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Zoek jezelf broeders…
‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid,’ zo luidt een bekend spreek-
woord. Dan is er goed nieuws: het was nog nooit zo eenvoudig jezelf te le-
ren kennen als tegenwoordig.

Ken jezelf
Met de opkomst van internet is jezelf leren kennen door het doen van zelf-
onderzoek veel gemakkelijker geworden. Er zijn online vragenlijsten om je 
IQ of EQ te bepalen en om te onderzoeken of je een depressie of de ziekte 
van Pfeiffer hebt. Ook zijn medische instrumenten commercieel beschik-
baar om bijvoorbeeld thuis de bloeddruk te meten. Bij de drogist zijn di-
verse zelftests te koop om je glucose of cholesterol te bepalen of om een 
allergie of soa te diagnosticeren. De huisarts wordt steeds vaker geraad-
pleegd naar aanleiding van de uitkomst van dergelijke zelftests. Wat is de 
waarde van deze zelftests en wat moet je daar als huisarts mee? In dit 
nummer geeft Martine Ickenroth in een beschouwing informatie over de 
waarde van zelftests en Pim Assendelft biedt in een commentaar aankno-
pingspunten hoe je er als huisarts mee om kunt gaan.

Overigens blijkt steeds weer dat met zelfmetingen van de bloeddruk 
lagere waarden worden vastgesteld dan wanneer de huisarts de bloed-
druk meet. Mark van der Wel introduceert in zijn beschouwing een nieu-
we methode voor bloedrukmeting om dit wittejasseneffect te reduceren.

Wees jezelf
Kees van Kooten en Wim de Bie zongen als Simplistisch Verbond in 1975 
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. Zij signaleerden in de jaren 
zeventig en tachtig als geen ander nieuwe ontwikkelingen en slaagden er 
keer op keer in daar puntige sketches of liedjes over te maken. Zij waren 
hun tijd ver vooruit. Zo zagen zij al heel vroeg de toenemende aandacht 
voor zelfbewustzijn die in de jaren zeventig uit het oosten werd geïmpor-
teerd. Bij de Universiteit van Massachusetts werd mindfulness, een tech-
niek om bewuster in het hier en nu te leven, voor het eerst ingezet om het 
leed te beperken bij onder andere chronische pijn waaraan niets meer kon 
worden gedaan. De aandacht voor mindfulness is de laatste jaren toege-
nomen. Hiske van Ravensteijn doet verslag van haar onderzoek naar het 
effect van mindfulnesstrainingen bij patiënten met somatisch onvol-
doende begrepen lichamelijke klachten.

Zoek jezelf…
Breng uw zelfkennis in praktijk. Immers als je weet wat je weet, weet je 
pas wat je niet weet. Het is aan u om in dit nummer niet de artikelen te 
lezen over onderwerpen waarvan u al veel weet. Het is verstandiger om u 
te richten op onderwerpen waarvan u minder weet. ▪

Just Eekhof
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Allopurinol nog niet 
bewezen effectief bij 
jicht
Jicht is de meestvoorkomende inflam-

matoire artritis bij mannen ouder 

dan veertig jaar en postmenopauzale 

vrouwen. Een verhoogd serumurine-

zuurgehalte speelt hierbij waarschijn-

lijk een grote rol. Artsen schrijven 

allopurinol vaak voor om het serum-

urinezuurgehalte te verlagen. Seth et 

al. concluderen in hun review dat al-

lopurinol het urinezuurgehalte in het 

bloed inderdaad verlaagt. Het is echter 

nog niet overtuigend aangetoond dat 

dit ook daadwerkelijk leidt tot minder 

jichtaanvallen.

Recent verscheen er een update van de 

Cochrane Database over effectiviteit 

van allopurinol. De auteurs analyseer-

den in totaal 11 trials met gezamenlijk 

4531 patiënten. Twee RCT’s vergeleken 

allopurinol met placebo en hieruit 

bleek dat allopurinol effectiever was 

dan placebo in het verlagen van het 

serumurinezuurgehalte: 96% van de 

behandelde patiënten bereikte de 

streefwaarde. De aanvalsfrequentie 

nam echter onvoldoende af, de absolute 

risicoreductie was 4%. Dat wil zeggen 

dat bij het behandelen van 100 patiën-

ten er 4 aanvallen worden voorkomen. 

En dat terwijl 6% van de patiënten moet 

stoppen met allopurinol vanwege lever-

testafwijkingen, diarree of jichtaanval-

len binnen 24 uur na het starten van de 

medicatie.

De auteurs concluderen dat er een 

verlaging kan ontstaan in de serum-

concentratie van het urinezuur bij het 

gebruik van allopurinol, en dat er meer 

onderzoek nodig is om een definitieve 

uitspraak te doen over het effect van 

allopurinol op het verminderen van het 

aantal jichtaanvallen. Dit is in lijn met 

onze NHG-Standaard Atritis, die allo-

purinol noemt als een behandeloptie bij 

hoge lijdensdruk van de patiënt en bij 

patiënten met meer dan drie jichtaan-

vallen per jaar. De standaard vermeldt 

wel dat er weinig overtuigend bewijs is 

en dat dit voornamelijk is gebaseerd op 

best practice. Deze recente Cochrane-

review bevestigt deze conclusie op-

nieuw.

Jurgen Damen

Seth R, et al. Allopurinol for chronic gout (Re-

view) Cochrane Database Syst Rev 

2014;10:CD006077.

Bijwerkingen van 
amoxicilline-
clavulaanzuur
Nieuw onderzoek laat zien dat am-

oxicilline-clavulaanzuur bij 1 op de 10 

patiënten zorgt voor diarree terwijl 

amoxicilline geen verhoogd risico op 

diarree geeft. Beide middelen geven 

een even grote kans op schimmelin-

fecties (1 op de 27 patiënten). 

Huisartsen schrijven bijna dagelijks 

amoxicilline voor, al dan niet met 

clavulaanzuur. Wanneer een antibioti-

cum wordt gestart worden de voor- en 

nadelen van de verschillende middelen 

tegen elkaar afgewogen. 

Het registreren van bijwerkingen 

in de dagelijkse praktijk wordt be-

moeilijkt door de overlap met ziek-

teverschijnselen en het gebrek aan 

routinematige melding door patiënten 

en artsen. Daarom gebruikten de 

onderzoekers klinische trials waarin 

bijwerkingen systematisch werden 

geregistreerd. In een systematische re-

view verzamelden ze alle onderzoeken 

waarin gebruikgemaakt werd van am-

oxicilline of amoxicilline-clavulaan-

zuur voor uiteenlopende indicaties. 

Uiteindelijk vonden ze 25 onderzoeken 

die de bijwerkingen op een goede 

manier registreerden. Gemiddeld 

kreeg 1 op de 10 patiënten diarree van 

amoxicilline-clavulaanzuur, terwijl 

dit risico bij gebruik van amoxicilline 

niet verhoogd was. Zowel amoxicilline 

als amoxicilline-clavulaanzuur zorgde 

voor een verhoogd risico op candida-

infecties: 1 op de 27 patiënten kreeg 

een dergelijke infectie. Opvallend was 

dat er geen verhoogd risico werd ge-

vonden op huiduitslag, misselijkheid 

en overgeven. 

Het was al bekend dat de toevoe-

ging van clavulaanzuur aan amoxi-

cilline vaker diarree veroorzaakt dan 

amoxicilline alleen. Dit onderzoek 

geeft duidelijk aan hoe groot dat risico 

is. Minder bekend is dat deze middelen 

beide het risico op schimmelinfecties 

verhogen. Het onderzoek baseert zich 

op al verrichte klinische trials, waarin 

vaak relatief gezonde patiënten geïn-

cludeerd worden. Dit zorgt waarschijn-

lijk voor een relatieve onderschatting 

van het aantal bijwerkingen. In de 

dagelijkse praktijk kan dit onderzoek 

gebruikt worden om patiënten te in-

formeren over de kans op bijwerkingen 

van antibiotica. ▪

Tobias Bonten

Gillies M, et al. Common harms from amoxicillin: 

a systematic review and meta-analysis of rando-

mized placebo-controlled trials for any indica-

tion. CMAJ 2014;doi:10.1503/cmaj.140848.

Dit is een gecorrigeerde versie van het eerder verschenen 
nieuwsbericht onder de titel ‘Allopurinol is niet effectief bij 
jicht’. Onze excuses voor de verwarring die de te ferme conclu-
sie van het eerdere nieuwsbericht mogelijk heeft gegeven.
De redactie
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Beperkte waarde 
alarmsignalen bij 
lagerugpijn
Lagerugpijn is in het algemeen een 

onschuldige, zelflimiterende aan-

doening, maar soms is het een uiting 

van  ernstig onderliggend lijden, zoals 

een wervelfractuur of een metastase. 

Patiënten met alarmsignalen worden 

daarom vaak verwezen voor verder on-

derzoek. Een recente review laat ech-

ter zien dat de voorspellende waarde 

van de meeste alarmsignalen sterk 

wordt overschat.

Downie et al. onderzochten de litera-

tuur op onderzoeken over de voorspel-

lende waarde van 26 alarmsignalen 

voor wervelfracturen en 27 voor malig-

niteiten. Uiteindelijk vonden ze 14 on-

derzoeken die aan alle inclusiecriteria 

voldeden. De kans op een wervelfrac-

tuur bij een patiënt die de huisarts be-

zoekt met aspecifieke lagerugklachten 

schatten zij op 1%. De kans van deze 

patiënten op een wervelmetastase is 

ongeveer 0,5%. De meeste traditionele 

alarmsymptomen die in verschillende 

internationale richtlijnen aangehou-

den worden, scoorden niet veel beter 

dan het toeval. Echter, patiënten die 

langdurig corticosteroïden gebruikten, 

hadden ongeveer 30% kans op een frac-

tuur. Bij vrouwen ouder dan 64 jaar 

was dat ongeveer 15%. Ten slotte was 

de kans op een wervelfractuur ook ver-

hoogd tot maximaal 10% als er sprake 

was van een ernstig trauma in de an-

amnese. Als er sprake was van twee of 

drie alarmsymptomen steeg het risico 

van 15% naar bijna 90%. De kans op een 

wervelmetastase als oorzaak van de 

rugklachten was alleen verhoogd bij 

patiënten die al bekend waren met een 

maligniteit en was gemiddeld 30%. 

Aanvullend onderzoek bij patiënten 

met aspecifieke lagerugklachten op 

basis van alarmsymptomen kan dus 

aanzienlijk beperkt worden. Leeftijd 

bij mannen, onbegrepen vermagering 

of onvoldoende reactie op de behande-

ling hebben onvoldoende voorspellende 

waarde voor een wervelfractuur of een 

metastase. Ook traditionele risicofacto-

ren als de ernst van de pijn, uitstraling 

of lokalisaties van de pijn, acuut begin 

of neurologische uitval waren niet 

gecorreleerd met de aanwezigheid van 

een maligniteit. De noodzaak om bij 

deze patiënten aanvullend onderzoek 

te laten doen is dan ook vaak niet aan-

wezig. Zo kan de gezondheidszorg toch 

weer wat goedkoper. ▪

Bèr Pleumeekers 

Downie A, et al. Red flags to screen for malig-

nancy and fracture in patients with low back 

pain: systematic review. BMJ 2013;347:f7095.

Inlegzool en 
valgusbrace bij 
gonartrose niet zinvol
Conservatieve behandeling van gon-

artrose bestaat vooral uit analgetica, 

gewichtsreductie en bewegen. Inleg-

zolen en braces worden vooralsnog 

niet aanbevolen. Aangezien bekend 

is dat de varusstand samenhangt 

met de ernst van de artrose, ligt het 

voor de hand dat inlegzolen en braces 

verbetering geven door correctie van 

de standafwijking. Dit blijkt niet het 

geval. Gewichtsreductie, hoe moeilijk 

ook, blijft een veel belangrijker pijler 

van de behandeling. 

De onderzoekers beoordeelden de bio-

mechanische effecten van zowel een 

laterale inlegzool als een valgusbrace 

onder patiënten met vroege gonartrose 

en varusstand. Hiertoe analyseerden 

zij data van een eerdere RCT van uit-

eindelijk 80 patiënten in een gespecia-

liseerde kliniek. Alle patiënten werden 

initieel behandeld met voorlichting, 

analgetica en fysiotherapie, waarna zij 

werden gerandomiseerd voor ofwel een 

inlegzool, ofwel een valgusbrace. Een 

dynamische loopanalyse werd verricht 

met en zonder orthese, waarbij metin-

gen werden gedaan door middel van 

vaste markeerpunten op het lichaam. 

Bepaald werd voornamelijk het knie-

adductiemoment, wat mag worden 

beschouwd als het meetinstrument van 

mediale dan wel laterale kniebelasting. 

