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Op koers blijven
Dit is mijn eerste redactioneel voor H&W, en het staat ook nog in het eerste 
nummer van 2016. Ik wens u namens alle medewerkers een mooi jaar met 
veel positieve ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Voor ons werkplezier 
en onze gezondheid is het te hopen dat het roer voorgoed om blijft.

Ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde
Ik ben nu een jaar lid van de redactiecommissie en het valt me op hoe pro-
fessioneel en zorgvuldig er wordt gewerkt: secretariaat, bureauredactie en 
uitgever, iedereen doet zijn uiterste best om elke maand een praktisch en 
waardevol nummer te maken. Ook de hoeveelheid manuscripten die wij 
wekelijks krijgen aangeboden, stemt hoopvol. Huisartsgeneeskundig Ne-
derland verricht voldoende innovatief en goed wetenschappelijk werk, 
H&W blijkt een belangrijk medium te zijn om die ontwikkelingen kritisch 
te volgen.

Zo besteden we in dit nummer aandacht aan de loopbaan van huisart-
sen. Van Hassel et al. analyseerden daartoe een cohortanalyse met 
NIVEL- gegevens. Hoe wil de nieuwe generatie huisartsen het vak uitoefe-
nen: parttime, in een eigen praktijk of in een gezondheidscentrum? De 
onderzoekers concluderen dat huisartsen bij de keuze voor hun werksitu-
atie rekening houden met verschillende omstandigheden: de persoon-
lijke situatie, de gezinssituatie, de wensen en mogelijkheden om in deel-
tijd te werken, zich zelfstandig te vestigen of waar te nemen. Deze 
omstandigheden zijn in de afgelopen 30 jaar behoorlijk veranderd en 
huisartsen hebben zich hieraan blijkbaar goed kunnen aanpassen. Dat 
lijken me belangrijke conclusies voor capaciteitsorganen en onze be-
roepsopleidingen.

Zorggroepen
Daarnaast is de komst van zorggroepen in het laatste decennium een ma-
jeure verandering binnen de huisartsenzorg. Intussen werken bijna alle 
huisartsen in zorggroepen. Het doel daarvan is het verbeteren van de 
kwaliteit van de eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische soma-
tische, psychische of ouderdomsaandoening. De redactie van H&W krijgt 
de wetenschappelijke evaluaties van deze zorgprogramma’s aangeboden 
en ook internationaal verschijnen daarover artikelen. Zo onderzochten 
Campmans et al. het verband tussen het kwaliteitsbeleid van diabetes-
zorggroepen en hun geaggregeerde prestatie-indicatoren. Dit onderzoek 
laat slechts zwakke verbanden zien. Daarmee blijft onduidelijk of en hoe 
het kwaliteitsbeleid van zorggroepen bijdraagt aan betere diabeteszorg. 
Andere onderzoeken, zowel nationaal als internationaal en niet alleen op 
diabeteszorggebied, laten vergelijkbare resultaten zien. Dat lijkt teleur-
stellend, maar we staan pas aan het begin van dit traject en dan zijn er, 
zeker op harde uitkomstmaten, nog geen duidelijke resultaten te ver-
wachten. Toch stemmen deze uitkomsten ook kritisch: het is aan de huis-
artsen in de besturen van zorggroepen, en natuurlijk ook aan de huisartsen 
van de zorggroep zelf, om deze onderzoeken serieus te nemen: zijn we op 
de goede weg of werken we alleen transparanter en registeren we beter, 
vooral dankzij onze POH’s? Of erger nog, zijn we alleen bureaucratischer 
geworden? Hoewel de overtuiging groot is dat zorggroepen zinvolle chro-
nische zorg bieden, moet deze wel worden ondersteund door wetenschap-
pelijk onderzoek. Dat is de enige manier om op koers te blijven. ▪

Wim Verstappen
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Wijn als medicijn
Als patiënten met DM II dagelijks één 

glas wijn drinken, heeft dat een gun-

stig effect op hun cardiovasculair risi-

coprofiel. Het effect treedt vooral op bij  

gebruik van rode wijn, maar ook witte 

wijn heeft een gunstig effect. Bijwer-

kingen zijn niet waargenomen.

Voor een onderzoek naar de effecten 

van matig alcoholgebruik door pa-

tiënten met DM II werden 224 pa-

tiën ten gedurende 2 jaar gevolgd. Zij 

werden gerandomiseerd en ingedeeld 

in drie groepen. Eén groep kreeg een-

maal daags 150 ml rode wijn, de andere 

dezelfde hoeveelheid witte wijn. De 

controlegroep kreeg 150 ml water bij de 

hoofdmaaltijd. Het betrof goed inge-

stelde diabeten van 40 tot 75 jaar oud 

die voorheen minder dan één alcohol-

consumptie per week gebruikten. De 

belangrijkste uitkomstmaten waren 

lipidenprofiel en glucoseregulatie.

De groep die rode wijn dronk, toonde 

een statistisch significante afname 

van het cardiovasculair risico door een 

daling van het totaal cholesterol en 

een toename van het HDL-cholesterol. 

Witte wijn had een gunstig effect op 

de nuchtere glucosewaarde die met 1,0 

mmol/l daalde ten opzichte van de wa-

terdrinkers. Na twee jaar was er tussen 

de drie groepen geen statistisch signi-

ficant verschil in bloeddruk, buikom-

vang, leverfuncties, medicatiegebruik 

en kwaliteit van leven.

Tot voor kort was er verdeeldheid 

over de wenselijkheid van alcoholge-

bruik door patiënten met DM II. Con-

form de Richtlijn gezonde voeding lijkt 

matig gebruik van alcohol, ook bij DM 

II, in ieder geval een lichte verbetering 

van de glucoseregulatie en het cardio-

vasculair risicoprofiel te geven. Deze 

bevindingen lijken overeen te komen 

met de resultaten van eerder onderzoek 

bij de algemene populatie. Dat laat 

zien dat matige drinkers een langere 

levensduur hebben dan geheelonthou-

ders. Gezien de strenge selectie van 

deelnemers, de korte follow-upduur en 

het ontbreken van harde eindpunten 

blijft wel enige voorzichtigheid gebo-

den bij patiënten met DM II. Het is niet 

uitgesloten dat het advies om dagelijks 

een bescheiden hoeveelheid alcohol te 

drinken bij deze patiënten in een aan-

tal gevallen leidt tot afhankelijkheid, 

leveraandoeningen en maligniteiten. 

Ook wijn is geen medicijn zonder bij-

werkingen. ▪

Bèr Pleumeekers

Gepner Y, et al. Effects of initiating moderate 

alcohol intake on cardiometabolic risk in adults 

with type 2 diabetes. A 2-year randomized, con-

trolled trial. Ann Intern Med 2015;163:569-79. 

Hulp van partner bij 
preventie van recidief 
melanoom
Patiënten met een melanoom in de 

voorgeschiedenis die actief hun huid 

controleren, staan er gunstiger voor 

dan patiënten die dat niet doen. Het 

aantal recidieven dat wordt gevonden, 

is hoger als ook de partner aanwezig 

is bij het aanleren van de zelfcontrole. 

Hoe de training van patiënten en hun 

partners eruit moet zien, was nog wel 

onduidelijk. Nu is uitgezocht dat ver-

schillende vormen van zo'n training 

effectief zijn.

Turissi et al. onderzochten wat het 

effect was van verschillende trai-

ningsmethoden om patiënten en hun 

partners zelfhuidonderzoek aan te 

leren. Het bleek dat er geen verschillen 

waren tussen drie verschillende me-

thodes. Training via een werkboek, een 

tablet of persoonlijke training waren 

alldrie effectiever dan gewone zorg. 

Op de vraag hoe vaak in de afgelopen 4 

maanden, op een schaal van 0 tot 4, 17 

verschillende dermatomen waren na-

gekeken op huidafwijkingen, luidde het 

antwoord: 2,5 keer in de interventie-

groepen en 1,8 keer in de controlegroep.

De auteurs concluderen dat het niet 

uitmaakt hoe je een patiënt en zijn 

partner traint, maar dat er zeker een 

significant positief trainingseffect is.

Hoe helpt deze informatie de Ne-

derlandse huisarts? Gewoonlijk is de 

huisarts immers niet betrokken bij de 

controles van melanomen. Maar met 

de groeiende incidentie van maligne 

huidtumoren lijkt het nuttig om bij 

zelfcontrole door hoogrisicopatiënten 

ook de hulp van eventuele partners in 

te roepen en/of te bekrachtigen. ▪

Jurgen Damen

Turrisi R, et al. Comparison of efficacy of dif-

fering partner-assisted skin examination inter-

ventions for melanoma patients. A randomized 

clinical trial. JAMA Dermatol 2015;151:945-51.
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Vrijwillig stoppen met 
eten en drinken in de 
laatste levensfase
Mensen die vrijwillig stoppen met 

eten en drinken (VSED) doen dit met de 

wens om ondraaglijk lijden in de laat-

ste levensfase sneller te beëindigen. 

Huisartsen kunnen deze pa tiënten 

en hun naasten ondersteunen door ze 

te informeren over vrijwillig stoppen 

met eten en drinken, ze bij te staan en 

symptoombehandeling aan te bieden.

Dit blijkt uit Nederlands onderzoek 

naar de rol van de huisarts bij de zorg 

voor VSED-patiënten. De onderzoekers 

vroegen huisartsen via een aselecte 

landelijke steekproef naar hun ervarin-

gen met de zorg voor deze patiënten. 

De informatie uit de enquêtes gebruik-

ten de onderzoekers om VSED en de 

kenmerken en motivaties van VSED-

patiënten te beschrijven. Ze wilden ook 

weten wat er precies gebeurt tijdens het 

proces van VSED en wat de rol van de 

huisarts hierbij is.

Van de 708 huisartsen die de en-

quête invulden, had 46% de zorg gehad 

voor een VSED-patiënt. Uit extra en 

gedetailleerdere vragenlijsten hebben 

de auteurs informatie ingewonnen over 

99 patiënten, van wie 70% ouder was 

dan 80 jaar, 76% een ernstige ziekte had 

(waaronder 27% met kanker) en 77% voor 

de dagelijkse verzorging afhankelijk 

was van anderen. De doodswens van 

patiënten hing samen met somatische 

redenen (79%), existentiële redenen 

(bijvoorbeeld lijden zonder hoop op 

verbetering: 77%) en afhankelijkheid 

(58%). De mediane tijd totdat patiënten 

stierven nadat ze waren gestopt met 

eten en drinken was 7 dagen. De meest-

voorkomende symptomen tijdens het 

proces van VSED voordat de dood intrad 

waren: pijn, vermoeidheid, cognitieve 

achteruitgang en dorst of een droge 

keel. Voor deze symptomen zijn speci-

fieke behandelingen beschikbaar (zie 

ook www.pallialine.nl). ▪

Marloes Minnaard

Bolt EE, et al. Primary care patients hastening 

death by voluntarily stopping eating and drin-

king. Ann Fam Med 2015;13:421-8.

Bewegen bij acute 
lagerugpijn

Ongeveer 70% van de westerse bevol-

king krijgt ten minste een keer in het 

leven aspecifieke lagerugpijn. Sommi-

ge patiënten hebben wellicht baat bij 

oefentherapie en manuele therapie in 

de acute fase, maar het effect daarvan 

was nog niet goed onderzocht. Nieuw 

onderzoek laat zien dat oefentherapie 

en manuele therapie niet zorgen voor 

minder pijn of een klinisch relevant 

sneller herstel.

Amerikaanse onderzoekers voerden 

een gerandomiseerd onderzoek uit bij 

220 patiënten met acute aspecifieke 

lagerugpijn. Patiënten waren gemid-

deld 37 jaar oud en hadden minder dan 

16 dagen last van lagerugpijn zonder 

uitstraling. Alle patiënten kregen de-

zelfde informatie over lagerugpijn. De 

helft kreeg daarnaast een interventie: 

vier sessies met een combinatie van 

oefentherapie en manuele therapie. 

Patiënten werden één jaar gevolgd. De 

primaire uitkomst was de ODI-score, 

de maat waarmee beperkingen in het 

dagelijks functioneren wordt gemeten. 

Een verbetering van zes of meer punten 

wordt als klinisch relevant beschouwd. 

Daarnaast werd ook een pijnvragenlijst 

afgenomen. Zowel de interventie- als 

de controlegroep verbeterde sterk in 

de eerste maand. Na één maand was 

er een statistisch significant, maar 

niet klinisch relevant verschil in de 

ODI-functioneringsscore van 3,5 punt 

tussen de groepen. Na één jaar was dit 

verschil niet langer significant. De ver-

schillen in pijnscores waren evenmin 

klinisch relevant.

Dit onderzoek laat zien dat een ver-

wijzing voor oefen- en manuele thera-

pie niet bijdraagt aan sneller herstel of 

vermindering van pijn in de acute fase 

van aspecifieke lagerugpijn. De NHG-

Standaard Aspecifieke lagerugpijn 

adviseert patiënten met deze klacht pas 

na 6 weken te verwijzen voor oefen- of 

manuele therapie. Dit onderzoek on-

dersteunt dat advies. Voorlichting en 

zo nodig pijnbestrijding zijn dus nog 

steeds de belangrijkste pijlers voor de 

behandeling van acute lagerugpijn. ▪

Tobias Bonten

Fritz JM, et al. Early physical therapy vs usual 

care in patients with recent-onset low back 

pain: a randomized clinical trial. JAMA 

2015;14:1459-67.
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Hoe vaak komt een 
huidabces terug?

Furunkels of huidabcessen komen 

regelmatig voor in de huisartsenprak-

tijk. Tot nu toe was het onduidelijk hoe 

vaak een furunkel of huidabces terug-

komt. Nieuw onderzoek laat zien dat 

dit 10% is binnen een jaar.

De onderzoekers maakten gebruik van 

een Britse eerstelijnsdatabase met 11 

miljoen patiëntgegevens. Ze identifi-

ceerden patiënten (n = 164.461) die tus-

sen 1995 en 2011 de huisarts bezochten 

vanwege een abces of furunkel. Pa-

tiënten met hidradenitis suppurativa 

werden geëxcludeerd. Een recidief werd 

gedefinieerd als een consult wegens een 

abces of furunkel meer dan 21 dagen na 

het voorafgaande consult voor een abces 

of furunkel. Ook werden er gegevens 

over risicofactoren voor een recidief uit 

het huisartsenbestand gehaald.

De incidentie was hoger bij vrouwen 

(5,1/1000 persoonsjaren) dan bij man-

nen (3,9/1000 persoonsjaren) en hoger 

bij jongeren en mensen met een lage 

sociaaleconomische status. Als be-

handeling kreeg gemiddeld 70% van de 

patiënten antibiotica voorgeschreven, 

terwijl bij een minderheid (6,5%) incisie 

en drainage plaatsvond. Het recidief-

percentage was 10% na 1 jaar. Risicofac-

toren voor een recidief waren: obesitas, 

leeftijd ouder dan 30 jaar, diabetes, ro-

ken en voorafgaand antibioticagebruik.

Dit onderzoek is van belang voor de 

huisarts om een prognose te kunnen 

geven van de kans op een recidief bij 

een abces of furunkel. Opvallend is dat 

het gebruik van antibiotica een risico-

factor is voor het ontwikkelen van een 

furunkel of abces. De auteurs denken 

dat dit komt door selectie van resistente 

huidbacteriën na antibioticagebruik. 

Overgewicht, roken en diabetes waren 

al bekende risicofactoren voor huid-

infectie. Kortom, dit onderzoek voegt 

nuttige kennis over huidinfecties toe 

die nog ontbrak in de NHG-Standaard 

Bacteriële huidinfecties. ▪

Tobias Bonten

Shallcross LJ, et al. Incidence and recurrence of 

boils and abscesses within the first year: a co-

hort study in UK primary care. Br J Gen Pract 

2015t;65:e668-76.

Zwachtelen:  
een vak apart

Compressief zwachtelen is een vak 

apart, zo blijkt uit onder andere Deens 

onderzoek. Verpleegkundigen met ja-

renlange ervaring in het compressief 

zwachtelen brengen de zwachtels re-

gelmatig niet strak genoeg aan om de 

benen. Mogelijk is dat een verklaring 

voor de slechte genezingstendens en 

een relatief hoog recidiefpercentage 

veneuze ulcera aan de benen.

Aan 68 wijkverpleegkundigen, van wie 

tweederde meer dan tien jaar werk-

ervaring had, werd gevraagd om drie 

gangbare vormen van compressief 

zwachtelen uit te voeren. Ongeveer 

de helft van deze verpleegkundigen 

ontvangt regelmatig nascholingen in 

wondverzorging. Het doel is om met de 

zwachtel een druk van 30-50 mmHg op 

het onderliggend weefsel uit te oefenen.

Afhankelijk van het gebruikte ver-

band werd in 40 tot 60% van de gevallen 

de juiste compressie bereikt. Als het 

verband niet juist gezwachteld wordt, 

is het meestal te los aangebracht. Te 

sterk aanzwachtelen komt relatief wei-

nig voor. Ook werd er onderzocht of er 

een relatie was tussen de kwaliteit van 

het zwachtelen enerzijds en het aantal 

jaren ervaring, nascholing in wondver-

zorging of de inschatting van de eigen 

vaardigheid door de verpleegkundige 

anderzijds. Geen van deze factoren 

bleek een statistisch significante rela-

tie te hebben met de kwaliteit van het 

zwachtelen.

Volgens de NHG-Standaard Ulcus 

cruris venosum is compressietherapie 

de belangrijkste pijler van de behande-

ling van deze aandoening. Dit onder-

zoek onder wijkverpleegkundigen die 

regelmatig patiënten met een ulcus 

cruris venosum zwachtelen, laat zien 

dat het zwachtelen voor verbetering 

vatbaar is. Omdat in dit onderzoek ge-

certificeerde wondverpleegkundigen 

uitgesloten waren, valt hier mogelijk 

nog winst te behalen. Het is belang-

rijk om te controleren of de zwachtel 

wel strak genoeg wordt aangebracht 

en zo nodig kan een gespecialiseerde 

wondverpleegkundige worden inge-

schakeld. Een goede samenwerking 

tussen huisarts en (gespecialiseerde) 

wijkverpleegkundige kan ervoor zorgen 

dat het zwachtelen op de effectiefste 

manier wordt uitgevoerd. Voor de huis-

arts is het belangrijk hier toezicht op te 

houden, omdat hij in alle gevallen eind-

verantwoordelijk is en daarom de be-

kwaamheid moet verifiëren van degene 

die de behandeling uitvoert. ▪

Bèr Pleumeekers

Kian Zarchi, et al. Delivery of compression the-

rapy for venous leg ulcers. JAMA Dermatol 

2014;150:730-6.

De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten 
zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het 
vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom (redactie@nhg.
org).

Addendum
Esther Feijen-de Jong et al. stellen in hun artikel ‘Ook zwange-
ren gaan naar de huisarts’ (Huisarts Wet 2015(58):574-6): ‘Dit 
onderzoek is het eerste dat het gebruik van huisartsenzorg 
door zwangeren in kaart heeft gebracht.’ Dit is echter niet 
helemaal correct. Frans Meijman en Chiel Springer deden hier-
naar al eerder onderzoek.
De redactie
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Veranderingen in de loopbanen van huisartsen

Daniël van Hassel, Lud van der Velden, Ronald Batenburg

Deze (historische) gegevens bieden interessante mogelijk-

heden om patronen en veranderingen te analyseren. Zo is na 

te gaan hoe de werksituatie van huisartsen mogelijk veran-

derd is door gewijzigde persoonlijke voorkeuren, zoals een 

grotere behoefte aan deeltijdwerken,1,2 maar ook door beleids-

ontwikkelingen. Een beleidsontwikkeling die van invloed kan 

zijn op het keuzegedrag van huisartsen na de opleiding is bij-

voorbeeld dat de opleiding aanvankelijk één jaar duurde, maar 

verlengd is naar twee en drie jaar in respectievelijk 1988 en 

1994. Uit een eerder artikel kwam naar voren dat op hetzelfde 

moment minder huisartsen hebben afgezien van het werken 

als huisarts.3 In ons artikel geven we antwoord op de centrale 

vraag hoe voor verschillende cohorten huisartsen de werksi-

tuatie één, vijf en tien jaar na het afstuderen door de tijd heen 

veranderd is.

Methode
De gegevensbestanden van de NIVEL-huisartsenregistratie 

bevatten loopbaangegevens, die doorlopend worden verza-

meld. De voor ons onderzoek geselecteerde gegevens hebben 

betrekking op huisartsen die in de periode 1981 tot en met 

2011 zijn afgestudeerd en de werksituatie waarin zij op 1 janu-

ari in de jaren 1982 tot en met 2012 volgens de NIVEL-huisart-

senregistratie verkeerden. Per persoon hebben we gecodeerd 

wat de werksituatie was in het eerste, vijfde en tiende jaar na 

het afstuderen.

Omdat de aantallen huisartsen per afstudeerjaar vroeger 

relatief klein waren en de gegevens daardoor gevoelig zijn 

voor toevallige fluctuaties, hebben we op basis van het afstu-

deerjaar een aantal tweejaarscohorten geconstrueerd. Om 

het overzicht te behouden, presenteren we binnen de periode 

1981-2011 de resultaten voor zes tweejaarscohorten en één 

eenjaarscohort:

 ▪ 1981-1982

 ▪ 1986-1987

 ▪ 1991-1992

 ▪ 1996-1997

 ▪ 2001-2002

 ▪ 2006-2007

 ▪ het eenjaarscohort 2011

Inleiding
Al vele jaren houdt het Nederlands instituut voor onderzoek 

van de gezondheidszorg (NIVEL), onder andere via enquêtes, bij 

welke werksituatie huisartsen hebben, en of die per huisarts 

verandert. Daarbij deelt men de werksituaties van huisartsen 

in een van de vier hoofdcategorieën in: zelfstandig gevestigd 

(vrijgevestigde huisartsen met een eigen praktijk, maar ook 

huisartsen in loondienst van een gezondheidscentrum of 

stichting; anno 2013 werkt 8,7% van de zelfstandig gevestig-

den in loondienst1), huisarts in dienst van een andere huisarts 

(HIDHA), waarnemer of afgezien van het werk als huisarts in 

Nederland (een klein deel van deze huisartsen vestigt zich in 

het buitenland).

Samenvatting
Van Hassel DTP, Van der Velden LFJ, Batenburg RS. Veranderingen in de 
loopbanen van huisartsen. Huisarts Wet 2016;59(1):6-8.
Achtergrond Voor het landelijk opleidings- en arbeidsmarktbe-
leid is het van belang om te weten hoe de loopbanen van huisart-
sen zich door de tijd hebben ontwikkeld.
Methode Voor ons onderzoek hebben we gegevens van de NIVEL-
huisartsenregistratie geanalyseerd. Deze hebben betrekking op 
de werksituatie van nagenoeg alle afgestudeerde huisartsen van 
1981 tot en met 2011. Voor de cohortanalyse hebben we de werk-
situaties van huisartsen na één en zo mogelijk ook na vijf en tien 
jaar na afstuderen vergeleken. Daarbij hebben we ingezoomd op 
zeven specifieke afstudeercohorten, die elk een andere periode 
vertegenwoordigen van de arbeidsmarkt voor huisartsen in de 
afgelopen dertig jaar.
Resultaten De vergelijking van afstudeercohorten door de tijd 
laat zien dat vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw tot 
het jaar 2000 een steeds groter deel van de huisartsen zich bin-
nen tien jaar zelfstandig heeft gevestigd. Deze ontwikkeling gaat 
samen met een kleiner deel dat heeft afgezien van het werk als 
huisarts, in een periode dat de duur van de huisartsopleiding werd 
verlengd. Na het jaar 2000 kiezen huisartsen vaker en langer voor 
een werksituatie als huisarts in dienst van een andere huisarts 
(HIDHA). In de afgelopen jaren zien we daarnaast de nieuwe trend 
dat huisartsen vaker en langer als waarnemer werken. 
Conclusie Door onderscheid te maken in cohorten kunnen we 
nader onderzoeken wat de veranderende samenstelling van de 
huisartsenpopulatie is in relatie tot arbeidsmarktomstandighe-
den. Zo zien we in de periode 1981-2011 dat het aandeel huisartsen 
dat langer als HIDHA of waarnemer blijft werken is gegroeid. 
Hiermee moet men bij de capaciteitsplanning rekening houden, 
aangezien deze ontwikkeling van invloed is op het aantal werk-
zame uren en  uitstroompercentages. 

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN 
Utrecht: D.T.P. van Hassel, onderzoeker; dr. L.F.J. van der Velden, senior onderzoeker; dr. R.S. Baten-

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Wat is bekend?
 ▪ Met de verlenging van de huisartsopleiding van één naar 

twee jaar in 1988 en naar drie jaar in 1994 groeide het aandeel 
huisartsen dat als huisarts gaat en blijft werken.

Wat is nieuw?
 ▪ Door de jaren heen zijn de loopbanen van huisartsen veran-

derd en werkt een groter deel van hen na de opleiding langer als 
HIDHA of waarnemer, voordat ze praktijkhouder worden.
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Abstract
Van Hassel DTP, Van der Velden LFJ, Batenburg RS. Career changes among general practitio-
ners. Huisarts Wet 2016;59(1):6-8.
Background From both a training and a workforce perspective, it is important to 
know how the careers of general practitioners have evolved over time. 
Methods The NIVEL database of GPs registered between 1981 and 2011 was accessed 
to investigate the work situation of GPs 1, 5, and 10 years after graduation. Seven 
specific graduation cohorts, reflecting differences in the labour market for GPs over 
the past 30 years, were selected. 
Results Comparison of the cohorts revealed that since the early 1990s up to 2000 
an increasing proportion of the GPs established a practice within 10 years of gradua-
tion, accompanied by a decreasing proportion who never/no longer worked as a GP. 
This occurred in a time when the duration of GP training was extended. Since 2000, 
GPs have more often chosen to work and to work for longer as a salaried GP, and in 
recent years there is a new trend that GPs more often work, and work for longer, as 
a locum. 
Conclusion By looking at cohorts, it is possible to study changes in the GP workforce 
over time in relation to the labour market. Between 1981 and 2011, there was an in-
crease in the proportion of GPs who worked as a locum or as a salaried GP. For work-
force planning, it is important to consider these changes, because they are relevant 
for working hours and exit rates.

58% in plaats van 72% voor het voorgaande cohort IV). Hoewel 

het aandeel HIDHA’s na één, vijf en tien jaar ook in dit cohort 

daalt, gaat dat langzaam en ligt het aandeel weer hoger dan 

in de cohorten ervoor (27% na één jaar, 25% na vijf jaar en 13% na 

tien jaar). Deze trends zetten in de daaropvolgende cohorten 

Resultaten
Waar huisartsen na het afstuderen terechtkomen
De eerste kolom van de [figuur] laat zien dat van cohort I in het 

eerste jaar na het afstuderen (op 1-1-1982 of 1-1-1983) 20% zelf-

standig gevestigd is, 11% HIDHA is en 58% waarnemer. Daar-

naast had 10% inmiddels afgezien van het werk als huisarts. 

In het vijfde jaar na afstuderen is 58% zelfstandig gevestigd, 

4% HIDHA en 7% waarnemer; 30% heeft afgezien van het werk 

als huisarts (tweede kolom van de [figuur]). In het tiende jaar 

na het afstuderen is het aandeel zelfstandig gevestigde huis-

artsen opgelopen tot 61%, het aandeel HIDHA’s verder gedaald 

tot 2%, het aandeel waarnemers afgenomen tot 1% en het aan-

deel dat afzag van het werken als huisarts opgelopen naar 35% 

(derde kolom van de [figuur]).

Dit patroon, waarbij een toenemend aandeel huisartsen 

zich na verloop van tijd zelfstandig vestigt en een afnemend 

aandeel HIDHA of waarnemer is, zien we ook in de volgende 

cohorten. Vanaf cohort III zien we echter de trend dat één, vijf 

en tien jaar na het afstuderen zowel het aandeel zelfstandig 

gevestigden als het aandeel HIDHA’s op een hoger niveau uit-

komt. Het aandeel dat afzag van het werken als huisarts ligt 

vanaf cohort III ook op een steeds lager niveau na het afstu-

deren.

Een andere trendbreuk is zichtbaar bij cohort V, de afgestu-

deerden van 2001 en 2002. In vergelijking met de voorgaande 

cohorten laat dit cohort voor het eerst een lager aandeel zelf-

standig gevestigde huisartsen zien (bijvoorbeeld na vijf jaar 

Figuur Situatie één, vijf en tien jaar na afstuderen (in percentages) van huisartsen uit zeven geselecteerde afstudeercohorten
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blijkt dat huisartsen zich daaraan bij de keuze voor hun werk-

situatie hebben kunnen aanpassen.

De werksituatie van huisartsen is mede bepalend voor het 

aantal uren dat ze werken. Zo werken zelfstandig gevestigde 

huisartsen gemiddeld meer uren per week dan HIDHA’s of 

waarnemers.6 Ook heeft de werksituatie invloed op de totale 

lengte van de werkzame periode en dus op de uitstroomper-

centages.7 Daarom is het aandeel huisartsen per werksituatie 

potentieel relevant voor de capaciteitsplanning. 

Beperkingen
Er gelden enkele beperkingen voor ons onderzoek. Allereerst 

maken we onderscheid tussen zelfstandig gevestigde huisart-

sen, HIDHA’s en waarnemers. In de praktijk is het onderscheid 

tussen HIDHA’s en waarnemers echter niet altijd duidelijk. 

Ten tweede hebben we met een cohortanalyse aannemelijk 

gemaakt dat een aantal trends in de loopbanen van huisart-

sen samenhangt met specifieke veranderingen in de lengte 

van de opleiding. Een causaal verband is niet aangetoond en 

zouden we aan de hand van een longitudinale analyse van de 

gebruikte gegevens nader moeten onderzoeken.

Conclusie
Kort samengevat zijn er tussen 1981 en 2011 drie belangrijke 

trends te zien in de loopbanen van huisartsen:

 ▪ Het aandeel dat afziet van het werken als huisarts is vanaf 

ongeveer 1990 sterk gedaald.

