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Met veel interesse lazen wij het artikel van Kerssies et al. 
over de behandeling van het chronisch subduraal hematoom 
(CSDH) met dexamethason (DXM).1 Terecht concluderen de 
auteurs dat vanwege het kleine aantal beschikbare studies, 
de matige methodologische kwaliteit en grote heterogeniteit 
er op dit moment geen goed antwoord mogelijk is over de 
plaats van corticosteroïden in de behandeling van het CSDH. 
We willen echter een aantal kanttekeningen bij het artikel 
plaatsen. De nadruk ligt in het artikel op de DXM-gerelateer-
de complicaties, terwijl de geïncludeerde studies hier niet 
eensgezind over zijn. Daarnaast wijken de auteurs van hun 
eigen onderzoeksvraag (DXM versus expectatief beleid) af en 
is de uitspraak over een verondersteld voordeel in een opera-
tieve populatie onvoldoende onderbouwd.
Door de strikte in- en exclusiecriteria ontbreken er volgens 
ons een aantal relevante studies, onder andere omdat ze 
werden gepubliceerd vóór 2006 of niet Engelstalig zijn.2-7 
Daarnaast hebben de auteurs een aantal reviews in plaats 
van de individuele studies geïncludeerd, waardoor een kriti-
sche en individuele beoordeling van de afzonderlijke studies 
mist. Opvallend is dat in deze reviews wel artikelen vóór 
2006 en niet-Engelstalige artikelen werden meegenomen. 

Tot slot wordt de vergelijking met de momenteel meest toe-
gepaste behandeling in Nederland voor het CSDH, chirur-
gie, niet gemaakt. Ons inziens is met de door de auteurs 
gehanteerde PICO-zoekstrategie geen systematische uit-
spraak te doen over het effect en de complicaties van 
DXM-behandeling, noch wordt dit vergeleken met chirurgie.

Zoals de auteurs aangeven is er een sterke behoefte aan ge-
randomiseerd onderzoek met een controlegroep (RCT). 
Daartoe werd de 'Dutch Chronic Subdural Hematoma Re-
search Group' (DSHR) opgericht en in 2016 de DECSA-stu-
die gestart: een multicenter RCT die het effect van DXM-the-
rapie vergelijkt met chirurgische behandeling op de 
functionele uitkomst en kosteneffectiviteit bij de symptoma-
tische CSDH-patiënt. Wij hopen dat dit uiteindelijk zal lei-
den tot een heldere landelijke behandelrichtlijn. 
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REACTIE VAN R.C. KERSSIES, K.S. HAN 
EN T.W.M. RAAIJMAKERS

Allereerst willen wij de ‘Dutch Chronic Subdural Hematoma 
Research Group’ bedanken voor de reactie op ons artikel.
Wij hebben ervoor gekozen om alleen studies te includeren 
van de laatste 10 jaar omdat wij een zo actueel mogelijk ant-
woord wilden verkrijgen op onze onderzoeksvraag in aan-
vulling op het reeds beschikbare, meest passende protocol 
van het Erasmus MC. Omdat er vanuit dit protocol ook was 
gebleken dat er weinig relevante studies beschikbaar waren, 
werd ervoor gekozen om alle typen studies te includeren. 
Reviews werden derhalve ook geïncludeerd, waarbij wij heb-
ben geaccepteerd dat er vanuit deze reviews ook artikelen 
vóór het jaar 2007 en niet-Engelstalige artikelen werden 
meegenomen. We hebben ervoor gekozen om de resultaten 
van deze reviews over te nemen, waarbij we de reviews uit-
gebreid op kwaliteit hebben beoordeeld. Wij waren van me-
ning dat een individuele beoordeling van de afzonderlijke 
studies hierbij aanvullend niet nodig was. Wij hebben be-
wust gekozen voor Engelstalige artikelen. Wij kunnen hier-
bij inderdaad niet uitsluiten dat we hierdoor mogelijk pas-
sende studies in een andere taal hebben gemist. 
In ons artikel beschreven wij dat er vanwege het kleine aantal 
beschikbare studies, een lage methodologische kwaliteit en 
een grote heterogeniteit tussen deze diverse (typen) studies, 
geen duidelijk antwoord is te geven op onze onderzoeks-
vraag. We hebben ervoor gekozen om hierbij de belangrijkste 
resultaten die het meest passend waren bij onze onderzoeks-
vraag vanuit alle studies samen te vatten. Deze resultaten 
waren opvallend verdeeld. Er was wel duidelijk meer eensge-
zindheid over de bijwerkingen, waarbij er over het algemeen 
meer bijwerkingen werden gezien bij de behandeling met 
corticosteroïden, al dan niet in vergelijking met een placebo 
of chirurgie. Ons inziens lijken deze bijwerkingen op dit mo-
ment niet op te wegen tegen de mogelijke positieve uitkom-
sten zoals die mede in onze studie naar voren kwamen. 
We zijn het met de ‘Dutch Chronic Subdural Hematoma Rese-
arch Group’ eens dat een positieve uitkomst van behandeling 

met corticosteroïden onvoldoende onderbouwd is, we beschre-
ven dit in onze studie dan ook met zeer grote voorzichtigheid 
als een suggestie. Hierbij beschreven wij wel zonder twijfel dat 
er sterke behoefte is aan verder gerandomiseerd onderzoek en 
zijn wij het eens met de ‘Dutch Chronic Subdural Hematoma 
Research Group’ dat er op dit moment geen sluitende evidentie 
bestaat. Wij kijken dan ook met interesse uit naar de resultaten 
van de DECSA-studie, waarbij wij hopen dat deze studie op 
korte termijn zal leiden tot een goed onderbouwde landelijke 
behandelrichtlijn. 