Zowel het effect bij aanvang van behan-

deling als het effect na 6 weken werd 

gemeten. Daarnaast was er aandacht 

voor verschillen tussen subgroepen wat 

betreft therapietrouw, BMI en mate van 

artrose. Data-analyse vond plaats met 

een regressie-analyse op basis van het 

intention-to-treatprincipe.

Bij aanvang was er een gemiddelde 

reductie van 4% (p = 0,003) van het piek-

knieadductiemoment bij patiënten met 

een inlegzool, vergeleken met patiënten 

zonder inlegzool. Na 6 weken was dat 

effect verminderd tot een reductie van 

1% (p = 0,001). Waarschijnlijk zijn deze 

verschillen klinisch te gering om op te 

merken. Bij de bracegroep bleek er geen 

enkel biomechanisch verschil meetbaar, 

noch bij aanvang, noch na 6 weken. De 

subgroepanalyse toonde geen verschil-

len in biomechanische parameters voor 

overgewicht, mate van artrose noch in 

de mate waarin de patiënten zelf effect 

rapporteerden. ▪

Marloes Klein

Duivenvoorden T, et al. Do laterally wedged 

insoles or valgus braces unload the medial com-

partment of the knee in patients with osteo-

arthritis? Clin Orthop Relat Res 2014 [Epub 

ahead of print].

Rectificatie
In het journaal van H&W 12 (Huisarts Wet 
2014;57:620) is een fout geslopen in het 
bericht ‘Generieke middelen effectiever 
dan merkmiddelen’. Er staat dat de adhe-
rentie 7% bedraagt in de eerste en 71% in 
de tweede groep (p < 0,001). De genoem-
de 7% moet 77% zijn.
De redactie
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Haperingen in de 
witte motor

Melk is goed voor elk, melk moet, melk 

de witte motor; allemaal slogans waar-

mee de zuivelindustrie de Nederlan-

ders aan drie pinten van het witte goed 

per dag probeerde te krijgen. Melk 

bevat diverse essentiële voedingsstof-

fen en zou onder andere bijdragen aan 

sterke botten. Zweeds onderzoek zet 

nu evenwel vraagtekens bij de gezond-

heidsvoordelen van melk. Melkgebruik 

zou zelfs leiden tot extra sterfte.

Het onderzoek analyseert gegevens over 

twee grote Zweedse cohorten van ruim 

60.000 vrouwen en 45.000 mannen die 

respectievelijk eind jaren ’80 en in 1997 

uitgebreid ondervraagd werden over 

voedingsgewoonten, en wier lotgeval-

len tot eind 2010 gevolgd werden. In een 

periode van gemiddeld 20,1 jaar waren 

15.541 van de vrouwen overleden en 

kregen 17.252 vrouwen een fractuur, van 

wie 4259 een heupfractuur. Bij de man-

nen waren er in een periode van gemid-

deld 11,2 jaar 10.112 sterfgevallen, 5066 

botbreuken en 1166 gebroken heupen. 

Op basis van deze gegevens berekenen 

de onderzoekers dat de kans op sterfte 

bij vrouwen die ten minste 3 glazen 

melk per dag drinken 1,93 maal zo groot 

is als die van vrouwen die gemiddeld 

minder dan 1 glas melk per dag drinken 

(95%-BI 1,80 tot 2,06). Per dagelijks glas 

neemt de kans op sterfte bij vrouwen 

met 15% en bij mannen met 3% toe. Daar-

naast blijkt meer melk niet te leiden tot 

een lagere kans op fracturen. Bij vrou-

wen is de kans op heupfracturen bij gro-

tere melkconsumptie zelfs verhoogd. 

De onderzoekers beargumenteren 

dat D-galactose die vrijkomt bij de ver-

tering van lactose die in ruime mate 

aanwezig is in melk, verantwoordelijk 

is voor de gezondheidsschade door 

melk. Melkconsumptie blijkt in enkele 

kleinere cohorten gepaard te gaan met 

verhoging van biomarkers voor oxida-

tieve stress en inflammatie.

Alle gevonden verbanden blijken af-

wezig als gekeken wordt naar de intake 

van gefermenteerde melkproducten 

(karnemelk en yoghurt) en kaas, waarin 

veel minder D-galactose aanwezig is. 

Vanwege het observationele onder-

zoeksdesign achten de onderzoekers 

het evenwel te vroeg om hun bevin-

dingen te vertalen in dieetadviezen. 

Onafhankelijke bevestiging van de uit-

komsten en experimentele verificatie 

van het gesuggereerde mechanisme is 

wenselijk. Vooruitlopend daarop kan 

het geen kwaad de witte motor op kar-

nemelk of yoghurt te laten lopen. ▪

Tjerk Wiersma

Michaёlsson K, et al. Milk intake and risk of 

mortality and fractures in women and men: 

cohort studies. BMJ 2014;349:g6015.

Geen effect van 
geïntegreerd 
diseasemanagement 
bij COPD

COPD wordt gekarakteriseerd door 

exacerbaties, fluctuerende sympto-

men en beperkingen. Geïntegreerd 

diseasemanagement door huisarts, 

praktijkondersteuner en fysiothera-

peut zou verbetering van deze klach-

ten kunnen geven. Recent onderzoek 

toont echter aan dat het de kwaliteit 

van leven en ziektelast niet verbetert.

Nederlandse onderzoekers evalueerden 

tussen 2010 en 2014 de effectiviteit 

van geïntegreerd diseasemanagement 

bij COPD-patiënten in huisartsen-

praktijken rond Leiden en Den Haag. 

Huisartsen, praktijkondersteuners en 

fysiotherapeuten van de patiënten in 

de interventiegroep (n = 554) kregen een 

tweedaagse training. Hierin kwamen 

onder meer uitvoering en interpretatie 

van spirometrie, het vaststellen van 

ziektelast, motiverende gespreksvoe-

ring, leefstijladviezen en het persoon-

lijk actieplan voor exacerbaties aan bod. 

De praktijken implementeerden naar 

eigen inzicht die elementen die nog 

niet in hun dagelijkse werkwijze wa-

ren ingebed. De controlegroep (n = 532) 

kreeg standaardzorg. Patiënten werden 

gedurende 24 maanden gevolgd.

Er was na 24 maanden geen verschil 

tussen beide groepen in ziektegerela-

teerde kwaliteit van leven (CCQ), zie-

kenhuisopnames, aantal exacerbaties, 

mate van dyspnoe (MRC), rookgedrag en 

fysieke activiteit. 

Wel beoordeelden de patiënten in de 

interventiegroep de follow-up en coör-

dinatie van zorg als beter.

Deze resultaten contrasteren met 

de conclusies van een vorig jaar ver-

schenen Cochrane-review (zie pagina 

111). Een mogelijke verklaring is dat 

de zorg voor COPD-patiënten in de 

Nederlandse huisartsenpraktijk ook 

zonder deze interventie al zeer goed is. 

Tegelijkertijd met het onderzoek werd 

namelijk de ketenzorg COPD op brede 

schaal in Nederland geïmplementeerd, 

waardoor integratie van zorg ook in de 

controlegroep waarschijnlijk zeer goed 

verliep. ▪

Vivianne Sloeserwij

Kruis AL, et al. Effectiveness of integrated 

disease management for primary care chronic 

obstructive pulmonary disease patients: results 

of cluster randomised trial. BMJ 2014;349:g5392.

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).
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Mindfulnesstraining voor SOLK

Momenteel is cognitieve gedragstherapie (CGT) de weten-

schappelijk best onderbouwde behandeling bij persisterende 

onverklaarde lichamelijke klachten. CGT zorgt vooral voor 

verbetering op het gebied van lichamelijke symptomen, li-

chamelijk functioneren en psychische klachten.5-7 In recent 

Nederlands onderzoek is opnieuw aangetoond dat CGT met 

name het lichamelijk functioneren verbetert.8 De gedragsthe-

rapie is met name op cognities gericht en daagt patiënten uit 

om hun gedrag van daaruit te veranderen.

Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT), oftewel 

mindfulnesstraining, is een relatief nieuwe behandeling. De 

training wordt groepsgewijs gegeven en omvat aandachtsoe-

feningen, bewegingsoefeningen en psycho-educatie. Doel is 

de deelnemers bewuster te maken van hun lichamelijke sen-

saties, gedachten en gevoelens. De training heeft een sterke 

focus op het lichaam en is ervaringsgericht: de deelnemers 

leren stilstaan bij de lichamelijke ervaring van het symptoom 

en bij de relatie tussen deze sensaties, hun gedachten en ge-

voelens.

Dat mindfulnesstraining effectief is, is aangetoond bij 

patiënten met angst- en stemmingsstoornissen, slaapstoor-

nissen, fibromyalgie, chronische pijn, hypochondrie en chro-

nischevermoeidheidssyndroom.9 De behandeling is echter 

nog niet opgenomen in de richtlijnen voor SOLK. Wij stelden 

ons ten doel de effectiviteit van mindfulnesstraining bij pa-

tiënten met SOLK te onderzoeken.

Methoden
In een gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek ver-

geleken we mindfulnesstraining met de gebruikelijke zorg. 

Aan het onderzoek namen 19 huisartsen in de regio Nijmegen 

deel, uit zowel rijkere als armere buurten. We selecteerden de 

10% frequentste bezoekers van hun praktijken in het afgelopen Inleiding

Ongeveer één op de vijf patiënten die de huisarts bezoeken, 

heeft somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.1,2 

Vaak verdwijnen de klachten spontaan, maar bij 10-16% van de 

patiënten blijven ze bestaan en leiden ze tot functionele be-

perkingen.1,3 De NHG-Standaard Somatisch onvoldoende ver-

klaarde lichamelijke klachten (SOLK) geeft de volgende defini-

tie van SOLK: lichamelijke klachten die langer dan enkele 

weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen 

somatische aandoening wordt gevonden die de klachten vol-

doende verklaart.4

Samenvatting
Van Ravesteijn H, Lucassen P. Mindfulnesstraining voor SOLK. Huisarts 
Wet 2015;58(2):62-5.
Achtergrond Patiënten met somatisch onverklaarde lichamelij-
ke klachten (SOLK) doen een groot beroep op de gezondheids-
zorg. Er is behoefte aan een behandeling die voor de patiënt ac-
ceptabel en effectief is. Wij onderzochten de effectiviteit van 
mindfulnesstraining, een vorm van cognitieve therapie.
Methode Onze onderzoekspopulatie (n = 125) recruteerden wij uit 
de 10% meest frequente bezoekers van 19 huisartsenpraktijken in 
de regio Nijmegen. Geïncludeerd werden patiënten die minimaal 
zes maanden last hadden van SOLK met functionele beperkingen. 
De deelnemers werden gerandomiseerd in een interventiegroep 
(n = 64) die mindfulnesstraining kreeg en een controlegroep (n = 
61) die de gebruikelijke zorg ontving. Primaire uitkomstmaten wa-
ren ervaren gezondheid en psychisch en fysiek functioneren, res-
pectievelijk gemeten met de vragenlijsten EQ-5D en SF-36 (MCS 
en PCS) bij de start van de training, na drie en na twaalf maanden.
Resultaten Bij de follow-upmetingen bleken de ervaren gezond-
heid en het fysiek functioneren in beide groepen vergelijkbaar, 
maar het psychisch functioneren was beter in de interventiegroep 
(effectgrootte 0,3). Deelnemers aan de mindfulnesstraining gaven 
aan dat zij zich energieker voelden en beter in staat waren om 
ondanks hun klachten toch familie en vrienden te ontmoeten. 
Ook deden zij minder beroep op ziekenhuiszorg en meer op de 
GGZ.
Conclusie Vanwege het positieve effect op het psychisch functi-
oneren is mindfulnesstraining een zinvolle aanvulling op het 
schaarse arsenaal aan beschikbare therapieën voor patiënten met 
onverklaarde lichamelijke klachten.

Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness, Postbus 9101, route 966, 6500 HB Nij-
megen: H. van Ravesteijn, psychiater i.o., mindfulnesstrainer. Radboudumc, afdeling Eerstelijns-

Dit artikel is een bewerking van Van Ravesteijn H, Lucassen P, Bor H, Van Weel C, Speckens A. 
Mindfulness-based cognitive therapy for patients with medically unexplained symptoms: a rando-
mized controlled trial. Psychother Psychosom 2013;82:299-310. Publicatie gebeurt met toestem-
ming van de uitgever.

Wat is bekend?
 ▪ Mindfulness-based cognitieve therapie (mindfulnesstrai-

ning) leidt tot een forse vermindering van de kans op terugval bij 
patiënten met recidiverende depressies.

 ▪ Bij patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klach-
ten (SOLK) leidt cognitieve gedragstherapie vooral tot verbete-
ring van het fysieke functioneren.