 ▪ Het aandeel HIDHA’s is vanaf ongeveer 2002 sterk geste-

gen.

 ▪ Het aandeel waarnemers is vanaf ongeveer 2006 sterk ge-

stegen. ▪

Literatuur
1 -

artsen. Peiling 2013. Utrecht: NIVEL, 2014.
2 Van der Velden L, Jabaaij L, Hingstman L. Deeltijdwerken heeft effect op de 

beschikbaarheid. Huisarts Wet 2006;49:684.
3 

4 Lugtenberg M, Van der Velden LFJ, Hingstman L. Waarnemers waargeno-

Van Hassel DTP, Batenburg RS. Waarnemers in beeld. Diversiteit onder 
waarnemend huisartsen. TSG 2014;92:203-8.

6 Van Hassel DTP, Van der Velden LFJ, Batenburg RS. Landelijk SMS-tijdsbe-
stedingsonderzoek huisartsen. Utrecht: NIVEL, 2014.
Van der Velden LFJ, Batenburg RS. Stoppen als huisarts. Trends in aantal-
len en percentages. Utrecht: NIVEL, 2009.

door, maar het aandeel waarnemers ligt na vijf jaar hoger. In 

het laatste cohort van afgestudeerden van 2011 is (na één jaar) 

het aandeel waarnemers het hoogst van alle cohorten: 75%.

Het aandeel zelfstandig gevestigde huisartsen ligt vooral 

in het eerste jaar na afstuderen bij de mannen voor veel cohor-

ten steeds 5 tot 7% hoger dan bij de vrouwen. Mannen zijn na 

één jaar minder vaak werkzaam als HIDHA dan vrouwen, het-

geen over alle cohorten zo blijft. Het aandeel dat waarnemer is 

verschilt over alle cohorten echter nauwelijks tussen mannen 

en vrouwen.

Beschouwing
We hebben over de periode 1981 tot en met 2011 een cohort-

analyse uitgevoerd van de werksituatie van huisartsen één, 

vijf en tien jaar na het afstuderen. Daarbij zagen we een drie-

tal trends.

De eerste trend is het afgenomen aandeel dat afziet van 

het werken als huisarts vanaf het afstudeercohort 1991-1992. 

Naast een toenemende werkgelegenheid kan deze ontwikke-

ling verband houden met de verlenging van de opleidingsduur 

van één naar twee en drie jaar in respectievelijk 1988 en 1994.3 

Een tweede trend is een groter aandeel HIDHA’s vanaf het 

afstudeercohort 2001-2002. Dit hangt mogelijk samen met het 

toegenomen aandeel vrouwelijke huisartsen in deze cohor-

ten: van de vrouwen is een veel groter deel HIDHA dan van 

de mannen. 

Ten derde zien we vanaf het afstudeercohort 2006-2007 dat 

het aandeel waarnemers hoger is dan voor alle voorgaande co-

horten. Mogelijk was het voor huisartsen aantrekkelijk om als 

waarnemer te werken dankzij de oprichting van huisartsen-

posten rond de millenniumwisseling, waardoor steeds meer 

diensten werden verkocht. Daarnaast is het werken als waar-

nemer voor veel (jonge) huisartsen aantrekkelijk doordat het, 

anders dan bij een eigen praktijk, doorgaans goed te combine-

ren is met het gezinsleven.4,5

Het is denkbaar dat huisartsen bij het maken van keuzes 

ten aanzien van hun werksituatie rekening houden met ver-

schillende omstandigheden, zoals de persoonlijke en gezins-

situatie, wensen en mogelijkheden om in deeltijd te werken, 

de mogelijkheden om zich zelfstandig te vestigen,4 de ‘markt’ 

om waar te kunnen nemen, zowel in de huisartsenzorg over-

dag als in ANW-diensten. Deze omstandigheden zijn de afge-

lopen dertig jaar behoorlijk veranderd, en uit onze analyses 
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noemde criteria voldoen, kunnen zich 

aanmelden bij het secretariaat van de 

HartVaatHag: hartvaathag@nhg.org. 

Aanmelding dient te geschieden door 

een gemotiveerd schrijven van onge-

veer een half A4, liefst met vermelding 

van een of meer referenten of publica-

ties. Aanmelding voor de prijs van 2016 is 

opengesteld tot 1 maart. De jury bestaat 

uit: Yvonne van Leeuwen, coördinator 

kaderopleiding Hart- en vaatziekten; 

Max Rubens, kaderhuisarts Hart- en 

vaatziekten; Henk Schers, huisarts en 

hoofd Innovatie en Netwerken, afdeling 

Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc 

Nijmegen; Kirsti Jakobs, kaderhuisarts 

Hart- en vaatziekten. ▪

Vanaf nu kunt u een kandidaat voordra-

gen voor de Carel Bakx HartVaatHag-

prijs. Carel Bakx was, tot zijn overlijden 

op 1 januari 2013, huisarts in Doesburg 

en als wetenschapper en docent verbon-

den aan het Radboudumc in Nijmegen. 

Zijn inspanningen en inzet voor on-

derzoek, onderwijs en patiëntenzorg 

maakten diepe indruk op iedereen met 

wie hij samenwerkte. Carel was een van 

de landelijk bekende experts op het ge-

bied van hart- en vaatziekten.

De Carel Bakx HartVaatHagprijs 

wordt uitgereikt aan een persoon of or-

ganisatie die een buitengewone bijdra-

ge heeft geleverd aan de ontwikkeling 

van de huisartsgeneeskundige hart- en 

vaatzorg in Nederland. De bijdrage kan 

bestaan uit klinische activiteiten, initi-

Carel Bakx HartVaatHagprijs

atieven op het gebied van gezondheids-

zorg, onderzoek, onderwijs of andere 

initiatieven. Qua omvang, impact of ori-

ginaliteit steekt deze bijdrage boven an-

dere initiatieven uit. Carel Bakx was als 

huisarts zeer betrokken bij zijn patiën-

ten, en zocht steeds de verbinding met 

de wetenschap en collega-specialisten. 

Hij heeft hiermee de hart- en vaatzorg 

in de eerste lijn naar een hoger plan 

getild. Initiatieven met een multidisci-

plinaire benadering, een wetenschap-

pelijke insteek en een centrale rol voor 

de patiënt strekken daarom tot aanbe-

veling. De winnaar van 2014 was Jaap 

Deinum, vasculair geneeskundige bij 

het Radboudumc in Nijmegen.

De prijs zal worden uitgereikt op 24 

juni 2016. Kandidaten die aan bovenge-



O
n

d
er

zo
ek

10 huis art s &  we tensch ap 59(1)  januar i 2016

Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen

Marjo Campmans-Kuijpers, Caroline Baan, Lidwien Lemmens, Maarten Klomp, Arnold Romeijnders, Guy Rutten

ketenzorg.3,4 In 2014 was Nederland binnen Europa het land 

met de op één na beste diabeteszorg.5

De zorggroepen zijn hoofdaannemers van keten-DBC-

contracten, en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de orga-

nisatie en de kwaliteit van de gecontracteerde diabeteszorg. 

Tussen de zorggroepen bestaan aanzienlijke verschillen in 

organisatiegraad en grootte (400 tot 22.550 diabetespatiën-

ten).6 Ook het kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld de manier waarop 

zelfmanagement wordt ondersteund of waarop nascholings-

cursussen voor de aangesloten zorgverleners worden gefacili-

teerd, verschilt per zorggroep. Niet alleen zorggroepen, maar 

ook zorgverzekeraars hechten steeds meer belang aan zoge-

heten ‘prestatie-indicatoren’ en aan structureel beleid om de 

kwaliteit van de zorg te bewaken en waar mogelijk te verbete-

ren. Het ligt in de rede dat het reeds ingezette kwaliteitsbeleid 

van de zorggroepen de betere uitkomsten van diabeteszorg 

minstens voor een deel verklaart, maar wetenschappelijk is 

dat nooit aangetoond.

Als men aanneemt dat het kwaliteitsbeleid op organisa-

tieniveau, dus van een zorggroep, samenhangt met betere 

uitkomsten op patiëntniveau, dus met prestatie-indicatoren 

zoals HbA1c, bloeddruk, vetspectrum, kwaliteit van leven en-

zovoort, dan veronderstelt dat een relatie tussen de zorggroep 

en de deelnemende praktijken. Te denken valt aan gerichte 

aandacht vanuit de zorggroep voor specifieke aspecten van 

de zorg die praktijken leveren, het niet-vrijblijvend bezoeken 

van praktijken, het organiseren van educatiecursussen, ge-

richte feedback, enzovoort. Het kwaliteitsbeleid van de zorg-

groep zou dan samenhangen met het kwaliteitsbeleid en de 

resultaten van de aangesloten praktijken. In het kader van 

het Nationale Actieplan Diabetes is onderzoek gedaan naar 

het kwaliteitsbeleid in zorggroepen,7,8 en die gegevens kun-

nen worden gekoppeld aan de prestatie-indicatoren van de-

zelfde zorggroepen, die sinds enkele jaren door InEen worden 
Achtergrond

Ongeveer 85% van de Nederlanders met type-2-diabetes wordt 

behandeld in de eerste lijn.1 Om de ketenzorg voor deze pa-

tiënten te verbeteren zijn in 2007 zorggroepen geïntrodu-

ceerd, en daarvan zijn er nu zo’n 100.2 Gelijk opgaand met de 

introductie van zorggroepen is de kwaliteit van de diabetes-

zorg aanzienlijk beter geworden, zoals ook blijkt uit de jaar-

lijkse rapportages van InEen, de landelijke organisatie voor 

Samenvatting
Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Romeijnders 
AC, Rutten GE. Het diabeteskwaliteitsbeleid in zorggroepen. Huisarts 
Wet 2016;59(1):10-13.
Achtergrond Om de ketenzorg voor diabetespatiënten te verbe-
teren, zijn in 2007 zorggroepen geïntroduceerd – er zijn er mo-
menteel ongeveer honderd. Na 2007 is de kwaliteit van de diabe-
teszorg in Nederland inderdaad toegenomen. Wij onderzochten 
in hoeverre het kwaliteitsbeleid van de zorggroepen samenhangt 
met die verbetering, zoals die tot uiting komt in de proces- en uit-
komstindicatoren van de deelnemende praktijken.
Methode In een cross-sectioneel onderzoek combineerden wij 
een vragenlijstonderzoek naar het kwaliteitsbeleid van 60 zorg-
groepen met centraal verzamelde prestatie-indicatoren van 66 
zorggroepen over het jaar 2011. Van de 23 zorggroepen die in beide 
datasets voorkwamen, konden we het veronderstelde verband 
tussen kwaliteitsbeleid en prestatie-indicatoren (HbA1c, bloed-
druk en lipidenspectrum) analyseren.
Resultaten Wij vonden geen significante samenhang tussen het 
kwaliteitsbeleid van de zorggroepen en de prestatie-indicatoren; 
alleen het domein ‘managementstrategieën’ bleek positief geas-
socieerd met de geaggregeerde HbA1c-concentratie. De geanaly-
seerde zorggroepen zijn niet geheel representatief: op kwaliteits-
beleid scoorden ze significant beter dan de overige zorggroepen in 
het vragenlijstonderzoek; op prestatie-indicatoren weken zij niet 
af van het gemiddelde.
Conclusie Gegeven de beperkingen van dit eerste verkennende 
onderzoek (gering aantal indicatoren gemeten; slechts een kwart 
van de zorggroepen geanalyseerd; grote variatie binnen zorg-
groepen) zijn conclusies op dit moment voorbarig. Of, en zo ja hoe, 
het kwaliteitsbeleid van zorggroepen bijdraagt aan betere diabe-
teszorg verdient nader onderzoek.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Hei-
delberglaan 100, 3508 GA Utrecht: dr. M.J.E. Campmans-Kuijpers, klinisch epidemioloog; prof.dr. 
G.E.H.M. Rutten, huisarts. RIVM, Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek, Bilthoven: prof.dr. 
C.A. Baan, onderzoeker; dr. L.C. Lemmens, onderzoeker. DOH-zorggroep, Eindhoven: M.L.H. Klomp, 

Dit artikel is een bewerking van: Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Klomp ML, Ro-
meijnders AC, Rutten GE. Association between quality management and performance indicators in 
Dutch diabetes care groups: a cross-sectional study. BMJ Open 2015;5:e007456. Publicatie gebeurt 
met toestemming van de uitgever.

Wat is bekend?
 ▪ Nederland heeft ongeveer honderd zorggroepen die keten-

zorg voor diabetespatiënten leveren. Hun kwaliteitsbeleid is di-
vers, evenals de omvang van hun patiëntenpopulatie.

 ▪ De uitkomsten van de diabeteszorg zijn na de introductie van 
de zorggroepen sterk verbeterd, maar het staat niet vast of dit 
samenhangt met hun kwaliteitsbeleid.

Wat is nieuw?
 ▪ Een eerste verkennend onderzoek naar het kwaliteitsbeleid 

van diabeteszorggroepen laat slechts zwakke verbanden zien 
tussen kwaliteitsbeleid en prestatie-indicatoren. 

 ▪ Daarmee is nog niet wetenschappelijk aangetoond of en hoe 
dit kwaliteitsbeleid bijdraagt aan betere kwaliteit van diabetes-
zorg. 
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Wij analyseerden drie procesindicatoren: het percentage 

patiënten bij wie in dat jaar ten minste éénmaal het HbA1c, 

het lipidenprofiel dan wel de bloeddruk was gemeten. Daar-

naast analyseerden we drie uitkomstindicatoren: het percen-

tage patiënten bij wie in dat jaar het HbA1c < 53 mmol/mol, het 

LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l of de systolische bloeddruk < 140 

mmHg was. Voor deze zes indicatoren beschikten we ook over 

de gemiddelden (met standaarddeviatie) van alle 66 deelne-

mende zorggroepen.

Statistische analyse 
Met beschrijvende statistiek bepaalden we de basiskarakteris-

tieken van de deelnemende zorggroepen. Met behulp van one 

way-ANOVA keken we in hoeverre de 23 in beide onderzoeken 

geïncludeerde zorggroepen afweken van de overige zorggroe-

pen. Daartoe vergeleken we de score op kwaliteitsbeleid van 

deze 23 met die van de 37 overige zorggroepen uit onderzoek I 

en hun score op de prestatie-indicatoren met het gemiddelde 

van alle 66 zorggroepen uit onderzoek II.

Associaties tussen kwaliteitsdomeinen onderling test-

ten we met Pearsons correlatiecoëfficiënt, en we voerden 

per zorggroep een gewogen univariabele lineaire regressie-

analyse uit met aan de ene kant het kwaliteitsbeleid van een 

zorggroep (totaalscore en afzonderlijke scores op de zes do-

meinen) en aan de andere kant de zes prestatie-indicatoren. 

De uitkomsten werden gewogen met de wortel uit het aantal 

patiënten in de zorggroep. Tevens gingen we de associaties 

na tussen zorggroepgrootte, kwaliteitsbeleid en prestatie-

indicatoren.

In de lineaire regressieanalyse werd een p-waarde van 0,01 

als significant beschouwd; in alle andere tests een p-waarde 

van 0,05. De analyses werden uitgevoerd met SPSS 20.0.

verzameld en gepubliceerd in benchmarkrapporten.3,4 In dit 

verkennende onderzoek hebben wij geprobeerd een verband 

te ontdekken tussen het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en 

hun geaggregeerde prestatie-indicatoren. 

Methode
Onderzoeksopzet
Bij dit cross-sectionele onderzoek gingen wij uit van gegevens 

uit twee eerdere onderzoeken. In onderzoek I maten wij het 

kwaliteitsbeleid van 60 zorggroepen.7,8 In onderzoek II ana-

lyseerden we de geaggregeerde prestatie-indicatoren van 66 

zorggroepen op basis van gegevens van de ketenzorgorgani-

satie InEen.3

Van de 66 zorggroepen die deelnamen aan onderzoek II 

gaven er 46 toestemming hun geaggregeerde prestatie-in-

dicatoren te koppelen aan de scores van onderzoek I. Omdat 

slechts 23 van deze 46 zorggroepen ook deelgenomen hadden 

aan onderzoek I, heeft het hier gepresenteerde onderzoek 

betrekking op 23 zorggroepen, verspreid over heel Nederland 

en verantwoordelijk voor de behandeling van 189.000 diabe-

tespatiënten. Dat komt neer op bijna een kwart (24%) van alle 

Nederlandse zorggroepen en ruim een kwart (29%) van alle Ne-

derlanders met type-2-diabetes.

Onderzoek I: kwaliteitsbeleid
Begin 2012 vroegen wij 97 kwaliteitsmanagers van diabetes-

zorggroepen een online vragenlijst over hun kwaliteitsbeleid 

in te vullen. De vragenlijst (online te raadplegen op www.

henw.org, rubriek Onderzoek) bevatte 59 meerkeuzevragen, 

verdeeld over 6 domeinen (organisatie van zorg; multidisci-

plinaire samenwerking; patiëntgerichtheid; management 

van prestatie-indicatoren; kwaliteitsverbetering; manage-

mentstrategieën) en 27 subdomeinen. Elk subdomein bevatte 

minimaal 1 en maximaal 6 vragen. Per vraag was de maxi-

male score 1 punt.9 De scoring van de vragen was afhankelijk 

van het type subdomein: op subdomeinen met x vragen was 

de maximale score op elke vraag 1/x punten. Verder scoorde 

een zorggroep hoger naarmate haar beleid op een bepaald 

subdomein verder ontwikkeld was: bijvoorbeeld 0 punten 

voor ‘geen beleid’, 0,33 punt voor ‘beleid in ontwikkeling’, 0,66 

punt voor ‘geïmplementeerd’ en 1 punt voor ‘periodiek geëva-

lueerd’.7,8 Omdat niet elk onderdeel van het kwaliteitsbeleid 

even belangrijk is, bepaalde een expertpanel het relatieve 

gewicht van elk subdomein. Daarna werden de uitslagen per 

domein uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100%; de gemid-

delde score op alle zes domeinen is de totaalscore van het 

kwaliteitsbeleid.

Onderzoek II: prestatie-indicatoren 
InEen beschikt over de geaggregeerde prestatie-indicatoren 

van een groot aantal zorggroepen.9 Het zijn proces- en uit-

komstindicatoren, gebaseerd op de Zorgstandaard diabetes van de 

Nederlandse Diabetes Federatie.10 Voor onderzoek II gebruikten we 

de gegevens van 2011. Deze hadden betrekking op 66 zorggroe-

pen, waarvan er 23 eveneens betrokken waren bij onderzoek I.
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van kwaliteitssystemen’ en ‘beschikbaarheid van kwaliteits-

documenten’. Het is voorstelbaar dat een combinatie van deze 

factoren voorwaardenscheppend is voor betere bloedglucose-

waarden, maar het is niet duidelijk waarom dat verband dan 

niet zou gelden voor de regulatie van lipiden of bloeddruk, en 

ook niet waarom andere kwaliteitsdomeinen geen verband 

zouden houden met de prestatie-indicatoren. In een eerdere 

review is het evenmin gelukt associaties te vinden tussen fa-

ciliteiten, apparatuur, logistiek of registratie binnen een dia-

betesorganisatie en patiëntuitkomsten.11

De totaalscore ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van 

zorggroepen bedroeg 64% op een schaal van 0-100. Het is dan 

verleidelijk te denken aan een 6,4 als ‘cijfer’, maar dat is niet 

terecht. Een goede maat voor welke waarde een optimaal kwa-

liteitsbeleid zou moeten hebben, is niet voorhanden. Wel laten 

de verschillende scores op de zes domeinen goed zien waar-

naar in de afgelopen jaren de meeste aandacht is uitgegaan. 

Het lijkt voorlopig nog te vroeg om te concluderen dat het 

kwaliteitsbeleid van zorggroepen geen enkele invloed heeft 

op hun prestaties. Ten eerste moet de vragenlijst naar kwa-

liteitsbeleid verder gevalideerd worden.12 Ten tweede verdient 

de nog steeds aanzienlijke onderlinge variatie in prestatie-in-

dicatoren tussen praktijken nader onderzoek. Als zorggroepen 

met een actief kwaliteitsbeleid de prestatie-indicatoren van 

minder goed functionerende praktijken verbeteren, zullen de 

geaggregeerde prestatie-indicatoren stijgen en de verschil-

len tussen de praktijken afnemen. Ten derde is het fenomeen 

zorggroep nog relatief nieuw en zal het kwaliteitsbeleid in 

de komende jaren waarschijnlijk geïntensiveerd worden. Ten 

vierde is er ruimte voor verbetering in de registratie van pres-

tatie-indicatoren, al wordt ook die extractie steeds betrouw-

baarder.3,6,13 In ons onderzoek konden we slechts een beperkt 

aantal prestatie-indicatoren meenemen, wellicht zouden we 

met andere indicatoren wel significante associaties hebben 

gevonden. Zo zouden indicatoren voor patiënttevredenheid 

en patiëntveiligheid geassocieerd kunnen zijn met het kwa-

liteitsdomein ‘patiëntgerichtheid’, maar ze maken geen deel 

uit van de nationale benchmark en zijn dus niet gemeten. Ook 

zouden de registratiegegevens moeten worden gecorrigeerd 

voor de case-mix, omdat populatieverschillen de prestatie-in-

dicatoren beïnvloeden.4 Een vijfde overweging is dat kwaliteit 

makkelijker te verbeteren is naarmate het uitgangsniveau 

lager is, en in Nederland is het niveau van de diabeteszorg 

hoog in vergelijking met andere Europese landen.14 Een laat-

ste overweging is dat het aantal geïncludeerde zorggroepen 

misschien te laag is geweest om significante verbanden aan 

te tonen. Om kort te gaan, we kunnen niet aantonen dat het 

kwaliteitsbeleid van zorggroepen inderdaad invloed heeft op 

de prestaties, maar we kunnen het ook niet uitsluiten.

Dit onderzoek is het eerste waarin kwaliteitsbeleid op 

zorggroepniveau in verband wordt gebracht met hun presta-

tie-indicatoren. Een beperking is dat wij dit voor slechts 23 

zorggroepen konden doen. De prestatie-indicatoren van de 23 

geïncludeerde zorggroepen zijn vergelijkbaar met het gemid-

delde van alle 66 zorggroepen in deelonderzoek II, maar op 

Resultaten
De [tabel] toont de basiskarakteristieken van de 23 geïnclu-

deerde zorggroepen. De totaalscore op kwaliteitsbeleid was 

gemiddeld 63,9%, waarbij de hoogste score gehaald werd in 

het domein organisatie van zorg (72,6%) en de laagste in het 

domein patiëntgerichtheid (50,6%). De hoogst scorende pro-

cesindicator was bloeddrukmeting (uitgevoerd bij 92,3% van de 

patiënten), de hoogst scorende uitkomstindicator was HbA1c < 

53 mmol/mol (67,7% van de patiënten).

Met betrekking tot het kwaliteitsbeleid (onderzoek I) was 

de totaalscore van de 37 niet-geïncludeerde zorggroepen 

(57,0%; 95%-BI 53,7 tot 60,2) significant lager dan die van de 23 

geïncludeerde zorggroepen (p = 0,01). Met betrekking tot de 

prestatie-indicatoren (onderzoek II) waren de gemiddelden 

van alle 66 zorggroepen vergelijkbaar met die van de 23 geïn-

cludeerde zorggroepen: 91,7% (SD 6,7) van de patiënten kreeg 

ten minste één HbA1c-meting, 68,5% (SD 7,6) had een HbA1c <53 

mmol/mol.3

Uit de lineaire regressieanalyses bleek dat alleen het kwa-

liteitsdomein ‘managementstrategieën’ geassocieerd was met 

de uitkomstindicator HbA1c < 53 mmol/mol (β 0,28; 95%-BI 0,09 

tot 0,46; p = 0,01); er waren geen andere associaties tussen de 

zes kwaliteitsdomeinen en de zes prestatie-indicatoren. Het 

aantal patiënten in de zorggroep hing niet samen met de to-

taalscore op kwaliteitsbeleid (r = –0,07; p = 0,76) en evenmin 

met die op de afzonderlijke domeinen.

Discussie
In dit verkennende onderzoek naar het verband tussen kwa-

liteitsbeleid en prestatie-indicatoren in zorggroepen vonden 

wij alleen een verband tussen managementstrategieën en het 

percentage goed gereguleerde diabetespatiënten (HbA1c < 53 

mmol/mol). Het domein ‘managementstrategieën’ omvat drie 

subdomeinen: ‘structureel kwaliteitsbeleid’, ‘beschikbaarheid 

Tabel Basiskarakteristieken van de 23 deelnemende diabeteszorggroepen

Parameter Gemiddelde (95%-BI)

Aantal patiënten in diabeteszorg 8586 (6025 tot 11.148)

Kwaliteitsbeleid

 ▪ totaalscore 63,9% (60,5 tot 67,2)

 ▪ organisatie van zorg 72,6% (68,0 tot 77,1)

 ▪ multidisciplinaire samenwerking 68,6% (61,3 tot 76,0)

 ▪ patiëntgerichtheid 50,4% (43,5 tot 57,4)

 ▪ management van prestatie-indicatoren 67,0% (63,8 tot 70,3)

 ▪ kwaliteitsverbetering 59,1% (54,7 tot 63,4)

 ▪ managementstrategieën 65,4% (60,4 tot 70,5)

Procesindicatoren in 2011

 ▪ ten minste één HbA1c-meting 91,0% (88,2 tot 93,8)

 ▪ ten minste éénmaal lipidenprofiel bepaald 86,4% (83,0 tot 90,0)

 ▪ ten minste één bloeddrukmeting 92,3% (89,8 tot 94,8)

Uitkomstindicatoren

 ▪ HbA1c < 53 mmol/mol 67,7% (65,5 tot 69,8)

 ▪ LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l* 53,9% (51,5 tot 56,3)

 ▪ systolische bloeddruk < 140 mmHg 54,2% (52,5 tot 55,9)

* In één zorggroep was extractie van de LDL-metingen niet goed mogelijk.
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het gebied van kwaliteitsbeleid kan selectiebias niet worden 

uitgesloten omdat de geïncludeerde zorggroepen gemiddeld 

een beter kwaliteitsbeleid hadden dan de niet-geïncludeerde 

zorggroepen uit deelonderzoek I. Een laatste beperking is dat 

cross-sectioneel onderzoek niet geschikt is om een causaal 

verband tussen kwaliteitsbeleid en prestatie-indicatoren aan 

te tonen.

Conclusie
Dit eerste verkennende onderzoek op het gebied van diabetes-

kwaliteitsbeleid laat zwakke verbanden zien tussen het kwa-

liteitsbeleid van zorggroepen en hun prestatie-indicatoren. 

Daarmee is niet aangetoond dat het kwaliteitsbeleid van zorg-

groepen bijdraagt aan betere kwaliteit van diabeteszorg. 
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data van de prestatie-indicatoren. ▪
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Transparant
Vijftien jaar geleden was ‘transparan-

tie’ een begrip waarmee controle op de 

macht werd beoogd. Met een bestuur-

lijke judobeweging is dit omgevormd 

tot een instrument waarmee macht 

wordt uitgeoefend. De gunstige klank 

die transparantie aanvankelijk had, 

heeft verzet ertegen lang in een kwade 

reuk gehouden, zodat huisartsen (en 

allerlei andere dienstverleners) zich nu 

in een verstikkend bureaucratisch re-

gistratiemoeras bevinden en een aan-

zienlijk deel van hun werktijd bezig zijn 

met deze materie. Het bijzondere is dat 

de druk om te registreren niet alleen 

door de overheid en ziektekostenver-

Ferdinand Schreuder

zekeraars wordt opgelegd, maar dat de 

beroepsgroep ook zelf steeds meer regis-

tratie eist via zorggroepen, accreditatie 

en NHG-Standaarden: goede registratie 

heeft een duidelijk kwaliteitsbevorde-

rend effect, zo is de algemene opvatting.

Zo’n 25 jaar geleden waren er nog 

huisartsen die hun journaal van een 

decennium zorgverlening per patiënt 

op een systeemkaartje van A6-formaat 

konden bijhouden; twee kaartenbakken 

en wat ordners met specialistenbrieven 

volstonden als medische administratie. 

Overzicht over de medische situatie van 

een patiënt was summier, maar snel te 

krijgen; overzicht over de praktijkvoering 

van de huisarts ontbrak volledig. Tegen-

woordig lijkt het omgekeerde het geval: 

met betrekkelijk geringe moeite zijn 

complexe overzichten over de hele prak-

tijk te krijgen, maar door de veelheid aan 

gegevens lijkt het overzicht over de pa-

tiënt moeilijker verkrijgbaar. Over zaken 

die het welzijn van de patiënt écht raken 

(zoals scheiding, baanverlies, schulden, 

overlijden en ziekbed dierbaren, relatie 

met de kinderen) is het overzicht com-

pleet zoek. Kennelijk maken we keuzes in 

wát er precies transparant moet zijn.

Ik weet geen uitweg uit dit moeras, 

maar droom weleens van een prak-

tijk waarin de patiënt zélf zijn dossier 

bijhoudt en ik mij alleen bezig hoef te 

houden met luisteren, adviseren en be-

handelen. ▪
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ZonMw gefinancierde onderzoek Hope in palliative care, waarop 

de eerste auteur in juni 2015 promoveerde.12

Drie perspectieven van de zorgverlener
Uit een review van de literatuur is gebleken dat zorgverleners 

grofweg drie perspectieven hebben op hoop. In het realistische 

perspectief is hoop een verwachting die waarheidsgetrouw 

moet zijn; de zorgverlener probeert die hoop aan te passen 

aan de waarheid. In het functionele perspectief is hoop een 

copingmechanisme dat de patiënt moet helpen; de zorgverle-

ner probeert die hoop te voeden. In het narratieve perspectief 

is hoop een vorm van zingeving die bij de betreffende persoon 

past; de zorgverlener probeert die hoop te interpreteren in het 

licht van het levensverhaal van de patiënt.13

Laten we als voorbeeld een patiënt nemen die hoopt nog 

flink op te knappen. Vanuit het realistische perspectief zal de 

huisarts de werkelijkheid benadrukken: ‘Ik denk dat we realis-

tisch moeten blijven; laten we naar de medische feiten kijken.’ 

