotica gevonden. In deze onderzochte groep lijkt langdurige laag 
gedoseerde behandeling met antibiotica de klachten van chronische rhinosinusitis en de 
conditie van het neusslijmvlies gezien tijdens nasendoscopie te verbeteren. Een hardere 
conclusie is op dit moment echter nog prematuur vanwege het ontbreken van een placebo 
groep. Ondanks het toenemend gebruik van langdurige laag gedoseerde antibiotica in de 
behandeling van chronisch rhinosinusitis in tertiaire verwijscentra, ontbreekt hard bewijs in 
de literatuur. Er is dringend behoefte aan meer onderzoek.  
 
3.2 
De MACS studie is een gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie naar de 
effectiviteit van azithromycine (AZM) in chronische rhinosinusitis. Patiënten werden 
behandeld met AZM of placebo. AZM werd gegeven in een dosering van 500 mg 
gedurende 3 dagen in de eerste week, gevolgd door 500 mg eenmaal per week gedurende 
11 weken. Patiënten werden gevolgd tot 3 maanden na de behandeling. De uitkomstmaten 
waren de Sino-Nasal Outcome Test-22 (SNOT-22), een Patiënt Effect Score, de Visual 
Analogue Scale (VAS), Short Form-36 (SF-36), starre nasendoscopie, Peak Nasal 
Inspiratory Flow (PNIF), Sniffin’ Sticks reuk test, en kweken van de middelste neusgang. 
Zestig patiënten met een mediane leeftijd van 49 jaar werden geïncludeerd. Vijftig 
patiënten hadden astma en 58% had al bijholtechirurgie ondergaan. In de SNOT-22, de 
Patiënt Effect Score, VAS scores en SF-36 vragenlijst, werd geen significant verschil 
tussen de AZM en de placebo groep aangetoond. De endoscopie bevindingen, de PNIF 
resultaten, de reuktest en de microbiologische gegevens toonden ook geen relevante 
significante verschillen aan tussen beide groepen. In de onderzochte dosering gedurende 
3 maanden werd geen significant beter resultaat van AZM gevonden ten opzichte van 
placebo. Mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn: de ernst van de aandoening in deze 
groep patiënten, onderdosering van AZM, te kleine studie groep, de duur van de 
behandelperiode en het gebruikte antibioticum. Meer onderzoek is noodzakelijk. 
 
3.3 
In het laatste deel van hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van een pilot studie met 
als vraag of vernevelen met antibiotica in de neus van patiënten met chronische 
rhinosinusitis de symptomen beter reduceert dan placebo. Een gerandomiseerde, placebo 
gecontroleerde, dubbelblinde cross-over, pilot studie werd verricht bij 14 patiënten met 
chronische rhinosinusitis. Nasale verneveling met bacitracine/colimycine of placebo, met 
behulp van de RhinoFlow nebulizer tweemaal daags in combinatie met orale levofloxacine, 
werd geëvalueerd. De ernst van diverse symptomen werd gemeten met behulp van VAS 
scores, een ziekte specifieke vragenlijst en de SF-36 vragenlijst. Nasendoscopische 
bevindingen werden ook onderzocht. De meeste VAS items en ziekte specifieke scores 
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lieten een vermindering in ernst van de symptomen zien in beide groepen. Tussen de 
behandel-armen onderling werd geen significant verschil gevonden. De meeste SF-36 
onderdelen verbeterden, in vergelijking met de situatie voor de behandeling in beide 
groepen, maar ook hier werd geen significant verschil tussen de verum en placebo arm 
aangetoond. De endoscopische data lieten ook geen significante verschillen tussen beide 
groepen zien. De uitkomst van deze studie laat een gunstig effect zien van het vernevelen 
van zoutoplossing in de neus, maar toevoegen van antibiotica resulteert niet in een extra 
effect. Hoewel placebo-gecontroleerde studies naar het effect van locale behandeling met 
antibiotica klein zijn, wijzen ze allemaal in dezelfde richting: geen effect. Voor meer 
definitieve conclusies getrokken kunnen worden zijn grotere, gerandomiseerde, multi-
centre studies nodig. 
 
 
Hoofdstuk 4 
 
4.1 
Endoscopische bijholtechirurgie wordt beschouwd als de gouden standaard in de 
chirurgische behandeling van patiënten met chronische rhinosinusitis en nasale poliepen. 
Een kleine groep patiënten echter reageert niet, ondanks herhaalde ingrepen. Radicale 
chirurgie met als doel het reduceren van de ontstekingslast en het optimaliseren van de 
drainage en beluchting van de bijholten, wordt genoemd als een laatste stap in het 
behandelproces voor deze patiënten. Een prospectieve studie met behulp van 
vragenlijsten is verricht in een groep van 23 patiënten die radicale chirurgie van de 
bijholten volgens Denker ondergingen voor chronische rhinosinusitis. Symptomen werden 
geëvalueerd voor de operatie en 12 en 24 maanden postoperatief. Patiënten meldden 
verbetering van het volle gevoel in het hoofd in 74%, van nasale uitvloed van snot uit de 
neus in 70% en van obstructie van de neus in 60% van de gevallen. De volgende 
postoperatieve verbeteringen bleken statistisch significant: nasale uitvloed (p=0,001), vol 
gevoel (p=0,02) en nasale obstructie (p=0,03). Verminderde reuk en klachten van astma 
verbeterden niet. Radicale bijholte chirurgie lijkt een adequate behandel optie te zijn bij 
patiënten met herhaald falen van endoscopische operaties van de bijholten. 
 
4.2 
Ondanks optimale medicamenteuze therapie en herhaalde bijholtechirurgie in de 
behandeling van chronisch rhinosinusitis, is er toch een kleine groep patiënten zonder 
verbetering van de symptomen. Deze studie evalueert het effect van radicale chirurgie van 
de bijholten op de kwaliteit van leven en pijn bij patiënten met deze hardnekkige ziekte. 
Een prospectieve studie met behulp van vragenlijsten is verricht bij 23 patiënten die een 
Denker operatie ondergingen voor recalcitrante chronische rhinosinusitis. Kwaliteit van 
leven en pijn werden geëvalueerd voor de operatie en 12 en 24 maanden postoperatief 
met behulp van de SF-36 en de McGill Pain Questionnaire. Zeven van de acht scores van 
de SF-36 vragenlijst, verbeterden postoperatief, met statistische significantie voor Role 
Physical (p=0,048). Bodily pain was bijna significant. De resultaten van de McGill Pain 
Questionnaire toonden een significante verbetering in het merendeel van de subscores na 
de operatie, hetgeen vermindering van pijn betekent. Radicale chirurgie van de bijholten 
verbetert de fysieke last van chronische rhinosinusitis en pijnbeleving van patiënten met 
hardnekkige chronische rhinosinusitis.  
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Hoofdstuk 5 
 
In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van dit proefschrift besproken en in 
perspectief geplaatst met de huidige literatuur.  
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