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Morbilli (Mazelen) 
 
Voor de update van deze richtlijn is er een systematisch literatuuronderzoek gedaan voor een viertal 
belangrijke knelpunten (vastgesteld door de LCI redactieraad). Er zijn uitgangsvragen geformuleerd 
en er is recente literatuur gezocht over het richtlijnonderwerp van 2005 tot mei 2008 in de volgende 15 
relevante tijdschriften: 
 
Naam tijdschrift 
Algemeen medisch 
Annals of Internal Medicine 
Lancet 
BMJ 
New England Journal of Medicine 
Archives of Internal Medicine 
PLoS Medicine / Public Library of Science 
Annals of Internal Medicine 
JAMA 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
MMWR - Morbidity & Mortality Weekly Report 
Infectieziekten 
American Journal of Infection Control 
BMC Infectious Diseases 
Clinical Microbiology & Infection  
 European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 
Clinical Infectious Diseases 
 
 
Werkwijze voor de systematische zoekacties per zoekvraag.  
Deze zijn uitgevoerd volgens de PICO (Patient-Intervention-Comparison-Outcome) methode. 
De zoektermen gebruikt voor de formulering van de P staan in de tabel hieronder. De hoofdtermen 
voor de andere PICO onderdelen staan hieronder per uitgangsvraag genoemd. De geformuleerde P is 
ook gebruikt bij het zoeken naar literatuur in de hierboven aangegeven lijst van 15 relevante 
tijdschriften. 
 
Voor alle vragen is het zoekresultaat beperkt tot de talen nederlands, engels, frans en duits.  
Er is gezocht in Medline vanaf 1966 en in Embase vanaf 1980 tot mei 2008.  
De details van de zoekstrategie hieronder betreffen de Medline zoekactie die is uitgevoerd in het 
interface aangeboden door SilverPlatter. 
 
Onderdeel P 
 Trefwoorden (MeSH) operator Vrije tekstwoorden=woorden in 

titel en/of abstract  
1 "Morbillivirus"/ all  

"Distemper-Virus-Canine"/ all  
"Distemper-Virus-Phocine"/ all  
explode "Measles-virus"/ all  
explode "Measles"/ all  
Morbillivirus-Infections"/ all  
"Distemper"/ all subheadings  
 

or  

2   (measles or morbilllivirus) in 
ti,ab  
 

P  1 or 2  
 



Geformuleerde uitgangsvragen en zoektermen voor hoofdonderdelen van de vraag (eerst de 
gebruikte gecontroleerde trefwoorden en daarna de vrije teksttermen). 
 
Vragen waarvoor systematisch gezocht is 
 

1. Welke behandeling moet worden ingesteld bij patienten met mazelen, met name 
met complicaties veroorzaakt door het virus zelf . Is voor restloze, snelle 
genezing ribavirine of een ander antivirusmiddel optimaal of geen behandeling 

2. Heeft het zin om contacten te vaccineren en binnen welke termijn moet deze 
vaccinatie plaatsvinden. 

3. Welk nut heeft passieve immunisatie 
 
 
Tabel trefwoorden /zoektermen (combinatie is operator “OR”) per vraagonderdeel, 
koppeling van P en opgesomde onderdelen via operator  “AND” 

Uitgangsvraag 1 MeSH Vrije tekstwoorden 

complicaties explode "Measles"/ complications  
 complications in sh  
"Encephalitis"/ all subheadings  
"Subacute-Sclerosing-Panencephalitis"/ all subheadings  
  "Encephalitis-Viral"/ all subheadings  
  "Pneumonia-Viral"/ all subheadings  
  "Superinfection"/ all subheadings  
  explode "Otitis-Media"/ all subheadings  
 

(bacterial near3 super*) in ti  
 (bacterial near3 superinfec*) in ti  
superinfection? in ti,ab  
(otitis near3 media) in ti,ab  
 

behandeling "Ribavirin"/ all subheadings  
  "Antiviral-Agents"/ all subheadings  
 

Antiviral-Agents in pn 
ribavirin? in ti,ab 

Inperking  Studietypen systematiche reviews of rct of recente literatuur 
d.w.z. na 2000 

 

 
 
Uitgangsvraag 2 
en 3 

MeSH Vrije tekstwoorden 

Vaccinatie of 
passieve 
immunisatie 

"Vaccination"/ all subheadings  
 "Immunization-Passive"/ all subheadings  
explode "Immunoglobulins"/ all subheadings 

(immuni?ation or vaccinat*) in ti,ab 

termijn explode "Time"/ all subheadings (time or delay or day? or week?) in ti,ab  
 

 
 

  

 
 
 
Uitgangsvraag 3 MeSH Vrije tekstwoorden 

Vaccinatie of 
passieve 
immunisatie 

"Vaccination"/ all subheadings  
 "Immunization-Passive"/ all subheadings  
explode "Immunoglobulins"/ all subheadings 

(immuni?ation or vaccinat*) in ti,ab 

nut explode "Mortality"/ all subheadings (morbidity or mortality or safety or efficacy 
or efficien*) in ti,ab 

   

 
 
 
 
 



 
 
In de tabel hieronder worden per vraag de gevonden aantallen referenties genoemd. Voor enkele 
knelpunten zijn systematische reviews of rct’s gezocht via een zoekfilter. In de filenaam staat dan 
systrev  resp rct aangegeven. 
 
 
Naam file Aantal 
med 080520 P morbilli in topts na 2005 88 
  
med 080520 P morbilli vr1 therapy (systrev  of rct)  4 
med 080520 P morbilli vt1compl therapy (systrev of rct)  3 
med 080520 P morbilli vr1 compl therapy na 2000 30 
  
med 080520 P morbilli vr 2 en 3 vaccination systrev  8 
med 080520 P morbilli vr 2 en 3 vaccination rct na 2005 33 
med 080520 P morbilli vr 2 en 3 vaccination time factors 28 
  
  
emb 080520 P morbilli vr1 compl therapy systrev  2 
emb 080520 P morbilli v1 compl therapy rest 45 
  
emb 080520 P morbilli vr 2 en 3 vaccination systrev  7 
emb 080520 P morbilli vr 2 en 3 vaccination controlled rct 19 
  
emb 080522 P morbilli vr 2 en 3 vaccination time factors  3 
emb 080522 P morbilli vr 2 en 3 vaccinat extra time factors 46 
 
 