Vanuit het functionele perspectief zal de huisarts de behoeften 

van de patiënt erkennen: ‘Ik kan me voorstellen dat u dat hoopt, 

het is ook niet niks wat u allemaal meemaakt.’ En vanuit het 

narratieve perspectief zal de huisarts de biografie van de pa-

tiënt erbij betrekken: ‘Ik kan me voorstellen dat u dat hoopt, ik 

ken u ook als iemand die niet bij de pakken gaat neerzitten.’

Het is van belang deze drie perspectieven te onderschei-

den, omdat men anders het gevaar loopt de ethiek van hoop 

‘op te sluiten’ in het realistische perspectief, waarin elke hoop 

wordt gereduceerd tot valse hoop. Met een realistisch perspec-

tief is overigens niets mis: het is onmisbaar bij de procedures 

Inleiding
Voor het psychische en spirituele welzijn van mensen met een 

levensbedreigende aandoening, en ook voor hun familieleden 

en zorgverleners, is het belangrijk dat zij nog ergens op kun-

nen hopen.1-6 Zorgverleners ervaren het thema ‘hoop’ echter ook 

als ingewikkeld en stellen gesprekken over levenseindethema’s 

daardoor vermoedelijk uit. Daar komt bij dat het begin van de 

palliatieve fase zich bij patiënten met een chronische aandoe-

ning niet altijd duidelijk aankondigt.7-10 Uit de literatuur over 

progressieve neurologische aandoeningen wordt bijvoorbeeld 

duidelijk dat gesprekken over behandelbeperkingen pas plaats-

vinden als de situatie daadwerkelijk levensbedreigend is.11

Kortom: hoop is belangrijk in de palliatieve zorg, maar voor 

zorgverleners is het ingewikkeld daar goed mee om te gaan. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor patiënten die valse hoop koesteren en 

die denken dat zij nog flink zullen opknappen, terwijl de prog-

nose een heel andere richting uit wijst en de arts alleen maar 

hoopt dat hij het lijden zoveel mogelijk zal kunnen verlichten.

De centrale vraag van deze beschouwing luidt: hoe kun-

nen huisartsen goed omgaan met hoop in palliatieve zorg? 

Wij proberen de lezer mogelijkheden aan te reiken voor mo-

rele reflectie op hoop en de huisarts handvatten te bieden om 

hun communicatieve repertoire rondom hoop te verbreden. 

Wij putten daarbij uit enkele deelonderzoeken van het door 

Omgaan met hoop in de palliatieve zorg

Erik Olsman, Dick Willems, Carlo Leget
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dr. E. Olsman, postdoc onderzoeker (tevens docent aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Sec-
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-

Samenvatting
Olsman E, Willems D, Leget C.   Omgaan met hoop in de palliatieve zorg. 
Huisarts Wet 2016;59(1):14-6.
Hoop is belangrijk in de palliatieve fase. Hoop kan huisartsen voor 
een lastig dilemma plaatsen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt val-
se, dat wil zeggen niet-realistische hoop koestert. Patiënten en 
zorgverleners benaderen het thema ‘hoop’ echter niet uitsluitend 
vanuit een realistisch perspectief, maar ook vanuit een functioneel 
en een narratief perspectief: om de situatie aan te kunnen en om-
dat het past bij een levensverhaal. Als de huisarts deze perspectie-
ven alledrie in het oog weet te houden, komt dat de communicatie 
in de laatste levensfase ten goede. De balans tussen hoop, hope-
loosheid en wanhoop – de dynamiek van hoop – hangt samen met 
veranderingen in de fysieke conditie. Huisartsen kunnen zulke ver-
anderingen in de palliatieve fase gebruiken als aangrijpingspunt om 
het thema ‘hoop’ aan de orde te stellen. Tot slot moeten huisartsen 
vanuit de relationele ethiek van hoop een balans zien te vinden tus-
sen het aanspreken van hoopgevende elementen (empowerment) 
enerzijds en de erkenning van verlies en lijden (compassie) ander-
zijds. Een goede relationele ethiek van hoop vraagt verder dat de 
huisarts ook zijn eigen hoop en lijden onder ogen ziet.

De kern
 ▪ Huisartsen zien zich in de palliatieve zorg soms voor het ethi-

sche dilemma geplaatst dat zij een patiënt niet alle hoop willen 
ontnemen, maar hem ook de waarheid niet willen onthouden. 
Dit dilemma, hoe belangrijk ook, is een te beperkte interpretatie 
van het begrip ‘hoop’.

 ▪ Het loont de moeite eventuele hoop die een terminale pati-
ent koestert niet alleen vanuit het realistische perspectief te be-
naderen, maar ook vanuit een functioneel en narratief perspec-
tief: die hoop heeft een rol in het levensverhaal en helpt patiënten 
om op de been te blijven.

 ▪ Ongeneeslijk zieke patiënten verbinden veranderingen in het 
samenspel tussen hoop, hopeloosheid en wanhoop met veran-
deringen in hun fysieke conditie. Huisartsen kunnen bij deze fy-
sieke veranderingen aansluiten om het thema ‘hoop’ bespreek-
baar te maken.

 ▪ Een relationele ethiek van hoop vraagt van huisartsen dat zij 
de kracht van hun patiënten kunnen aanspreken en tegelijk 
compassie tonen met het lijden en het verlies van hoop. Daartoe 
moeten ze ook hun eigen hoop en lijden onder ogen kunnen zien.
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viewden hingen veranderingen in deze ‘samenzang’ samen 

met veranderingen in hun fysieke gesteldheid.

Deze metafoor biedt een alternatief voor normatieve mo-

dellen zoals dat van Kübler-Ross, die rouw indeelt in vaste sta-

dia, beginnend met ontkenning en eindigend met acceptatie. 

Deze normatieve stadiamodellen van rouwverwerking wor-

den in de dagelijkse praktijk vaak gebruikt. Als een huisarts 

bijvoorbeeld zegt: ‘Deze patiënt moet het nog leren accepteren’ 

is acceptatie kennelijk het gewenste eindpunt. Er is al de no-

dige kritiek geweest op zulke modellen.16 Redenerend vanuit 

onze resultaten zijn acceptatie, hoop, wanhoop, rouw en an-

dere existentiële thema’s niet zozeer opeenvolgende stadia, 

maar veeleer stemmen in iemands verhaal. Soms verdwijnen 

ze naar de achtergrond, maar ze lossen dus niet per definitie 

op in een eindpunt. Dat helpt ook om te begrijpen hoe som-

mige ongeneeslijk zieke patiënten kunnen blijven hopen op 

genezing terwijl ze zich voorbereiden op hun sterven.17

Een tweede belangrijke bevinding was dat de geïnterview-

den de ervaring hadden dat veranderingen in het samenspel 

van hoop, hopeloosheid en wanhoop samenhingen met ver-

anderingen in hun fysieke gesteldheid. De klinische relevan-

tie hiervan is dat de huisarts zou kunnen aansluiten bij de 

fysieke gesteldheid om de hoop ter sprake te brengen: ‘Weet 

u nog dat u de vorige keer die longontsteking had en hoe u 

zich op dat moment voelde? Ik zou het met u graag eens wil-

len hebben over wat u op zo’n moment hoopt en of ik op zo’n 

moment iets voor u kan betekenen.’

De relationele ethiek van hoop
In een derde deelonderzoek analyseerden we alle interviews 

(met 29 patiënten, 19 naasten en 52 zorgverleners) en keken 

we onder andere naar de rol van hoop in relaties. De geïnter-

viewden verbonden hoop met kracht en verlies van hoop met 

lijden. Een aantal zorgverleners probeerde recht te doen aan 

beide aspecten door de kracht van hoop aan te spreken maar 

tegelijkertijd ook het lijden en het verlies van hoop te erken-

nen. In de relationele ethiek van hoop kan men deze twee 

aspecten van het handelen verbinden aan de begrippen ‘em-

rondom informed consent en essentieel als men de autonomie 

van de patiënt wil respecteren.14 Maar huisartsen, patiënten 

en naasten kunnen elkaar klem zetten als ze alle andere per-

spectieven uitsluiten, en dat is niet per se nodig. Als de pa-

tiënt bijvoorbeeld hoopt ooit weer in de tuin te werken, kan 

de huisarts vanuit realistisch perspectief vragen: ‘Denkt u dat 

uw hoop bewaarheid zal worden?’ Vanuit functioneel perspec-

tief kan die hoop de patiënt helpen zich staande te houden. In 

een dergelijk geval kan de huisarts zeggen: ‘Het zou geweldig 

zijn als dat zou gebeuren!’ De huisarts kan ook uitgaan van het 

narratieve perspectief en de nadruk leggen op de betekenis die 

deze hoop heeft voor de patiënt: ‘Wat zou het voor u betekenen 

als u weer in de tuin kon werken?’ of: ‘Op wat voor momenten 

deed u dat vroeger altijd?’

Op basis van de genoemde review concludeerden we dat 

zorgverleners beter communiceren als ze alledrie de genoem-

de perspectieven kunnen inzetten. Per patiënt kunnen ze 

dan bepalen welk perspectief het best past bij de persoon, bij 

de situatie en bij henzelf. Bovendien: wanneer patiënten en 

naasten zich gehoord voelen in hun hoop, geeft dat ook weer 

ruimte om minder gunstige scenario’s te bespreken. Een dia-

loog kan er dan bijvoorbeeld als volgt uitzien.

H(uisarts): ‘Wat zou het voor u betekenen als u weer in de tuin 

kunt werken?’ (narratief).

P(atiënt): ‘Nou, dan zou ik de planten bijhouden, want mijn zoons 

moeten dat nu doen. En ondertussen maakt mijn vrouw dan de koffie’.

H: ‘Wat mooi dat u het zo goed hebt met uw vrouw en zoons! 

En hoe schat u de kans in dat u nog weer in de tuin kunt werken?’ 

(realistisch).

P: ‘Tja, ach het gaat met ups en downs. Ik weet niet of het lukt. 

Maar ik hoop het wel, hoor!’

H: ‘Ik hoop het ook voor u!’ (functioneel)

H: ‘Maar u zegt ook: “Ik weet niet zeker of het lukt.” Vindt u 

het goed als we het hebben over hoe ik u kan begeleiden als dat niet 

meer lukt?’

De dynamiek van hoop
In een ander deelonderzoek interviewde de onderzoeker 29 

patiënten met ernstige COPD (GOLD-stadium III of IV), ernstig 

hartfalen (NYHA III of IV) of ongeneeslijke kanker op verschil-

lende momenten in het beloop van hun ziekte over het thema 

‘hoop’. Iedere patiënt werd maximaal driemaal geïnterviewd, 

met een tussenpoos van gemiddeld zes maanden.15

Een belangrijke bevinding uit deze semi-gestructureerde 

interviews was dat hoop, wanhoop en hopeloosheid het best 

begrepen konden worden als zangstemmen in een koor: bij 

sommigen overheerste één stem, bij anderen resoneerden ver-

schillende stemmen met elkaar en bij weer anderen wisselden 

hoop, hopeloosheid en wanhoop elkaar af. Voor de geïnter-

Abstract
Olsman E, Willems D, Leget C. Managing hope in palliative care. Huisarts Wet 2016;59(1):14-
16.
Hope is important to people receiving palliative care, but it can put general practiti-
oners in an awkward situation, especially when the patient has false hope. However, 
patients and their caregivers approach the concept of ‘hope’ not only from a realistic 
perspective, but also from a functional perspective (hope helps to cope with the si-
tuation) or a narrative perspective (hope fits with someone’s narrative). Communi-
cation in the last phase can be improved substantially if GPs bear these three per-
spectives in mind. The balance between hope, hopelessness, and despair – the 
dynamics of hope – is affected by changes in the patient’s physical condition, and GPs 
can make use of these changes during the palliative phase to raise the topic of ‘hope’. 
Lastly, from a relational-ethical point of view GPs have to find a balance between 
appealing to hope-giving aspects (empowerment) on the one hand and recognizing 
suffering and loss (compassion) on the other. A relational ethics of hope requires that 
GPs recognize their own hopes and suffering.
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met de waarheid en hoe houd je diens hoop in stand? Onze 

deelonderzoeken laten zien dat dit frame te beperkt is. Er zijn 

verschillende mogelijke perspectieven (realistisch, functio-

neel, narratief) en in het verhaal van de patiënt kunnen deze 

verschillende stemmen een plek hebben, waardoor hij kan ho-

pen op genezing terwijl hij zich voorbereidt op doodgaan.

Een (zorg)ethische vraag voor de huisarts is: hoe stem ik 

goed af op zowel de hoop als het lijden van mijn patiënt? Van-

uit een relationele ethiek van hoop kenmerkt een goede zorg-

relatie zich door het vermogen om enerzijds de kracht van de 

patiënt aan te spreken – empowerment – en anderzijds diens 

lijden te erkennen – compassie. Dat vergt van de huisarts dat 

deze ook zijn eigen hoop en lijden onder de loep neemt. De 

ethiek van hoop is dan geen afstandelijke exercitie maar in-

gebed in een toegewijde zorgrelatie. ▪
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powerment’ (kracht) en ‘compassie’ (lijden). Deze twee vinden 

hun evenwicht in een zorgrelatie die gekarakteriseerd wordt 

door solicitude, oftewel ‘toegewijde zorg’.18

In de morele reflectie op het handelen van de arts gaat het 

erom dat deze oog heeft voor de dynamiek van empowerment 

en compassie, en kan afwegen wat het best past in de zorg voor 

een specifieke patiënt. Dat betekent dat de arts het vermogen 

heeft enerzijds teleurstellingen te erkennen en anderzijds toch 

de kleine dingen te zien die de moeite waard zijn om op te ho-

pen. Een specialist Ouderengeneeskunde vertelde dat ze, als ze 

geen grote hoop op genezing meer kon bieden, met patiënten 

zocht naar kleine dingen om op te hopen, zoals de geboorte van 

een kleinkind of het bloeien van de narcissen. We kunnen de 

dialoog van hierboven weer oppakken om dit te verduidelijken.

H: ‘Vindt u het goed om het te hebben over hoe ik u goed kan 

begeleiden als dat [in de tuin werken] niet meer lukt?’

P begint somber te kijken.

H: ‘U kijkt bedrukt.’

P valt stil en richt zijn blik naar beneden.

H: ‘Het is moeilijk om daaraan te denken?’

P knikt: ‘Ik kan mijn vrouw nog niet achterlaten.’

H zwijgt even: ‘Ja, dat lijkt me zwaar, dat u uw vrouw moet 

achterlaten.’ (compassie)

Enkele minuten nadat het lijden en verlies van hoop zijn (v)

erkend, kan er soms weer ruimte ontstaan voor hoop en de 

kracht en energie die hoop geeft.

H: ‘Kunt u zeggen wat maakt dat u ’s ochtends uw bed uit-

komt? Wat hoopt u dan van de dag?’ (empowerment).

Het model van empowerment en compassie kan huisartsen 

daarnaast ondersteunen bij hun zelfreflectie: als je je pa tiënt 

meestal aanspreekt op zijn eigen kracht en zijn autonomie 

probeert te bekrachtigen (empowerment), kun je dan ook 

diens hopeloosheid, wanhoop en lijden erkennen (compas-

sie)? Ook anderen hebben gewezen op de nauwe verwevenheid 

tussen hoop en compassie, en op de kwetsbaarheid die hoop 

met zich meebrengt, al was het maar omdat hoop kan leiden 

tot teleurstelling.19-21 Tot slot maakt een relationele ethiek van 

hoop het noodzakelijk dat huisartsen ook hun eigen hoop en 

lijden onder de loep nemen, want empowerment en compassie 

kunnen alleen gedijen in een relatie waarin zowel de huisarts 

als de patiënt zijn eigen kwetsbaarheden onderkent.

Conclusie
Je wilt als arts geen valse hoop geven. In de palliatieve zorg 

kan dit een dilemma opleveren: hoe confronteer je de patiënt 
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C Beschouwing
Cyanide is een sterkwerkend gif dat in gebonden toestand 

voorkomt in vele zaden en planten, waaronder bittere aman-

delen en abrikozenpitkernen.2 Tevens is het een chemische 

verbinding die in de industrie en huishoudelijke producten 

voorkomt.3 Sinds 2006 waarschuwt de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA) voor de consumptie van deze on-

schuldig ogende abrikozenpitkernen. Ze worden op internet 

aangeboden en aanbevolen (onder andere als anti-kankerbe-

handeling) in een hoeveelheid van 10 tot 100 pitkernen per 

dag.4 De pitkernen kunnen variëren in de hoeveelheid cyanide 

‘Eetbare’ abrikozenpitten

Sophie Brinkhorst, Catherijne Knibbe, Erik van Maarseveen, Charlotte Mackaij-Staal, Niels Plantenga, Jarmo Hunting

die eruit vrijgemaakt kan worden (800 tot 3000 mg cyanide/

kg). De aanvaardbare dagelijkse inname van cyanide is 0,05 

mg/kg lichaamsgewicht. Dit zijn 1 tot 4 pitkernen per volwas-

sene per dag, afhankelijk van de verschillende concentraties 

cyanide die uit de pitkernen (van ongeveer 0,7 gram per stuk) 

kan worden vrijgemaakt. Een eenmalige inname van 30 tot 40 

abrikozenpitkernen kan al dodelijk zijn.2,5 Recent is echter ook 

een patiënt beschreven die gedurende 45 dagen 70 gemalen 

abrikozenpitkernen per dag nam (overeenkomend met 1,4 tot 

2,0 gram amygdaline), bij wie slechts een beperkte toxiciteit 

kon worden vastgesteld.6 Een mogelijke verklaring hiervoor 

is een lage cyanidedosis die eruit vrijgemaakt kon worden 

of een slechte opname als gevolg van een grove maalgraad 

van de pitkernen. In de jaren tachtig werd onderzoek gedaan 

naar het chronisch gebruik van het middel Leatrile met als 

bestandsdeel amygdaline (in een dosis van 1,4 tot 2,0 gram 

per dag), als onderdeel van de behandeling van kanker. De 

patiënten hadden bijwerkingen en hoge cyanidebloedspiegels 

(tussen de 1 en 3 mg/L), zonder dat er een gunstig effect op de 

tumor werd aangetoond.7

Cyanide inactiveert het enzym cytochroomoxidase, 

waardoor de celademhaling wordt geremd. Hoofdpijn, mis-

selijkheid, braken, dyspneu, verwarring, bewustzijnsverlies, 

hartritmestoornissen en acidose zijn hiervan de symptomen.8 

Orale inname kan binnen 15 tot 45 minuten fataal zijn, snel 

handelen is dus van levensbelang!9 Verwijs patiënten met een 

mogelijke cyanide-intoxicatie naar een ziekenhuis met een 

intensive care (sommige beschikken zelfs over een cyanokit). 

De ziekenhuisapotheker organiseert de beschikbaarheid van 

de antidota die zo nodig voorgeschreven kunnen worden. ▪
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Casus
Een echtpaar heeft via internet abrikozenpitkernen [foto] besteld 
vanwege vermeende positieve effecten op de gezondheid. De 
vrouw neemt twaalf pitkernen en kauwt er goed op, zij blijft zich 
goed voelen. De man eet vijftien gemalen pitkernen. Na dertig mi-
nuten wordt hij duizelig en braakt. Geschrokken van de klachten 
van de man, lezen zij op internet dat abrikozenpitkernen amygda-
line bevatten (waaruit cyanide ofwel blauwzuur vrijgemaakt kan 
worden) en daardoor potentieel giftig zijn. Hun huisarts stuurt hen 
door naar de SEH.

Aldaar aangekomen hebben beide patiënten geen klachten, 
behalve de voorbijgaande duizeligheid van de man. Lichamelijk 
onderzoek en bloedonderzoek zijn niet afwijkend. In overleg met 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Na-
tionaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) en onze zieken-
huisapothekers krijgen beide patiënten actieve kool en laxantia. Zij 
blijven een nacht ter observatie en verlaten daarna klachtenvrij en 
opgelucht het ziekenhuis. Achteraf blijkt bij beide patiënten de cya-
nideconcentratie in het bloed wel aantoonbaar, maar lager dan 0,1 
mg/L te zijn (> 3 mg/L is levensbedreigend).1
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Het medicatiebeleid voor ouderen met multimorbiditeit en 

polyfarmacie kan per huisarts verschillen. Factoren die hierin 

een rol spelen, zijn mogelijke bijwerkingen van en interacties 

tussen geneesmiddelen, en de kenmerken en wensen van de 

patiënt. Daarnaast bieden bestaande richtlijnen de huisarts 

slechts beperkte ondersteuning, omdat deze meestal over één 

aandoening gaan. Voor een deel van de bestaande variatie in 

het medicatiebeleid heeft de huisarts dus gegronde redenen, 

maar een deel kan ook niet-rationeel zijn en kan bijvoorbeeld 

komen door onzekerheid over de beste behandeling. Kennis 

van de omvang van medicatievariatie en van de keuzes die 

huisartsen maken bij deze patiënten draagt bij aan meer in-

zicht in, en mogelijk aan meer consensus over het beste me-

dicatiebeleid.

Praktijkvariatie in polyfarmacie
De multidisciplinaire richtlijn definieert polyfarmacie als het 

‘chronisch gebruik van ten minste vijf verschillende genees-

middelen’. Bij ruim een kwart (27%) van de patiënten van 55 

jaar en ouder, ingeschreven bij 86 huisartsenpraktijken,  was 

in 2012 sprake van polyfarmacie, gemeten met gegevens van 

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en de Stichting Farmaceu-

tische Kengetallen. Deze patiënten waren relatief iets ouder, 

woonden vaker in een buurt met lage sociaaleconomische sta-

tus en hadden meer chronische aandoeningen dan de oude-

ren zonder polyfarmacie [tabel].

Het percentage ouderen met polyfarmacie varieerde van 

15% tot 28% tussen de praktijken. Dit betekent dat de ene prak-

tijk bijna twee keer zoveel patiënten met polyfarmacie be-

handelt als de andere. Deze variatie bleef bestaan, ook nadat 

rekening was gehouden met verschillen in praktijkkenmer-

ken en samenstelling van de patiëntenpopulatie.

Doktervariatie bij polyfarmacie

Judith Sinnige, Jozé Braspenning, Joke Korevaar

Groepsdiscussie
Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van deze vari-

atie hebben we twee groepsdiscussies gehouden met 12 erva-

ren huisartsen (gemiddeld 25 jaar ervaring). Zij bespraken vier 

realistische ‘casevignetten’ van ouderen met polyfarmacie die 

hun huisarts bezochten vanwege verschillende klachten. De 

huisartsen stelden aanpassingen voor in de bestaande medi-

catie en gaven redenen voor de gekozen aanpak. De vignetten 

zijn ontwikkeld en gevalideerd door een team van (huisarts-)

onderzoekers, een ervaren huisartsonderzoeker leidde de 

groepsdiscussies.

Het aantal voorgestelde medicatieaanpassingen verschil-

de per huisarts en per vignet. De bespreking van de vignet-

ten bevestigde dat huisartsen verschillende keuzes maken 

in het medicatiebeleid. De huisartsen hadden bijvoorbeeld 

verschillende prioriteiten qua behandeldoelen en wogen pa-

tiëntkenmerken als leeftijd en vitaliteit anders. Zo vertelden 

sommigen dat minder optimale klinische waarden werden 

geaccepteerd als het de gezondheidsstatus van de patiënt zou 

verbeteren.

multidisciplinair overleg en samenwerking
De huisartsen vonden het erg leerzaam om gezamenlijk over 

deze patiënten te praten. Zo werd er gezegd: ‘Het is helemaal 

niet zo verkeerd om er met zijn allen naar te kijken. Net zo-

als we nu eigenlijk doen. Dan denk je toch sneller: Oké, ik 

moet daar maar eens op letten.’ Hoewel bijna alle huisart-

sen deelnamen aan een FTO (farmacotherapeutisch overleg), 

leek dit overleg niet gebruikt te worden om over patiënten 

met een ingewikkeld medicatie- en/of behandelbeleid te pra-

ten. Structureel multidisciplinair overleg over patiënten met 

complexe problemen, bijvoorbeeld tijdens een FTO of wellicht 

zelfs transmuraal, lijkt daarom een goed initiatief om kennis 

en ervaringen te delen. Wellicht komen we zo tot een breder 

gedragen visie over de beste behandeling bij deze groep pa-

tiënten. ▪

Voor de hier beschreven analyses is gebruikgemaakt van gegevens 
uit 2012 van huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorg-
registraties eerste lijn. NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van 
gegevens van de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) van deel-
nemende huisartsen en verzamelt constant gegevens over aan-
doeningen, aantallen verrichtingen, geneesmiddelenvoorschriften 
en verwijzingen (zie ook www.nivel.nl/zorgregistraties). Voor dit 
onderzoek zijn demografische gegevens, gegevens over aandoe-
ningen en geneesmiddelvoorschriften van de patiënt gekoppeld 
aan gegevens over geneesmiddelverstrekkingen die verzameld zijn 
door de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Tabel Kenmerken patiënten ≥ 55 jaar met en zonder polyfarmacie, gegevens uit 2012 
(n = 45.731 patiënten uit 126 huisartsenpraktijken)*

Polyfarmacie
(n = 12.282)

Geen polyfarmacie
(n = 33.449)

Geslacht, % mannen 46,4 45,7

Gemiddelde leeftijd, jaar (SD) 72,4 (9,5) 66,6 (8,7)

SES op buurtniveau†

 ▪ hoog, %
 ▪ gemiddeld, %
 ▪ laag, %

12,1
67,8
20,1

15,2
68,4
16,4

Gemiddeld aantal chronische aandoeningen (SD)‡  3,4 (1,6)  1,6 (1,3)

Gemiddeld aantal chronische geneesmiddelen (SD)  6,9 (2,1)  1,7 (1,4)

SD= standaarddeviatie; SES= sociaaleconomische status.
* betreft alleen patiënten die ten minste 1 geneesmiddel gebruikten in 2012.
† gebaseerd op Status-scores per 4-cijferige postcode in 2010, ontwikkeld door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.
‡ gebaseerd op een lijst van 29 chronische aandoeningen.
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Teleconsultatie voor de huisarts en de nefroloog

Vincent van Gelder

bestaat er een automatische koppeling van het consult met 

het patiëntendossier. Tot slot vindt de communicatie plaats 

via een beveiligde dataverbinding.

Stand van zaken in de literatuur
Onderzoek naar teleconsultatie op het gebied van nefrologie 

is dun gezaaid. Britse onderzoekers rapporteerden dat een e-

consultatiemodel voor chronische nierschade leidde tot 75% 

minder verwijzingen: van de 30 via e-consultatie voorgestelde 

verwijzingen door de huisarts werden uiteindelijk 8 patiënten 

verwezen. Bij schriftelijke verwijsverzoeken werd 98% (352/360 

patiënten) daadwerkelijk verwezen. De nefroloog kreeg een 

digitale verwijzing en daarmee toegang tot het patiëntendos-

sier bij de huisarts.1

Binnen andere vakgebieden is teleconsultatie bekender. Zo 

werd in Nederland een grote klinische trial verricht op het ge-

bied van teledermatologie, waarbij dankzij deze methode 68% 

van de verwijzingen kon worden voorkomen.2

Conclusie
CNS is een ernstige aandoening. Het optimaliseren van con-

sultatiefaciliteiten tussen huisarts en nefroloog, zoals telene-

frologie, kan wellicht bijdragen aan een betere kwaliteit van 

zorg, geleverd binnen de juiste setting voor de patiënt.

Belangrijkste onderzoeksvraag
Wat is de invloed van de nieuwe consultatiemethode telene-

frologie op:

1. Het aantal verwijzingen van patiënten met CNS naar de 

tweede lijn?

2. De kwaliteit van de eerstelijnszorg, gedefinieerd als het na-

leven van de LTA Chronische nierschade en registratie van 

CNS in het patiëntendossier, voor patiënten met CNS? ▪

Literatuur
1 Stoves J, Connolly J, Cheung CK, Grange A, Rhodes P, O’Donoghue D, et al. 

Electronic consultation as an alternative to hospital referral for patients 
with chronic kidney disease: a novel application for networked electronic 
health records to improve the accessibility and efficiency of healthcare. 
Qual Saf Health Care 2010;19:e54.

2 Van der Heijden JP, De Keizer NF, Bos JD, Spuls PI, Witkamp L. Telederma-
tology applied following patient selection by general practitioners in daily 
practice improves efficiency and quality of care at lower cost. Br J Dermatol 
2011;165:1058-65.

Praktijkvraag
Hoe kan de huisarts gemakkelijker de nefroloog consulteren?

Huidig beleid
Patiënten met chronische nierschade (CNS) – eGFR < 60 ml/

min/1,73m2 of persisterende (micro)albuminurie en/of spe-

cifieke sedimentsafwijkingen – hebben veel zorg nodig. De 

begeleiding van deze patiënten vindt gedeeltelijk plaats in 

de eerste lijn, en waar nodig in de tweede lijn. De Landelijke 

Transmurale Afspraak Chronische nierschade biedt huis-

artsen handvatten om te beslissen in welke setting het best 

kan worden voldaan aan de zorgbehoeften van de individuele 

patiënt. De richtlijn vermeldt bij welke patiënten overleg met 

een nefroloog wordt aangeraden en wanneer de huisarts een 

patiënt naar de tweede lijn moet verwijzen. De huisarts con-

sulteert de nefroloog meestal telefonisch of per mail.

Relevantie voor de huisarts
De prevalentie van CNS is in Nederland 10%, en dat percen-

tage neemt toe met de leeftijd. CNS komt voor bij 28% van de 

patiënten met diabetes mellitus en bij 21% van de patiënten 

met hypertensie. CNS veroorzaakt forse morbiditeit en mor-

taliteit door de ziekteprogressie tot het eindstadium nierfalen 

en de verhoogde kans op cardiovasculaire events. Goede kwa-

liteit van zorg kan de ziekteprogressie vertragen en compli-

caties voorkomen. Specialistisch advies van de nefroloog aan 

de huisarts is daarbij belangrijk. De kwaliteit van zorg in de 

eerste lijn kan geoptimaliseerd worden en dit kan leiden tot 

minder verwijzingen naar de tweede lijn.

