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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN / SAMENVATTING

CORTICOIDEN BIJ PATINTEN DIE WORDEN GEHOSPITALISEERD DOOR COVID-19

Zoekdatum: 14 juli 2020

0 onderzoeken inbegrepen

GERAPPORTEERDE LINKS:

Werkzaamheid: Klinische verbetering. Veiligheid: bijwerkingen, ernstige bijwerkingen,

CONCLUSIES
• Bij onze zoektocht in de literatuur hebben we geen enkele studie gevonden die de

veiligheid en werkzaamheid van deze stof voor de behandeling van COVID-19.

• De FDA beveelt het gebruik van deze stof niet aan en waarschuwt dat het er geen heeft

therapeutisch effect, integendeel, de consumptie ervan kan de gezondheid ernstig schaden

van degenen die het consumeren.

• Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid concludeert dat er geen bewijs is voor

een positief therapeutisch effect van deze stof, integendeel, het kan produceren

ernstige schade aan de menselijke gezondheid.

• Diverse overheidsinstanties in onze regio (Chili, Argentinië, Uruguay

Paraguay en Ecuador), raden aan om deze stof niet te gebruiken voor behandeling

van COVID-19, omdat er geen therapeutisch voordeel is aangetoond, voor

integendeel, het heeft ernstige bijwerkingen aangetoond.

• In Peru raadt de DIGEMID sinds vorig jaar het gebruik van producten af

derivaten van chloordioxide als medicijn, vanwege bijwerkingen

ernstig dat ze kunnen produceren bij degenen die het consumeren. Er is ook het precedent

van een INDECOPI-resolutie waarin de intrekking voor de verkoop van kooldioxide wordt gelast

chloor, dat werd aangeboden als een potentieel effectief medicijn voor de

behandeling van COVID-19, via een online verkooppagina.
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L. INVOERING

Chloordioxide (ClO2) is een geelgroen gas. Chloordioxide heeft bacteriedodende, virusdodende, 

sporendodende en algendodende eigenschappen en wordt daarom gebruikt als desinfectiemiddel voor 

drinkwater en huishoudelijk afvalwater, en als een remmer van algengroei. Het wordt ook gebruikt om de 

kwaliteit van drinkwater te verbeteren, dat wil zeggen, het neutraliseert geuren, verwijdert kleur en 

oxideert ijzer en mangaan (1).

In de tandheelkunde kan het worden gebruikt als onderdeel van mondspoelingen, om tandplak, tandvleesindexen en 

het aantal bacteriën in de mondholte te verminderen op een vergelijkbare manier als andere mondspoelingen, maar het 

ondersteunende bewijs voor dit doel is nog steeds beperkt (2).

In sommige overzichtsartikelen wordt voorgesteld dat chloordioxide een hoge efficiëntie heeft als 

desinfectiemiddel voor ziekenhuizen en lage bedrijfskosten, maar de opslag en het transport ervan is 

moeilijk (3). Daarom kan chloordioxide een potentieel oppervlaktedesinfectiemiddel zijn om de 

verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen (4).

Momenteel is er op internet reclame gemaakt voor sommige op chloordioxide gebaseerde stoffen als een 

medicijn dat verschillende ziekten kan genezen zonder bijwerkingen te veroorzaken, waaronder COVID-19. 

Er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid en veiligheid ervan, integendeel, 

verschillende overheidsinstanties hebben gewaarschuwd dat de consumptie van deze stof als medicijn 

ernstige negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben (5).

In Peru heeft chloordioxide geen sanitaire registratie die is afgegeven door de DIGEMID.

II. DOELSTELLING

Vat het beschikbare wetenschappelijke bewijs samen over de werkzaamheid en veiligheid van het gebruik van chloordioxide 

voor de behandeling van COVID-19.

III. METHODE

De ontwikkeling van dit rapport heeft alle methodologische richtlijnen gevolgd volgens 

technisch document nr. 01-2020. "Methodologie voor de uitwerking van COVID-19-

bewijssynthese".