Wat is nieuw?
 ▪ Mindfulnesstraining leidt bij patiënten met SOLK tot een sig-

nificante verbetering van het psychisch functioneren.
 ▪ Deelname aan een mindfulnesstraining is haalbaar voor deze 

patiënten.
 ▪ Patiënten met SOLK besteden na een mindfulnesstraining 

zoveel minder aan ziekenhuiszorg dat de interventie binnen een 
jaar kosteneffectief is.

Hiske van Ravesteijn, Peter Lucassen
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Meetinstrumenten en uitkomstmaten
Onze primaire uitkomstmaat was de ervaren gezondheid, ge-

meten met de vijfdimensionale EuroQol vragenlijst (EQ-5D) en 

uitgedrukt in een score van 0 (slechtst voorstelbare gezond-

heid) tot 100 (best voorstelbare gezondheid). Het psychisch en 

lichamelijk functioneren maten wij met de mental component 

summary (MCS) en de physical component summary (PCS) van de Me-

dical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-

36), uitgedrukt in een score van 0 (slecht) tot 100 (uitstekend). 

We gebruikten ook de acht subschalen van de SF-36 waarop 

onder andere pijn, vitaliteit en sociaal functioneren gescoord 

worden. Ziekteangst maten we met de Whiteley Index (WI) op 

een schaal van 0 tot 56 (hogere scores duiden op meer angst). 

Deze vragenlijsten werden afgenomen bij de start van de trai-

ning en nogmaals na drie en na twaalf maanden. Om het 

gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen te meten, vroe-

gen we de deelnemers maandelijks een kalender in te vullen 

waarop ze hun zorggebruik aangaven (bijvoorbeeld huisarts, 

fysiotherapeut, specialist of alternatieve genezer).

Statistische analyse
De analyse werd uitgevoerd op basis van intention-to-treat. 

Een secundaire ‘per-protocolanalyse’ werd uitgevoerd met 

deelnemers die minimaal vier sessies mindfulnesstraining 

hadden gevolgd en deelnemers die de gebruikelijke zorg vol-

gens protocol hadden ontvangen. Deze twee groepen verge-

leken we met covariantieanalyse (ANCOVA). De effectgrootte 

hebben we uitgedrukt in Cohen’s d, een dimensieloos getal dat 

gelijk is aan het verschil tussen de gemiddelden van de twee 

groepen, gedeeld door de standaarddeviatie. Hoe dichter dit 

getal nadert tot 0, hoe kleiner het effect. De verschillen tus-

sen de baselinemeting en de metingen na 3 en 12 maanden 

binnen de groepen bepaalden we met gepaarde t-toetsen. De 

analyses werden uitgevoerd met SPSS, versie 16.

Kwalitatief onderzoek
Parallel aan het onderzoek hebben we op drie momenten 

twaalf deelnemers uit de interventiegroep uitgebreid geïn-

terviewd.11 We hebben de interviews uitgebreid kwalitatief 

geanalyseerd om de mogelijke werkingsmechanismen te on-

derzoeken van mindfulnesstraining bij patiënten met chro-

nische onverklaarde lichamelijke klachten.

Resultaten
Van de 2231 ‘frequentste patiënten’ excludeerden de 19 deelne-

mende huisartsen er 1546 (69%), meestal omdat de klachten vol-

ledig verklaard werden door een lichamelijke ziekte of omdat er 

geen lichamelijke klachten (meer) waren. Van de 685 patiënten 

die in aanmerking kwamen, waren er 185 (27%) geïnteresseerd in 

deelname aan het onderzoek en van hen hebben wij er 153 (22%) 

geïnterviewd. Achttien patiënten werden uitgesloten omdat ze 

niet aan de inclusiecriteria voldeden en tien patiënten zagen 

af van deelname, meestal vanwege tijdgebrek. In totaal werden 

125 patiënten geïncludeerd en gerandomiseerd, 64 kwamen in 

de interventiegroep terecht en 61 in de controlegroep.

jaar en vroegen de huisartsen om op deze patiënten de exclu-

siecriteria van het onderzoek toe te passen: frequent bezoek 

aan de huisarts om een andere reden dan lichamelijke klach-

ten, lichamelijke klachten die volledig verklaard worden door 

een lichamelijke ziekte, geen beperkingen ervaren ten gevolge 

van de lichamelijke symptomen, psychose of bipolaire stoor-

nis in de voorgeschiedenis, huidig alcohol- of drugsmisbruik, 

cognitieve beperkingen, problemen met de Nederlandse taal 

en het reeds gevolgd hebben van mindfulnesstraining.

De aldus geselecteerde patiënten werden uitgenodigd en 

bij interesse in deelname geïnterviewd. Tijdens het onder-

zoeksinterview werd bepaald of deelnemers voldeden aan de 

inclusiecriteria: gedurende minimaal zes maanden licha-

melijke klachten ervaren die niet (volledig) verklaard worden 

door een lichamelijke ziekte of middelengebruik en die aan-

leiding geven tot functionele beperkingen. Tijdens het inter-

view kwamen zowel lichamelijke als eventuele psychische 

klachten aan de orde. De huisartsen ontvingen een brief over 

iedere deelnemende patiënt met de resultaten van het onder-

zoeksinterview. Vervolgens randomiseerden wij de patiënten 

met een door de computer gegenereerde tabel.

Interventie
Deelnemers aan de mindfulnesstraining ontvingen naast 

de gebruikelijke zorg acht wekelijkse sessies van tweeën-

half uur en één zes uur durende ‘stiltedag’. Verder kregen 

ze de opdracht om dagelijks ongeveer drie kwartier thuis 

te oefenen. Ons trainingsprotocol was gebaseerd op het 

protocol voor MBCT bij recidiverende depressies,10 met 

kleine aanpassingen om de training geschikt te maken 

voor patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten. 

De trainingen werden gegeven door twee ervaren mind-

fulnesstrainers: beiden hadden een tweejarige opleiding 

tot trainer gevolgd en meer dan dertig trainingen gegeven 

aan patiënten met een psychiatrische en/of lichamelijke 

ziekte. Het programma bestond uit formele meditatieoe-

feningen, zoals de bodyscan, zittende meditatie en loop-

meditatie, bewegingsoefeningen en psycho-educatie over 

lichamelijke klachten. Verder werd de deelnemers ge-

vraagd bewuster om te gaan met dagelijkse bezigheden, 

zoals eten en douchen, en werd aandacht besteed aan het 

monitoren van activiteiten, het identificeren van automa-

tische negatieve gedachtepatronen en het ontwikkelen 

van een terugvalpreventieplan. De groepsgrootte varieer-

de van 7 tot 14 patiënten.

Controlegroep
Deelnemers in de controlegroep werd gevraagd gedurende een 

jaar geen mindfulnesstraining te volgen. Verder mochten zij, 

net als de patiënten in de interventiegroep, alle zorg gebrui-

ken die zij normaliter ook zouden gebruiken, zoals fysiothera-

pie, medicatie of bezoek aan een medisch specialist, huisarts 

of alternatief genezer. Na dat jaar werd de mindfulnesstrai-

ning alsnog kosteloos aangeboden.
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Effecten van mindfulnesstraining
Acht van de 61 deelnemers in de interventiegroep startten 

niet met de mindfulnesstraining: vier vanwege tijdgebrek, 

drie vanwege fysieke beperkingen en één verkoos uiteindelijk 

toch een andere behandeling. Van de 53 patiënten die met de 

mindfulnesstraining startten, rondden er 49 (92%) de training 

af. Drie maanden na de start was de ervaren gezondheid in 

beide onderzoeksgroepen niet significant verschillend [tabel 

2]. Wel was het psychisch functioneren van de deelnemers in 

de interventiegroep significant beter dan in de controlegroep 

(scoreverschil op de MCS: 3,9 punten; 95%-BI 0,2 tot 7,6). De ef-

fectgrootte (Cohen’s d) was 0,34. De verbetering kwam vooral 

tot uiting in een toegenomen vitaliteit (verschil: 7,4 punten; 

95%-BI 1,1 tot 14) en beter sociaal functioneren (verschil: 9,5 

punten; 95%-BI 1,4 tot 18). In de per-protocolanalyse bleek dat 

de gemiddelde score op de WI – de angst dat men een ernstige 

ziekte had – na de mindfulnesstraining significant gedaald 

was ten opzichte van de controlegroep (p = 0,05).

Twaalf maanden na de baselinemeting waren er geen sig-

nificante verschillen meer tussen de twee condities. Opval-

lend was wel dat in dat jaar zowel de ervaren gezondheid (met 

5,8 punten; 95%-BI 1,1 tot 10) als het fysiek functioneren (met 

3,2 punten; 95%-BI 0,61 tot 5,8) significant verbeterd was in de 

mindfulnessgroep, en in de controlegroep niet.

Het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen verschil-

de in beide onderzoeksarmen niet sterk. In het onderzoeksjaar 

hadden deelnemers aan de mindfulnesstraining gemiddeld 

26 contacten (mediaan 38, SD 35), deelnemers die de gebruike-

lijke zorg kregen gemiddeld 22 contacten (mediaan 39, SD 41). 

In het onderzoeksjaar daalden de uitgaven aan ziekenhuis-

zorg in de interventiegroep, en waren deze ook lager dan in 

de controlegroep (gemiddeld 640 euro versus 860 euro). Daar-

entegen nam het beroep op geestelijke gezondheidzorgvoor-

zieningen toe en was dit ook hoger dan in de controlegroep 

(gemiddeld 431 euro versus 224 euro).12

In de kwalitatieve analyse hebben we een ‘proces van ver-

andering door mindfulnesstraining’ geïdentificeerd.11 Daarin 

kunnen zes stappen worden onderscheiden: aanwezig zijn, 

bewust zijn, inzicht in patronen, acceptatie, verandering van 

patronen en zelfcompassie. De deelnemers die grote financi-

ele of sociale problemen hadden, waren minder goed in staat 

om de training te volgen; zij konden hun aandacht niet goed 

bij de oefeningen houden. Een aantal patiënten ontdekte dat 

ze moeite hadden om hun grenzen aan te geven aan anderen. 

Acceptatie van de lichamelijke klachten blijkt een cruciale 

stap om tot verandering van gedragspatronen te komen, zoals 

het aanpassen van werktijden, het aangeven van grenzen aan 

collega’s en familie, het veranderen van eetgewoonten en rust 

nemen.

Discussie
Ons onderzoek is het eerste gerandomiseerde gecontro-

leerde klinische onderzoek naar de effecten van mindful-

nesstraining bij huisartspatiënten met SOLK. Een kwart 

van de uitgenodigde patiënten was bereid tot deelname aan 

De 125 geïncludeerde patiënten hadden in het jaar vóór 

inclusie gemiddeld 10 bezoeken aan hun huisarts gebracht. 

Naast de onverklaarde lichamelijke klachten hadden 101 pa-

tiënten (81%) minimaal één comorbide chronische lichame-

lijke ziekte, zoals diabetes mellitus of COPD, 36 patiënten (29%) 

hadden zelfs drie of meer comorbide ziekten en 42 patiënten 

(33%) hadden een comorbide angststoornis en/of depressieve 

stoornis.

In totaal 8 deelnemers trokken zich voor de eerste meting 

terug uit het onderzoek, 3 in de interventiegroep en 5 in de 

controlegroep, zodat de de analyse uiteindelijk 117 deelnemers 

omvatte: 61 in de interventiegroep en 56 in de controlegroep. 

Hun kenmerken staan in [tabel 1]. Er waren geen belangrijke 

verschillen tussen de deelnemers in de interventie- en in de 

controlegroep.

Tabel 1 Demografische en klinische kenmerken van de deelnemers (n = 117)

Mindfulnesstraining
n = 61

Gebruikelijke zorg
n = 56

Leeftijd, gemiddelde (SD) 47,6 jaar (11) 46,5 jaar (12)

Vrouw 49 (80%) 38 (68%)

Burgerlijke staat

 ▪ alleenstaand/ongehuwd 30 (49%) 22 (39%)

 ▪ gescheiden 20 (33%) 20 (36%)

 ▪ getrouwd 11 (18%) 11 (20%)

 ▪ weduwe/weduwnaar  0 (0%)  3 (5%)

Werk hebbend 29 (48%) 30 (54%)

Opleidingsniveau

 ▪ laag (basisschool, vbmo) 18 (30%) 20 (36%)

 ▪ gemiddeld (havo, mbo) 28 (46%) 20 (36%)

 ▪ hoog (hbo, wo) 15 (25%) 16 (29%)

Geboren in Nederland 53 (87%) 48 (86%)

Belangrijkste lichamelijke klacht

 ▪ vermoeidheid 17 (28%) 14 (25%)

 ▪ gewrichtsproblemen 12 (20%)  6 (11%)

 ▪ rugpijn 7 (12%)  9 (16%)

 ▪ overige spier- en gewrichtsklachten 13 (21%) 10 (18%)

 ▪ gastro-intestinale klachten  6 (10%)  7 (13%)

 ▪ neurologische klachten  3 (5%)  8 (14%)

Beperking in het dagelijks functioneren

 ▪ matig 29 (48%) 27 (48%)

 ▪ ernstig 32 (52%) 29 (52%)

Lichamelijke ziekten

 ▪ hypertensie 18 (30%) 11 (20%)

 ▪ artrose 11 (18%)  8 (14%)

 ▪ astma/bronchitis 11 (18%)  6 (11%)

 ▪ type-2-diabetes  6 (10%)  5 (9%)

Psychiatrische aandoeningen

 ▪ hypochondrie  2 (3%)  1 (2%)

 ▪ depressieve stoornis  9 (15%) 13 (23%)

 ▪ angststoornis 15 (25%) 14 (25%)

Alle cijfers in n (%), tenzij anders aangegeven.
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tioneren leidt, lijkt mindfulnesstraining vooral het psychisch 

functioneren te verbeteren. Daarmee heeft de huisarts een ex-

tra behandeloptie voor de patiënt met SOLK. ▪
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mindfulnesstraining. Omdat er geen eerdere vergelijkbare 

onderzoeken gedaan zijn, is het niet mogelijk de participatie-

bereidheid te vergelijken.