Consultatie blijkt in de dagelijkse praktijk echter niet al-

tijd goed uitvoerbaar, omdat het voor de huisarts en de nefro-

loog lastig is een geschikt moment voor overleg te vinden, er 

veel gedetailleerde gegevens moeten worden uitgewisseld en 

verslaglegging van de consultatie ontbreekt. Om die redenen 

wordt consultatie uitgesteld of wordt de patiënt verwezen.

Om dit proces te verbeteren, hebben de afdelingen Eer-

stelijnsgeneeskunde en Nefrologie van het Radboudumc een 

webbased consultatieplatform telenefrologie ontwikkeld. Dit 

systeem heeft een aantal potentiële voordelen tegenover con-

sultatie via mail of telefoon. Zo is het efficiënt dat de huisarts 

en nefroloog het systeem onafhankelijk van elkaar en op een 

zelfgekozen tijdstip kunnen gebruiken. Verder wordt relevan-

te informatie automatisch opgehaald uit het patiëntendossier 

en overzichtelijk gepresenteerd aan de nefroloog. Daarnaast 
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: V. van Gelder, 

In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-oplei-
ding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de lite-
ratuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waar-
op hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in 
handen van M.J. Scherptong-Engbers, LUMC Leiden, aiotho en re-
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Body dysmorphic disorder

Julia Klatte, Nienke Vulink, Patrick Kemperman

Kliniek
Het belangrijkste symptoom bij BDD is de obsessie met of 

waanachtige overtuiging van een beperkt of vermeend defect 

van het uiterlijk. In werkelijkheid is de afwijking voor een an-

der nauwelijks of niet waarneembaar. De meestvoorkomende 

preoccupaties betreffen de huid, het haar of de neus, maar het 

kan om elk ander lichaamsdeel gaan [tabel 1].3 Een deel van 

de patiënten heeft ziekte-inzicht, maar meestal is dit afwezig 

en is er sprake van een waan. Ongeveer 40% van de patiënten 

met BDD denkt gedurende 3 tot 8 uur per dag actief aan het 

betreffende lichaamsdeel en 25% langer dan 8 uur per dag.4 

Compulsief gedrag als kijken in de spiegel, overmatig krab-

ben aan de huid (skin-picking) en camoufleren komt voor bij 90% 

van de patiënten met BDD. Ander veelvoorkomend repetitief 

gedrag is overmatige lichaamsverzorging, de huid bruinen en 

excessief sporten.4 Sommige patiënten vermijden alle spiegels 

en reflecterende oppervlakten, maar er zijn ook patiënten die 

hun uiterlijk compulsief urenlang in de spiegel controleren. 

De relatie tussen gedachten en repetitieve gedragingen bij 

BDD is vergelijkbaar met die tussen dwanggedachten (obses-

sies) en dwanghandelingen (compulsies) bij OCS. BDD-symp-

tomen leiden tot beperkingen in het sociaal functioneren en 

een slechte kwaliteit van leven. Zo worden werk, relaties en 

andere sociale situaties vermeden omdat een patiënt met BDD 

Inleiding
Body dysmorphic disorder (BDD) is het obsessief bezig zijn met 

het uiterlijk, terwijl er voor een ander weinig tot geen afwij-

kingen te zien zijn. Pas in de negentiende eeuw kwam er in 

de psychiatrie aandacht voor stoornissen in de lichaamsbe-

leving, die voor het eerst in 1891 als aandoening werden be-

schreven door Morselli. Hij definieerde ‘dysmorphophobia’ als 

de angst voor misvorming die uiteindelijk tot wanhoop leidt. 

In 1903 beschreef Janet het obsessieve karakter. In de DSM-III 

is ‘dysmorfofobie’ voor het eerst opgenomen als een atypische 

somatoforme stoornis. De DSM-IV (2000) omschreef BDD als 

een somatoforme stoornis.1 In de DSM-5 (2013) is BDD, van-

wege de klinische en neurobiologische overeenkomsten met 

de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), geschaard onder de 

‘obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen’.2 BDD komt 

veel voor en wordt nog onvoldoende herkend. Deze nascholing 

geeft een actueel overzicht van de symptomen, prevalentie, 

diagnostiek, etiologie en behandeling van BDD in de dage-

lijkse praktijk. 

Samenvatting
Klatte JL, Vulink NC, Kemperman PMJH. Body dysmorphic disorder. 
Huisarts Wet 2016;59(1):20-3.
Body dysmorphic disorder (BDD) is een psychiatrische aandoening 
waarbij de patiënt obsessief bezig is met een minimaal of niet 
bestaand defect van het uiterlijk. Deze patiënten zijn gepre-
occupeerd met een afwijking van bijvoorbeeld de huid, het haar of 
de neus, terwijl een ander de afwijking niet of nauwelijks ziet. De 
preoccupatie kan ernstig lijden en suïcidaliteit tot gevolg hebben. 
De patiënten komen meestal bij een dermatoloog of plastisch 
chirurg terecht, die deze stoornis vaak niet herkent. Invasieve 
interventies (operatief ingrijpen, laserbehandelingen) kunnen 
echter een negatieve uitkomst hebben. Het stellen van enkele 
screenende vragen kan de kans op detectie van BDD vergroten. 
Selectieve serotonineheropnameremmers of cognitieve gedrags-
therapie zijn effectief gebleken als behandeling. Vroege 
herkenning en juiste verwijzing zijn daarom belangrijk, een 
multidisciplinaire aanpak kan hierbij zinvol zijn.

AMC, afdeling Dermatologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam: J.L. Klatte, aios dermatologie; 
P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog. AMC, afdeling Psychiatrie, Amsterdam: dr. N.C. Vulink, psychi-
ater. Waterlandziekenhuis, afdeling Dermatologie, Purmerend: P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog 

-
geven.

De Kern
 ▪ Body dysmorphic disorder (BDD) is een psychiatrische aan-

doening die zonder de juiste behandeling ernstig lijden kan ver-
oorzaken.

 ▪ Patiënten raken geobsedeerd met een vermeend of minimaal 
defect van de huid, het haar of de neus.

 ▪ Aan de hand van een paar simpele vragen kan screening 
plaatsvinden om de huidige onderdiagnostiek te voorkomen.

 ▪ Behandeling met selectieve serotonineheropnameremmers 
en cognitieve gedragstherapie laat een goede respons zien bij 
BDD. 

Casus
Mevrouw A, een vrouw van 24 jaar, meldt zich op uw spreekuur met 
klachten van acne. Ze vindt haar huid lelijk en onregelmatig. Sinds 
haar puberteit heeft ze last van acne en de klachten zijn de laatste 
jaren verder toegenomen. Het kost haar uren per dag om haar huid 
zo te verzorgen en te voorzien van make-up dat ze überhaupt de 
deur uit kan.

Ze durft zich niet meer op haar werk te vertonen en schaamt 
zich hevig. Ze is ervan overtuigd dat collega’s haar op haar werk 
aanstaren en er onderling opmerkingen over maken. Ze is hierdoor 
somber en heeft doodsgedachten. Ze is al eens bij een dermato-
loog geweest, maar verschillende behandelingen resulteerden 
anamnestisch niet in vermindering van de klachten. Mevrouw wil 
opnieuw een verwijzing, maar naar een andere dermatoloog. Bij 
doorvragen blijkt dat de patiënte tot veertig keer per dag in de 
spiegel of spiegelende oppervlakken (auto- en winkelruiten) kijkt. 
Ze voelt meermaals per dag aan haar huid om te voelen of er onre-
gelmatigheden zijn. Verder vergelijkt ze haar huid met die van cele-
brities in tijdschriften en op tv of met mensen op straat. Ook vraagt 
ze meermaals per dag geruststelling aan haar vriend of ouders en 
vermijdt ze het om mensen recht aan te kijken, zodat ze niet met 
afkeurende blikken zal worden geconfronteerd.
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Abstract
Klatte JL, Vulink NC, Kemperman PMJH. Body dysmorphic disorder. Huisarts Wet 
2016;59(1):20-3.
Body dysmorphic disorder (BDD) is a mental disorder by which the patient is ob-
sessed with a perceived or minor defect in appearance, usually affecting the skin, hair, 
or nose, a defect hardly or not seen by others. This obsession can cause severe suf-
fering and suicidality. Most patients consult a dermatologist or plastic surgeon; ho-
wever, BDD often goes unrecognized. Invasive interventions, such as surgery or laser 
therapy, can have a negative outcome. The likelihood of detecting BDD is greatly in-
creased by asking patients a few screening questions. Treatment with selective sero-
tonin reuptake inhibitors or cognitive behavioural therapy has proven effective. For 
this reason, early recognition of BDD and adequate referral are important, and in this 
respect a multidisciplinary approach may be useful.

Uit deze vragen kan blijken in hoeverre de stoornis stress en 

angst veroorzaakt en of deze het sociaal functioneren van de 

patiënt beperkt.10 [Tabel 4] beschrijft tevens de bijpassende 

DSM-5-criteria. De DSM-5 beschrijft BDD als een van de obses-

sieve-compulsieve en gerelateerde stoornissen, samen met de 

obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis), trichotillo-

manie (haartrekstoornis), skin-picking (huidpulkstoornis) en 

verzamelwoede. Het voldoen aan de DSM-5-criteria of de aan-

wezigheid van ernstige klachten in combinatie met beperkin-

gen in het sociaal functioneren is reden om een patiënt door 

te verwijzen voor behandeling. Soms is verwijzing naar een 

psychiater een te grote stap en kan verwijzing naar een psy-

chodermatologiespreekuur uitkomst bieden. Het is belangrijk 

dat de huisarts de ernst van het lijden erkent – discussie over 

het wel of niet bestaan van een (ernstig) defect is doorgaans 

niet constructief. 

Etiologie
De neurobiologische achtergrond van BDD is nog niet geheel 

opgehelderd. Zowel het serotonerge als het dopaminerge sys-

teem zou bij deze aandoening betrokken zijn. Een gunstig 

effect van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) 

bij patiënten met BDD wijst op betrokkenheid van het sero-

tonerge systeem. Ook heeft men een verergering van de BDD-

symptomen gezien bij een tryptofaandepletie (voorloper van 

serotonine). De betreffende onderzoeken laten echter alleen 

een indirect bewijs zien voor de relatie tussen het serotonerge 

systeem en BDD. Welke rol serotonine in de pathogenese van 

bang is dat anderen hem lelijk vinden of zullen uitlachen. Dit 

kan leiden tot een ernstige depressie, werkloosheid of school-

uitval.5 Van de patiënten met BDD heeft ongeveer 80% suïcida-

le gedachten en heeft een kwart een suïcidepoging gedaan.6

Prevalentie
BDD komt relatief veel voor. De gerapporteerde prevalentie in 

de algemene populatie varieert van 0,7 tot 2,4%. In een stu-

dentenpopulatie heeft men een duidelijk hogere prevalentie 

gevonden van 4 tot 28%, waarbij ook patiënten met eetstoor-

nissen zijn betrokken.5,7,8 Het aantal gevallen in de eerste lijn 

is niet bekend. Patiënten komen voor behandeling van de 

vermeende stoornis voornamelijk bij de somatisch specialist 

terecht. Bij een vragenlijstonderzoek naar het voorkomen van 

BDD in een Nederlands academisch ziekenhuis was de preva-

lentie 8,5% op de polikliniek dermatologie, 3,2% bij de plastische 

chirurgie en 10% bij de kaakchirurgie.9,10 In internationale on-

derzoeken liggen deze cijfers hoger.11 De variatie in prevalentie 

is deels te verklaren door verschillen in methodologie en po-

pulaties. Er is geen verschil in het voorkomen tussen mannen 

en vrouwen.9 BDD komt zowel voor bij kinderen van vijf, als bij 

ouderen van tachtig jaar. Deze aandoening zien we het meest 

tijdens de adolescentie en de gemiddelde ziekteduur is zestien 

jaar. Comorbiditeit is er voornamelijk met middelenmisbruik, 

depressie, sociale fobie en obsessieve-compulsieve stoornissen 

[tabel 2]. Ruim de helft van de patiënten heeft daarnaast een 

persoonlijkheidsstoornis.3

Diagnostiek
Huisartsen en medisch specialisten zijn er vaak niet van op de 

hoogte dat deze problematiek bij een patiënt speelt. Dit komt 

doordat patiënten er uit schaamte niet over spreken of doordat 

artsen de aandoening niet herkennen. Screenen of er bij een 

patiënt sprake is van BDD kan aan de hand van de symptomen 

in [tabel 3] – er bestaat bijvoorbeeld een buitensporige bezorgd-

heid over het uiterlijk en er is sprake van overdreven camou-

fleren. Wanneer een patiënt een of meer van deze symptomen 

vertoont, worden de klachten duidelijker door het stellen van 

een aantal screenende vragen [tabel 4]. Bijvoorbeeld: ‘Wordt 

u in beslag genomen door de bezorgdheid over uw uiterlijk?’ 

Tabel 1 De meestvoorkomende preoccupaties3

Lichaamsdeel Percentage Voorbeelden

Huid 80% Littekens, acne, pigmentaties

Haar 57,5% Haarverlies, overmatig gezichts-  
of lichaamshaar

Neus 39% Vorm of grootte

Tabel 2 Comorbiditeit bij BDD3,5,9

Depressie 31-93%

Sociale angststoornis 11-43%

Middelenmisbruik 40%

Obsessieve-compulsieve stoornis 34-39%

Persoonlijkheidsstoornis 56,8%

Geen psychiatrische comorbiditeit ± 40%

Tabel 3 Diagnostiek BDD: checklist aanwijzingen voor BDD5,11

Buitensporige bezorgdheid over het uiterlijk

Beperking in het functioneren

Skin-picking

Overdreven camoufleren

Gedragsstoornissen, zoals continu vragen om bevestiging van anderen over het uiterlijk, of 
buitensporige verzorging

Het idee dat anderen bijzondere aandacht voor je uiterlijk hebben

Ontevreden met een somatische behandeling

Ongebruikelijke of buitensporige verzoeken om cosmetische behandeling

Het geloof dat een cosmetische behandeling het leven zal veranderen of alle problemen zal 
oplossen
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Effect van SSRI’s en behandelduur
Een behandeling met SSRI’s heeft als effect dat obsessies en 

compulsies minder vaak voorkomen, dat patiënten meer af-

stand kunnen nemen van obsessies en dwanghandelingen, en 

dat ze het gevoel krijgen dat ze het compulsieve gedrag beter 

kunnen controleren. Daarnaast nemen angst- en stemmings-

klachten af.14,20 Bij de bestaande onderzoeken kregen de pa-

tiënten een relatief hoge dosis van het middel. Meer onderzoek 

moet uitwijzen wat de beste dosering is. Ook zijn SSRI’s nog 

niet met elkaar vergeleken. [Tabel 5] geeft een overzicht van de 

voor BDD effectieve SSRI’s en de gemiddelde voorgeschreven 

doseringen.5,14,21 Het advies is een minimale behandelperiode 

van twaalf weken om het effect vast te stellen. Indien er na die 

periode geen effect zichtbaar is, kan men overgaan op een an-

dere SSRI. Het verschilt per individu welke SSRI het gewenste 

effect behaalt. Omdat de symptomen na het staken met SSRI’s 

vaak terugkomen is het belangrijk om patiënten telkens weer 

te motiveren om het medicament te blijven gebruiken.20,21 Bij 

patiënten met minder ernstige symptomen en patiënten die 

elke verwijzing weigeren, kan de huisarts zelf behandeling 

met SSRI’s introduceren.

Niet-medicamenteuze behandeling
Cognitieve gedragstherapie laat bij BDD een goede respons 

zien en richt zich vooral op de symptomen. Onderzoek liet een 

significante verbetering zien bij cognitieve herstructurering, 

exposure, responspreventie en psycho-educatie. Cognitieve ge-

dragstherapie wordt individueel en in groepen gegeven; beide 

vormen blijken effectief te zijn.20,22

Tips voor huisartsen
Wanneer de patiënt de drempel voor verwijzing naar de psychi-

ater of psychodermatologie te hoog vindt, kan de huisarts ook 

overwegen de patiënt zelf te behandelen, al dan niet samen met 

de POH-ggz. Onderstaande tips kunnen hierbij helpen. 

 ▪ Vertel de patiënt dat hij of zij een probleem heeft met het 

lichaamsbeeld dat past bij BDD, en dat het een goed behan-

delbare aandoening is die veel mensen hebben. 

 ▪ Keur de zorgen over het uiterlijk niet af. Bedenk dat deze 

patiënten enorm lijden en dat afkeuren of negeren van de 

zorgen het lijden in veel gevallen zal vergroten. Leg uit dat 

de overmatige zorgen worden veroorzaakt door het pro-

bleem met het eigen lichaamsbeeld.

BDD speelt, is nog niet bekend.12 Bevindingen afkomstig uit 

neuropsychologisch onderzoek suggereren dat patiënten met 

BDD zich te veel op details of visuele stimuli concentreren. Dit 

komt overeen met de klinische bevinding dat patiënten met 

BDD zich overmatig concentreren op kleine details van het ui-

terlijk, wat leidt tot obsessies met minimale of niet bestaande 

gebreken aan het uiterlijk.4,12

Een observationeel onderzoek naar genetische factoren 

liet zien dat 8% van de patiënten met BDD een eerstegraads-

familielid heeft met BDD.13 Een ander onderzoek toonde aan 

dat 7% van de patiënten met BDD een eerstegraadsfamilielid 

heeft met OCD. Deze onderzoeken wijzen erop dat erfelijke en 

genetische factoren en rol kunnen spelen bij het ontstaan van 

BDD en dat er een gedeelde erfelijkheid is voor BDD en OCD.12 

Behandeling 
Patiënten met BDD komen meestal bij de somatisch speci-

alist terecht, aangezien ze sterk overtuigd zijn van de ernst 

van hun vermeende defect en aandringen op een somatische 

behandeling. De specialist herkent de aandoening vaak niet 

en de patiënt kan grote druk uitoefenen om hoe dan ook een 

behandeling te krijgen. Zelden gaat een patiënt zelf op zoek 

naar psychiatrische hulp. Het effect van de cosmetische be-

handeling van de klacht is vaak teleurstellend. Een groot deel 

van de patiënten, 68 tot 81%, gaat op zoek naar een volgende 

niet-psychiatrische behandeling uit ontevredenheid over de 

eerste behandeling.14

Medicamenteuze behandeling
Behandeling met medicatie is geïndiceerd voor patiënten die 

volledig aan de DSM-criteria voldoen, bij wie de klachten ern-

stig genoeg zijn en als ze suïcidaal zijn. De SSRI’s fluoxetine en 

clomipramine zijn de meest onderzochte medicijnen voor BDD. 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat SSRI’s een 

gunstig effect hebben, met een gemiddelde respons van 63%.15-20

Tabel 4 Screenende vragenlijst, diagnostiek BDD5,11

Vragen DSM-criterium

1.  Bent u heel bezorgd over uw uiterlijk, in het bijzonder met betrekking tot de 
aandoening waarvoor u komt?

Een vermeende onvolkomenheid van het uiterlijk

2.  Wordt u door die bezorgdheid over uw uiterlijk in beslag genomen? Dat wil 
zeggen: denkt u hier veel aan en is het moeilijk voor u om er niet aan te 
denken?

Preoccupatie met de onvolkomenheid

3.  Heeft uw afwijking in belangrijke mate uw school/studie, uw baan of uw 
algemeen functioneren beïnvloed?

Beperkingen in het algemeen functioneren

4. Heeft uw afwijking u veel spanning, kwelling of pijn bezorgd? Hoeveel? Preoccupatie veroorzaakt significant lijden

5. Heeft uw afwijking in belangrijke mate uw sociale leven beïnvloed? Beperkingen in de sociale omgang

Tabel 5 Gemiddelde effectieve doseringen van SSRI’s bij BDD4,5

Medicatie Gemiddelde dosering

Citalopram 50 mg per dag

Clomipramine 140 mg per dag

Escitalopram 30 mg per dag

Fluoxetine 60 mg per dag

Fluvoxamine > 200 mg per dag
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 ▪ Patiënten met BDD denken dat het beeld dat zij van hun 

uiterlijk hebben normaal is. Het is daarom zinloos om te 

proberen patiënten ervan te overtuigen dat hun denkbeel-

den irrationeel of ingebeeld zijn. Overweeg om te vertellen 

dat uw beeld van hun uiterlijk verschilt van dat van hen, 

maar probeer ze niet van uw gelijk te overtuigen.

 ▪ In het geval van skin-picking is het zinloos om simpelweg 

te adviseren om ermee te stoppen, want dat zal de patiënt 

alleen maar meer frustreren. Het is een dwanghandeling 

waarover de patiënt weinig controle heeft. Het kan helpen 

om te vertellen dat het een symptoom is van BDD en dat 

het behandelbaar is.

 ▪ Veel patiënten zullen aandringen op verwijzing voor 

cosmetische behandeling, terwijl de resultaten van chi-

rurgische behandeling vaak onbevredigend zijn. U kunt 

vertellen dat uit onderzoek is gebleken dat de resultaten 

van chirurgische behandeling bij BDD meestal teleurstel-

lend zijn en de zorgen over de vermeende afwijking zelfs 

kunnen vergroten.

Beschouwing
Uit de hoge prevalentie van patiënten met BDD die bij de der-

matoloog of plastisch chirurg een cosmetische behandeling 

krijgen, blijkt dat het belangrijk is om de opsporing van deze 

aandoening te verbeteren. De huisarts en de medisch speci-

alist spelen hierbij een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt 

echter ook dat van de patiënten die wel een psychiatrische be-

handeling krijgen slechts 20% daarmee doorgaat. Dit kan ech-

ter per behandelcentrum verschillen.23 De uitdaging ligt dus 

niet alleen in het screenen, maar ook in het motiveren voor 

een psychiatrisch behandeltraject. Wanneer de patiënt ver-

wijzing naar de psychiater een te grote stap vindt, kan behan-

deling door een multidisciplinair team, al dan niet in de vorm 

van een psychodermatologisch spreekuur, uitkomst bieden.24 

Wanneer ook de drempel hiervoor te hoog is, kunnen huisart-

sen overwegen om de patiënt zelf te behandelen, op basis van 

de eerdergenoemde adviezen. 

Conclusie
De body dysmorphic disorder is een veelvoorkomende psychi-

atrische aandoening, die zonder behandeling een chronisch 

beloop heeft en tot ernstig lijden en disfunctioneren kan 

leiden. Patiënten met BDD komen vooral bij de dermatoloog, 

plastisch chirurg of kaakchirurg terecht. Meestal herkennen 

artsen de aandoening echter niet en krijgen patiënten een 

cosmetische behandeling. Patiënten met BDD hebben baat bij 

een medicamenteuze behandeling met SSRI’s en/of gespecia-

liseerde cognitieve gedragstherapie. Het is belangrijk dat men 

BDD vroegtijdig herkent en patiënten adequaat doorverwijst. 

Een multidisciplinaire aanpak is hierbij zinvol. ▪
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Hypertensie die slecht op behandeling reageert

Rosa de Jager, Frans Rutten, Michiel Bots, Wilko Spiering, Peter Blankestijn

geen hinder ervaart van de hypertensie, ook niet als hij of zij 

de medicatie af en toe niet slikt. Voor het vaststellen van the-

rapieontrouw bestaan vragenlijsten over medicatiegebruik,  

makkelijk toe te passen en goedkoop. Dit is een subjectieve 

methode om de therapietrouw te monitoren. Betrouwbaarder, 

maar duurder en ingewikkelder, is het meten van spiegels van 

medicatie (metabolieten) in het bloed of de urine.

Huisartsen kunnen screenen op secundaire oorzaken. Een 

van de meestvoorkomende secundaire oorzaken is primair 

hyperaldosteronisme. Onder patiënten die naar het UMC 

Utrecht waren verwezen vanwege een slecht te reguleren 

bloeddruk kwam dit bij 11% voor.1 De diagnostiek van hyperal-

dosteronisme is bewerkelijk. Bloedafname en bepaling voor 

renine en aldosteron moeten onder zeer gestandaardiseerde 

condities plaatsvinden. Bij vermoeden van hyperaldosteronis-

me kan de huisarts de patiënt doorsturen naar een internist 

met hypertensie als aandachtsgebied.

Een vaak vergeten bijkomende oorzaak van hypertensie is 

een hoge zoutinname. Deze kan men vaststellen aan de hand 

van de natriumuitscheiding in de urine in een 24-uursportie. 

In het UMC Utrecht bleek dat bij patiënten met een slecht te 

reguleren hypertensie de gemiddelde inname van zout on-

geveer 1,2 gram hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van 

8,8 gram/dag. Andere secundaire oorzaken van hypertensie 

zijn: nierarteriestenose, het obstructieve slaapapnoesyn-

droom, gevorderde chronische nierschade, pseudohyperal-

dosteronisme, coarctatio aortae, hypothyreoïdie, primaire 

hyperparathyreoïdie, het syndroom van Cushing en het feo-

chromocytoom.

Een wittejasseneffect kan men aantonen door aanvullend 

30 minuten non-invasieve bloeddrukmetingen, thuisbloed-

drukmetingen en/of 24-uursbloeddrukmetingen te verrich-

ten.

Inleiding
Maar liefst 65% van de patiënten met hypertensie bereikt niet 

de streefwaarde van een bloeddruk < 140/90 mmHg. Niet al-

tijd is er dan sprake van therapieresistente hypertensie. Uit 

recent onderzoek blijkt dat van de naar het UMC Utrecht ver-

wezen patiënten met een slecht te reguleren bloeddruk maar 

33% daadwerkelijk therapieresistente hypertensie had. Bij de 

overige patiënten bleek ongeveer eenderde bij een 24-uurs-

bloeddrukmeting een voldoende gereguleerde bloeddruk te 

hebben, eventueel na aanpassen van de medicatie. Bij onge-

veer 10% was er sprake van een secundaire oorzaak en bij en-

kelen konden de onderzoekers gebrekkige therapietrouw met 

voldoende zekerheid vaststellen.1

In dit artikel gaan we in op de mogelijke oorzaken van 

hypertensie die slecht op behandeling reageert en reiken we 

huisartsen handvatten aan, onder andere in de vorm van 

nieuwe, niet-farmacologische behandelingen.

Oorzaken
Hypertensie die slecht op behandeling reageert, is niet per 

definitie therapieresistente hypertensie. De diagnose thera-

pieresistente hypertensie kan men pas stellen als 1) met ze-

kerheid is vastgesteld dat de patiënt de medicatie adequaat 

neemt (met andere woorden, therapietrouw is); 2) wittejassen-

hypertensie is uitgesloten en 3) er geen sprake is van secun-

daire oorzaken voor de hypertensie.

Zowel in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis is the-

rapieontrouw lastig vast te stellen. Een belangrijke oorzaak 

van therapieontrouw bij hypertensie is dat de patiënt veelal 

Samenvatting
De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Hypertensie 
die slecht op behandeling reageert. Huisarts Wet 2016;59(1):24-6.
Maar liefst 65% van de patiënten met hypertensie bereikt niet de 
streefwaarde van een spreekkamerbloeddruk < 140/90 mmHg. 
Een patiënt heeft pas daadwerkelijk therapieresistente hyperten-
sie als andere oorzaken van een slecht gereguleerde bloeddruk 
zijn uitgesloten, waaronder therapieontrouw, secundaire oorza-
ken en wittejassenhypertensie. Bij aanwijzingen voor een secun-
daire oorzaak, dan wel daadwerkelijk therapieresistente hyper-
tensie, kan men de patiënt doorverwijzen naar een internist met 
hypertensie als aandachtsgebied. Daarnaast kan een deel van de 
groep patiënten met daadwerkelijk therapieresistente hyperten-
sie baat hebben bij nieuwe, experimentele behandelingen, zoals 
renale denervatie of baroreflexactivatietherapie. 
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De kern
 ▪ Van de patiënten met hypertensie bereikt 65% niet de streef-

waarde van een spreekkamerbloeddruk < 140/90 mmHg.
 ▪ Een patiënt heeft pas daadwerkelijk therapieresistente hy-

pertensie als andere oorzaken van een slecht gereguleerde 
bloeddruk zijn uitgesloten.

 ▪ Therapieontrouw, secundaire oorzaken en wittejassenhy-
pertensie zijn belangrijke oorzaken van hypertensie die slecht 
reageert op de standaardbehandeling.

 ▪ De huisarts kan screenen op therapieontrouw, secundaire 
oorzaken en wittejassenhypertensie.

 ▪ Een deel van de groep patiënten met daadwerkelijk therapie-
resistente hypertensie kan baat hebben bij nieuwe, experimen-
tele behandelingen, zoals renale denervatie of baroreflexactiva-
tietherapie.
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Abstract
De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Treatment-resistant hyperten-
sion. Huisarts Wet 2016;59(1):24-6.
At least 65% of the patients with hypertension do not achieve the target blood pres-
sure of < 140/90 mmHg. A patient is considered to have treatment-resistant hyper-
tension if other causes of poorly controlled blood pressure have been excluded, such 
as non-adherence, secondary causes, and the white coat effect. If there is evidence of 
a secondary cause or treatment-resistant hypertension, the patient can be referred 
to a hypertension specialist. In addition, some patients with treatment-resistant hy-
pertension may benefit from new, experimental treatments, such as renal denerva-
tion or baroreflex activation therapy.

gisch wel het een en ander op het onderzoek is aan te merken, 

is men terughoudender geworden met deze nog experimente-

le behandeling. Het is ook niet waarschijnlijk dat de behande-

ling bij alle hypertensiepatiënten zal werken. Tot op heden zijn 

er geen belangrijke bijwerkingen of bijeffecten gerapporteerd. 