Onderzoeksvraag

Wat is het niveau van werkzaamheid en veiligheid van het gebruik van chloordioxide voor de behandeling van COVID-19?
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P Patiënten met een vermoedelijke of bevestigde diagnose van COVID-19

l Chloordioxide

C Placebo of standaardbehandeling

OF Werkzaamheid: Klinische verbetering. Veiligheid: bijwerkingen, ernstige bijwerkingen,

Geschiktheidscriteria

Inclusiecriteria

- Gerandomiseerde klinische onderzoeken in fase II, III en IV.

- Klinische proeven ontwikkeld bij mensen.

- Observatie studies

Uitsluitingscriteria

- Narratieve reviews, preklinische studies (in vitro studies of in diermodellen), 

opinieartikelen, consensus van experts, casusrapporten of klinische richtlijnen.

zoekstrategie

Er werd een zoekstrategie ontwikkeld met natuurlijke taaltermen en gecontroleerde 

taaldescriptoren om relevante referenties te vinden die onze onderzoeksvraag zouden 

kunnen oplossen. Het systematische literatuuronderzoek werd uitgevoerd in de 

Medline-database (Pubmed), met als zoekdatum 14 juli 2020. De zoekopdracht was 

beperkt tot studies bij mensen en in het Spaans of Engels, zonder beperking op 

publicatiedatum. De zoekstrategie is te raadplegen in de sectie Bijlagen.

NS. RESULTATEN

Er werd geen onderzoek gevonden dat voldeed aan de inclusiecriteria.

Met betrekking tot de aanbeveling van overheidsinstanties over het gebruik van chloordioxide 

als medicijn, vinden we het volgende:

De FDA waarschuwt de bevolking in een in april 2020 gepresenteerde verklaring dat er op 

chloordioxide gebaseerde producten op de markt worden gebracht die niet zijn goedgekeurd voor 

consumptie bij mensen. De FDA waarschuwt dat er ernstige bijwerkingen optreden bij het gebruik 

van op chloordioxide gebaseerde stoffen, zoals ademhalingsfalen, zeer lage bloeddruk en
Werkzaamheid en veiligheid van chloordioxide voor de behandeling van COVID-19

COVID-19 Bewijssynthese Serie N ° 24-2020

Pagina 6 van 10



levensbedreigend, acuut leverfalen en QT-verlenging (hartritmestoornis). In zijn verklaring "De 

FDA is met name bezorgd dat producten die beweren ernstige ziekten te genezen, behandelen 

of voorkomen, zoals COVID-19, ertoe kunnen leiden dat consumenten de juiste medische 

behandeling uitstellen of stopzetten, wat kan leiden tot ernstige en dodelijke schade.”(6).

De regering van Brazilië stelt in april 2020 via een document van het ministerie van Volksgezondheid 

dat de National Health Surveillance Agency (ANVISA) sinds juni 2018 de productie, distributie en 

commercialisering van chloordioxide als "medicijn" heeft verboden. concludeert ook dat er geen 

bewijs is om het gebruik van chloordioxide als medicijn voor de behandeling van COVID-19 of een 

andere ziekte te ondersteunen. Integendeel, er zijn meerdere meldingen van ernstige bijwerkingen 

die verband houden met het gebruik van dit molecuul (7).

In Chili meldt het Instituut voor Volksgezondheid via een persbericht dat er talloze publicaties zijn ontdekt over 

het gebruik van chloordioxide als mogelijke remedie voor COVID-19. Opgemerkt wordt dat deze stof geen 

sanitaire registratie heeft in Chili en dat er geen wetenschappelijk bewijs is om het gebruik ervan voor de 

behandeling van COVID-19 te ondersteunen (8).

In Ecuador is er een vergelijkbare situatie, het Nationaal Agentschap voor Sanitaire Regelgeving, Controle 

en Toezicht, raadt consumptie af omdat het in dat land geen sanitair register heeft en ook een 

gezondheidsrisico inhoudt (9).