Voor het merendeel van deze patiënten bleek de interven-

tie haalbaar: 92% van de deelnemers die aan de training be-

gonnen, heeft de oefeningen tijdens de sessie uitgevoerd en de 

training afgerond. We hebben niet onderzocht of deze deel-

nemers ook daadwerkelijk het huiswerk hebben gedaan; dit 

kan gezien worden als een beperking van ons onderzoek. Op 

geen van de meetmomenten was er een significant verschil 

tussen de twee groepen qua ervaren gezondheid; wel was er 

een significant, zij het bescheiden verschil in psychisch func-

tioneren.

Het effect van mindfulnesstraining op het psychisch func-

tioneren is klein tot gemiddeld (Cohen’s d 0,34), maar groter dan 

het effect van antidepressiva bij milde en matig ernstige de-

pressies.13 Gezien de persisterende aard van onverklaarde li-

chamelijke klachten is het gevonden effect bemoedigend. De 

patiënten die mindfulnesstraining hadden gevolgd, scoorden 

hoger op vitaliteit en sociaal functioneren dan degenen die de 

gebruikelijke zorg hadden gekregen, en ook hun angst voor 

het hebben van een ernstige ziekte was significant lager. Er 

is verder onderzoek nodig om te bepalen of dit een klinisch 

relevante afname is.

Uit ons kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat mind-

fulnesstraining patiënten leert bij hun lichamelijke klachten 

stil te staan en deze te verdragen, en tegelijkertijd hun gedrag 

minder te laten bepalen door hun klachten.11 Ook zagen we 

dat de patiënten betere zelfzorg toepassen, bijvoorbeeld door 

hun werktijden aan te passen en hun grenzen beter aan te 

geven aan anderen. Door het ervaringsgerichte leren blijken 

deelnemers tot sterke inzichten te komen die hen, vanuit ei-

gen motivatie, leiden naar gedragsverandering.

Gezien het beperkte arsenaal aan behandelopties voor pa-

tiënten met persisterende onverklaarde lichamelijke klachten 

stemt het optimistisch dat mindfulnesstraining voor een deel 

van deze patiënten een haalbare en vruchtbare training is. 

Waar CGT met name tot een verbetering van het fysieke func-

Baseline Na 3 maanden Na 12 maanden

mindfulness
(n = 61)

gebruikelijke zorg
(n = 56)

mindfulness
(n = 58)

gebruikelijke zorg
(n = 53)

mindfulness
(n = 57)

gebruikelijke zorg
(n = 50)

Ervaren gezondheid (EQ-5D),
schaal 0-100

58,2 (17,4) 62,9 (14,4)1 63,8 (17,1)* 64,2 (16,7) 63,5 (18,3)* 66,7 (16,9)

Fysiek functioneren (PCS),
schaal 0-100

36,3 (9,62) 40,7 (9,60) 38,2 (11,0) 41,4 (11,5) 39,6 (12,1)* 42,7 (10,2)

Psychisch functioneren (MCS),
schaal 0-100

44,3 (11,5) 41,5 (11,7) 47,4 (11,6)*† 42,2 (12,3)† 47,0 (12,3)* 46,3 (10,5)*

Angst voor ziekte (WI),
schaal 0-56

23,1 (8,61) 23,3 (10,3) 20,6 (9,16)* 21,9 (9,26) 20,6 (9,19)* 22,6 (10,1)

Gemiddelde vragenlijstscores (SD). 
EQ-5D = vijfdimensionale EuroQol vragenlijst; MCS = 36-item Short Form, mental component summary; PCS = 36-item Short Form, physical component 
summary; WI = Whiteley Index. 
* Significant verschil tussen voor- en nameting (p ≤ 0,05, gepaarde T-toets). 
† Significant verschil tussen mindfulness en gebruikelijke zorg (p ≤ 0,05; ANCOVA, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau).

Tabel 2 Effecten van mindfulnesstraining
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Huisartsenzorg bij overgewicht en obesitas

van de Nederlandse gezondheidszorg een belangrijke rol spe-

len bij de preventie en behandeling van overgewicht en obesi-

tas. Hierbij kunnen zij de NHG-Standaard Obesitas als richt-

lijn gebruiken.

De NHG-Standaard Obesitas beschrijft wanneer diag-

nostiek, behandeling en doorverwijzing geïndiceerd zijn bij 

zwaarlijvige patiënten.2 Diverse (internationale) onderzoeken 

hebben echter laten zien dat huisartsen slechts bij de helft 

van hun patiënten met obesitas die op het consult verschij-

nen het gewichtsprobleem bespreken of voorlichting geven.3,4 

Bepaalde kenmerken van huisartsen, zoals leeftijd en het ver-

trouwen in effectieve dieetzorg, blijken gerelateerd te zijn aan 

de wijze waarop huisartsen zwaarlijvige patiënten behan-

delen.5 Ook het verwijsgedrag verschilt tussen huisartsen en 

hangt samen met de houding van huisartsen jegens andere 

zorgverleners,6 de mate van interdisciplinaire communicatie 

en de kosten van dieetadvies.7 Het is niet bekend hoe het be-

handelbeleid er in de Nederlandse praktijk uitziet. Wij wilden 

daarom factoren onderzoeken die zijn gerelateerd aan de be-

handeling van patiënten met overgewicht en obesitas. Meer 

inzicht in deze factoren kan bijdragen aan een verbetering 

van de zorg voor patiënten met overgewicht of obesitas. 

Methoden
Voor een uitgebreide beschrijving van de methode en de ge-

bruikte vragenlijst verwijzen we naar het originele artikel.8

Vragenlijst
In december 2012 hebben we een schriftelijke vragenlijst ge-

stuurd naar 800 huisartsen die zijn aangesloten bij de Lan-

delijke Huisartsenregistratie van het NIVEL. De vragenlijst 

bestond uit 26 meerkeuzevragen, waarvan er 12 gebruikt zijn 

voor dit onderzoek. De vragen waren gebaseerd op de NHG-

Standaard Obesitas. Negen onderzoekers en de Nederlandse 

Vereniging van Diëtisten hebben de vragenlijst getest en ge-

evalueerd.

Inleiding

Het aantal volwassenen met overgewicht (BMI 25-30 kg/

m²) en obesitas (BMI ≥ 30 kg/m²) is in de afgelopen dertig 

jaar in Nederland toegenomen van 33,4% tot 48,2%. Obesitas is 

gerelateerd aan diverse chronische ziekten, die tevens tot 

hoge zorgkosten leiden.1 Huisartsen kunnen als poortwachter 
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Inleiding Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de pre-
ventie en behandeling van overgewicht en obesitas. De NHG-
Standaard Obesitas geeft de huisarts vrijheid in het uitvoeren van 
zijn of haar behandelbeleid bij deze doelgroep. Met dit onderzoek 
wilden we inzicht krijgen in het behandelbeleid van huisartsen bij 
patiënten met overgewicht en obesitas, en in de factoren, zoals 
persoonskenmerken of persoonlijke visie op dieetzorg, die gerela-
teerd zijn aan dit beleid.
Methoden In 2012 hebben we 800 huisartsen benaderd om een 
schriftelijke vragenlijst in te vullen. De vragen waren gebaseerd op 
de NHG-Standaard Obesitas. Door middel van beschrijvende sta-
tistiek en meervoudige lineaire regressieanalyses hebben we de 
factoren gerelateerd aan het bespreken van het gewicht en het 
verwijsbeleid voor voedings- en/of dieetadvies in kaart gebracht.
Resultaten Van de 307 respondenten (netto respons 39,0%) vond 
82,9% het bevorderen van een gezond gewicht een belangrijk on-
derdeel van de huisartsenzorg. Huisartsen jonger dan 48 jaar 
brachten het gewicht minder vaak ter sprake bij zwaarlijvige pa-
tiënten dan hun oudere collega’s. Daarnaast bespraken ze het ge-
wicht minder vaak met patiënten met overgewicht of obesitas als 
er geen sprake was van een daaraan gerelateerde klacht. De huis-
artsen verwijzen bijna de helft van de patiënten met obesitas naar 
een professional, bij voorkeur een diëtist (98,3%). Huisartsen die 
frequent interdisciplinair contact met een diëtist hadden en huis-
artsen met een gezond gewicht stuurden hun patiënt met obesi-
tas vaker door.
Beschouwing In het kader van de preventie van (ernstig) overge-
wicht vraagt het bespreken van gewicht en aan het gewicht gere-
lateerde onderwerpen bij patiënten met beginnend overgewicht 
vooral bij de jongere huisartsen om meer aandacht. Daarnaast 
blijken er tussen huisartsen verschillen te zijn in het verwijsper-
centage naar zorgverleners voor voedings- en/of dieetadvies.
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Wat is bekend?
 ▪ De prevalentie van overgewicht en obesitas is hoog. 

Wat is nieuw?
 ▪ De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor de zorg voor pa-

tiënten met obesitas.
 ▪ Het bespreken van gewicht bij beginnende gewichtsproble-

matiek verdient in het kader van de preventie meer aandacht, 
vooral bij jonge huisartsen.

 ▪ Huisartsen verschillen in hun verwijsgedrag bij patiënten 
met overgewicht of obesitas. Huisartsen geven hierbij de voor-
keur aan de diëtist.
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schreven huisartsen er 12 blanco geretourneerd (1,5%) 

vanwege adreswijzigingen of ingegaan pensioen. Van de 

overgebleven 788 huisartsen hebben er 307 (netto respons: 

39,0%) de vragenlijst ingevuld geretourneerd. De kenmer-

ken van de respondenten verschilden niet significant van 

die van de non-respondenten. Bijna evenveel mannen 

(51,4%) als vrouwen (48,6%) hebben de vragenlijst ingevuld. 

Hun gemiddelde leeftijd was 48,3 jaar (sd 9,2) en de meeste 

huisartsen werkten als zelfstandig gevestigde. De meer-

derheid (51,5%) van de respondenten werkte in een stedelijk 

gebied.

Gewicht bespreken
De meerderheid van de huisartsen (82,9%) was het eens met 

de stelling dat het bevorderen van een gezond gewicht een 

belangrijk onderdeel van huisartsenzorg is. Daarnaast von-

den bijna alle huisartsen (90,8%) dat zij patiënten met obesi-

tas voorlichting moeten geven over hun gezondheidsrisico’s. 

De invloed van geneesmiddelengebruik (21,5%), psychosociale 

problemen (32,3%) en omgevingsfactoren op het gewicht (35,5%) 

bespreken ze echter minder vaak. De [figuur] laat zien met 

welke frequentie huisartsen het gewicht ter sprake brengen 

in verschillende stadia van overgewicht en obesitas. Bij een 

lager BMI en/of afwezigheid van aan het gewicht gerelateerde 

klachten en/of risico’s zijn de huisartsen minder snel geneigd 

het gewicht te bespreken. De gemiddelde score voor het be-

spreken van gewicht was 21,1 (sd 2,7). Huisartsen ouder dan 48 

jaar (0,06; p < 0,05) en huisartsen die het bevorderen van een 

Statistische analyses 
De gegevens hebben we geanalyseerd met behulp van het 

softwareprogramma STATA, versie 12. Om inzicht te krijgen 

in het huidige behandelbeleid van Nederlandse huisartsen bij 

patiënten met overgewicht en obesitas hebben we gebruikge-

maakt van beschrijvende statistiek. De antwoorden over de 

frequentie van het bespreken van het gewicht hebben we nu-

meriek gecodeerd, zodat het mogelijk was om een somscore te 

berekenen. De somscore ‘gewicht bespreken’ liep van 7 tot 28 

punten, waarbij een hogere score aangaf dat huisartsen het 

gewicht vaker met hun patiënten bespraken. Met behulp van 

lineaire regressieanalyses hebben we vervolgens onderzocht 

welke factoren gerelateerd waren aan het bespreken van het 

gewicht en het verwijspercentage van patiënten met overge-

wicht of obesitas. Aan de hand van univariate analyses hebben 

we getest in hoeverre geslacht, leeftijd, functie, BMI, visie op 

de eigen zorgtaken, perceptie ten aanzien van andere zorg-

verleners op het terrein van overgewicht en obesitas, de mate 

van contact tussen huisarts en diëtist, praktijkvorm en ste-

delijkheid gerelateerd waren aan het bespreken van gewicht 

en verwijsgedrag. Factoren met een significante associatie (p 

< 0,15) hebben we opgenomen in een multivariabele lineaire 

regressieanalyse. Bij deze analyse beschouwden we associaties 

met een p-waarde kleiner dan 0,05 als significant. 