Onderzoek concentreert zich op het beter definiëren van pa-

tiëntengroepen die mogelijk baat hebben bij deze behandeling 

en het nog verder verbeteren van de renale denervatietechno-

logie en -procedure. Er loopt momenteel een vanuit het UMC 

Utrecht gecoördineerd nationaal gerandomiseerd multicen-

ter-onderzoek (het Sympathy-onderzoek; www.sympathy.nu), 

waarbij men onderzoekt welk effect renale denervatie heeft 

op de bloeddruk bij bepaalde subgroepen, waaronder patiën-

tengroepen met een verminderde nierfunctie.

Baroreflexactivatietherapie
Baroreflexactivatietherapie is een behandeling die de barore-

ceptorreflex moet activeren. De baroreceptoren in de carotiden 

signaleren een verhoging van de bloeddruk in de carotiden. 

Vervolgens geven ze een signaal aan de hersenen af (de baro-

reflex), waardoor het sympathisch zenuwstelsel wordt onder-

drukt en het parasympatisch zenuwstelsel wordt geactiveerd, 

en een daling van de bloeddruk optreedt. De patiënt krijgt chi-

rurgisch onderhuids in de borst een apparaatje geplaatst dat 

op een pacemaker lijkt. Dat wordt vervolgens verbonden met 

een of twee elektroden die verbinding hebben met een of beide 

carotiden. De baroreceptor wordt door pulsgewijze stimulatie 

beïnvloed. In Maastricht heeft men de afgelopen 10 jaar ruim 

40 van dergelijke behandelingen uitgevoerd. In 2011 vond men 

Handvatten voor de huisarts
In de [tabel] staan handvatten voor de huisarts ten behoeve 

van de diagnostiek en behandelopties. Leefstijlaanpassingen 

zijn natuurlijk een goede start. Gewichtsafname, regelmatig 

lichamelijke activiteit, vermindering van de alcoholconsump-

tie en een daling van de zoutinname kunnen een meetbaar 

effect op de bloeddruk hebben.2 Alleen deze aanpassingen zul-

len bij deze groep patiënten niet volstaan. Toevoegen van min-

der gebruikelijke middelen, zoals een aldosteronantagonist 

(bijvoorbeeld spironolacton) of een centraal werkende sym-

pathicusblokker (bijvoorbeeld moxonidine), kunnen worden 

overwogen. De pathofysiologische gedachte is dat bij ‘echte’ 

therapieresistente hypertensie een overactief renine-angio-

tensine-aldosteronsysteem (RAAS) en/of het sympathisch ze-

nuwstelsel een rol speelt. Verschillende ziekenhuizen hebben 

specifieke poliklinieken of zorgpaden voor patiënten met 

moeilijk behandelbare hypertensie. De UMC’s van Utrecht 

en Nijmegen zijn een traject aan het ontwikkelen waarbij de 

huisarts de diagnostiek en behandeling in nauwe samenwer-

king met de internist coördineert.

Daarnaast zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen 

gaande op het gebied van de behandeling van daadwerkelijk 

therapieresistente hypertensie, waarvoor de huisarts kan 

doorverwijzen naar bijvoorbeeld het UMC Utrecht. Een ge-

zamenlijk uitgangspunt van deze nieuwe behandelingen is 

sympathische hyperreactiviteit als belangrijke factor bij hy-

pertensie.

Percutane renale denervatie
Renale denervatie betekent letterlijk ‘ontzenuwen van de 

nieren’. De sympathische nierzenuwen liggen rondom de 

nierslagaders en spelen een cruciale rol bij het ontstaan en 

onderhouden van hypertensie.3 De procedure van percutane 

renale denervatie lijkt erg op een conventioneel angiogram 

van de nierarteriën, zoals die wordt uitgevoerd bij een dotter-

behandeling. De onderzoeken die sinds 2009 zijn verschenen, 

laten een gemiddelde systolische bloeddrukdaling zien tussen 

de 6 en 30 mmHg. In 2014 liet een groot Amerikaans gerando-

miseerd, sham-gecontroleerd onderzoek echter een neutraal 

effect zien: geen verschil in bloeddrukdaling na renale dener-

vatie of na een (nep-)shamprocedure.4 Hoewel er methodolo-

Tabel Oorzaken, kenmerken en behandeling van hypertensie die slecht op behandeling reageert

Oorzaak Klinische kenmerken Behandeling

Therapieontrouw Hoge hartfrequentie ondanks gebruik van een bètablokker 
en persisteren van oedeem van de onderbenen ondanks 
gebruik van een diureticum

Bespreken therapietrouw, vereenvoudigen inname door 
eenmaal daagse doseringen met combinatiepreparaten, via 
een weekdoos of baxterrol. Frequentere controles en regie 
bij patiënt laten.

Secundaire oorzaken Zie richtlijn CVRM Afhankelijk van de oorzaak een gerichte behandeling, 
veelal in de tweede lijn.

Wittejassenhypertensie Wel hypertensie met spreekkamermetingen, maar niet met 
thuisbloeddrukmeting of 24-uursbloeddrukmeting

Antihypertensiva kunnen veelal verlaagd worden.

Therapieresistente hypertensie Een systolische bloeddruk > 140 mmHg in de spreekkamer 
of een gemiddelde > 130 mmHg bij 24-uursbloeddrukme-
ting, ondanks gebruik van drie verschillende antihyperten-
siva in adequate doses. Secundaire hypertensie, therapie-
ontrouw en wittejassenhypertensie zijn ‘uitgesloten’.

Nadere diagnostiek naar de oorzaak. Behalve voor 
aanpassing van medicatie kan men kiezen voor een 
experimentele behandeling, zoals renale denervatie en 
baroreflexactivatietherapie.
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Conclusie
Bij maar 33% van de patiënten met slecht gereguleerde hyper-

tensie is er daadwerkelijk sprake van therapieresistente hy-

pertensie. Voordat men kan spreken van therapieresistente 

hypertensie moeten therapieontrouw, secundaire oorzaken 

en wittejassenhypertensie zijn uitgesloten. In geval van the-

rapieresistente hypertensie kan men nieuwe, experimentele 

behandelingen overwegen wanneer optimalisatie van leefstijl 

en medicamenteuze behandeling onvoldoende effect hebben. 

Hierbij valt te denken aan renale denervatie en baroreflexac-

tivatietherapie. ▪
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bij een onderzoek bij 181 personen met een slecht gereguleerde 

hypertensie zes maanden na behandeling een gemiddelde 

systolische bloeddrukdaling van 16 mmHg. Een belangrijk 

nadeel van deze behandeling is dat bij ongeveer 14% van de 

patiënten complicaties optraden, zoals zenuwbeschadiging, 

en wond- en chirurgische complicaties.5 Sinds 2015 doet onder 

andere het UMC Utrecht ook onderzoek met baroreceptorsten-

ting als nieuwe hypertensiebehandeling. 

Beschouwing
Hypertensie die slecht op behandeling reageert, kan verschil-

lende oorzaken hebben: therapieontrouw, secundaire oor-

zaken en/of wittejassenhypertensie. Als deze oorzaken zijn 

uitgesloten, is pas daadwerkelijk sprake van therapieresisten-

te hypertensie. Leefstijladviezen dragen bij aan de bloeddruk-

daling, maar medicatie blijft voor deze populatie noodzakelijk. 

Patiënten bij wie mogelijk sprake is van secundaire oorzaken 

of therapieresistente hypertensie, kan men voor nadere eva-

luatie verwijzen naar een internist met hypertensie als aan-

dachtsgebied. Deze patiënten komen mogelijk in aanmerking 

voor nieuwe, experimentele behandelingen.



27huis art s &  we tensch ap

C
A

SU
Ïstiek

59 ( 1)  januar i 2016

H Beschouwing
Het syndroom van Gilbert – ook bekend als hyperbilirubinemie 

type 1, Meulengrachtsyndroom of ongeconjugeerde benigne 

bilirubinemie – is een chronische maar benigne leverziekte.1,2 

Bij de afbraak van hemoglobine in de lever ontstaat bilirubine. 

Dit bilirubine met een geeloranje kleur verlaat het lichaam 

in de feces. Voor de omzetting (conjugering) van het toxische, 

ongeconjugeerde bilirubine zorgt het enzym bilirubine-UGT.3 

Bij patiënten met het syndroom van Gilbert is dit enzym in 

mindere mate aanwezig of functioneert niet goed genoeg, zo-

dat er te veel van het ongeconjugeerde bilirubine in het bloed 

aanwezig blijft. Dit kan icterus veroorzaken met gele sclera 

Een jongeman met gele ogen

Gaston Peek, Jeroen Smeets

en een geel gelaat. Aanvullend bloedonderzoek kan deze aan-

doening bevestigen. Het totaalbilirubine is dan verhoogd (> 40 

micromol/l), terwijl de overige levertests niet afwijkend zijn.

Het syndroom van Gilbert zorgt, behoudens icterus, slechts 

zelden voor merkbare klachten. Soms kan er sprake zijn van 

vage buikpijn, vermoeidheid of algehele malaise. Dit gebeurt 

met name in periodes van ziekte (bijvoorbeeld bij dehydratie), 

vasten, menstruatie, hevige inspanning, overmatig alcohol-

gebruik en bij een sterk verminderde weerstand. In de anam-

nese zijn het uitvragen van risicofactoren voor hepatitis en het 

exploreren van de familieanamnese belangrijk. De behande-

ling bestaat uit voorlichting en adviezen over gezonde leefstijl 

en matig alcoholgebruik. Medicamenteuze behandeling is 

niet noodzakelijk.

Het syndroom van Gilbert is een erfelijke aandoening die 

bij 3 tot 7% van de mensen voorkomt. Slechts 1 op de 3 mensen 

met het syndroom heeft klachten. Het kan autosomaal reces-

sief en ook dominant overerven. De genetische mutatie is ge-

lokaliseerd in het UGT1A1-gen op chromosoom 2q37.3,4 Meestal 

is er een mutatie in de promotorregio van het gen, waardoor 

er 30% minder van het enzym bilirubine-UGT wordt geprodu-

ceerd. Hierdoor wordt het ongeconjugeerd bilirubine niet snel 

genoeg gemetaboliseerd en neemt de hoeveelheid toe in het 

bloed, waardoor de milde hyperbilirubinemie ontstaat. De di-

agnose kan eventueel door dna-onderzoek worden bevestigd, 

maar dit heeft in de praktijk geen meerwaarde.3 ▪
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Tabel Verhoogd totaalbilirubine zonder overige levertestafwijkingen

Uitslagen patiënt Normaalwaarden

BSE   2 1 tot 15 (mm/uur)

Totaal aantal leukocyten   5,2 3,5 tot 11 x 109/l

Hb   9,8 8,4 tot 10,9 (mmol/l)

ALAT  27 < 41 (U/l)

Gamma GT  18 < 50 (U/l)

Totaalbilirubine  61 < 17 (micromol/l)

Geconjugeerd (direct) bilirubine   4 < 7 (micromol/l)

LD (lactaatdehydrogenase) 172 150 tot 300 (U/l)

Casus

Een 18-jarige jongeman bezoekt het spreekuur, omdat hij volgens 
zijn vrienden na een festivalbezoek opvallend gele ogen heeft 
[foto]. Dit hebben ze vaker opgemerkt, meestal na een avondje 
stappen. De laatste tijd is hij soms vermoeid. Bij navraag is er sprake 
van sociaal alcoholgebruik in de weekenden, maar niet van intra-
veneus drugsgebruik. Hij heeft geen tatoeage laten zetten en geen 
onveilige seksuele contacten gehad. Broer en zus zouden dezelfde 
gele ogen hebben, de ouders niet. Bij lichamelijk onderzoek is de le-
ver niet palpabel en zijn er inderdaad lichtgele sclera te zien. Verder 
onderzoek levert geen afwijkingen op. We vragen bloedonderzoek 
aan [tabel] en stellen de diagnose syndroom van Gilbert. Daarna 
geven we de jongeman uitleg over de onschuldige aard van deze 
aandoening. Verder geven we de volgende adviezen: zorg voor vol-
doende weerstand (gezonde leefstijl), matig het alcoholgebruik en 
neem bij ziekte voldoende rust.
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D
Dyspareunie bij oudere vrouwen

Selma Jonkers, Arie Knuistingh Neven, Just Eekhof

Na de anamnese vindt er inspectie van de buitenzijde van 

de schaamlippen plaats. De huisarts let op mogelijke huidver-

anderingen en/of anatomische veranderingen. De aanwezig-

heid van een prolaps wordt beoordeeld. Bij twijfel over lichen 

sclerosus kan een stansbiopt aanvullende informatie geven.7 

Bij speculumonderzoek kijkt de huisarts of er sprake is van va-

ginale atrofie, of er witte, glanzende plekken zijn en of er in-

wendig een ulcus zichtbaar is. Bij eventuele aanwezigheid van 

vaginale fluor kan een kweek worden afgenomen om een bac-

teriële vaginose, een candida-infectie of een soa uit te sluiten.

Veeltoegepaste behandelingen
Uitleg en informatie zijn het startpunt van de behandeling. U 

kunt de patiënt erop wijzen dat regelmatige seksuele activi-

teit op termijn belangrijk is voor het behoud van een goede va-

ginale gezondheid. Daarna kan de patiënt kiezen voor lokale 

bevochtigers, lokale oestrogenen of eventueel een glijmiddel.

Indien er naast dyspareunie meer klachten zijn die passen 

bij oestrogeendeficiëntie (bijvoorbeeld recidiverende urine-

weginfecties, jeuk en irritatie), dan hebben lokale oestrogenen 

de voorkeur.6 Vaginale oestrogenen (ovules of crème) zijn van 

belang voor herstel van het atrofische slijmvlies. Het advies is 

dit 12 weken te gebruiken. Met deze adviezen is seksuele acti-

viteit gemakkelijker, waardoor het vertrouwen in geslachtsge-

meenschap weer toeneemt.

Een niet-hormonale lokale bevochtiger, zoals Replens en 

Gynofit, kan ook toegepast worden bij dyspareunie als enige 

klacht.6 Dit is vooral ook een goede keus bij vrouwen met een 

risico op oestrogeengerelateerde neoplasieën en een risico op 

cardiovasculaire aandoeningen. Oestrogeengevoelige ma-

ligne tumoren en trombo-embolische aandoeningen worden 

beschouwd als contra-indicaties voor lokale oestrogenen.8 

Lokale bevochtigers hebben ook een gunstig effect op de rij-

ping van het vaginale epitheel.9 Lokale oestrogenen zijn overi-

gens effectiever om klachten van vaginale atrofie te behandelen.

Soms wordt er een glijmiddel toegepast om de coïtus moge-

lijk te maken. Een glijmiddel heeft echter slechts een kortdurend 

effect. De huisarts dient dit goed toe te lichten. Een verwijzing 

naar een seksuoloog is in bepaalde gevallen een overweging.

Verwijzing naar een gynaecoloog is geïndiceerd bij ernsti-

ge lichen sclerosus en bij vaginaal bloedverlies zonder verkla-

ring. Bij prolapsklachten wordt zo nodig verwezen naar een 

bekkenbodemfysiotherapeut of bij ernstige klachten naar een 

gynaecoloog.

Methode
In juni 2015 zochten wij in PubMed eerst naar systematische 

literatuuronderzoeken en daarna naar recent gecontroleerd 

onderzoek met als zoektermen ‘Dyspareunia/therapy’ [Mesh], 

AND ‘aged’ [MeSH] en ‘Dyspareunia’ [MeSH] AND ‘vaginal’ [All 

Fields] AND ‘atrophy’ [MeSH]. In de Cochrane Library zochten 

Inleiding
De menopauze leidt bij vrouwen tot nogal wat veranderin-

gen op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. Ook seksuele 

klachten kunnen ontstaan, die de kwaliteit van leven negatief 

beïnvloeden.1 Uit onderzoek is bekend dat bijna 80% van de 

vrouwen van 70 tot 80 jaar niet meer seksueel actief is. Een van 

de mogelijke oorzaken is dyspareunie.1,2 In de huisartsenprak-

tijk is de incidentie van pijnlijke coïtus (ICPC X04) voor vrouwen 

van 65 tot 74 jaar 0,2 per 1000; voor vrouwen boven de 75 jaar 0,1 

per 1000 patiënten.3 Pijn bij gemeenschap beperkt de seksuele 

activiteit. Vrouwen komen niet vaak met deze klacht op het 

spreekuur. De huisarts zou dit bespreekbaar kunnen maken 

en ernaar kunnen vragen.4 Bij recidiverende urineweginfec-

ties bij oudere vrouwen is er vaak sprake van vaginale atrofie 

en van pijn bij geslachtsgemeenschap.

Achtergrond
Dyspareunie betekent – per definitie – pijn tijdens geslachts-

gemeenschap. In dit artikel gaat het specifiek over dyspareu-

nie bij postmenopauzale vrouwen.

Etiologie 
Het libido is bij oudere vrouwen om allerlei redenen vermin-

derd. Pijn bij geslachtsgemeenschap kan leiden tot afname 

van seksueel verlangen. Dit beïnvloedt ook de relatie tussen 

de beide partners. Bij postmenopauzale vrouwen is vulvovagi-

nale atrofie de belangrijkste oorzaak van seksuele problema-

tiek.5 Behalve dyspareunie als gevolg van vaginale droogheid 

kunnen hierbij ook klachten als vulvaire jeuk en irritatie op-

treden. Daarnaast kunnen recidiverende urineweginfecties 

samenhangen met  vulvovaginale atrofie. De atrofie is het 

gevolg van de oestrogeendaling van meer dan 90% na de over-

gang. De oestrogeenspiegel is bij vrouwen in de reproductieve 

levensfase 30 tot 300 pg/ml.6 Na de menopauze is dit gemid-

deld 6,5 pg/ml. Bij 30% van de postmenopauzale vrouwen is er 

sprake van vaginale droogheid. De lubricatie is verminderd en 

komt ook trager tot stand. Minder seksueel actief zijn geeft 

ook meer klachten van dyspareunie.

Diagnostiek
Anamnestisch wordt de klacht uitgebreid in kaart gebracht. De 

huisarts vraagt naar de aard van de klachten, naar andere ver-

schijnselen die passen bij de overgang, naar de seksuele beleving, 

naar overige klachten, zoals veranderde vaginale afscheiding, 

jeuk en irritatie, naar recidiverende urineweginfecties, vaginaal 

bloedverlies voor, na of tijdens gemeenschap, naar duur en beloop 

van de klachten en naar reeds zelf toegepaste behandelingen.5

Jonkers & Otten Huisartsenzorg, Vondellaan 35a, 2332 AA Leiden: S. Jonkers, huisarts en kaderarts 
ouderengeneeskunde; LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: dr. A. 

-
dentie: A.Knuistingh-Neven@lumc.nl. Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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zuur (Hyalofemme) of met een oestrogene vaginale crème, 

elke 3 dagen met een herhaling van 10 keer.13 Met hyaluron-

zuur verbeterde de klacht dyspareunie bij 57%; met oestro-

geencrème was er bij 62% verbetering (p = 0,55).

Nadelig effect. Er waren geen meldingen van nadelige effec-

ten.

Wat is het effect van glijmiddelen bij dyspareunie?
Gunstig effect. De systematische review van Sinha et al. eva-

lueerden 7 artikelen over glijmiddelen bij postmenopauzale 

vrouwen tijdens seksuele gemeenschap.12 De glijmiddelen ver-

minderden klachten als vaginale droogheid en dyspareunie 

alleen tijdelijk. De onderzoekers vonden geen gecontroleerd 

onderzoek over dit onderwerp.

Nadelig effect. Geen.

Conclusie
Bij de behandeling van dyspareunie hebben lokale oestroge-

nen de voorkeur. Vaginale bevochtigers zijn een goed alterna-

tief  indien oestrogenen gecontraïndiceerd zijn. Glijmiddelen 

hebben slechts een tijdelijk effect. Regelmatige seksuele ac-

tiviteit is belangrijk voor het behoud van een goede vaginale 

gezondheid. ▪
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wij bovendien met de zoekterm ‘vaginal atrophy’ naar sys-

tematische reviews. Daarna werd er verder gezocht met de 

‘sneeuwbalmethode’.

Klinische vragen
Wat is het effect van lokale oestrogenen bij vaginale atrofie?
Gunstig effect. Een Cochrane-review rapporteerde het effect van 

lokale oestrogenen op vaginale atrofie bij postmenopauzale 

vrouwen.10 Er konden 19 trials met 4162 vrouwen geïncludeerd 

worden. Alle toedieningsvormen (crèmes, ovulae, pessaria en 

vaginale ringen) hadden een vergelijkbaar gunstig effect. De 

toedieningsvorm middels een oestrogeenring werd als meest 

positief ervaren. De resultaten konden niet gepoold worden.

In een recente systematische review (2014) evalueerden 

Rahn et al. het effect van vaginale oestrogenen bij klachten als 

dyspareunie, droogheid, frequente en/of pijnlijke mictie, jeuk 

en branderigheid, als gevolg van oestrogeentekort.11 Er wer-

den 47 onderzoeken geïncludeerd. Alle vaginale oestrogenen 

(in 14 placebo-gecontroleerde onderzoeken) in diverse toedie-

ningsvormen waren effectief bij klachten als vaginale droog-

heid, dyspareunie, jeuk en branderigheid in vergelijking met 

placebo. De resultaten konden niet gepoold worden wegens de 

diversiteit van de uitkomstmaten.

Nadelig effect. De Cochrane-review vermeldde dat in een 

aantal gevallen bij behandeling met oestrogenen endometri-

um-hyperplasie optrad. In de review van Rahn waren geen 

meldingen van endometrium-hyperplasie. 

Wat is het effect van  lokale bevochtigers? 
Gunstig effect. Sinha et al. verrichtten een systematische review 

naar de niet-hormonale lokale behandeling van vulvovagi-

nale atrofie.12 Er werden tien onderzoeken (RCT’s, cross-over-

RCT’s en twee ongecontroleerde onderzoeken) geïncludeerd (n 

= 619). Bevochtigers waren effectief om de klachten (vaginale 

atrofie, droogheid, dyspareunie) te verminderen. Gepoolde re-

sultaten werden niet gerapporteerd.

Nadelig effect. Geen meldingen. 

Wat is het resultaat van hormonale therapie vergeleken met 
niet-hormonale therapie?
Gunstig effect. In een systematische review includeerde Rahn 

vijf onderzoeken (n = 264) waarin vaginaal toegediende oes-

trogenen werden vergeleken met andere lokale middelen, 

zoals bevochtigers en glijmiddelen. Oestrogenen waren ef-

fectiever. De kwaliteit van de onderzoeken was echter slecht.

In de systematische review van Sinha et al. werden in vier 

artikelen (n = 298) lokale bevochtigers vergeleken met lokale 

oestrogenen.12 Zowel bevochtigers als oestrogenen waren ef-

fectief om de vaginale klachten (onder andere dyspareunie) te 

verminderen. In drie onderzoeken scoorden oestrogenen ech-

ter significant beter dan bevochtigers. Gepoolde resultaten 

werden niet gerapporteerd.

In een recente RCT van Stute (2013) werden 144 postme-

nopauzale vrouwen onder de 70 jaar met vaginale droogheid 

behandeld met een vaginale bevochtigingsgel met hyaluron-

Deze bijdrage is een bewerking van het hoofdstuk Dyspareunie in 
Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen onder redactie van 
J.A.H. Eekhof, A. Knuistingh Neven, S.C. Bruggink en M.J. Scherp-
tong-Engbers. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2015. Publicatie 
gebeurt met toestemming van de uitgever.
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ten over hun klachten invulden en een 

kostendagboek bijhielden. Spijker: ‘De 

belangrijkste uitkomstmaat was pijn, 

maar ook de beperkingen die mensen 

ervoeren. Echter, we vonden weliswaar 

een statistisch significant verschil in 

de ervaren pijn, maar dit was te klein 

om klinisch relevant te zijn voor de pa-

tiënt.’

Dit is des te opmerkelijker omdat er 

al veel placebogecontroleerde onderzoe-

ken waren die een gunstig effect van 

corticosteroïdeninjecties op pijn en be-

perkingen aantoonden, zeker als deze 

kort na het ontstaan van de klachten 

werden toegediend. Bovendien gingen 

de patiënten wel beter functioneren. 

Heeft Spijker hiervoor een verklaring? 

‘Nee, we weten dat niet precies. Ofwel 

pijn is niet de belangrijkste bepalende 

factor voor wat je wel of niet kunt doen, 

ofwel de grenswaarde voor klinische 

relevantie moet worden bijgesteld. Dat 

laatste denk ik echter niet, want daar-

over is goed nagedacht. En tot slot kan 

het nog liggen aan het placebo-effect. 

In elk geval konden we aan de hand van 

de scores geen verklaring vinden.’

Forse kostenbesparing
Een belangrijk effect van de corticoste-

roïdeninjecties was dat de mensen uit 

de interventiegroep eerder weer aan het 

werk gingen. Spijker: ‘De mensen die 

een injectie kregen maakten op alle 

fronten minder kosten, maar vooral 

was er bij hen sprake van minder 

 werkverzuim en dat verschil was aan-

zienlijk. Hierdoor was er een forse 

kosten besparing in de interventie-

groep. We hebben erover gespeculeerd 

wat hiervan de oorzaak kan zijn ge-

weest. Misschien was er ook hier sprake 

van een placebo-effect; er was nu im-

mers een “echte” behandeling geweest. 

Maar we weten dat niet zeker, want we 

hebben het niet uitgezocht.’

Patiënttevredenheid en kwaliteit 
van leven
Ook de patiënttevredenheid was groter 

in de interventiegroep. Spijker: ‘We heb-

ben dat simpelweg gemeten door de 

mensen te vragen om een rapportcijfer 

te geven voor de ontvangen zorg. Daar 

‘We moeten bij 
lumbosacraal 
radiculair syndroom 
niet zomaar gaan 
prikken’
Vorig jaar februari promoveerde Antje 

Spijker-Huiges op haar proefschrift 

Radiculopathy and radiating low back pain in 

general practice. In een interview vertelt 

ze over haar onderzoeksbevindingen 

die van belang zijn voor het werk van 

de huisarts.

Aanloop naar het onderzoek
‘Al zolang ik studeerde heb ik onder-

zoek willen doen’, vertelt Spijker op de 

vraag naar de aanloop tot het onder-

zoek. ‘Ik vond dat er in de opleiding 

maar weinig ruimte was voor weten-

schappelijk onderzoek, dus deed ik 

daarnaast al een master class Science. 

Destijds wilde ik nog internist worden, 

maar toen ik daar werkte bleek ik dat 

helemaal niet leuk te vinden, dus 

switchte ik naar huisartsgeneeskunde. 

En ik had tijdens mijn wetenschappe-

lijke stage al onderzoek gedaan naar 

het gebruik van protonpompremmers. 

Mijn opleider had dit onderzoeksvoor-

stel geschreven en had er ook al subsi-

die voor gekregen. Toen hij mij dit 

onderzoek aanbood, rolde ik er dus min 

of meer in.’

En was het onderwerp ook iets wat 

Spijker aansprak? ‘Het was natuurlijk 

niet iets waar ik al jaren mee bezig was 

geweest, maar ik vond het wel leuk. Het 

was een duidelijk en lekker praktisch 

onderwerp, waar zowel patiënt als 

huisarts iets aan zouden hebben. En het 

zou de zorg in de eerste lijn kunnen 

verbeteren.’

Injecties in de pijnpoli
‘We richtten ons op radiculaire rugpijn 

omdat daarbij ontsteking een rol speelt 

en we wilden het effect van ontste-

kingsremmers testen’, vertelt Spijker. Ze 

includeerde hiertoe in totaal 63 patiën-

ten en verdeelde deze in een interven-

tiegroep van 33 patiënten en een 

controlegroep van 30 patiënten. Spijker: 

‘We gingen er op voorhand van uit dat 

huisartsen goed kunnen differentiëren 

tussen radiculaire en niet-radiculaire 

rugpijn. Zodra zich een patiënt aan-

diende in de interventiegroep kreeg 

deze binnen een dag een corticosteroï-

deninjectie. Deze werd toegediend in de 

pijnpoli, want huisartsen dienen derge-

lijke epidurale injecties niet zelf toe; dat 

is echt anesthesiologenwerk. Maar er 

was geen sprake van een formele ver-

wijzing. De huisarts bleef hoofdbehan-

delaar en ook de diagnostiek lag puur 

in handen van de huisarts. Het injecte-

ren in de pijnpoli verliep in elk geval 

prima en de anesthesioloog heeft uit-

eindelijk geen enkele patiënt uit het 

onderzoek overgenomen.’

Geen klinisch relevant verschil
Spijker onderzocht vervolgens de effec-

tiviteit van de corticosteroïdeninjecties 

op de ervaren pijn, de functionele be-

perkingen, de patiënttevredenheid, de 

kwaliteit van leven en de kosteneffecti-

viteit. Ze volgde hiertoe een jaar lang de 

geïncludeerde patiënten die vragenlijs-

Interview met Antje Spijker-Huiges
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zat een verschil tussen van bijna twee 

punten en we kregen ook dankbare 

brieven van de patiënten uit de inter-

ventiegroep. Maar ja, die grotere pa-

tiënttevreden is ook wel logisch, want 

de gewone behandeling houdt eigenlijk 

niets in. Als huisarts weet je wel dat de 

klachten na verloop van tijd vanzelf 

overgaan, maar toch stuur je je patiën-

ten feitelijk met een kluitje in het riet. 

Met zo’n prik doe je tenminste iets en 

natuurlijk zijn mensen daar dan tevre-

den over.’

En was ook de kwaliteit van leven 

beter in de interventiegroep? Spijker: 

‘Nee, weliswaar knapten de mensen uit 

de interventiegroep iets meer op maar 

bij beide groepen nam de kwaliteit van 

leven toe in de loop der tijd; die ver-

schillen waren niet interessant.’

Niet geblindeerd
Nu het verschil tussen beide groepen 

was dat er wel of geen ‘extra’ behande-

ling plaatsvond, kunnen de onder-

zoeksresultaten op diverse fronten 

vertekend zijn geraakt. Is het achteraf 

dan niet jammer dat de patiënten niet 

geblindeerd werden, nu het onderzoek 

niet het resultaat heeft laten zien wat 

eigenlijk was verwacht? Spijker: ‘We 

hebben daarover goed nagedacht. In 

placebogecontroleerde trials was het 

gunstige effect al aangetoond, dus dat 

hoefden wij niet opnieuw te doen. Wij 

probeerden juist de dagelijkse praktijk 

van de huisarts zoveel mogelijk te be-

naderen. Zouden de injecties ook iets 

doen als we het op deze manier gingen 

invoeren?’