In Argentinië en Uruguay hebben verschillende wetenschappelijke verenigingen een gezamenlijke verklaring afgelegd, 

waarin ze "waarschuwingen voor de gezondheidsrisico's van het consumeren van chloordioxide of natriumchloriet als 

medicijn om COVID-19 te voorkomen of te behandelen". Daarom raden ze aan om geen chloordioxide te consumeren 

als COVID-19-behandeling (10).

Het Paraguayaanse ministerie van Volksgezondheid beveelt de bevolking ook aan om geen 

"chloordioxide-oplossing" onder de verschillende namen te consumeren, omdat dit potentieel fatale 

bijwerkingen kan veroorzaken (11).

In Peru heeft DIGEMID in november 2019 waarschuwing nr. 41-2019 uitgevaardigd, waarin het waarschuwt voor 

de nadelige effecten van het gebruik van verschillende oplossingen op basis van chloordioxide. Deze 

waarschuwing is gebaseerd op verschillende bronnen van gezondheidsautoriteiten in landen met streng 

gezondheidstoezicht (Verenigde Staten, Canada, Spanje en Frankrijk), evenals Latijns-Amerikaanse landen 

(Argentinië, Brazilië, Colombia en Chili). Er wordt gesteld dat ernstige bijwerkingen van het gebruik van deze 

stoffen ernstig braken, ernstige diarree, levensbedreigende lage bloeddruk veroorzaakt door uitdroging en acuut 

leverfalen kunnen zijn. Daarom raadt de DIGEMID aan om geen van deze stoffen te consumeren.

(12).

Onlangs, op 10 juli 2020, heeft INDECOPI via de Consumer Protection Commission No. 2 (CC2) een 

voorzorgsmaatregel bevolen voor de intrekking en stopzetting van marketing en promotie van 'CDS-

Chlorine Dioxide'. Dit product werd aangeboden als een effectieve behandeling voor:
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COVID-19. INDECOPI heeft aangegeven dat het product voor dit doel wordt aangeboden,"ondanks het feit dat het 

schadelijk zou zijn voor de gezondheid van de mens, omdat het geen wetenschappelijke ondersteuning zou hebben, 

noch met toestemming of sanitair register " uitgegeven door de DIGEMID (13).

V. CONCLUSIES

• Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van chloordioxide voor 

de behandeling van COVID-19.

De FDA beveelt het gebruik van deze stof niet aan en waarschuwt dat het geen therapeutisch effect heeft, 

integendeel, het gebruik ervan kan de gezondheid van degenen die het consumeren ernstig schaden.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid concludeert dat er geen aanwijzingen zijn voor een positief 

therapeutisch effect van deze stof, integendeel, het kan ernstige schade aan de menselijke gezondheid 

veroorzaken.

Verschillende overheidsinstanties in onze regio (Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 

Ecuador) raden aan om deze stof niet te gebruiken voor de behandeling van COVID-19, omdat 

er geen therapeutisch voordeel is aangetoond, integendeel, het heeft ernstige bijwerkingen 

aangetoond.

In Peru raadt de DIGEMID sinds vorig jaar het gebruik van producten op basis van 

chloordioxide af als medicijn, vanwege de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij 

degenen die het consumeren. Er is ook het precedent van een INDECOPI-resolutie die de 

terugtrekking beveelt voor de verkoop van chloordioxide, dat werd aangeboden als een 

potentieel effectief medicijn voor de behandeling van COVID-19, via een online verkooppagina.

•

•

•

•

ZAAG. AUTEURS 'BIJDRAGE'

Ericson Gutierrez formuleerde de zoekstrategie, ontwikkelde de kritische lezing en synthese van bewijsmateriaal en 
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definitieve versie van het manuscript goed.

VII. VERKLARING VAN BELANG

De auteurs verklaren dat ze geen belangenconflicten hebben met betrekking tot de inhoud van dit document.

VIII. FINANCIERING
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BIJLAGE 1. Zoekstrategie in Pubmed / Medline

Artikelen

gevondenZoeken Vraag

((sars-cov-2) OR (covid-19)) AND ("chloordioxide") 04

* Er werden alleen review-artikelen over onderwerpen gevonden, geen enkele had betrekking op de consumptie van oraal chloordioxide als medicijn.
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