Resultaten
Profiel van de respondenten
Van de 800 verstuurde vragenlijsten hebben de aange-
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gezond gewicht een belangrijk onderdeel van huisartsenzorg 

vonden (0,71; p < 0,05) waren eerder geneigd om het gewicht 

ter sprake te brengen.

Samenwerking met andere zorgverleners 
De meeste huisartsen (83,7%) gaven aan dat er in hun prak-

tijk/gebouw een of meer deskundigen op het gebied van 

voedings- en/of dieetadvies werken. Bijna de helft (46,0%) 

rapporteerde frequent contact te hebben met een diëtist. 

De meerderheid (98,3%) van de respondenten zag de dië-

tist als een (zeer) geschikte zorgverlener om dieetbehan-

deling te geven bij patiënten met obesitas. Bijna eenderde 

(32,8%) achtte zichzelf geschikt om een dieetbehandeling 

te geven. Het gemiddelde (door de huisarts gerapporteerde) 

verwijspercentage van obesitaspatiënten naar een andere 

zorgverlener voor voedings- en/of dieetadvies was 47,7% (sd 

27,8). De belangrijkste reden voor de huisarts om niet door 

te verwijzen naar een diëtist was een gebrek aan motivatie 

bij de patiënt (63,8%). De [tabel] laat de factoren zien die in 

de univariate analyses geassocieerd waren (p < 0,15) met het 

verwijspercentage naar een andere zorgverlener voor voe-

dings- en/of dieetadvies. Huisartsen die zelf overgewicht of 

obesitas hadden rapporteerden een lager verwijspercentage 

voor voedings- en/of dieetadvies, vergeleken met huisart-

sen met een gezond gewicht. Huisartsen die frequent con-

tact hadden met een diëtist en huisartsen die het hun taak 

achtten om patiënten met obesitas voor te lichten over ge-

Tabel Factoren gerelateerd aan het verwijspercentage van huisartsen naar een andere zorg-

verlener voor voedings- en/of dieetadvies (n = 248)

Variabele Coëfficiënt (95%-BI) p-waarde

BMI huisartsen 

 ▪ < 25 Referentie Referentie

 ▪ ≥ 25 –11,6 (–19,5 tot –3,7) < 0  ,01

Frequent contact met diëtist

 ▪ nee Referentie Referentie

 ▪ ja 11,8 (4,2 tot 19,3) < 0,01

Diëtist in praktijk/gebouw

 ▪ nee Referentie Referentie

 ▪ ja 0,9 (–6,6 tot 8,5) 0,81

Visie over zorgtaken van de huisarts: taak van de huisarts

Patiëntenvoorlichting over gezondheidsrisico’s van obesitas

 ▪ (helemaal) niet mee eens Referentie Referentie

 ▪ neutraal 17,5 (–8,9 tot 44,0) 0,19

 ▪ (helemaal) mee eens 24,1 (4,2 tot 44,0) 0,02

Gewicht bespreken

 ▪ score 7-18 Referentie Referentie

 ▪ score 19-20 –4,7 (–16,1 tot 6,6) 0,41

 ▪ score 21-22 0,1 (–10,6 tot 10,8) 0,98

 ▪ score 23-28 10,5 (–0,5 tot 21,4) 0,06

Intercept 19,6 (–2,3 tot 41,5)

Figuur Frequentie van gewicht bespreken tijdens het huisartsenconsult, bij verschillende patiëntengroepen

* Bijvoorbeeld artrose, diabetes mellitus type II. 
† Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten in de familie, hoge bloeddruk.

BMI ≥ 30 én een daaraan gerelateerde
                  klacht* (n = 303)

BMI 25-30 én een daaraan gerelateerde
 klacht* (n = 303)

BMI 25-30 zonder een daaraan 
gerelateerde klacht* (n = 303)

0% 20% 40% 60% 80%

Nooit

Soms

Meestal

Altijd

100%

BMI ≥ 30 én een verhoogd cardiovasculair
  risico† (n = 301)

BMI 25-30 én een verhoogd 
cardiovasculair risico† (n = 301)

BMI 25-30 én een ernstig vergrote 
buikomvang (n = 301)

BMI ≥ 30 zonder een daaraan 
gerelateerde klacht* (n = 301)
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leners op voedings- en/of dieetgebied meer investeren in het 

onderlinge contact, bijvoorbeeld door het houden van inter-

disciplinair patiëntenoverleg.12 Eerdere onderzoeken wezen 

op het bestaan van problemen in de interdisciplinaire com-

municatie tussen huisartsen en diëtisten.6,7 Dit onderzoek 

onderstreept het belang van frequent contact, aangezien de 

aanwezigheid van een diëtist in hetzelfde gebouw geen reden 

voor extra verwijzingen bleek te zijn, maar frequent contact 

met de diëtist wel. 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen dat van in-

vloed kan zijn op de interpretatie van de resultaten. Zo base-

ren we ons op verwijspercentages die de huisarts zelf heeft 

gerapporteerd. In de toekomst wordt het mogelijk om vervolg-

onderzoek uit te voeren met objectieve gegevens die afkomstig 

zijn van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.13 

Conclusie
Al met al blijkt dat huisartsen zich verantwoordelijk voelen 

voor overgewicht- en obesitas bij hun patiënten. Met het oog 

op preventie verdient het bespreken van beginnend overge-

wicht echter meer aandacht, vooral bij de jongere huisartsen. 

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het wisselend 

verwijsbeleid voor voedings- en/of dieetadvies. De resultaten 

van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om meer con-

sistentie te krijgen in het overgewicht- en obesitasbeleid van 

huisartsen. ▪
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zondheidsrisico’s waren eerder geneigd om hun patiënten 

door te verwijzen voor voedings- en/of dieetadvies (p < 0,05).

Beschouwing
Wij hebben onderzocht wat de visie is van huisartsen ten aan-

zien van de preventie en behandeling van patiënten met over-

gewicht of obesitas. Daarnaast hebben we een aantal factoren 

in kaart gebracht die van invloed zijn op de wijze waarop huis-

artsen hier in de praktijk mee omgaan. De resultaten van dit 

onderzoek leiden tot een drietal belangrijke conclusies.

Allereerst is gebleken dat de meeste huisartsen (82,9%) het 

bevorderen van een gezond gewicht als een belangrijk on-

derdeel van de huisartsenzorg zien. De huisartsenzorg ten 

aanzien van overgewicht en obesitas blijkt echter in mindere 

mate gericht te zijn op primaire preventie. Dit bleek uit het feit 

dat huisartsen het gewicht minder vaak ter sprake brengen 

bij minder ernstige gewichtsproblematiek of bij afwezigheid 

van aan het gewicht gerelateerde klachten en/of risico’s. Deze 

resultaten komen overeen met die van ander onderzoek.9 Als 

de huisarts de patiënt in een vroeg stadium van gewichtstoe-

name aanspreekt op zijn of haar gewicht, kan dat echter 

bewustwording creëren, de eerste stap van gedragsverande-

ring.10 Het is daarom belangrijk dat huisartsen zich hiervan 

bewust zijn. Ook het bespreken van de rol van geneesmidde-

len, psychosociale problemen en omgevingsfactoren verdient 

hierbij aandacht.

De tweede belangrijke conclusie is dat bepaalde kenmer-

ken van de huisarts, zoals leeftijd, BMI en het verantwoorde-

lijkheidsgevoel voor overgewicht- en obesitaszorg, gerelateerd 

zijn aan het uiteindelijke behandelbeleid. Zo blijken jonge 

huisartsen het gewicht minder vaak te bespreken dan oudere 

huisartsen. Dit zou verklaard kunnen worden aan de hand 

van de resultaten van eerdere onderzoeken, waarbij jonge 

huisartsen een negatieve houding jegens patiënten met obe-

sitas rapporteerden.5 Daarnaast bleek dat huisartsen die zelf 

een te hoog BMI hebben, hun patiënten minder vaak doorstu-

ren voor voedings- en/of dieetgebied. Mogelijkerwijs geloven 

zwaardere huisartsen niet in een effectieve behandelvorm 

voor gewichtsproblematiek, maar dit punt verdient nog meer 

onderzoek.

Ten derde geven de onderzoeksresultaten diverse aankno-

pingspunten voor een verbetering van het verwijsbeleid van 

huisartsen voor voedings- en/of dieetadvies. Huisartsen gaven 

aan de helft van de patiënten met obesitas door te verwijzen 

voor voedings- en/of dieetadvies. Dit percentage verschilde 

echter tussen huisartsen. Volgens de Zorgmodule Voeding zou 

dit percentage veel hoger kunnen liggen.11 Huisartsen noemen 

het gebrek aan motivatie bij de patiënt als de belangrijkste re-

den om de patiënt niet door te verwijzen naar de diëtist. De 

huisarts kan een belangrijke rol spelen door ongemotiveerde 

patiënten te wijzen op het overgewicht en het gewicht vaker te 

bespreken.10 Ten slotte kunnen huisartsen en andere zorgver-
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Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting?

Mark van der Wel, Nynke Scherpbier-de Haan

seerde thuismeting of 24-uursmeting). Dit fenomeen komt bij 

20 tot 25% van de patiënten met een verhoogde praktijkbloed-

druk voor.7 Voor het diagnosticeren van hypertensie of het 

opstellen van een betrouwbaar cardiovasculair risicoprofiel 

vinden wij een routinemeting dan ook van weinig waarde. Op 

uitdagende wijze stelt men soms voor om de bloeddrukmeting 

door de huisarts in het kader van diagnostiek en behandeling 

van hypertensie dan ook maar af te schaffen.8

Ondanks bovenstaande bezwaren wordt de praktijkme-

ting nog steeds beschouwd als de hoeksteen van het beleid bij 

cardiovasculair risicomanagement.9-11 De wetenschappelijke 

kennis over diagnostiek en beleid bij hypertensie is namelijk 

hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek dat is verricht met prak-

tijkmetingen. Zo maakte men bij de prospectieve  onderzoeken 

waarop de risicotabel is gebaseerd bijvoorbeeld gebruik van 

auscultatoir gemeten bloeddruk, veelal verricht door getrainde 

verpleegkundigen. Dit is de hoofdreden waarom men de prak-

tijkmeting (en niet de thuis- of 24-uursmeting) in de risicota-

bel voor cardiovasculair risicomanagement moet gebruiken.7,9

Samenvattend lijken we dus klem te zitten met een manier 

van bloeddruk meten die alleen lege artis uitgevoerd waardevol 

is, maar door de waan van alledag echter zelden zo wordt uit-

gevoerd, terwijl ze wel als enige ‘onderbouwing’ heeft voor ge-

bruik in het risicoprofiel, zoals beschreven in onze standaard. 

Vooralsnog blijft het dus onverminderd relevant om te inves-

teren in het lege artis bloeddruk meten door huisartsen, maar 

zeker ook door doktersassistentes en praktijkondersteuners.

Idealiter is een praktijkmeting een gemakkelijk uit te 

voeren en te herhalen, uniforme methode, met zo min mo-

gelijk meetfouten en zonder wittejasseneffect. Een seriële, 

automatische praktijkbloeddrukmeting zou zo’n methode 

kunnen zijn.

Inleiding

De auscultatoire praktijkbloeddrukmeting is een reeds 

lang bestaande variant op een methode die zijn oor-

sprong al meer dan honderd jaar geleden heeft.1 ‘Never change 

a winning formula’ zou de onderliggende gedachte kunnen 

zijn. Het is echter maar zeer de vraag hoe ‘winning’ die prak-

tijkmeting is.

Bepaling van de bloeddruk is zeer gevoelig voor meetfou-

ten. Onderzoeken (van oud tot zeer recent) hebben laten zien 

dat een routinemeting van de systolische bloeddruk gemid-

deld 10-19 mmHg hoger was dan bij een volledig lege artis uit-

gevoerde meting.2-4 Deze kloof tussen praktijk en theorie lijkt 

in de afgelopen decennia niet kleiner geworden, ondanks ex-

pliciete en uitgebreide informatie over het belang en de wijze 

van lege artis meten in de nationale en internationale richt-

lijnen over hypertensie.5,6 [ kader 1].