Maar het is juist zo opmerkelijk dat 

de injecties nu níét het gunstige effect 

hadden op de klachten, waarmee het 

uitgangspunt van het onderzoek min of 

meer wordt tegengesproken. Spijker: 

‘Misschien waren onze patiënten te he-

terogeen; misschien is het effect gun-

stiger in subgroepen. Ook hadden we 

juist de ernstiger patiënten in onze in-

terventiegroep, al hebben we daarvoor 

wel kunnen corrigeren.’

Toch maar prikken?
Effect op de pijn of niet, de gunstige re-

sultaten op het gebied van functionele 

beperkingen, patiënttevredenheid en 

vooral kostenbesparing door minder 

ziekteverzuim liegen er niet om. Zou 

Spijker dus toch het geven van cortico-

steroïdeninjecties adviseren? ‘Nee, het 

effect op de primaire uitkomstmaat is 

te klein om dergelijke invasieve ingre-

pen te overwegen. Die kunnen misgaan 

of nadelige bijwerkingen hebben, en al 

zijn die zeldzaam, de kans is niet nul. 

Anderzijds, het bewijs uit de placeboge-

controleerde trials verdwijnt niet, dus 

als je nou een heel kansrijke patiënt 

hebt, kun je de voors en tegens wel uit-

leggen. Maar al met al vormt wat wij 

gevonden hebben geen aanleiding om 

op grote schaal te gaan prikken.’

Registratiefoutje…
Een zijstapje uit het onderzoek verdient 

ook nog aandacht. Spijker: ‘Een toevals-

bevinding uit het dossieronderzoek was 

dat huisartsen altijd registreren op 

 ICPC-code L86. Iedereen gebruikt die 

code bij elke patiënt met uitstralende 

lagerugpijn, maar slechts de helft daar-

van betreft het lumbosacraal radiculair 

syndroom. Onze manier van registre-

ren betekent dus dat we geen idee heb-

ben wat de prevalentie is in de 

huis artsenpraktijk. Dat maakt welis-

waar niet uit voor je uiteindelijke be-

handeling, maar onderzoekers hebben 

hier niets aan. En ook is het goed om je 

te realiseren dat je bij niet-radiculaire 

rugpijn zeker geen injecties moet ge-

ven!’

De eigen spreekkamer
Denkt Spijker dat haar aanpak in de 

eigen spreekkamer, gezien haar onder-

zoeksbevindingen, anders is dan die 

van andere huisartsen? ‘Het is natuur-

lijk een onderwerp waar ik nu veel van 

afweet en dat ik goed kan uitleggen. 

Patiënten vinden dat ook fijn. Maar 

mijn behandeling is behoorlijk recht 

door zee! Ik zal alleen niet gauw ie-

mand onnodig verwijzen, maar ik weet 

niet of collega’s dat anders doen dan ik.’

Werken aan de standaard
Spijker heeft ook meegeschreven aan 

de laatste actualisering van de stan-

daard. Hoe heeft ze dat gevonden? ‘Dat 

zat in het staartje van mijn promotie. 

Het was wel een heel hectische tijd 

want ik werkte toen ook alweer in de 

praktijk. Maar ik vond het wel erg leuk 

en ik heb er veel aan gehad. Je hoort 

mensen die echt verstand hebben van 

zo’n onderwerp en dat scherpt je eigen 

meningen. En misschien was ik in de 

werkgroep uiteindelijk toch meer voor-

stander van corticosteroïdeninjecties 

dan de anderen. Als je patiënt wanho-

pig wordt – of jijzelf – dan is de praktijk 

soms weerbarstig.’

Na de promotie
De promotie is nu een jaar geleden, 

maar de kans is klein dat Spijker zich 

daarna is gaan vervelen, al is het maar 

omdat haar gezin vijf – deels jonge – 

kinderen telt. ‘Ook draai ik weer twee 

dagen per week mee in de praktijk, plus 

de diensten. Ik was er na de bevalling 

van de jongste twee jaar tussenuit ge-

weest en het heeft me best wat energie 

gekost om alles weer in mijn vingers te 

krijgen. Ik vond dat er verrassend veel 

dingen waren veranderd in zo’n korte 

tijd. Maar ik vind het praktiseren, en 

vooral het patiëntencontact, wel weer 

heel leuk!’

Zou Spijker ooit nog overwegen om 

weer onderzoek te gaan doen? ‘Ja, dat 

denk ik wel, maar voorlopig niet. We 

zijn bezig onze praktijk te academise-

ren en daar richt ik me nu eerst op. 

Maar het lijkt me leuk om onderzoek te 

begeleiden en er in elk geval mee bezig 

te blijven.’

En gaat Spijker ook weer meewerken 

aan de volgende actualisering van de 

NHG-Standaard? ‘Als ze me ervoor vra-

gen: heel graag! Ik heb daar erg van ge-

noten.’ ▪

Ans Stalenhoef
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Inleiding
Knieklachten behoren tot de meestvoorkomende klachten van 

het bewegingsapparaat. In de huisartsenpraktijk is de inci-

dentie 13,7 en de prevalentie 19,0 per 1000 patiënten per jaar.1 

Knieklachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben; de 

NHG-Standaarden onderscheiden traumatische en niet-trau-

matische oorzaken.2,3

Een van de oorzaken van niet-traumatische knieklach-

ten kan een aandoening in het heupgewricht zijn. Daarom 

adviseert de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklach-

ten bij het lichamelijk onderzoek altijd ook de rotaties van 

de ipsilaterale heup te onderzoeken. Als de huisarts al in een 

vroeg stadium rekening houdt met de mogelijkheid dat de 

Samenvatting
Oudelaar BW, Peters A, Peters-Veluthamaningal C, Huis in ’t Veld R. Een 
man met knieklachten door een heupafwijking. Huisarts Wet 
2016;59(1):32-4.
Knieklachten behoren in de huisartsenpraktijk tot de meestvoor-
komende klachten van het bewegingsapparaat. Ze kunnen ver-
schillende oorzaken hebben; aandoeningen van het heupgewricht 
behoren tot de minder bekende. Wij presenteren een patiënt die 
werd doorverwezen in verband met knieklachten die uiteindelijk 
bleken te berusten op avasculaire femurkopnecrose. Hoe vaak 
knieklachten het gevolg zijn van een heupaandoening, is niet pre-
cies bekend, maar bij knieklachten zou onderzoek van het heup-
gewricht altijd deel moeten uitmaken van het lichamelijk onder-
zoek. Wanneer de oorzaak inderdaad een heupaandoening is, 
versnelt dat de diagnose en wordt onnodig beeldvormend onder-
zoek voorkomen. Afwijkingen op röntgenfoto’s en MRI’s van de 
knie zijn lang niet altijd de verklaring van de klachten. Pijnlijke en 
beperkte heuprotaties zijn aanwijzingen voor een aandoening 
van het heupgewricht.

Een man met knieklachten door een heupafwijking

Bart Oudelaar, Anil Peters, Cyriac Peters-Veluthamaningal, Rianne Huis in ’t Veld

knieklachten uiting kunnen zijn van een heupaandoening, 

bespoedigt dat de juiste diagnose en kan het aanvragen van 

onnodig aanvullend onderzoek worden vermeden. Aan de 

hand van de volgende casus willen wij dit illustreren.

Discussie
De pijn bij een heupaandoening begint vaak in de lies, maar 

niet altijd. Heupaandoeningen kunnen geheel asymptoma-

tisch zijn of, zoals in de beschreven casus, alleen knieklachten 

geven. Daarom is het belangrijk om altijd óók het heupge-

wricht te onderzoeken bij een patiënt die komt met onduide-

lijke knieklachten. Bij afwijkingen in het heupgewricht zal als 

eerste de endorotatie afnemen en in mindere mate de flexie. 

Een beperkte endorotatie is het meest voorspellend voor de 

aanwezigheid van coxartrose.4

Knieklachten komen veel voor: 45% van de Nederlanders 

heeft minstens eenmaal in het leven knieklachten; ongeveer 

eenderde van hen gaat ermee naar de huisarts.5 Van de pa-

tiënten met niet-traumatische knieklachten is 60% ouder dan 

25 jaar.

De differentiaaldiagnose is uitgebreid en omvat onder an-

dere tendinitis, bursitis, artritis (septisch of op basis van een 

inflammatoire aandoening), patellofemoraal pijnsyndroom 

en gonartrose. Bij oudere patiënten is gonartrose de meest-

voorkomende oorzaak.6 Bij knieklachten moet ook altijd wor-

Orthopedisch Centrum Oost Nederland, Postbus 546, 7550 AM Hengelo: B.W. Oudelaar, anios or-
thopedie; A. Peters, orthopedisch chirurg; dr. R. Huis in ’t Veld, onderzoekscoördinator. Huisarts-

Casus
Een 46-jarige man kwam op het spreekuur met pijnklachten van de 
rechterknie. De pijn bestond sinds ongeveer een half jaar, was spon-
taan ontstaan en zat aan de laterale zijde van de knie. Daarnaast 
had patiënt last van ochtend- en startstijfheid. De klachten werden 
steeds ernstiger en waren sinds drie maanden dermate invaliderend 
geworden dat hij zijn werk als vrachtwagenchauffeur niet meer kon 
uitvoeren. Anamnestisch had patiënt geen pijn in de lies en geen stijf-
heid van de heup. De voorgeschiedenis vermeldde retroperitoneale 
fibrose, waarvoor de patiënt een jaar lang prednison had gebruikt.

Bij het lichamelijk onderzoek viel een mankend looppatroon 
op. Bij inspectie van de knie zag de huisarts een slanke knie. Het 
bewegingsonderzoek was niet afwijkend, de meniscustests en de 
stabiliteitstests van de kruis- en collaterale banden waren negatief.

Een röntgenfoto van de knie liet geen afwijkingen zien. Op de 

vervolgens aangevraagde MRI was een scheur in de achterhoorn 
van de mediale meniscus te zien en een oud partieel letsel van de 
voorste kruisband. De huisarts verwees de patiënt naar een ortho-
peed om de knie te laten behandelen.

De orthopedisch chirurg vond bij het onderzoek van de knie 
geen bijzonderheden. Bij onderzoek van de rechterheup viel op dat 
met name de endorotatie beperkt en pijnlijk was. Röntgenfoto’s 
van de rechterheup toonden aanwijzingen voor een avasculaire 
femurkopnecrose met secundaire coxartrose [figuur 1]; een MRI 
bevestigde deze diagnose [figuur 2].

De patiënt kreeg een totale heupprothese, waarna hij snel her-
stelde. De knieklachten verdwenen en hij kon weer aan het werk. 
De femurkop werd ingestuurd voor pathologisch onderzoek, dat 
het beeld bevestigde van subchondrale avasculaire botnecrose met 
onderliggende osteoporose, hetgeen kan passen bij prednisonge-
bruik.

De kern
 ▪ Knieklachten kunnen een uiting zijn van een aandoening van 

het heupgewricht.
 ▪ Bij het lichamelijk onderzoek van patiënten met knieklachten 

moet altijd het heupgewricht worden onderzocht.
 ▪ Beperkte of pijnlijke heuprotaties zijn een aanwijzing voor 

een aandoening van het heupgewricht.
 ▪ Afwijkingen op röntgenfoto’s en MRI’s van de knie zijn niet 

altijd de verklaring van knieklachten.
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Het pathofysiologische mechanisme achter gerefereerde 

pijn vanuit de heup naar de knie is onduidelijk. Eén hypothese 

is dat het kniegewricht wordt geïnnerveerd door de nervus 

saphenus en de articulaire takken van de nervus femoralis. 

Deze beide zenuwen zijn aftakkingen van de nervus femo-

ralis, die voor het anterieure heupkapsel langs loopt. Als het 

heupkapsel geprikkeld wordt bij een heupaandoening, zoals 

coxartrose of avasculaire femurkopnecrose, raakt ook de ner-

vus femoralis geprikkeld en die prikkel wordt uiteindelijk in 

het centraal zenuwstelsel geïnterpreteerd als afkomstig uit 

de knie.10 Een andere hypothese is dat door de coxartrose een 

flexie- en exorotatiecontractuur van het heupgewricht ont-

staat, waardoor het gewricht en het kapselbandapparaat van 

de knie anders belast worden en kniepijn ontstaat.

Het is niet precies bekend hoe vaak knieklachten het ge-

volg zijn van een heupaandoening. Een veelvoorkomende 

heupaandoening bij volwassenen die vaak begint met knie-

klachten is coxartrose. Verder kunnen ook avasculaire kopne-

crose, een heupfractuur of een niet-geslaagde osteosynthese 

den gedacht aan gerefereerde pijn vanuit de heup, zoals in 

deze casus het geval was, of vanuit de lumbale wervelkolom.

Bij het lichamelijk onderzoek let de arts op hydrops en op 

eventuele atrofie van het bovenbeen, voert een standaard be-

wegingsonderzoek uit en doet zo nodig specifieke tests voor 

band- en meniscusletsel. Ook de rotaties in het ipsilaterale 

heupgewricht moeten worden onderzocht. Op indicatie kan 

neurologisch onderzoek worden verricht om een neurogene 

oorzaak, zoals een wervelkanaalstenose of hernia, uit te sluiten.

Bij het beeldvormend onderzoek gaat de voorkeur in eer-

ste instantie uit naar een conventionele röntgenfoto. Daar-

op is onder andere te zien of er sprake is van gonartrose, al 

moet men er rekening mee houden dat de ernst van gonar-

trose op een röntgenfoto maar matig correleert met de ernst 

van de knieklachten.7 Bovendien geeft gonartrose niet altijd 

klachten; slechts 24-56% van de patiënten met radiologische 

gonartrose heeft ook daadwerkelijk knieklachten.7 Ook me-

niscuslaesies op een MRI geven lang niet altijd klachten: op 

meer dan de helft van de MRI-opnamen blijkt ook de klach-

tenvrije knie meniscusletsel te hebben.8,9 Het vinden van een 

meniscuslaesie bij niet goed begrepen knieklachten is dus 

niet per definitie de verklaring van de klachten.

In de casus bij deze klinische les had de huisarts een MRI 

laten maken waarop een mediale meniscuslaesie werd ge-

zien, en de patiënt was ingestuurd voor behandeling van die 

laesie hoewel het klinisch beeld niet bij de diagnose paste. De 

patiënt had immers pijn aan de laterale zijde van de knie. Had 

de huisarts een compleet lichamelijk onderzoek uitgevoerd en 

ook de rotaties van de ipsilaterale heup getest, dan zou de MRI 

wellicht achterwege hebben kunnen blijven; immers, bij inva-

liderende coxartrose zal ook zonder MRI van de knie wel een 

nieuwe heup worden ingezet.

Figuur 1 Op de AP-röntgenfoto van het bekken is een discrete vervor-
ming van de rechter femurkop te zien, een aanwijzing voor avasculaire 
femurkopnecrose

Figuur 2 De T2-gewogen MRI van het bekken toont avasculaire necrose 
van de rechter femurkop met chondrale en subchondrale defecten

Abstract
Oudelaar BW, Peters A, Peters-Veluthamaningal C, Huis in ’t Veld R. Man with knee pain 
caused by a hip disorder. Huisarts Wet 2016;59(1):32-4.
Knee pain is the most common disorder of the musculoskeletal system seen in gene-
ral practice. It has many causes, among which disorders of the hip. This article descri-
bes a man with knee pain, caused by avascular necrosis of the femoral head. It is not 
known how often hip disorders give rise to knee pain, but investigation of the hip 
joint should always be part of the physical examination in these cases. This often 
facilitates an early diagnosis and prevents unnecessary imaging investigations. Mo-
reover, abnormalities of the knee seen on radiographs or magnetic resonance images 
do not necessarily explain the symptoms experienced. Limited hip rotation and pain 
on hip rotation are indications of hip disorders.
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knieklachten geven. De schaarse literatuur meldt dat anteri-

eure kniepijn voorkomt bij bijna de helft van de patiënten met 

bewezen coxartrose, maar vermeldt niet of er in die gevallen 

mogelijk ook een andere oorzaak aanwezig was, zoals een 

wervelkanaalstenose.10

Van de kinderen met acute niet-traumatische heupafwij-

kingen bleek 5,6% bij de huisarts gekomen vanwege pijn in de 

knie en 15,5% vanwege pijn in het been.11 Bij kinderen kunnen 

knieklachten een eerste symptoom zijn van epifysiolyse van 

de femurkop, maar ook van de ziekte van Perthes, coxitis fu-

gax of septische artritis van de heup. Met name bij epifysiolyse 

en septische artritis is snel doorverwijzen van groot belang, 

omdat deze aandoeningen blijvende schade kunnen toebren-

gen aan het heupgewricht.

Conclusie
Knieklachten kunnen een uiting zijn van een heupaandoe-

ning. Daarom is het van belang bij patiënten met knieklach-

ten die niet goed te duiden zijn, altijd de ipsilaterale heup te 

onderzoeken en daarbij te letten op beperkte of pijnlijke rota-

ties. Als de huisarts al in een vroeg stadium rekening houdt 

met eventuele betrokkenheid van het heupgewricht, kan dat 

de juiste diagnose aanzienlijk versnellen en onnodig aanvul-

lend onderzoek voorkomen. Men moet er rekening mee hou-

den dat afwijkingen op röntgenfoto’s en MRI’s van de knie niet 

altijd de verklaring van de klachten zijn. ▪

Katten van het balkon 
gooien
Een kat die een val van 11 verdiepingen 

overleeft, is geen reden om 1000 kat-

ten van het balkon te mikken. Want 

gemiddeld bezien, is een val van 11 ver-

diepingen slecht voor katten. Zo is het 

evenmin verstandig 1000 patiënten 

bloot te stellen aan een onvoldoende 

bewezen behandeling, ook als die af en 

toe een leven redt, ook als over tien jaar 

blijkt dat die nieuwe behandeling ef-

fectiever is. Je hoort verhalen over opge-

geven patiënten die op het nippertje bij 

een andere dokter terechtkwamen en 

alsnog levensreddend werden behan-

deld, met een nieuwe techniek, alleen 

bij die ene dokter. Dat zijn de katten die 

Nico van Duijn

een val van 11 verdiepingen overleven. 

Vrije artsenkeuze is het thema, de ver-

zekeraar de boosdoener. Alsof de verze-

keraar goedkope contracten sluit met 

ziekenhuizen die expres inferieure zorg 

leveren, omdat ze minder worden be-

taald. Dit is een onzinnige redenering. 

Het misverstand is dat de op het nipper-

tje geredde pa tiënt enthousiast is over 

zijn eigen resultaat, als hij het overleefd 

heeft – pas dan overigens op. Dokters en 

verzekeraars daarentegen kijken naar 

het effect van behandeling op popula-

tieniveau vóór de behandeling, als je 

nog niet weet of die ene patiënt het gaat 

redden. Kansen of zekerheid. Ervoor of 

erna. Eén patiënt of alle patiënten. Dat 

is het misverstand. Hoeveel katten val-

len dood neer na een val van 11 verdie-

pingen, hoeveel overleven de val? Daar 

gaat het om. Natuurlijk zijn er verschil-

len in inzicht, stijl, competentie. Er zijn 

onzekerheden. Maar de grote lijn is 

de effectiviteit bij 1000 patiënten. Die 

geldt niet voor niet-aanvaarde, nog niet 

bewezen behandelingen. Dan is de on-

zekerheid maximaal. Je kunt dan geluk 

hebben: je overleeft de ziekte. Dan kom 

je in de krant. Je kunt ook pech hebben: 

je bent slechter af. Dan komt de dokter 

in de krant.

Zo bezien zal er soms iemand overlij-

den, omdat er geen bewezen effectieve 

behandeling is. Soms zal zo iemand kun-

nen overleven door een experimentele 

behandeling. Geen van beide is een goed 

argument voor of tegen. De behandeling 

bij 1000 patiënten beoordelen, dat is een 

argument. Want dokters gooien geen 

katten van het balkon. ▪
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De toetsvragen zijn gebaseerd op artikelen uit dit nummer van Huisarts en Wetenschap. Daar-
naast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden, Farma-
cotherapeutisch Kompas, CBO-richtlijnen. De juiste antwoorden vindt u op pagina 44.

5. De huisarts heeft bij mevrouw De Haas, 32 jaar, de di-

agnose body dysmorphic disorder gesteld. Mevrouw De 

Haas is gepreoccupeerd met haar huid, zij krabt er over-

matig aan en staat elke dag uren voor de spiegel. Zij wil 

niet worden doorverwezen. De huisarts besluit daarop 

mevrouw De Haas in samenwerking met de POH-ggz te 

behandelen. Welke gedragslijn dient de huisarts ten op-

zichte van mevrouw De Haas te volgen?

a. Stel haar op de hoogte van de diagnose.

b. Ga een gesprek aan over het wel of niet bestaan van een 

huiddefect.

c. Adviseer om te stoppen met het krabben aan de huid.

d. Adviseer haar te stoppen met het zorgen maken over 

haar uiterlijk.

6. Het artikel van Olsman et al. gaat over hoop in de pallia-

tieve zorg en geeft aan dat er verschillende perspectieven 

op hoop mogelijk zijn. Als een patiënt met een maligni-

teit de hoop uitspreekt dat een behandeling zal aanslaan, 

en de huisarts antwoordt: ‘Ik kan me voorstellen dat u 

dat hoopt. Het is ook niet niks wat u allemaal meemaakt’, 

wil hij de behoeften van de patiënt erkennen. Dit is een 

voorbeeld van:

a. Een realistisch perspectief.

b. Een functioneel perspectief.

c. Een narratief perspectief.

7. Van Hassel et al. beschrijven in hun artikel een aantal 

veranderingen in de loopbanen van huisartsen in de pe-

riode 1981-2011. Eén trend is dat,vanaf de afstudeercohor-

ten 1991-1992, het aantal afgestudeerden toeneemt dat 

na de opleiding daadwerkelijk als huisarts gaat werken. 

Welke mogelijke verklaring noemt het artikel hiervoor?

a. Een afgenomen werkgelegenheid.

b. De verlenging van de opleidingsduur.

c. Het toegenomen aandeel vrouwelijke huisartsen.

d. De oprichting van de huisartsenposten.

8. Een andere trend die Van Hassel et al. constateren is dat 

vanaf het afstudeercohort 2006-2007 het aandeel waar-

nemers hoger is dan voor alle voorgaande cohorten. Wel-

ke mogelijke verklaring geeft het artikel hiervoor?

a. Een toegenomen werkgelegenheid.

b. Het toegenomen aandeel vrouwelijke huisartsen.

c. De oprichting van huisartsenposten.

Kennistoets: vragen

1. Bij 65% van de patiënten met hypertensie wordt de streef-

waarde van de bloeddruk (< 140/90 mmHg) niet bereikt, 

maar er is niet altijd sprake van therapieresistente hy-

pertensie. In een recent onderzoek bij naar het UMC 

Utrecht verwezen patiënten met een slecht te reguleren 

bloeddruk, bleek dat slechts 33% daadwerkelijk therapie-

resistente hypertensie had. De grootste groep doorver-

wezen patiënten bleek dus wel behandelbaar. Op welk(e) 

terrein(en) bleek bij hen aanpak mogelijk?

a. Therapietrouw.

b. Behandeling van een oorzaak (secundaire hypertensie).

c. Wittejassenhypertensie.

d. Zowel, a, b als c.

2. Mevrouw Van de Waal, 55 jaar, houdt een te hoge tensie 

ondanks gebruik van metoprolol en hydrochloorthia-

zide. De huisarts vermoedt een wittejassenhypertensie. 

Welke van onderstaande kenmerken past hierbij?

a. Wel hypertensie met spreekkamermetingen, maar niet 

met thuisbloeddrukmeting.

b. Hoge hartfrequentie ondanks gebruik van een bèta-

blokker.

c. Persisterend oedeem van de onderbenen ondanks ge-

bruik van een diureticum.

d. Alle bovenstaande kenmerken.

3. Als bij mevrouw Van de Waal een wittejassenhypertensie 

wordt aangetoond, welke aanpak ligt dan het meest voor 

de hand?

a. Doseringsschema antihypertensiva vereenvoudigen.

b. Antihypertensieve medicatie verlagen.

c. Antihypertensieve medicatie verhogen.

4. Body dysmorphic disorder (BDD) is een psychiatrische 

aandoening waarbij de patiënt obsessief bezig is met een 

minimaal of niet bestaand defect van het uiterlijk. Met 

welk lichaamsdeel zijn patiënten met BDD het vaakst ge-

preoccupeerd?

a. De huid.

b. Het haar.

c. De neus.

d. De borsten.
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Chronische ondervoeding bij ouderen

Marissa Scherptong-Engbers

Wat moet ik doen?
Bepaal het gewicht met de Body Mass Index (kg/m2). Herhaal 

deze metingen, bijvoorbeeld na 1 en 6 maanden. Als meetin-

strument voor ondervoeding kunnen de Mini Nutritional As-

sessment (MNA) of de SNAQ 65+ worden gebruikt (http://www.

stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/

Uitleg-en-onderbouwing-SNAQ65+.pdf). Richt de aandacht 

in eerste instantie op de oorzaken van ondervoeding en de 

voedingstoestand. Vergeet niet dat sommige geneesmidde-

len, zoals NSAID’s en ACE-remmers, de eetlust kunnen ver-

minderen. Geef algemene adviezen over (her)introductie van 

voldoende en gezonde voeding, en houd daarbij rekening met 

de voorkeuren van de patiënt (zie ook www.thuisarts.nl, On-

dervoeding). Adviseer de patiënt dagelijks minimaal 1,2 gram 

eiwit per kg lichaamsgewicht binnen te krijgen en 1,7 liter te 

drinken. Behalve vitamine D, zijn andere vitaminen en mine-

ralen niet standaard nodig. Schrijf bijvoeding met extra eiwit 

en energie voor als de reguliere of aangepaste voeding niet vol-

doet, bijvoorbeeld via medische drinkvoeding of snacks (ook 

verkrijgbaar in de supermarkt). Overweeg dit eerder bij oudere 

patiënten die net uit het ziekenhuis komen. Zet mantelzorg 

en thuiszorg in voor ondersteuning tijdens de maaltijd en 

voor controle van het gewicht. Verwijs naar een diëtiste voor 

nadere adviezen en inzicht in het eetpatroon van de oudere. 

Vraag een ergotherapeut om hulpmiddelen als de praktische 

uitvoer van de maaltijd moeilijk gaat.

Wat moet ik uitleggen?
Vertel de patiënt (mantelzorger en/of verzorger) dat onder-

voeding met het stijgen van de leeftijd vaker voorkomt en dat 

voldoende en gevarieerd eten belangrijk blijft. Leg uit dat on-

dervoeding kan leiden tot meer ziekten, zoals decubitus door 

een slechtere wondheling. Informeer de patiënt over voeding 

en geef zo nodig een informatiefolder mee of verwijs naar 

www.thuisarts.nl. Adviseer de patiënt maandelijks terug te 

komen om het gewicht en de voedingstoestand te laten con-

troleren. ▪

Literatuur
1 http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Eten-en-drinken-Leren-

Richtlijnen-Multidisciplinair.html.
2 Schim van der Loeff RJ, De Jong JHJ. Geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum, 2014.
3 Stuurgroep Ondervoeding. Richtlijn screenen en behandelen van onder-

voeding (2011) http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/up-
loads/2015/02/Richtlijn_screenen_en_behandeling_van_ondervoeding_
juni_2011.pdf.

4 Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Bruggink SC, Scherptong-Engbers MJ. 
Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen. Amsterdam: Reed 
Business, 2015. 

Wat is het probleem?
Ondervoeding bij ouderen uit zich in functieverlies, onge-

wenst gewichtsverlies en/of chronische disbalans tussen in-

name en verbruik. Er is sprake van ondervoeding bij een Body 

Mass Index van minder dan 20, bij onbedoeld gewichtsverlies 

van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5% in 

de laatste maand. Mensen met overgewicht kunnen ook on-

dervoed zijn. Ouderen kunnen op het spreekuur komen met 

klachten over gewichtsverlies, minder eetlust, vermagering 

of krachtsverlies, maar het komt ook voor dat een partner of 

mantelzorger deze problemen meldt. Ondervoeding komt veel 

voor, maar de huisarts herkent deze in bijna de helft van de 

gevallen niet tijdig. Ondervoede ouderen kampen met ver-

schillende problemen: verminderd functioneren, hoger risico 

op vallen, lagere kwaliteit van leven en grotere kans op decu-

bitus. Ondervoeding kan bij ouderen ook leiden tot opname in 

een ziekenhuis of verpleeghuis.

Wat moet ik weten?
De prevalentie van ondervoeding stijgt met de leeftijd. Onge-

veer 10% van de mensen van 85 jaar of ouder heeft onderge-

wicht. In Nederland is naar schatting 5 à 11% van de zelfstandig 

thuiswonende ouderen ondervoed, en 20 à 35% van de ouderen 

die thuiszorg krijgen of in een zorginstelling wonen.

Ondervoeding ontstaat door disbalans tussen de inname 

of opname van voeding en de behoefte aan voedingsstoffen. 

Er zijn drie vormen: cachexie, sarcopenie en ‘wasting’. Bij ca-

chexie is de oorzaak van ondervoeding vooral ziekte, bijvoor-

beeld door een hoger rustmetabolisme en energieverbruik. Bij 

sarcopenie is er verlies van spiermassa door het ouder worden, 

waarbij veranderingen in de hormoonhuishouding, ontste-

kingsprocessen en afname van functionaliteit een rol spelen. 

Bij ‘wasting’ is er door tekort aan voedselinname verlies van 

zowel de spier- als de vetmassa (bij < 1500 kilocalorieën per 

dag). Bij ondervoede ouderen spelen vaak verschillende facto-

ren tegelijkertijd. Een verminderde eetlust kan ontstaan door 

ziekte, pijn (in het algemeen, bij slikken of kauwen) of achter-

uitgang van zintuiglijke functies, zoals reuk, smaak en visus. 