Naast meetfouten staat ook het wittejasseneffect een be-

trouwbare bepaling van de bloeddruk in de weg. Hierbij is de 

bloeddruk die een zorgverlener in de praktijk meet hoger dan 

wanneer de patiënt de bloeddruk zelf meet of buiten de prak-

tijk automatisch laat meten (door middel van een geprotocolli-

Samenvatting
Van der Wel MC, Scherpbier-de Haan ND. Het einde van de gewone 
praktijkbloeddrukmeting? Huisarts Wet 2015;58(2):70-3.
Meetfouten en het wittejasseneffect staan een betrouwbare be-
paling van de bloeddruk in de spreekkamer in de weg. Dat is de 
reden waarom de geprotocolliseerde thuismeting en de 
24-uursmeting een plaats hebben gekregen in het cardiovasculair 
risicomanagement. Nadelen zijn respectievelijk een beperkt zicht 
op de uitvoering en ongemak bij de patiënt. Een andere beperking 
is dat de risicotabellen voor cardiovasculair risicomanagement zijn 
gebaseerd op praktijkmetingen die men lege artis heeft uitge-
voerd. Een seriële automatische 30-minutenbloeddrukmeting op 
de praktijk is een meting waarbij meetfouten en wittejasseneffect 
grotendeels zijn gereduceerd. De methode maakt gebruik van een 
24-uursmeter die is ingesteld op een meetinterval van 5 minuten, 
waarbij de patiënt alleen in een ruimte zit. Bij validering van de 
methode blijkt de uitslag vergelijkbaar te zijn met de dagwaarde 
van een 24-uursmeting. Bovendien is de reproduceerbaarheid van 
een 30-minutenpraktijkbloeddrukmeting beter dan die van een 
lege artis praktijkmeting. De 30-minutenpraktijkbloeddrukme-
ting zou een plaats kunnen krijgen naast de 24-uursmeting en de 
geprotocolliseerde thuismeting bij het achterhalen van een wit-
tejasseneffect.

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Geert Grooteplein Noord 21, 6500 HB Nijmegen: dr. 
M.C. van der Wel, huisarts-onderzoeker; dr. N.D. Scherpbier-de Haan, hoofd eerstelijnsvervolgop-

-
ling: niets aangegeven.

De kern
 ▪ Het stellen van de diagnose en het behandelen van hyperten-

sie zijn taken die in de huisartsenpraktijk vrijwel dagelijks aan de 
orde zijn.

 ▪ De huidige praktijkbloeddrukmeting resulteert vaak in een 
overschatting van de bloeddruk van de patiënt, met overdiag-
nostiek en overbehandeling als mogelijk gevolg.

 ▪ Voor het bepalen van een zo nauwkeurig mogelijk cardiovas-
culair risicoprofiel is een betrouwbare bloeddrukmeting nood-
zakelijk.

 ▪ Een seriële automatische praktijkmeting, bijvoorbeeld in de 
vorm van een 30-minutenmeting, kan meetfouten en het wit-
tejasseneffect grotendeels elimineren en daarmee overdiagnos-
tiek van hypertensie voorkomen.

 ▪ Een seriële automatische praktijkmeting lijkt voor het vast-
stellen van een wittejasseneffect een volwaardig alternatief 
voor een thuis- of 24-uursmeting
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vergelijkbaar is met de dagwaarde van een 24-uursmeting, 

dat de bloeddruk gemiddeld lager uitvalt dan die bij een lege 

artis uitgevoerde handmatige praktijkmeting en dat de repro-

duceerbaarheid beter is dan die van een lege artis praktijk-

meting. We ontdekten dat de bloeddruk bij terugkeer van de 

medewerker in de kamer weer steeg tot de waarde bij aanvang 

van de 30-minutenmeting op het moment dat de medewerker 

nog niet vertrokken was.

Op grond van deze combinatie van resultaten concluderen 

wij dat de 30-minutenmeting de bloeddruk nauwkeurig vast-

stelt en daarbij meetfouten en het wittejasseneffect (groten-

deels) lijkt te elimineren.

Waarom 30 en elke 5 minuten meten?
Eerder onderzoek heeft laten zien dat bloeddruk in aanwe-

zigheid van een persoon die de bloeddruk meet gedurende 

10 tot 15 minuten, daalt naar een plateaufase.15 Korter dan 

15 minuten meten zal dus waarschijnlijk resulteren in onbe-

trouwbaarder uitkomsten, met een grotere spreiding rond het 

gemiddelde. De onderzoeken uit Canada laten dat ook inder-

daad zien. Hoewel de Canadese methode op het eerste oog goed 

vergelijkbaar lijkt met de dagwaarde van de 24-uursmeting, 

blijkt dit bij nadere bestudering niet het geval. De spreiding 

rond het gemiddelde is aanzienlijk groter dan de spreiding die 

je vindt bij het gemiddelde verschil tussen het herhalen van 

twee 24-uursmetingen. Deze laatste spreiding is wel goed ver-

gelijkbaar met die van een 30-minutenmeting. Het is om deze 

reden dat we in de rest van deze beschouwing stilstaan bij de 

30-minutenmeting.

Het meetinterval had oorspronkelijk een praktische aard. 

Het zal van het soort 24-uursmeter afhangen welk minimaal 

meetinterval in te stellen is. Naast dit praktische element 

vonden we het wenselijk om minimaal vijf bruikbare metin-

gen te doen. Ook het aantal metingen zal immers invloed heb-

ben op de spreiding rond het gemiddelde. 

Seriële, automatische bloeddrukmeting
In de afgelopen jaren hebben onderzoekers twee meetmetho-

den gevalideerd die de bloeddruk op de praktijk nauwkeuriger 

bepalen en ook het wittejasseneffect lijken te elimineren. De 

eerste methode is afkomstig van onderzoekers uit Canada, 

die gebruikmaken van een nieuw soort praktijkbloeddruk-

meter die mede ontwikkeld is door een Canadese huisarts.12 

De onderzoekers hebben de meter gevalideerd met de inten-

tie de gewone praktijkmeting er uiteindelijk volledig door 

te vervangen (persoonlijke communicatie). Deze meter – de 

BpTRU – kan vijf keer achter elkaar meten, waarbij men het 

meetinterval kan instellen op elke 1 of 2 minuten. De meting 

vindt plaats in een kamer waar de patiënt tijdens de metin-

gen alleen en ongestoord zit. De uitkomst is de gemiddelde 

bloeddruk en deze is redelijk vergelijkbaar met de gemiddelde 

dagwaarde van een 24-uursmeting. Met de clustergerando-

miseerde CAMBO-trial die de onderzoekers in 66 huisartsen-

praktijken hebben verricht, hebben ze aangetoond dat deze 

methode nauwkeuriger is dan de gewone praktijkmeting en 

dat het wittejasseneffect nagenoeg verdwijnt.13 

De tweede methode is een 30-minutenmeting die men 

verricht met gebruik van een 24-uursmeter, die is ingesteld 

op een meetinterval van 5 minuten. Als de eerste meting suc-

cesvol verlopen is, verlaat de zorgverlener de ruimte, zodat de 

patiënt alleen is tijdens de overige metingen. Het gemiddelde 

van de laatste zes metingen is de uitslag van de 30-minuten-

meting. Zie [kader 2] voor een volledig protocol. 

Deze 30-minutenmeting hebben wij in de eerste lijn geva-

lideerd.4,14 Het bleek dat de uitslag van de 30-minutenmeting 

Abstract
Van der Wel MC, Scherpbier-de Haan ND. The end of blood pressure measurements in general 
practice? Huisarts Wet 2015;58(2):70-3.
Measurement errors and the white coat effect hinder the accurate measurement of 
blood pressure in general practice, and it is for this reason that protocol-based mea-
surement of blood pressure at home and 24-hour measurements are incorporated 
into cardiovascular risk management. Disadvantages are the limited knowledge 
about whether measurements are performed and patient discomfort or hinder, res-
pectively. Another limitation is that risk tables for cardiovascular risk management 
are based on manual office blood pressure measurements. Serial, automatic 30-mi-
nute blood pressure measurements reduce measurement errors and the white coat 
effect. The patient sits alone in a room and blood pressure is measured every 5 mi-
nutes, using a 24-hour monitor. Validation has shown that results obtained with this 
method are comparable to average values obtained with 24-hour monitoring and 
are more reproducible than traditional office blood pressure measurements. Thirty-
minute office blood pressure measurement, protocol-based measurement at home, 
and 24-hour blood pressure monitoring are ways to detect the white coat effect.

Kader 1 Gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting
 Laat de patiënt enkele (± 5) minuten zitten in een rustige omge-
ving. Creëer een ontspannen situatie en zorg ervoor dat de patiënt 
comfortabel zit (benen niet over elkaar geslagen, geen vuist 
maken). Zorg ervoor dat de arm waaraan gemeten wordt, wordt 
ondersteund.

 Gebruik een standaardmanchet met een rubberen luchtblaas van 
12 tot 13 cm breed en ongeveer 35 cm lang; een grotere en een klei-
nere manchet/luchtblaas kan nodig zijn voor respectievelijk dikke 
en dunne armen (de luchtblaas dient minimaal 80% van de arm 
te omvatten, maar mag niet dubbel zitten). De kleine manchet/
luchtblaas kan ook worden gebruikt voor kinderen.

 Zorg ervoor dat de manchet zich ter hoogte van het hart bevindt, 
halverwege het sternum, ongeacht de positie van de patiënt. Meet 
ten minste twee keer met een tussenpoos van 1 tot 2 minuten 
en meet vaker als er een duidelijk verschil is tussen de metingen. 
Neem het gemiddelde van de (laatste) twee waarden.

 Bij auscultatoire meting zijn van fase I en V de korotkovtonen 
bepalend voor de systolische, respectievelijk de diastolische bloed-
druk.

 Meet de eerste keer aan beide armen om eventuele verschillen 
door perifeer vaatlijden te onderkennen. Bij een verschil geldt de 
arm met de hoogste bloeddrukwaarde als representatief voor de 
systemische bloeddruk.

 Bij atriumfibrilleren is het verstandig om ten minste drie keer te 
meten en te middelen; oscillometrische apparaten geven vaak een 
foutmelding bij sterke irregulariteit of inaequaliteit.

Bron:  Protocol auscultatoire bloeddrukmeting – NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement 2012
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bloeddrukmeetmethoden
Bij een thuismeting dient de patiënt vijf tot zeven dagen elke 

ochtend en elke avond twee keer thuis de bloeddruk te meten 

op een vaste, welomschreven manier. Bij een 24-uursmeting 

gebruikt men een automatische meter, die ingesteld is om 

overdag minimaal elke 30 minuten en ’s nachts minimaal 

elke 60 minuten de bloeddruk te meten.9

Beide methoden worden nu ingezet om het wittejassenef-

fect te achterhalen, maar kennen een aantal nadelen. We heb-

ben deze weergegeven in de [tabel]. Als we de ‘ware’ bloeddruk 

van de patiënt willen achterhalen, zien we de 30-minutenme-

ting als een volwaardig alternatief voor thuis- of 24-uursme-

ting. De 30-minutenmeting kan een 24-uursmeting echter 

niet vervangen. Met deze laatste methode zijn unieke, aan-

vullende gegevens te verkrijgen (onder andere nachtelijke 

bloeddruk en hypotensieve episoden) die geen andere meet-

methode kan leveren.

Wanneer doen en bij wie?
Het is nog te vroeg om de huidige praktijkmeting te vervangen 

door seriële automatische praktijkmetingen. Naast een aantal 

praktische bezwaren die voor een deel van de huisartsenprak-

tijken zullen gelden (geen 24-uursmeter en/of geen ruimte 

beschikbaar) zal er nog een manier en onderbouwing gevon-

den moeten worden om de uitslag van een 30-minutenmeting 

rechtstreeks te kunnen gebruiken in het cardiovasculair risi-

comanagement.

Voor het diagnosticeren van een wittejasseneffect kan de 

30-minutenmeting volgens ons al wel ingezet worden. Snel 

volgt dan de vraag: ‘Bij welke patiëntengroep moet je op zoek 

gaan naar een wittejasseneffect?’