Ouderen kunnen maaltijden vergeten door cognitieve ach-

teruitgang, en depressieve klachten of eenzaamheid kunnen 

leiden tot minder voedselinname. Ook het sociale aspect van 

eten kan verloren gaan, bijvoorbeeld door het overlijden van 

de partner, waardoor eten een lagere prioriteit krijgt. Verder 

kunnen praktische problemen, zoals de boodschappen niet 

meer zelf kunnen doen, leiden tot ondervoeding.

LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Postcode 9600, 2300 RC Leiden: 
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Acuut visusverlies

Luc Ploum, Jochen Cals

kele uren tot dagen progressief toe. Vraag of er voortekenen 

of begeleidende symptomen zijn, zoals hoofdpijn of lichtflit-

sen. Een ‘gordijn dat dichtgaat of omlaag valt’ kan duiden op 

een netvliesloslating of amaurosis fugax, terwijl het zien van 

zwarte vlekken bij een glasvochtbloeding past. Een scotoom 

en lichte pijn achter het oog bij oogbewegingen past weer eer-

der bij een neuritis van de nervus opticus.

Controleer bloeddruk en pols, en ausculteer het hart om 

atriumfibrilleren als mogelijke oorzaak van trombose van 

de a.retinalis door embolieën op te sporen (amaurosis fugax). 

Controleer de directe pupilreactie; deze is afwezig of gestoord 

bij arteriële en veneuze vaatafsluitingen, maar intact bij een 

netvliesloslating of glasvochtbloeding. Controleer de fundus-

reflex. Bij een glasvochtbloeding zijn er zwarte vlekken. Bij 

een netvliesloslating wordt de fundusreflex rood met grijs en 

bij een veneuze afsluiting is er een vlekkerig rood beeld te zien. 

Voer de gezichtsveldbepaling volgens Donders uit om een he-

mianopsie uit te sluiten en spoor mogelijke scotomen op met 

het amslerkaartje.

Verricht in alle gevallen van acuut visusverlies uitgebreid 

onderzoek met een spleetlamp en indirecte fundoscopie. Hebt 

u deze niet tot uw beschikking of bent u onvoldoende getraind 

in het gebruik, verwijs dan met gepaste spoed naar een oog-

arts. Arteriële afsluitingen moeten binnen zes tot acht uur 

worden gediagnostiseerd voor een zinvolle behandeling. Net-

vliesloslatingen, glasvochtbloedingen en veneuze trombose 

moeten binnen één dag worden behandeld.

Wat moet ik uitleggen?
Leg op basis van uw bevindingen uit wat de mogelijke oorzaak 

voor het acute visusverlies zou kunnen zijn en licht zo nodig 

toe dat u de patiënt direct doorstuurt naar een oogarts. Deze 

heeft namelijk betere middelen tot zijn beschikking om de 

juiste diagnose te stellen en de aandoening adequaat te be-

handelen. Leg bij glasvochtloslating uit dat de klachten naar 

verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Geef bij retinale migraine 

dezelfde adviezen als bij conventionele migraine. ▪

Literatuur
1 De Jongh TOH, Grundmeijer HGLM, De Vries H, redactie. Diagnostiek van 

alledaagse klachten. Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen. Derde 
druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011.

2 Keeman JD, Schadé E, redactie. Spoedeisende hulp in de huisartsenprak-
tijk. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2008.

3 www.oogartsen.nl/oogartsen/overige_oogziekten/tijdelijk_verlies_zicht.
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Wat is het probleem?
Acuut visusverlies komt weinig voor in de huisartsenpraktijk. 

Onder acuut visusverlies verstaan we een visusdaling binnen 

enkele minuten tot uren tot een visus lager dan 0,1 (10%). Het 

visusverlies verloopt meestal zonder voortekenen. Om on-

herstelbaar functieverlies te voorkomen, moet de patiënt bij 

volledig aanhoudend visusverlies binnen enkele uren bij de 

oogarts zijn. Bij tijdelijk visusverlies is het lastiger te bepalen 

in hoeverre de verwijzing spoedeisend is.

Wat moet ik weten?
Acuut visusverlies treft vooral ouderen vanaf 65 jaar. De 

oorzaak van een pijnloze, acute visusdaling is meestal een 

loslating van het glasvocht of retina, een stoornis in de bloed-

voorziening van het oog of afwijkingen van de nervus opticus.

Bij kortdurende klachten van visusverlies die enkele secon-

den tot maximaal 30 minuten aanhouden, valt te denken aan 

retinale migraine, amaurosis fugax of glasvochtloslating. Bij 

retinale migraine is er sprake van vaatspasmes van de retina-

le vaten die zorgen voor tijdelijk visusverlies. Amaurosis fugax 

is een vluchtige totale blindheid aan één oog die plotseling 

ontstaat door een verstoorde bloedtoevoer van het netvlies en 

na enkele seconden tot minuten weer geheel verdwijnt. Glas-

vochtloslating komt regelmatig voor bij patiënten vanaf 50 

jaar door een verminderde elasticiteit van het glasvocht. Dit 

zorgt voor hinderlijke, maar ongevaarlijke, bewegende vlek-

jes of draadjes (mouches voulantes) die na enkele weken tot 

maanden vanzelf verdwijnen.

Bij acuut visusverlies dat langer dan 30 minuten aanhoudt, 

zijn de mogelijke oorzaken: afsluiting van de arterie of vene 

centralis retinae, glasvochtbloeding of netvliesloslating. Een 

afsluiting van de arterie leidt tot snel optredend visusverlies, 

terwijl dit bij een afsluiting van de vene geleidelijk optreedt. Bij 

een glasvochtbloeding ontstaat er acuut visusverlies, waarbij 

de patiënt helemaal niets meer ziet aan het aangedane oog of 

tussen zwarte vlekjes doorkijkt. Bij een netvliesloslating (abla-

tio retinae) ontstaat acuut verlies van gezichtsscherpte en ge-

zichtsveld, vaak voorafgegaan door lichtflitsen. In zeldzame 

gevallen is een neuritis van de nervus opticus of een centrale 

aandoening de oorzaak. Juist bij begeleidende symptomen of 

andere oogklachten, zoals dubbelzien, wordt een centrale oor-

zaak waarschijnlijker.

Wat moet ik doen?
Vraag goed uit of de patiënt niets meer ziet of minder ziet. 

Vraag of het visusverlies één of beide ogen betreft. Als het 

om beide ogen gaat, is een oogaandoening onwaarschijnlijk. 

Vraag hoe (snel) het visusverlies is ontstaan en of het er nog 

steeds is. Een arteriële afsluiting, glasvochtbloeding en net-

vliesloslating ontstaan binnen enkele minuten. Het beloop 

van een netvliesloslating en neuritis opticus neemt in en-

Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), vakgroep Huisarts-
geneeskunde, Postbus 616, 6200 MD Maastricht: L.J.L. Ploum, basisarts; dr. J.W. Cals, huisarts en 
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verbetering 9%, ook hier was het verschil met de controlegroep 

significant: p = 0,001. Het ecg toonde een daling van de rust-

hartslag (–9%; p = 0,049).

Pippa et al onderzochten de effectiviteit van Qi Gong 

(ademhalings- en houdingsoefeningen) op functionele capa-

citeit bij chronisch atriumfibrilleren.3 De interventiegroep (n 

= 22) kreeg 16 weken training. De controlegroep (n = 21) stond 

op een wachtlijst. De interventiegroep liet na 16 weken een 

significante verbetering zien op de 6MWT na de trainings-

periode (+27%; p < 0,001) en na 16 weken follow-up (+13,7%; p = 

0,008).

In geen van de onderzoeken vonden adverse events plaats.

Bespreking De onderzoeken betroffen kleine, selecte popula-

ties. Hegbom wierf deelnemers via een krantenadvertentie 

en includeerde relatief gezonde, gemotiveerde deelnemers. 

Osbak excludeerde 351 van de 400 kandidaten in verband 

met comorbiditeit of onvermogen tot het volgen van het on-

derzoeksprotocol. Pippa noemt wel de inclusiecriteria, maar 

het is niet duidelijk hoeveel patiënten zijn geëxcludeerd. In 

de onderzoeken van Hegbom en Osbak is onduidelijk hoe de 

blindering van de onderzoekers is uitgevoerd. In alle drie de 

onderzoeken vond intensieve begeleiding plaats van de inter-

ventiegroep. Dit kan effect hebben gehad op de scores op de 

vragenlijsten, aangezien deze een reflectie zijn van de subjec-

tieve beleving van de patiënt. In het onderzoek van Hegbom 

lijken alleen de longitudinale data binnen de groepen te zijn 

getoetst op significantie, zonder correctie voor verschillen in 

de controlegroep.

De interventies van Hegbom et al. en Osbak et al. sluiten 

goed aan bij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De inter-

ventie van Pippa et al. (qi gong) komt in Nederland weinig voor 

als behandeling.

Conclusie Er zijn aanwijzingen dat gestructureerde lichame-

lijke inspanning een positief effect heeft op klachten bij 

mensen met chronisch atriumfibrilleren in kleine, selecte on-

derzoekspopulaties.

Betekenis Patiënten met chronisch atriumfibrilleren en wei-

nig comorbiditeit hoeven matig intensieve inspanning niet te 

vermijden en kunnen hier zelfs baat bij hebben.

Literatuur
1 Hegbom F, Stavem K, Sire S, Heldal M, Oming OM, Giesdal K. Effects of 

short term exercise training on symptoms and quality of life in patients 
with chronic atrial fibrillation. Int J Cardiol 2007;116:86-92.

2 Osbak PS, Mourier M. Henriksen JH, Kofoed KF, Jensen GB. Effect of physi-
cal exercise training on muscle strength and body composition, and their 
association with functional capacity and quality of life in patients with 
atrial fibrillation: a randomized controlled trial. J Rehabil Med 
2012;44:975-9.

3 Pippa L, Manzoli L, Cordi I, Conqedo G, Romanazzi L, Parutti G. Functional 
capacity after traditional Chinese medicine (qi gong) training in patients 
with chronic atrial fibrillation: a randomized controlled trial. Prev Car-
diol 2007;10:22-5.

Inleiding Patiënten met atriumfibrilleren krijgen vaak het ad-

vies om inspanning te vermijden, omdat deze aanvallen kan 

uitlokken, maar lichamelijke inspanning heeft mogelijk juist 

een positief effect op de klachten. Wij onderzochten of licha-

melijke inspanning bij eerstelijnspatiënten met chronisch 

atriumfibrilleren een positieve invloed heeft op de inspan-

ningstolerantie, kortademigheid en hartkloppingen zonder 

dat deze leidt tot verergering van het atriumfibrilleren.

Zoekstructuur Wij doorzochten in september 2015 de Cochrane 

Database en PubMed met de zoektermen ‘Atrial Fibrillation’ 

AND (‘Exercise’ OR ‘Training’ OR ‘Physical Activity’). We selec-

teerden op systematic reviews met publicatiedatum < 10 jaar. 

Daarna zochten we op RCT’s na de zoekdatum van de gevon-

den review.

Resultaten We vonden 56 systematische literatuuroverzich-

ten en/of meta-analyses, waarvan één recent systematisch 

literatuuroverzicht relevant was voor onze zoekvraag (Giaco-

mantonio 2013). Wij vonden geen nieuwe RCT’s. Het gevonden 

literatuuroverzicht bevatte veel cohortonderzoeken en arti-

kelen over patiënten in een hartrevalidatieprogramma. Wij 

bespreken hier alleen de 3 RCT’s uit dit artikel met als onder-

zoekspopulatie patiënten uit de algemene bevolking.

Hegbom et al. onderzochten het effect van training op 

symptomen en kwaliteit van leven bij patiënten met atriumfi-

brilleren.1 De controlegroep (n = 15) doorliep na de 8 weken het-

zelfde trainingsprogramma als de interventiegroep (n = 13). 

De onderzoekers beoordeelden het uithoudingsvermogen met 

fietsergometrie en maten de symptomen met de Symptoms 

and Severity Checklist (SSCL). Vanwege onvoldoende signifi-

cantie poolden zij de resultaten van de interventie- en contro-

legroep na de trainingsperiode. Hierna zagen zij verbetering 

in uithoudingsvermogen (41 ± 2 op schaal 0-48; p = 0,01) ten 

opzichte van baseline.

Osbak et al onderzochten het effect van training op spier-

kracht, lichaamsbouw, functionele capaciteit en QOL bij pa-

tiënten met atriumfibrilleren.2 De interventiegroep (n = 25) 

kreeg 12 weken fitnesstraining. De controlegroep (n = 24) 

volgde geen trainingsprogramma. Het uithoudingsvermogen 

werd beoordeeld aan de hand van de 6 minute walk test (6MWT), 

fietsergometrie en ecg. De interventiegroep toonde een ver-

betering op de 6MWT van 13%, het verschil met de controle-

groep was significant: p < 0,01. Bij fietsergometrie was de 

Inspanning bij chronisch atriumfibrilleren
CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based ant-
woord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze ru-

nhg.org.

LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Postzone V-0-P, Postbus 9600, 2300 RC 
Leiden: J.C.F. Zutt, huisarts, destijds aios Huisartsgeneeskunde; dr. A.F.H. Smelt, huisartsdocent en 
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Tim Linssen

fect op valangst. Het effect van training bij ouderen met een 

verhoogd valrisico en ouderen met een normaal valrisico 

verschilde niet. Onderzoeken die valangstreductie als pri-

maire uitkomstmaat onderzochten, verschilden evenmin 

van onderzoeken waarin  valangstreductie een secundaire 

uitkomstmaat was. Kortom: het maakt voor valangst niet uit 

wélke oudere wélke training volgt, áls ze deze maar volgen.

De NHG-Standaard Fractuurpreventie vermeldt balans- en 

krachttraining als effectieve interventie om het aantal vallen 

te verminderen. Valangst komt in de standaard in één voet-

noot alleen zijdelings aan bod. Omdat valangst wel bijdraagt 

aan het risico op vallen, verdient die angst onze aandacht, 

maar het lijkt een uitkomstmaat die minder praktisch en kli-

nisch relevant is dan het vallen zelf. Het nut van fysieke trai-

ning voor de valfrequentie is immers wel goed onderbouwd.

Toch dringt zich de vraag op wat je hebt aan minder val-

len, als je te bang bent om veel te bewegen? Het lijkt logisch 

dat ouderen die minder vallen en beter bewegen ook minder 

angstig zijn of worden om te vallen. Het kip-eivraagstuk rond 

valangst, verslechterende fysieke gesteldheid en daadwerke-

lijk vallen, lijkt daarmee simpel te omzeilen door training. 

Harde evidence voor deze stelling ontbreekt echter, zoals blijkt 

uit deze review.

Samenvattend: als u uw oudere patiënten met valangst 

naar gym, tai-chi of een andere sportklas stuurt, helpt die 

training mogelijk een beetje tegen hun eventuele valangst. 

Laat deze bescheiden uitkomst u echter niet tegenhouden om 

naar valangst te vragen en uw patiënten zo nodig te verwij-

zen, want training is een effectieve interventie met het oog op 

valfrequentie. ▪

Literatuur
1 Kendrick D, Kumar A, Carpenter H, Zijlstra GA, Skelton DA, Cook JR, et al. 

Exercise for reducing fear of falling in older people living in the commu-
nity. Cochrane Database Syst Rev 2014;11:CD009848.

Context Vallen is een duidelijke oorzaak voor morbiditeit en 

sterfte onder ouderen. Ongeveer eenderde van alle thuiswo-

nende ouderen valt één keer per jaar, en ouderen die eerder 

vielen of angstig zijn vallen zelfs vaker. De angst om te vallen 

is dus reëel en kan leiden tot vermijding van (sociale) activi-

teiten, minder zelfstandigheid, depressieve klachten, lagere 

kwaliteit van leven en daadwerkelijk vallen. Fysieke training 

is effectief gebleken om het aantal valincidenten te verminde-

ren, spierkracht te vergroten en het uitvoeren van ADL-activi-

teiten te verbeteren. Minder duidelijk is of door deze training 

ook de angst om te vallen vermindert.

Klinische vraag Wat is de effectiviteit van fysieke training op 

valangst bij thuiswonende ouderen?

Conclusie auteurs De auteurs concluderen dat trainingsinter-

venties valangst bij thuiswonende ouderen op korte termijn 

waarschijnlijk in beperkte mate verminderen (30 onderzoe-

ken, 2878 patiënten). Ze gebruikten de ‘standardised mean 

difference’ (SMD) om onderzoeken die verschillende meetin-

strumenten voor dezelfde uitkomstmaat gebruiken, onder-

ling te kunnen vergelijken. Voor afname van valangst bedroeg 

de SMD 0,37 (95%-BI 0,18 tot 0,56), wat gezien wordt als een ma-

tig effect. De langetermijneffecten van training op valangst 

zijn onduidelijk. Het risico op vallen neemt door trainen in 

ieder geval niet toe. De meta-analyse leverde onvoldoende be-

wijs om uitspraken te doen over de effecten van training op 

uitkomsten als depressie, angst, compliantie en kosten. De au-

teurs suggereren dat er bij toekomstig onderzoek geïnvesteerd 

moet worden in langere follow-up en heldere en eenduidige 

uitkomstmaten.

Beperkingen Valangst wordt in de geïncludeerde onderzoeken 

divers gedefinieerd en er worden dan ook verschillende meet-

instrumenten voor gebruikt, waarbij de onderlinge overlap en 

validiteit onduidelijk zijn. Ook de verschillende trainingsin-

terventies lopen uiteen, van tai chi tot stabiliteitsoefeningen 

en conditietraining. Geen van de onderzoeken was geblin-

deerd.

Commentaar
De auteurs vonden 53 artikelen op basis van 30 onderzoeken 

die valangst als uitkomstmaat hadden. Deze onderzoeken 

rapporteerden een breed scala aan interventies, van verschil-

lende duur en intensiteit. De kwaliteit van de geïncludeerde 

onderzoeken werd gekwalificeerd als ‘zwak’ tot ‘zeer zwak’.

Subgroepanalyses leverden geen bewijs dat variatie in 

frequentie, duur of soort oefening verschillen oplevert in ef-

Nauwelijks afname valangst door training

PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, 
op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De co-
ordinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary 

vandelaar@radboudumc.nl.

Huisartsenpraktijk Dokgaarde, De Linie 2c, 2905 AX Capelle aan den IJssel: T.A.W. Linssen, huisarts 
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Onze ervaringen

Deze app is gebruiksvriendelijk 

door zijn eenvoud en biedt bij juist 

gebruik snel relevante informatie. 

En dat al binnen enkele seconden 

(in plaats van een halve minuut 

tellen). Het omgaan met de app 

vraagt wat oefening, maar na en-

kele patiënten merkt u hoe handig 

deze app is.

Nadelen: er zijn geen referen-

tiewaarden voor leeftijden (kin-

deren). ▪

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Handboek dermato-oncologie: 
focus op de tweede lijn
Beljaards RC, Neumann HAM, Bergman W. Handboek dermato-
oncologie; diagnostiek en behandeling van huidkanker. Haarlem: 
DCHG medische communicatie, 2015. 415 pagina’s. ISBN-EAN: 
978-94-90826-40-6.

Doelgroep Dermatologen (-in op-

leiding), in huidkanker geïnteres-

seerde medici.

Inhoud Eén op de vijf Nederlan-

ders krijgt een of andere vorm 

van huidkanker en de incidentie 

stijgt exponentieel. Hiermee is de 

dermato-oncologie een belangrijk 

vakgebied dat een toenemend 

beroep doet op menskracht voor 

diagnostiek en behandeling. 

Dit boek geeft in het eerste 

deel een uitvoerig overzicht van de epidemiologie en patho-

genese van huidmaligniteiten en gaat in op de diagnostiek 

van de verschillende gepigmenteerde en niet-gepigmenteer-

de vormen. Het bevat veel fraai beeldmateriaal van zowel 

klinische presentatie, dermatoscopische opnamen, alsook 

microscopische beelden van pathologisch anatomisch onder-

zoek. Relatief veel aandacht gaat uit naar zeldzame derma-

tologische maligniteiten zoals cutane lymfomen. De auteurs 

wijden echter ook een aantal paragrafen aan laesies die in de 

eerste lijn veel voorkomen: actinische keratose en de klinisch 

atypische naevus.  

In de laatste 120 pagina’s worden de verschillende behan-

delmodaliteiten nader toegelicht, waarbij de meeste aan-

dacht uitgaat naar de primaire chirurgische behandeling. 

Alternatieven als laserbehandeling, radiotherapie en cryo-

chirurgie ontbreken echter niet. Opvallend weinig aandacht 

schenken de auteurs aan de behandelingsmogelijkheden 

van gemetastaseerde huidtumoren. Op het gebied van me-

lanomen hebben zich bijvoorbeeld de laatste jaren opvallend 

positieve ontwikkelingen voorgedaan, die echter slechts in 

vier pagina’s toegelicht worden. Ook de behandeling van ge-

metastaseerd plaveiselcelcarcinoom komt er met drie regels 

bekaaid vanaf.

Oordeel De auteurs claimen dat dit boek geschreven is voor 

iedere medicus-practicus die met huidkanker in aanraking 

komt. De focus ligt echter geheel op de dermatologische 

tweede lijn. Het fraaie beeldmateriaal maakt het gedeelte 

over diagnostiek van de verschillende huidmaligniteiten 

bruikbaar voor de huisarts. De rest van het boek is voor de 

huisarts echter ofwel te veel op de tweede lijn gericht (zoals 

de vele microscopische beeldopnamen en de uitgebreide 

beschrijving van zeldzame ziektebeelden), ofwel juist te 

summier beschreven (zoals de systemische behandeling van 

uitgezaaide melanomen). De auteurs stellen in hun inleiding 

dat de ‘kwaliteit van diagnostiek van huidmaligniteiten in de 

eerste lijn nog van onvoldoende niveau is’, maar dit handboek 

is niet erg geschikt om hier verbetering in aan te brengen. ▪

Linda Bröker

Waardering: ⦁ ⦁ 

App van de maand: TapRate

Helpt u hart- & ademfrequentie te tellen

Wat doet deze app?

Aios en huisartsen die een training hebben ge-

had in de ABCDE-systematiek voor het verlenen 

van eerste hulp in acute situaties weten het wel: 

het bepalen van de adem- & hartfrequentie is onmisbaar. Ook 

in veel niet-acute situaties is het nuttig om adem-& hartfre-

quentie snel in beeld te hebben, bijvoorbeeld bij een exacer-

batie astma of COPD, of bij een kind met acuut hoesten. Het 

goed tellen van met name ademhaling kost even tijd. Deze 

app fungeert als een eenvoudig hulpmiddel om de frequen-

ties snel te bepalen. Klik op het icoontje en het startscherm, 

dat is meteen het enige scherm van de app, wordt geopend 

[figuur]. Door mee te tikken bij een ademhaling of hartslag 

geeft de app al snel de frequentie weer. Als de cijfers in groen 

worden weergegeven, heeft de app voldoende meetpunten. 

Hoe vaker u telt en dus tapt, hoe nauwkeuriger de meting.

Weet u een goede app? Mail ons!
Bart Timmers b.timmers@me.com

Annet Sollie  annetsollie@gmail.com
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Integriteit binnen 
gezondheidszorg ter discussie
Gøtzsche, PC. Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. 
Vertaald door Dick Lagrand met een voorwoord van Bert Keijzer. 
Rotterdam: Lemniscaat BV, 2015. 531 bladzijden, prijs € 24,95. 
ISBN 978-90-477-0734-9.

Doelgroep Het boek is voor iedereen 

een must! Artsen, farmaceuten, 

apothekers maar ook patiënten, wet-

gevers en verzekeraars zullen inzien 

dat het met de integriteit binnen de 

gezondheidzorg zorgelijk is gesteld.

Inhoud Van het boek van Peter Gøt-

zsche Deadly Medicines and Organised 

Crime uit 2013 is onlangs een Neder-

landse vertaling verschenen. Hij 

laat in 17 hoofdstukken zien hoe 

patiënten bedrogen worden, artsen 

zich laten omkopen, hoe overheden hun verantwoordelijk-

heid ontlopen, hoe toezicht op de veiligheid van medicijnen 

faalt, hoe medische tijdschriften zich laten manipuleren en 

hoe afwijkend gedrag gemedicaliseerd wordt als afzetmarkt 

voor nieuwe, gevaarlijke en onwerkzame producten. Intimi-

datie en geweld worden gebruikt en wie hiertegen in verzet 

komt, wordt zelf slachtoffer. Het boek is honderden bladzij-

den lang een opsomming van corruptie en falen. Alle in het 

boek geuite beschuldigingen worden aan de hand van meer 

dan 1000 referenties onderbouwd en er is dan ook geen speld 

tussen te krijgen. 

Oordeel Ondanks de overstelpende hoeveelheid aan zorgelijke 

feiten is de analyse naar de achterliggende oorzaken zwak. 

Om te begrijpen waarom het zo slecht gesteld is met de ge-

zondheidszorg wordt een Marxistisch begrippenkader van 

stal gehaald met misdadige organisaties (farmaceutische 

industrie) en hun handlangers (artsen en falende overheden) 

als de uitbuiters, en onderdrukten (patiënten) die lijden en 

die door revolutie bevrijd moeten worden. De geboden op-

lossingen, hoe logisch en aantrekkelijk ze ook lijken, gaan 

voorbij aan het feit dat voor zowel de liberaal-kapitalistische 

samenleving als voor de Marxistische reactie hierop, de 

maakbaarheid en groei van de samenleving hetzelfde uit-

gangspunt  vormen. Zelf concludeert Gøtzsche dat we een 

systeem hebben gecreëerd dat we niet meer onder controle 

hebben. Tegen deze achtergronden zijn de revolutionaire 

maatregelen die hijzelf propageert in een van zijn laatste 

hoofdstukken, gedoemd te mislukken. Voor mij is het boek 

dan ook geen oproep tot een wereldrevolutie, maar geeft het 

de noodzaak aan om voor iedereen afzonderlijk zijn moreel 

kompas te herijken, waar het gaat om zijn verantwoordelijk-

heid voor de zorg voor de ander. ▪

Bèr Pleumeekers

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Wilt u bijdragen  
aan H&W?
Iedere maand besteden wij aandacht 

aan verschillende onderwerpen. Naast  

wetenschappelijke artikelen publice-

ren we ook kleinere rubrieken. Daar-

voor zoeken wij regelmatig auteurs, 

bijvoorbeeld voor:

 ▪ Journaal Luchtige rubriek met 

kernachtige samenvattingen van 

recente, elders gepubliceerde arti-

kelen en soms ook van rapporten of 

verslagen van gebeurtenissen, zo-

als congressen, voorzien van bondig 

commentaar.

 ▪ Import In deze rubriek komt bui-

tenlands onderzoek aan de orde dat 

zeer relevant is voor de uitoefening 

van ons vak. De rubriek biedt een 

gestructureerde samenvatting van 

het artikel en een plaatsbepaling 

van de uitkomsten van het onder-

zoek voor de Nederlandse huisart-

senpraktijk.

 ▪ Spreekuur Korte en kernachtige 

bespreking van een klinisch pro-

bleem: een diagnose, een belangrijk 

symptoom of een symptomencom-

plex. De rubriek heeft een vaste 

structuur, met houvast voor diag-

nostiek en beleid in de praktijk.

 ▪ Casuïstiek Deze rubriek belicht, 

aan de hand van een casus, de di-

agnostiek en behandeling van een 

relatief zeldzame aandoening.

 ▪ Uw diagnose Bij een foto die u in de 

praktijk hebt gemaakt, beschrijft u 

in één zin de patiënt en zijn klacht. 

Daarbij geeft u de juiste diagnose 

en drie alternatieve (niet juiste) di-

agnoses.

Interesse? Kijk op onze website (http://

www.henw.org/voorauteurs) of neem 

contact op met onze redactie (redac-

tie@nhg.org). ▪

Just Eekhof
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S Beschouwing
Scabiës (schurft) werd al voor de jaartelling door Aristoteles 

beschreven. Het is een parasitaire infectie van de huid, die 

wordt veroorzaakt door de schurftmijt Sarcoptes scabiei ho-

minis.

De vrouwelijke mijt graaft gangetjes in de hoornlaag van 

de huid, bij voorkeur tussen de vingers, op de handpalm, pols 

‘Jeuk om gek van te worden’

Pim Keurlings, Ellen Oonincx

of enkel, en rond de tepels, oksels, billen en genitalia. In de 

gangetjes laat zij uitwerpselen en eitjes achter. Gemiddeld 

zijn 10 tot 20 vrouwtjes op het lichaam aanwezig, die per dag 

gangetjes graven van 0,5 tot 15 millimeter.1 De parasitaire an-

tigenen veroorzaken via een allergische reactie een hevig jeu-

kende dermatose.

Scabiësmijten kunnen van de ene persoon op de andere 

overgaan door intensief lichamelijk contact van langer dan 

15 minuten, bijvoorbeeld seksueel contact, en via besmet bed-

dengoed of kleding. Risicogroepen zijn vluchtelingen, reizi-

gers, personen met wisselende seksuele contacten, daklozen 

en mensen met een afweerstoornis.

Een fulltime werkende huisarts ziet hooguit één scabiës-

patiënt per anderhalf jaar.2 Het herkennen van scabiës is een 

diagnostische uitdaging, artsen denken in eerste instantie 

vaak aan eczeem. Een typisch anamnestisch gegeven is de 

zeer hevige en progressieve jeuksensatie, waardoor patiënten 

’s nachts nauwelijks kunnen slapen. De jeuk lijkt vaak buiten 

proportie in verhouding tot de zichtbare huidafwijkingen.

Bij zorgvuldig lichamelijk onderzoek zijn de kenmerkende 

gangetjes in sommige gevallen, maar lang niet altijd, zicht-

baar. Het zijn smalle, gekronkelde, iets verheven en maximaal 

15 millimeter lange laesies. Vaak staat een meer polymorfe 

eruptie op de voorgrond met erytheem, papels, papulovesikels, 

krabeffecten en soms tekenen van een secundaire bacteriële 

infectie. De dermatoscoop is een goed hulpmiddel bij de diag-

nosestelling. Hiermee kan de kop van de mijt worden gezien 

als een zwart driehoekje, het ‘delta wing sign’.3

De behandeling bestaat uit twee componenten: het was-

sen of luchten van kleding en beddengoed, en de gelijktijdige 

behandeling van de patiënt en alle contactpersonen met een 

scabicide middel. Een eenmalige behandeling met permetri-

necrème die de patiënt één nacht over het hele lichaam laat 

inwerken, is vaak voldoende. Alternatief is orale behandeling 

met ivermectine. ▪

Literatuur
1 Johnston G, Sladden M. Scabies: diagnosis and treatment. BMJ 

2005;331:619.
2 Folmer H, Knuistingh Neven A. Farmacotherapeutische richtlijn Scabiës. 

Utrecht: NHG, 2008.
3 Prins C, Stucki L, French L. Dermoscopy for the in vivo detection of sarcop-

tes scabiei. Dermatology 2004;208:241.

Medipark huisartsen, Hyacintstraat 3a, 5402 ZG Uden: P.A.J. Keurlings, huisarts-in-opleiding (te-
-

boudumc.nl

Casus
Een 36-jarige vrouw bezocht het spreekuur met jeukende bultjes 
op de handen, polsen, enkels, buik en billen. Ze had het idee dat de 
klachten waren ontstaan na gebruik van een nieuw merk wasmid-
del. Bij onderzoek was een droge huid zichtbaar met papels, ery-
theem en krabeffecten. We stelden de werkdiagnose eczeem en 
schreven een indifferente en corticosteroïdcrème voor. Een week 
later belde de patiënte wanhopig op: de jeuk was onhoudbaar ge-
worden, ze deed ’s nachts geen oog meer dicht en had geen baat 
bij de crèmes. We verwezen haar door naar de dermatoloog, die 
op basis van klinisch beeld en dermatoscopie de diagnose scabiës 
stelde. Er was een gangetje zichtbaar tussen de vingers [foto]. Na 
behandeling met permetrine verdwenen de klachten volledig.
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Tegen de stroom in

Ten Haaft G, Meulenberg F. Dwarsdenken en doordouwen. Den 
Haag: ZonMW, 2015. 59 pagina’s. ISBN/EAN 9789057631443. 
Gratis te bestellen of als pdf te downloaden via www.zonmw.nl.

Doelgroep Iedereen met interesse in het reilen en zeilen van 

de wetenschap.

Inhoud In het kader van het pro-

gramma Fostering responsible 

research van ZonMW, gericht op 

meer relevantie, kwaliteit, inte-

griteit en efficiëntie van weten-

schappelijk onderzoek, verscheen 

een boekje over dwarsdenkers en 

doordouwers. Het bevat een acht-

tiental interviews met voorname-

lijk medische en psychologische 

wetenschappers die van de gang-

bare paden zijn afgeweken.

Zo neemt de Groningse hoogleraar Theorie en geschiede-

nis van de psychologie, Trudy Dehue afstand van de idee dat 

alleen het schrijven van Engelstalige artikelen die slechts 

door enkele vakgenoten gelezen worden, wetenschappelijke 

productie kan heten. Haar besluit te gaan schrijven voor een 

breder publiek levert bestsellers op als De depressie epidemie en 

Betere mensen. Het levert haar wel negatieve beoordelingen en 

vergelijkingen op met Geert Wilders, en eigenlijk zit ze alleen 

nog op haar post dankzij een bovengeschikte die haar op cru-

ciale momenten de hand boven het hoofd hield.

Ook de Maastrichtse hoogleraar Psychiatrische epidemio-

logie Jim van Os ontmoet tegenwind. Hij is bekend van zijn 

kritiek op de DSM-classificatie in De DSM-5 voorbij. Persoonlijke 

diagnostiek in een nieuwe GGZ. De oprichting van zijn website 

www.schizofreniebestaatniet.nl leidt in Medisch Contact tot 

kwalificaties als ‘misleiding van patiënten’, ‘volstrekt achter-

haalde antipsychiatrie’ en ‘wetenschappelijke blinde vlekken’. 

Zelf heeft Van Os inmiddels voldoende naam en faam om 

niet langer mee te hoeven doen aan de jacht op impactfacto-

ren en citatiescores. Maar zijn aio’s krijgt hij daarin nog niet 

mee, want die willen in gerenommeerde tijdschriften staan 

om carrière te maken.

Het wetenschapsbedrijf blijkt behoorlijk conservatief. 

Maar er is ook optimisme, want ‘als je maar lef en doorzet-

tingsvermogen hebt, vind je vanzelf steun.’ De steun blijkt 

niet zelden te komen van de kant van het lekenpubliek.

Oordeel Over het geheel genomen geeft het boekje een goed 

beeld van de moeilijkheden die dwarsdenkers kunnen tegen-

komen en het doorzettingsvermogen dat vereist is voor deze 

eigenzinnigheid. ▪

Tjerk Wiersma

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Uw diagnose
Meneer Pieters, 57 jaar, heeft hypertensie. Hij heeft in Dubai bij 

35° C gewandeld en is gisteren naar huis gevlogen. Nu heeft hij 

pijnloze, roodpaarse uitslag op beide enkels. Wat is uw diagnose?

a. Vasculitis allergica

b. Hypertensie-arteritis

c. Golfers vasculitis

d. Purpura op basis van verhoogde stollingsneiging

Wilt u het goede antwoord weten?

Kijk op www.henw.org. Fotoquiz van de maand januari

Foto’s gezocht
Elke maand staat er een nieuwe 

fotoquiz op onze website. Als u 

een bijzondere aandoening op het 

spreekuur ziet, denk dan aan de 

fotoquiz. Wij ontvangen graag goede 

en scherpe foto’s (minimaal 300 

dpi of 1 Mb), liefst staand, met een 

duidelijke diagnose. Maak een foto en 

stuur hem op naar redactie@nhg.org 

onder vermelding van ‘fotoquiz’. Wilt 

u op de hoogte blijven van de laatste 

nieuwsberichten? Volg ons dan op 

Twitter, Facebook of via RSS.
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Olsman E, Willems D, Leget C. Omgaan met hoop in de palliatieve zorg. 

Huisarts Wet 2016;59(1):14-6.
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Van Hassel DTP, Van der Velden LFJ, Batenburg RS. Veranderingen in de 

loopbanen van huisartsen. Huisarts Wet 2016;59(1):6-8.

8 c

Van Hassel DTP, Van der Velden LFJ, Batenburg RS. Veranderingen in de 

loopbanen van huisartsen. Huisarts Wet 2016;59(1):6-8.

Kennistoets: antwoorden

1 d

De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Hyperten-

sie die slecht op behandeling reageert. Huisarts Wet 2016;59(1):24-6.

2 a

De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Hyperten-

sie die slecht op behandeling reageert. Huisarts Wet 2016;59(1):24-6.

3 b

De Jager RL, Rutten FH, Bots ML, Spiering W, Blankestijn PJ. Hyperten-

sie die slecht op behandeling reageert. Huisarts Wet 2016;59(1):24-6.

4 a

Klatte JL, Vulink NC, Kemperman PMJH. Body dysmorphic disorder. 

Huisarts Wet 2016;59(1):20-3.

5 a

Klatte JL, Vulink NC, Kemperman PMJH. Body dysmorphic disorder. 

Huisarts Wet 2016;59(1):20-3.

De vragen van deze kennistoets zijn gemaakt door Janine Freeke 
aan de hand van verschillende bronnen. Dit is haar laatste bijdrage. 
Zij heeft de kennistoets bijna zeven jaar voor H&W gemaakt en 
geeft het stokje nu door aan Henk Folkers. Wij danken Janine voor 
de constante stroom fraaie bijdragen.
De vragen zijn ter beoordeling voorgelegd aan Huisartsenopleiding 
Nederland. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespon-
deerd.
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Call for abstracts NHG-Wetenschapsdag 2016
De abstracts voor de Wetenschapsdag 

– die op 27 mei plaatsvindt in het AMC 

te Amsterdam – druppelen al gestaag 

binnen, maar enkelen van u hebben 

misschien nog een reminder nodig. Wie 

een bijdrage wil leveren aan de We-

tenschapsdag in de vorm van een pos-

terpresentatie of voordracht, moet 

vóór 18 januari een abstract indienen. 

U hebt dus nog maar twee weken!

Centraal thema: de beslisregel
Is een aandoening wel of niet aanwe-

zig? En kunnen we het ontstaan of 

 beloop van een ziekte voorspellen? De 

belangstelling voor klinisch predictie-

onderzoek, gericht op zowel diagnos-

tiek als prognostiek, groeit gestaag. 

Maar zijn de diagnostische en klinische 

predictiemodellen wel bruikbaar in de 

huisartsenpraktijk? Moeten we ze uit 

ons hoofd leren of bij de hand houden 

bij de anamnese? Moeten we ze in com-

puterondersteunde beslissingsmodel-

len inbouwen die ons klinisch denken 

aansturen? En hoe voorkomen we dat er 

straks een wildgroei aan algoritmen 

ontstaat? Deze en andere vragen komen 

aan de orde tijdens de NHG-Weten-

schapsdag, met als thema:

Besluitvorming door de huisarts:

De beslisregel… hulp of hindernis?

Uw abstract
Elk onderzoek met relevantie voor de 

huisartsgeneeskunde is welkom op de 

Wetenschapsdag. Maar gezien het dag-

thema worden onderzoekers die zich 

richten op klinische beslisregels en be-

slissingsondersteuning met extra na-

druk uitgenodigd hun abstracts in te 

dienen. Op www.nhgwetenschapsdag.

nl vindt u richtlijnen voor de inhoud en 

vorm van uw abstract.

Het NHG actualiseert het 'formula-

rium voor huisartsen’ voortdurend 

op basis van de nieuw verschenen 

standaarden en farmacotherapeuti-

sche richtlijnen. In digitale vorm 

worden de actualiseringen driemaal 

per jaar verwerkt in Prescriptor, zo-

dat uw HIS altijd up-to-date is. In pa-

pieren vorm vindt u uw informatie in 

het zakboekje Farmacotherapie voor de 

huisarts, dat jaarlijks wordt herzien. 

Het zakboekje is nu verkrijgbaar in 

de versie voor 2016.

Altijd bij de hand
De naam ‘zakboekje’ zeg het 

al: het NHG-formularium 

past gemakkelijk in uw art-

sentas. Zo heeft u ook tijdens 

uw visites altijd actuele in-

formatie bij de hand.

De kosten zijn € 27,99 voor NHG-leden 

en € 39,99 voor niet-leden. BSL Uitgevers 

(www.bsl.nl/shop) handelen uw bestel-

ling af.

Eventuele vragen of suggesties voor ver-

betering zijn altijd welkom via info@

nhg.org.

Nu verkrijgbaar:

Zakboekje Farmacotherapie
voor de huisarts - versie 2016

Plannen voor 2016
Laat me beginnen met u, mede namens 

bestuur en medewerkers van het NHG, 

een heel goed 2016 toe te wensen, met 

veel werkplezier en de allerbeste zorg 

voor uw patiënten. 

Voor het komende jaar is het motto van 

het NHG vertrouwen in kwaliteit. Daarmee 

bedoelen we vertrouwen in de profes-

sionaliteit van de huisarts om de pa-

tiënt passende zorg te verlenen, reke-

ning houdend met toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van middelen.

Het NHG is trekker 

van de werkgroep 

Kwaliteit, een van de 

pijlers van het mani-

fest Het roer moet om. 

Opdracht aan de 

werkgroep is om de 

uiteenlopende kwaliteitseisen die ver-

schillende partijen aan de huisarts 

stellen, meer in balans te krijgen. De 

uitdaging is een consistent en gedegen 

kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat vol-

doende ambitieus is om de kwaliteit 

van de huisartsenzorg te verbeteren, 

herkenbaar is voor de beroepsgroep en 

appelleert aan de intrinsieke motivatie 

om met het beleid aan de slag te gaan.

Uiteraard zullen we in 2016 ook onver-

minderd doorgaan met de ontwikke-

ling van onze welbekende producten en 

activiteiten, zoals de standaarden, 

standpunten, scholingsproducten en 

Thuisarts.nl. De focus blijft daarbij ge-

richt op de centrale positie van de pa-

tiënt in het zorgproces.

Op 29 december bestaat het NHG 60 

jaar. In die tijd zijn we gegroeid van 500 

naar ruim 12.000 leden. Waar patiënt-

gerichtheid geldt voor de huisarts, is 

ledengerichtheid essentieel voor een 

vereniging als het NHG. Daarom zetten 

we in 2016 verder in op een meer vraag-

gerichte organisatie en blijven wij u 

vragen wat u nodig heeft om uw werk 

goed te blijven doen.

Rob Dijkstra
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Bekijk de NHG-highlights 2015!
Om met de deur in huis te vallen: het overzicht van de NHG-hoogtepunten uit 2015 is nu al klaar! 

Neem een kijkje op www.nhg.org/highlights2015 en zie wat uw wetenschappelijke vereniging in 

het afgelopen jaar voor u heeft gedaan. We hopen dat het overzicht u zal inspireren om de blik voor-

uit te richten en ook in het komende jaar uw vak met veel motivatie en voldoening uit te oefenen!
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NHG-Agenda 1e helft 2016  data

NPA-Congres 4 februari

Mini NHG-Congres Onder belicht 8 maart

CWO-weekend 18-19 maart

NTS-Congres De triage draait door 6-7 april

NHG-Wetenschapsdag 27 mei

LOVAH-Congres 10 juni

Algemene Ledenvergadering 23 juni

Meer informatie over alle NHG-activiteiten vindt u op www.nhg.org

scholingsaanbod van het NHG maakt in zijn inrichting en 

presentatie niet maximaal gebruik van de huidige inzichten 

en mogelijkheden op het gebied van leren, digitalisering en 

vormgeving/presentatie.

De leden stemmen in met het projectvoorstel en de bijbeho-

rende financiering.

NHG-Standpunt Ggz in de huisartsenvoorziening
Joop Dopper, voorzitter van de werkgroep die dit Standpunt 

ontwikkelde, gaat in op de discussiepunten van de werkgroep 

en de ontvangen commentaren. Het gaat hier om een geza-

menlijk Standpunt met de LHV. De leden stemmen in met het 

voorliggende Standpunt (en dat gold op 8 december ook voor 

de LHV-Ledenraad).

Vaststelling jaarstukken en (her)benoemingen
De leden stellen het jaarplan en de begroting voor 2016 vast, 

een jaar waarin het motto van het NHG is: Vertrouwen in kwali-

teit (zie ook de column van Rob Dijkstra op de vorige pagina). 

Voorts bekrachtigen de leden de (her)benoemingen van:

 Bart Berden als voorzitter van de Raad van Toezicht;

 Jacobijn Gussekloo als voorzitter van de Verenigingsraad;

 Marieke Eisen als lid van de Verenigingsraad;

 Hans Jansen als lid van de Raad van Advies H&W;

 Jean Muris als lid van de Autorisatiecommissie.

NHG-leerstoel persoonsgerichte zorg
Aan de ledenvergadering wordt 

voorgesteld een NHG-leerstoel 

Promoting personalised care in clinical 

practice guidelines in te stellen. 

De leeropdracht heeft als doel 

de ontwikkeling en gerichte 

toepassing van huisartsgenees-

kundige kennis te optimalise-

ren ten dienste van persoons gerichte patiëntenzorg. De leer-

stoelhouder stimuleert hiertoe de patiënt- en 

gebruiksvriendelijkheid van richtlijnen, alsmede de flexibele 

toepassing van richtlijnen en andere kennisbronnen in de 

huisartsgeneeskundige praktijk.

De leden stemmen in met het instellen van een NHG-leer-

stoel voor een periode van vijf jaar, met de bijbehorende fi-

nanciering. (AC)

Tijdens de ALV van 2 december was er aandacht voor de op-

richting van een ANBI-fonds voor huisartsgeneeskundig 

onderzoek, de instelling van een NHG-leerstoel en een 

tweetal innovatieprojecten. Ook werden zoals gebruikelijk 

het jaarplan en de begroting voor 2016 ter goedkeuring 

aan de leden voorgelegd, evenals enkele (her)benoemingen. 

Tot slot bekrachtigden de leden het NHG-Standpunt Gees-

telijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg.

Fonds voor huisartsgeneeskundig onderzoek 
Een van de leden stelde in 2013 voor om een fonds op te rich-

ten in het kader van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Doel was om vanuit dit fonds onderzoek naar alledaagse 

ziekten te bekostigen. Mensen kunnen giften en legaten be-

lastingvrij overmaken naar een ANBI-fonds. Het idee is nu 

dat met de oprichting van een stichting het mogelijk wordt 

om op een fiscaal vriendelijke manier gelden te doneren voor 

huisartsgeneeskundig onderzoek naar alledaagse ziekten.

Besloten is echter om het doel breder te formuleren en aan te 

sluiten bij de kennislacunes. Debby Keuken, wetenschappe-

lijk medewerker NHG, licht het voorstel toe: van de aanstel-

ling van een stichtingsbestuur tot de randvoorwaarden. Het 

fonds wordt tijdens het NHG-Congres 2016 gepresenteerd.

Innovatieproject Thuisarts-platform
De ALV van december 2014 accordeerde dit innovatieproject 

waarvoor het NHG extra gelden uit de algemene reserves 

mocht inzetten. Dit onder voorwaarde dat er achteraf verant-

woording zou worden afgelegd.

E-health is volop in beweging en het besef neemt toe dat het 

niet mogelijk is om lokale pilots en projecten op te schalen. 

En die opschaling en integratie vergen juist aandacht om e-

health beter te kunnen implementeren.

De leden verlenen toestemming om het project en de bijbeho-

rende financiering te verlengen.

Project Onderwijsinnovatie NHG
Dit project ontstond vanuit een lang bestaande behoefte om 

te innoveren op het terrein van (digitaal) leren. Het huidige 

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering
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Openingslezing Stine Jensen over schaamte
‘De ware schaamtedeskundige bent u’, stelt Jensen, ‘want 

vroeg of laat komt het in uw spreekkamer aan de orde.’ Wie 

zich schaamt kijkt via de ogen van een ander naar zichzelf en 

vrouwen doen dit meer dan mannen, waarbij ze zich vooral 

fixeren op de eigen onvolkomenheden. Daarentegen delen we 

tegenwoordig schaamteloos van alles met elkaar via social 

media, en in praatprogramma’s vindt iedereen luidkeels van 

alles over anderen. Dat laatste doen vooral mannen.

‘Vrouwen zouden zich mogen oefenen in wat meer schaamte-

loosheid en mannen in wat meer schaamte’, meent Jensen. ‘Dat 

onder het motto: Met kwetsbare moed de schaamte tegemoet!’

Openingslezing Mariëlla Withagen over de bekkenbodem
Withagen stelt zich de bekkenbodem voor als een hangmat 

waar alle bekkenorganen op rusten. ‘Maar er zitten wat gaten 

in en die vormen zwakke punten.’ Is de bekkenbodem onder-

actief dan leidt dat tot urine- en fecale incontinentie en tot 

prolaps. Is de bekkenboddem overactief dan leidt dit bij vrou-

wen tot pijn bij het vrijen, obstipatie, een overactieve blaas, 

recidiverende uwi’s en chronische buik- en bekkenpijn; en bij 

mannen tot prostatitis. Oorzaken zijn stress, aangeleerd ge-

drag (buik inhouden), geweld en misbruik. ‘Kortom, denk wat 

vaker: Is de hangmat van deze patiënt wel relaxed?’

Grote sessie: Komt een plasje bij de dokter
De deelnemers maken kennis met plasjesproblematiek via 

uiteenlopende presentaties: van geacteerde contacten aan de 

In november verzamelden 2650 huisartsen zich in het 

World Forum Den Haag voor het NHG-Congres 2015 Onder 

belicht. Urogynaecologie en seksuele gezondheid in de spotlights. 

Het werd een druk en zeer geslaagd congres, waarbij veel 

serieuze onderwerpen de revue passeerden maar ook regel-

matig werd gelachen. Hieronder leest u een impressie van 

de congresdag en het voorprogramma. Op www.nhg.org 

vindt u een uitgebreider verslag, voorzien van vele foto’s.

Voorprogramma: Zout op mijn huid
Ook voor wie het gelijknamige boek van Benoîte Groult al 

heeft gelezen, herleeft het ontroerende verhaal over de liefde 

tussen een intellectuele Parisienne ‘van goede komaf’ en een 

gewone Bretonse visser. Als hij sterft kijkt zij terug op hun 

jarenlange relatie, die ooit begon als louter hartstochtelijke 

bevlieging maar uitgroeide tot veel meer dan dat.

Dragan Bakema, Sophie van Winden en José Kuipers brengen 

deze ‘ode aan de liefde’ op de planken.

Het congres zelf: opening Rob Dijkstra
NHG-bestuursvoorzitter Rob Dijkstra heet de aanwezigen van 

harte welkom. ‘Het is de tweede keer dat het congres plaatsvindt 

zonder farmaceutische industrie en daar zijn we trots op!’, stelt 

hij. Dit wordt onderschreven met een daverend applaus.

Dijkstra gaat in op de ‘betekenisvolle halve seconde’ waarin 

de huisarts overweegt hoe hij algemeen geldende principes 

moet interpreteren bij de individuele patiënt tegenover hem. 

Het gebruik van alleen standaarden is daarbij niet genoeg, 

een inzicht dat gelukkig groeit. Ook gaat Dijkstra in op het 

huisartsenmanifest Het roer moet om en op de recente NHG-

ledenraadpleging. De volledige tekst van zijn lezing vindt u 

op www.nhg.org > presentaties NHG-Congres 2015.

Opening congresvoorzitter Toine Lagro-Janssen
Lagro is er trots op dat het congres met 2650 deelnemers bin-

nen twee weken geheel was uitverkocht, ‘Een absoluut record, 

waar de congrescommissie erg blij mee is.’ Ze introduceert 

een voor het congres ongewone openingsact: de dans ‘Schu-

ring’ van choreografe Maartje Keijzer. Zij verbeeldt in een 

prachtig ballet hoe een seksueel contact leidt tot een gang 

naar de huisarts. Op het projectiescherm achter haar is dan 

een onderzoeksbank zichtbaar en een fel, onpersoonlijk spot-

light beschijnt het dreigend naderende speculum…

Impressie van het NHG-Congres 2015:

Seks en urogynaecologie niet langer onderbelicht…

Onder belicht op herhaling in een ‘NHG-light-Congres’
Nooit eerder was het congres zo snel uitverkocht en er waren daar-
door zó veel teleurgestelde huisartsen dat is besloten tot een her-
haling van de hoogtepunten uit het programma. Deze light versie 
van het congres zal plaatsvinden op 8 maart 2016 in het Postillion 
Hotel te Bunnik.
Heeft u dus het congres niet kunnen bijwonen of wilt u ‘op herha-
ling’ om de sessies bij te wonen die u in november hebt gemist, kijk 
dan voor meer informatie op www.nhg.org > agenda.

Uitreiking Casuïstiekprijs 2015
Elk jaar wordt de Casuïstiekprijs uitgereikt voor de beste klinische 
les in H&W in het afgelopen jaar. Van de zeventien gepubliceerde 
artikelen zijn er drie voor de prijs genomineerd.
De winnaar is Froukje 
Boukes met haar arti-
kel Hypothyreoïdie na 
stoppen met roken. Zij 
werkt hierin uit hoe 
roken de kans op hy-
pothyreoïdie verlaagt 
en dat stoppen daar-
mee dus onverwachte 
gevolgen kan hebben. 
‘Wat zij zelf heeft ge-
leerd, heeft ze omge-
zet in een mooie klini-
sche les zodat ook 
andere huisartsen 
hiervan kunnen leren.’
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Redactie NHG-nieuws Colofon
Anke ter Brugge
Yvonne Buitenhuis, voorzitter
Anika Corpeleijn
Annet Janssen
Simone Sinjorgo
Ans Stalenhoef, eindredacteur

Contact
Ans Stalenhoef
Postbus 3231
3502 GE Utrecht
Telefoon 030 - 2823500
E-mail: a.stalenhoef@nhg.org

Het NHG-nieuws is een uitgave van het NHG-bureau 
en vormt een vast onderdeel van H&W.

Voor het colofon van het wetenschappelijk deel 
van H&W: blader 4 pagina's terug

daarvan was anaal. Maar 50% van de soa bij mannen die seks 

hebben met mannen is anaal…

 Denk aan de drie C’s; Correcte diagnose, Contactopsporing 

(plus partnerwaarschuwing) en Counseling.

 Verwijs naar Thuisarts.nl.

Slotlezing door Mark Hommes over transgenders
Van de Nederlandse bevolking heeft 1% een tegengestelde gen-

deridentiteit, 4% een ambigue genderidentiteit en 1% een te-

gengestelde genderexpressie. In totaal dus 6%, oftewel: ‘In 

deze zaal zijn er zo’n 160 transgenders!’ Ze vormen een kwets-

bare groep met veel psychische problematiek; 69% heeft ooit 

suïcide overwogen en 21% heeft daartoe een poging gedaan.

De deelnemers krijgen foto’s te zien. Op een ervan staat een 

vrouw met een jongetje op haar schouders. ‘Mijn zoontje’, 

zegt Hommes terloops. Als blijkt dat hijzelf die vrouw is, en 

Mark vroeger als Marion door het leven ging, reageert de zaal 

verrast én ontroerd met een warm applaus.

Afsluiting: dankwoord, cabaret, borrel en feest
Rob Dijkstra bedankt de vele medewerkers die van dit con-

gres een succes hebben gemaakt. ‘De congrescommissie kan 

terugkijken op een fantastische dag!’ Dan is het tijd voor een 

wervelend en kolderiek optreden door het kwartet Oeloek. En 

als de deelnemers de zaal verlaten, wacht hun natuurlijk nog 

een hapje en een drankje.

Voor het diner en feest verdelen de congresgangers zich over 

twee zalen. De aiossen en huisartsen die niet kunnen wachten 

met dansen gaan nog voordat het toetje wordt geserveerd uit 

hun bol op de muziek van The Tour. Elders biedt de achtergrond-

muziek van Meike van der Veer alle ruimte voor een gesprek, 

maar na het diner schroeft zij tempo en volume op en wordt 

ook hier volop gedanst. (AS)

balie en filmpjes tot een rappende patiënte en een koortje dat 

‘De plasjesblues’ zingt. Er is zelfs een bekkenfysiotherapeut 

die de aanwezigen met oefeningen precies laat voelen wan-

neer de blaas onder druk komt te staan, ‘Want er gaat best 

veel mis met plasjes in de huisartsenpraktijk en kleine aan-

passingen zouden al veel kunnen verbeteren.’

De belangrijkste leerpunten uit de sessie zijn:

 Gebruik een urinevragenlijst (‘urinebriefje’); een goed en 

compleet voorbeeld hiervan is te vinden op Thuisarts.nl.

 Laat vrouwen met recidiverende uwi’s op het spreekuur 

komen. Veelvoorkomende oorzaken zijn bij jonge vrouwen 

seks; bij vrouwen van 24-45 een overactieve bekkenbodem en 

na de menopauze atrofie of een prolaps. De preventie bestaat 

respectievelijk uit voorlichting, verwijzing naar de bekken-

fysiotherapeut, lokale oestrogenen en een pessarium.

 Gebruik van een urinedagboek is handig om mictiefrequen-

tie en -volume te objectiveren.

Grote sessie: Let’s talk about sex…!
‘We zijn goed in luisteren, samenvatten en doorvragen. 

Waarom doen we dat dan niet ook als het om seks gaat?’ Ken-

nelijk vinden we het moeilijk en dan gaan we dat graag uit de 

weg. Maar daarmee doen we de patiënt tekort. Ook deze ses-

sie gebruikt humor als wapen om de belangrijkste bood-

schappen over te brengen:

 Libido bestaat niet. Je hebt seksuele prikkels nodig om zin in 

vrijen te krijgen, bijvoorbeeld herinneringen, fantasieën of 

aanrakingen, maar ook de context is erg belangrijk.

 Je kunt heel gewoon over seks praten, alsof het over een knie 

gaat. Neem hiervoor de tijd.

 Limburgse huisartsen lieten 6349 soa-tests verrichten, 0% 

Uitreiking Heert Dokterprijs 2015
De Heert Dokterprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste on-
derzoeksartikel in H&W in het afgelopen jaar. Er waren dertig arti-
kelen – een nieuw record – waarvan er drie zijn genomineerd.
De winnaar is Geert Jan Geersing met zijn artikel Uitsluiten van DVT 

met een klinische beslisregel. 
Hij beschrijft hierin hoe de 
D-dimeertest in combina-
tie met de Wells-beslisregel 
veilig kan worden toege-
past in de huisartsenprak-
tijk, mits er extra aan-
dacht is voor oncologische 
patiënten en mensen die 
eerder een trombosebeen 
hebben doorgemaakt.

Kleine Sessies: voor elk wat wils
De congresgangers kunnen een keuze maken uit maar liefst 24 
kleine sessies. Tal van onderwerpen komen hierbij aan bod, van 
(voorgenomen) zwangerschap tot de overgang, van ‘beter in bed’ 
tot seksueel misbruik, van diversiteit in seksualiteit tot soa. En alles 
wat daar tussenin maar denkbaar is.
Ook zijn er vaardigheidstrainingen, waarbij de deelnemers zich 
kunnen oefenen in het inbrengen van implanon, IUD en katheter, en 
het aanmeten van een pessarium.

Aankondiging NHG-Congres 2016: A – Z:  over Alledaags & Zeldzaam
Janny Dekker is voorzitter van het volgende NHG-Congres, dat 
plaatsvindt op 18 november in Leeuwarden. Dan wordt ook gevierd 
dat het NHG 60 jaar bestaat. Het congres zal ‘rode vlaggen plaatsen 
en blinde vlekken voorkomen’. 
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