De Britse richtlijn over hypertensie van het National Insti-

tute for Health and Care Excellence (NICE) adviseert op basis 

van een modelmatige kosteneffectiviteitsanalyse om bij iedere 

patiënt met een praktijkbloeddruk boven de 140/90 mmHg 

een 24-uursmeting (of als alternatief een thuismeting) uit te 

voeren.11 Onze NHG-Standaard gaat niet zo ver. Deze geeft aan 

om desgewenst bij onduidelijkheid over de bloeddruk van de 

patiënt in eerste opzet een protocollaire thuismeting te doen 

(met als alternatief een 24-uursmeting).9

Het lijkt ons in ieder geval zinvol om een wittejasseneffect 

op te sporen bij die groep mensen bij wie het nodig lijkt om 

een antihypertensieve behandeling te starten (bijvoorbeeld 

de gele groep in de risicotabel) of te evalueren (bijvoorbeeld 

bij mensen in het rode gebied of met een hart-vaatziekte die 

een behandeldoel niet hebben gehaald). Bij deze groepen pa-

tiënten heeft de uitslag immers consequenties voor het han-

delen. De aanwezigheid van een relevant wittejasseneffect 

(meer dan 20/10 mmHg) zou dan reden kunnen zijn om af te 

zien van het starten of intensiveren van de behandeling. Wat 

ons betreft laat u vervolgens de patiënt kiezen voor thuis-, 24-

uurs- of 30-minutenmeting.

Naast een rol in de diagnostische fase zou de 30-minu-

tenmeting ook van dienst kunnen zijn bij het monitoren van 

bloeddrukverlagende interventies. Hoewel de internationale 

richtlijnen aangeven dat men hierbij primair moet varen op 

de praktijkmeting,10 geven ze ook aan dat aanvullend bloed-

druk meten met thuis- of 24-uursmeting behulpzaam is bij 

het bevestigen van de aanwezigheid van een wittejasseneffect 

en bij het vinden van een antwoord op de vraag of en in welke 

mate de gekozen behandeling de bloeddruk verlaagt. Als er 

congruentie bestaat tussen de bloeddrukverandering geme-

ten op de klassieke manier en een aanvullende methode, dan 

lijkt vervolgen op praktijkmetingen zinnig. Mocht er verschil 

bestaan in de mate of richting van het effect op de bloeddruk, 

dan is vaker herhalen van de aanvullende meetmethode aan 

te raden. 

Het is nog onduidelijk wat een verstandige herhaalfre-

quentie van aanvullend bloeddrukonderzoek is. Wij denken 

dat tijdens het instellen van medicatie wellicht twee of zelfs 

meer keer per jaar zinvol kan zijn. Daarna lijkt een termijn van 

eenmaal per één tot twee jaar redelijk, maar er is geen weten-

schappelijke onderbouwing voor deze bewering. 

Kader 2 Protocol 30-minutenmeting
 Zorg voor een goed geventileerde ruimte met een aangename 
omgevingstemperatuur, een tafel en een comfortabele stoel met 
rugleuning, waar een half uur ongestoord gemeten kan worden.

 Zorg ervoor dat de patiënt comfortabel zit met de rug tegen de 
leuning, voeten plat op de vloer en met de arm waaraan gemeten 
wordt ontspannen op tafel liggend. Leg uit dat de patiënt voor 
en tijdens de meting niet mag praten en tijdens de meting zo stil 
mogelijk moet blijven zitten.

 Controleer de pols. Indien sprake is van een onregelmatig ritme 
kan de meting wel doorgaan, maar controleer goed op ‘error’-
uitslagen; de kans bestaat dat de 30-minutenmeting als foutief 
moet worden beschouwd.

 Gebruik een gevalideerde 24-uursmeter (www.dableducational.
org) waarop een meetinterval van 5 minuten kan worden inge-
steld en stel deze als zodanig in.

 Zorg ervoor dat de patiënt de uitslagen van de meting niet kan 
zien (vaak kan dit via een instelling van de software van de 
24-uursmeting, zodat de uitslag van de meting niet op de display 
komt).

 Kies een bij de armdikte passende manchet. Meet bij twijfel de 
(boven)armomtrek en gebruik de daarbij behorende manchet, 
conform de gebruiksaanwijzing van uw bloeddrukmeter.

 Plaats de manchet over maximaal één dunne laag kleding (zoals 
een overhemd) of verwijder de kleding van de bovenarm vóór het 
plaatsen van de manchet.

 Start de meting en blijf aanwezig bij de eerste meting om te con-
troleren of er geen ‘error’-melding is. Handel volgens de instructies 
van de 24-uursmeter bij het aangeven van een ‘error’.

 Na een foutloze eerste meting verlaat u de kamer en laat u de 
patiënt alleen achter. Sluit de deur en plaats daarop een waar-
schuwing dat deze niet geopend mag worden in verband met een 
30-minutenbloeddrukmeting.

 Gebruik een kookwekker of alarmfunctie om niet te vergeten na 
31 minuten de meting te beëindigen en de patiënt te ontdoen van 
de manchet.

 Lees de metingen op uw computer af en controleer op ‘error’-me-
tingen. Bij twee of meer foutmeldingen is de 30-minutenmeting 
ongeldig.

 Bereken het gemiddelde van de laatste zes metingen als uitslag 
van de 30-minutenmeting. De eerste meting waar u zelf nog bij 
was mag geen onderdeel zijn van het gemiddelde.
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bloeddruk het optreden van hart- en vaatziekten), het gebruik 

in de risicotabel, de patiënttevredenheid en -preferentie, en 

het valideren van een 30-minutenmeting in de wachtkamer 

van de praktijk. Dit onderzoek zal de positie van de 30-minu-

tenmeting verder versterken. ▪
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Interpretatie van de uitslag
Op basis van de overeenkomst met de dagwaarde van de 

24-uursmeting gaan wij ervan uit dat de grenswaarde voor de 

diagnose hypertensie met een 30-minutenmeting bij 135/85 

mmHg ligt.14 U kunt een relevant wittejasseneffect als een 

risicoverlagende factor meewegen bij de schatting van het ri-

sico, zoals u nu ook factoren als dieet, alcohol en stress zonder 

concrete maat en getal zult moeten meewegen.

Vergoeding
De NICE-richtlijn stelt op grond van een modelonderzoek dat 

het kosteneffectief is om bij iedere patiënt met een eenmalig 

verhoogde praktijkbloeddruk aanvullend bloeddrukonder-

zoek te doen. Als de aannamen van het model kloppen, dan 

lijkt het niet onredelijk om – via de zorgroep in het kader van 

de keten CVR – zorgverzekeraars te vragen een vergoedingen-

tarief te stellen voor de indicatie ‘achterhalen wittejassenef-

fect’. Voor dit tarief kunt u dan gebruikmaken van een thuis-, 

24-uurs- of 30-minutenmeting. Hiermee zal het aantrekkelij-

ker zijn om patiënten te laten kiezen welke meetmethode ze 

prefereren en wordt kosteneffectieve zorg gestimuleerd.

Toekomstontwikkelingen
Met het toenemen van de wetenschappelijke onderbouwing 

van het gebruik van aanvullend bloeddrukonderzoek bij car-

diovasculair risicomanagement lijkt het aannemelijk dat het 

gebruik van de klassieke praktijkmeting de komende tien jaar 

zal afnemen. Wij raden huisartsen daarom aan om ervaring 

op te doen met aanvullend bloeddrukonderzoek, zoals thuis-, 

24-uurs- en ook 30-minutenmeting. Wat betreft de eerste twee 

staat in de noten van de laatste versie van de NHG-Standaard 

Cardiovasculair risicomanagement gelukkig een heldere toe-

lichting over indicatie en toepassing.

Voor de seriële automatische praktijkbloeddrukmeting, 

zoals de 30-minutenmeting, zal toekomstig onderzoek zich 

moeten richten op de prognostische waarde (hoe voorspelt de 

Tabel Voor- en nadelen van thuis-, 24-uurs- en 30-minutenmeting

Thuismeting 24-uursmeting 30-minutenmeting

Nadelen Foutief meten ondanks instructies Verstoring nachtrust patiënt en/of partner Aparte kamer nodig

Tot 20% patiënten fraudeert bij noteren RR Belastend, vooral indien herhaaldelijk Niet elke 24-uursmeter is in te stellen op 
5-minuteninterval

Uitslag niet te gebruiken in risicotabel Uitslag niet te gebruiken in risicotabel Uitslag niet te gebruiken in risicotabel

Formeel geen te declareren tarief bij 
zorgverzekeraar

Formeel geen te declareren tarief bij 
zorgverzekeraar

Kans op (te vaak) vergeten Relatief duur Aanschaf 24-uursmeter nodig (800-2000 
euro)

Minder geschikt voor nerveuze mensen en bij 
fysieke en mentale beperkingen

Voordelen Stimuleert zelfmanagement Nachtwaarde beste voorspeller van risico 
op HVZ 

Snel resultaat

Mogelijke verbetering therapietrouw Meting in dagelijks leven patiënt Weinig belastend

Goedkoper dan 24-uursmeting Te declareren tarief bij zorgverzekeraar
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Diagnostische zelftests: gebruik en betrouwbaarheid

Martine Ickenroth, Gaby Ronda, Geert-Jan Dinant, Trudy van der Weijden

Wat is het effect van een online keuzehulp op kennis en op 

geïnformeerde keuze?

verkrijgbaarheid en gebruik
In ons onderzoek beperkten we ons tot diagnostische zelftests 

op lichaamsmateriaal. Deze tests hebben als doel een ziekte 

of risicofactor aan te tonen, niet om een aandoening te mo-

nitoren, zoals glucosemetingen bij diabetes. Ook zwanger-

schapstests namen we niet mee, aangezien deze geen ziekte 

aantonen. Er zijn zelftests voor meer dan 24 aandoeningen, 

variërend van diabetes en verhoogd cholesterol tot soa’s, ziekte 

van Pfeiffer en schildklieraandoeningen.5,6 De zelftests kun-

nen op verschillende manieren worden uitgevoerd.7 Er zijn 

thuistests die via internet of door drogisterijen verkocht 

worden als testpakket, met een gebruiksaanwijzing, een 

testcassette en eventueel een lancetje om bloed af te nemen. 

Daarnaast zijn er zogeheten streetcorner tests, waarmee men 

bijvoorbeeld het cholesterol of glucose kan meten in een open-

bare ruimte zoals supermarkt of sportschool. Ook zijn er home 

collect- of direct access-tests, die door een laboratorium worden 

uitgevoerd op kosten van de aanvrager.

Wij stelden internetgebruikers in drie online enquêtes via 

het Flycatcher-panel de vraag of zij ooit een zelftest hadden 

gedaan. Het Flycatcher-panel omvat momenteel ongeveer 

16.000 mensen van 12 jaar en ouder, en is representatief voor 

de Nederlandse internetgebruiker. In vergelijking met de al-

Inleiding

Er is veel discussie over zelftesten. Zelftests bieden snel re-

sultaat en privacy, en sluiten goed aan bij ‘Gezondheids-

zorg 2.0’, in het kader waarvan consumenten en patiënten via 

internet steeds meer toegang krijgen tot gezondheidsinfor-

matie en gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid voor 

hun gezondheid te nemen.1-3 Tegenstanders wijzen op de na-

delen: de kans op fout-positieve of fout-negatieve resultaten. 

Daarnaast is er de vraag of consumenten wel kunnen inschat-

ten of de test voor hen geschikt is en of zij het resultaat goed 

kunnen interpreteren.

In dit artikel willen we meer inzicht geven in diagnostisch 

zelftesten, op basis van een aantal onderzoeken die beschre-

ven zijn in het proefschrift Testing self-testers: diagnostic self-tes-

ting for cholesterol and diabetes.4 De onderzoeksvragen waren: (1) 

Welke zelftests zijn verkrijgbaar en hoe vaak gebruikt men 

zelftests? (2) Waarom doen consumenten zelftests? (3) Wat is 

de kwaliteit van beschikbare informatie bij zelftests? en (4) 

Samenvatting
Ickenroth MHP, Ronda G, Dinant GJ, Van der Weijden T. Diagnostische 
zelftests: gebruik en betrouwbaarheid. Huisarts Wet 2015;58(2):74-6.
Tegenwoordig kunnen consumenten zonder tussenkomst van 
een arts tests op verschillende aandoeningen uitvoeren of aan-
vragen. Er zijn diagnostische zelftests op lichaamsmateriaal ver-
krijgbaar voor 24 verschillende ziekten en risicofactoren. Van de 
Nederlandse volwassenen die in 2011 een online vragenlijst invul-
den, zei 15% ooit een dergelijke zelftest te hebben gedaan. Zelf-
tests passen in de trend naar meer verantwoordelijkheid voor de 
eigen gezondheid en betere toegang tot gezondheidsinformatie, 
maar ze hebben ook nadelen, met name vanwege de kans op een 
fout-positieve of fout-negatieve uitslag. De wetgever stelt geen 
strenge eisen en wetenschappelijke validatie heeft nog nauwelijks 
plaatsgevonden, zodat van de meeste tests onduidelijk is hoe be-
trouwbaar ze zijn.
Zelftesters geven aan dat ze het prettig vinden dat ze zelf verant-
woordelijkheid kunnen nemen voor hun gezondheid. Een nega-
tieve uitslag geeft geruststelling, een afwijkend resultaat levert 
een valide reden om naar de dokter te gaan. Een geïnformeerde 
keuze voor al dan niet zelftesten kan worden gefaciliteerd met 
een (online) keuzehulp, maar het effect is niet groot, vooral als de 
uitleg ingewikkelder wordt. Het is belangrijk dat de kwaliteit van 
zelftests beter wordt gecontroleerd en dat consumenten toegang 
houden tot onafhankelijke informatie.

Maastricht University, CAPHRI, School for Public Health and Primary Care, Vakgroep huisartsge-
neeskunde, Postbus 616, 6200 MD Maastricht: dr. M.H.P. Ickenroth, huisarts; dr. G. Ronda, senior 
onderzoeker; prof.dr. G.J. Dinant, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, prof.dr. T. van der Weijden, 

-

De kern
 ▪ Er zijn diagnostische zelftests op lichaamsmateriaal voor 24 

verschillende aandoeningen.
 ▪ Ongeveer 15% van de volwassen Nederlanders heeft ooit een 

diagnostische zelftest gedaan.
 ▪ Consumenten geven aan dat ze voor ernstige ziekten (zoals 

kanker) de voorkeur geven aan het raadplegen van een arts bo-
ven het doen van een zelftest.

 ▪ Er is onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de meeste 
zelftests. De tests zijn nauwelijks wetenschappelijk gevalideerd.

 ▪ Voor zover er kwalitatief goede zelftests beschikbaar zijn, zal 
de nadruk moeten liggen op goede voorlichting, zodat consu-
menten geïnformeerd kunnen kiezen een bepaalde test wel of 
niet te doen.

Casus
Mevrouw A (21 jaar oud) wil graag telefonisch met de huisarts over-
leggen. Ze heeft gisteravond een Chlamydia-thuistest gedaan en de 
uitslag was positief. Ze heeft geen klachten, maar wil zo snel moge-
lijk een kuur. U vraagt zich af of u mevrouw direct medicatie moet 
voorschrijven, of toch eerst de test moet herhalen. Hoe zit het met 
de betrouwbaarheid van de thuistest? Als mevrouw A had gebeld 
vanwege een positieve zwangerschapstest, had u waarschijnlijk 
niet aan de uitslag getwijfeld.
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Kwaliteit bijsluiters en betrouwbaarheid
In een volgend onderzoek ontwikkelden wij een checklist met 

25 items om de kwaliteit van de bijsluiters van thuistests te 

beoordelen.10 Daarbij gingen wij onder andere uit van de Eu-

ropese richtlijnen voor in-vitrodiagnostiek, de International 

Patient Decision Aids Standard (IPDAS) en een reeds bestaan-

de checklist voor de beoordeling van websites die thuistests 

aanbieden.11 Met behulp van Google vonden wij 21 bijsluiters 

van thuistests (11 Nederlands- en 10 Engelstalige). Twee on-

derzoekers beoordeelden de gevonden bijsluiters aan de hand 

van de checklist.

Elf van de 21 bijsluiters vermeldden hoe groot de kans was 

op een correct resultaat; 18 bijsluiters vermeldden de kans op 

een fout-positieve of fout-negatieve uitslag door bijvoorbeeld 

geneesmiddelengebruik of het op het verkeerde tijdstip uit-

voeren van de test. Slechts één bijsluiter verwees naar een 

wetenschappelijke publicatie waarin de betreffende test was 

onderzocht.10

De toelating van thuistests tot de markt wordt geregeld in 

gemene Nederlandse bevolking zijn de panelleden jonger, wat 

hoger opgeleid en vaker vrouw. De populatie is dynamisch: 

er komen mensen bij en er vallen mensen af. Onze peilingen 

vonden plaats in 2006, 2008 en 2011.7,8 In 2011 antwoordden 

577 van de 3800 respondenten (15%) dat zij ooit een diagnosti-

sche zelftest op lichaamsmateriaal hadden gedaan. De meest 

uitgevoerde zelftests waren die op diabetes (26%), cholesterol 

(18%), Chlamydia (16%), nierziekten (14%) en urineweginfecties 

(11%) [tabel].

Het aantal mensen dat ooit een zelftest gedaan had, nam 

tussen 2006 en 2011 nauwelijks toe. Wel zagen we verschui-

vingen in de soort tests. Zo zorgde de verspreiding van de 

Niercheck door de Nationale Nierstichting in 2006 tijdelijk 

voor een forse toename van het aantal tests op nierziekten, 

van 4% in 2006 naar 27% in 2008. De zelftests op cholesterol 

en diabetes lieten daarentegen een kleine afname zien, van 

respectievelijk 34% in 2006 naar 25% in 2008, en 39% in 2006 

naar 29% in 2008. Dit komt mogelijk door minder aanbod van 

streetcornertests.

Waarom doen consumenten zelftests?
Om meer inzicht te krijgen in de redenen om een zelftest te 

doen, interviewden wij 20 respondenten uit het Flycatcher-pa-

nel die in de voorgaande twee jaar een zelftest op cholesterol, 

diabetes of nierziekten hadden gedaan.9 Veel geïnterviewden 

hadden de test gedaan omdat deze (gratis) werd aangeboden 

en in de media werd aanbevolen. Zij waren op zoek naar ge-

ruststelling, waren nieuwsgierig naar de test en gingen liever 

niet naar de huisarts voor iets waar je geen last van hebt. Een 

afwijkend resultaat gaf wel een valide reden om een afspraak 

met de huisarts te maken. Andere redenen om een zelftest te 

doen waren het gemak van de test en dat de huisarts eerder 

een test had geweigerd. De meeste respondenten hadden het 

doen van de zelftest als prettig ervaren, er waren weinig ne-

gatieve ervaringen en de uitvoering had meestal geen proble-

men opgeleverd.

Abstract
Ickenroth MHP, Ronda G, Dinant GJ, Van der Weijden T. Self-tests: use and reliability. Huisarts 
Wet 2015;58(2):74-6.
Consumers can test themselves for a broad range of conditions, without the involve-
ment of a doctor or other health professional. Self-tests using body materials are 
available for 24 different diseases and risk factors. In a 2011 Internet survey, 15% of 
adult Dutch respondents said that they had used a self-test. Self-testing is consistent 
with the trend to greater patient autonomy and accessibility to medical information, 
but has disadvantages, mainly because of the chance of false positive or false nega-
tive results. There are no strict legal requirements for these tests and few have been 
scientifically validated, so it is not known how accurate or reliable most of these tests 
are. Consumers like being able to take responsibility for their health – a negative re-
sult gives reassurance and a positive result provides a valid reason to visit the doctor. 
An online decision aid can help consumers make an informed choice about self-tes-
ting, although the effect is small, especially when information or explanations beco-
me complex. It is important that consumers have access to objective information on 
self-testing, and that there is better monitoring of the quality of available self-tests.

Tabel Respondenten die ooit een zelftest deden (drie online enquêtes in een internetpanel)

2011 2008 2006

n % n % n %

Respondenten n = 3800 n = 4416 n = 7919

Zelftesters n = 577 (15%) n = 799 (18%) n = 1263 (16%)

 ▪ diabetes 148 26% 232 29% 488 39%

 ▪ cholesterol 104 18% 198 25% 431 34%

 ▪ Chlamydia  95 16%  71  9% 113  9%

 ▪ nierziekten  80 14% 216 27%  53  4%

 ▪ urineweginfectie  62 11%  85 11% 150 12%

 ▪ hiv/aids  54  9%  71  9% 140 11%

 ▪ anemie  44  8%  48  6% 136 11%

 ▪ ovulatie  39  7%  53  7% 130 10%

 ▪ allergie  34  6%  49  6% 156 12%

 ▪ vruchtbaarheid 
vrouw/overgang

 28  5%  35  4%  86  7%
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leg over de bijdrage van verhoogd cholesterol aan het geheel 

van risicofactoren voor hart- vaatziekten via een website niet 

makkelijk over te brengen is. Uitleg geven over diabetes en 

over de betekenis van afwijkende glucoseconcentratie is mak-

kelijker.

de huisarts en de toekomst van zelftests
Ziet de huisarts zelftesters op het spreekuur? Een analyse van 

consumenten die een streetcornertest op cholesterol hadden 

gedaan, leerde dat het voornamelijk ging om de zogeheten 

worried well: mensen die zich al bewust zijn van het belang van 

gezond leven en op zoek zijn naar de bevestiging dat zij gezond 

zijn.15 In ons onderzoek consulteerde 72% een arts als de zelf-

test een afwijkende uitslag gaf.8

Het aantal zelftesters lijkt niet sterk te groeien. Ook zelf-

tests op kanker worden maar weinig gedaan.7,8 Het is nog maar 

de vraag of laatstgenoemde tests een grote vlucht gaan nemen. 

Een kwalitatief onderzoek onder zelftesters en consumenten 

met een intentie tot zelftesten wees uit dat deze minder snel 

geneigd waren een zelftest te doen als het om een ernstiger 

ziekte gaat. Mensen raadplegen in dat geval liever de huisarts, 

omdat men niet zelf thuis een ernstige ziekte wil ontdekken 

of bang is voor een fout-positieve of fout-negatieve uitslag.9,16

Huisartsen dienen zich ervan bewust te zijn dat het pu-

bliek zelftests gebruikt. Het blijft belangrijk een patiënt goede 

uitleg te geven als deze vraagt om een test die u als arts niet 

zinvol acht. Als een patiënt zich meldt met een afwijkend test-

resultaat is het moeilijk te achterhalen of de betreffende test 

valide was, aangezien exacte cijfers over de betrouwbaarheid 

van zelftests ontbreken. Hier is het de taak van de huisarts 

om, net zoals wanneer deze zelf een test aanvraagt, na te gaan 

of de test bij deze patiënt geïndiceerd is en wat de priorkans op 

de betreffende aandoening is. Bij elke laboratoriumtest is de 

kans op fout-positieve of fout-negatieve resultaten aanwezig 

en de kans op een fout-positief resultaat neemt toe bij een lage 

priorkans.

Hoe gering het effect ook is, een online keuzehulp kan con-

sumenten ondersteunen bij de keuze tussen wel of niet zelf-

testen. Vooral van belang achten wij een strenger toezicht op 

thuistests, zodat de consument een duidelijk beeld krijgt wel-

ke zelftests worden afgeraden (die met een slechte betrouw-

baarheid) en wanneer een zelftest te overwegen is, namelijk 

wanneer de test van goede kwaliteit is en de voor- en nadelen 

van het doen ervan tegen elkaar opwegen. ▪

Literatuur
Zie www.henw.org, rubriek Beschouwing.

het Besluit in-vitro diagnostica.12 Voordat een test kan worden 

verspreid, moet deze aangemeld zijn bij een door de overheid 

aangewezen instelling, waar de producent een testrapport 

indient met gegevens over de validiteit van de test. Dit test-

rapport is niet openbaar. Het Besluit stelt de eis dat veilig ge-

bruik van de test gegarandeerd is en dat het rapport van de 

producent reproduceerbaar is, maar stelt verder geen speci-

fieke eisen aan de minimale specificiteit en sensitiviteit. De 

wet onderscheidt een aantal hoog-risicotests, zoals tests op 

hiv en tumormarkers. Deze mogen niet als thuistest verkocht 

worden zonder tussenkomst van arts of apotheker.

Er wordt maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan 

naar de testeigenschappen van de in Nederland beschikbare 

zelftests. In een onderzoek naar de kwaliteit van zelftests op 

Chlamydia bleek de sensitiviteit slechts 12-27% te zijn.13 Van de 

meeste andere diagnostische zelftests is de kwaliteit onbe-

kend.

Effecten van een online keuzehulp
Keuzehulpen zijn bestemd voor de patiënt en ondersteunen 

deze bij de medische besluitvorming. Ze geven informatie over 

een aandoening, over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes 

en over de kansen op bepaalde uitkomsten, en ze helpen pa-

tiënten te beslissen welke keuze voor hen de beste is.14

In het kader van ons onderzoek bouwden wij een online 

keuzehulp voor zelftests op diabetes en cholesterol: de ‘zelf-

testwijzer’. Onze keuzehulp is een website, die informatie 

bevat over zelftests in het algemeen, over de betrouwbaar-

heid ervan en meer specifiek over zelftests op cholesterol en 

diabetes: wat is de doelgroep of indicatie, hoe moet de test 

worden uitgevoerd en hoe moet het resultaat worden geïn-

terpreteerd? Daarnaast kan de bezoeker op een interactief 

gedeelte de voor- en nadelen van het doen van een zelftest 

afwegen.

Wij onderzochten het effect van de keuzehulp in een on-

line experiment onder circa 1100 volwassenen die hadden 

aangegeven de intentie te hebben een zelftest op cholesterol 

of glucose te doen. Wij randomiseerden de deelnemers in twee 

groepen: de interventiegroep kreeg de keuzehulp, de controle-

groep kreeg een beknopte flyer over zelftests.4 Onder de deel-

nemers die van plan waren een glucosezelftest te doen, had 

67% van de interventiegroep voldoende kennis over de zelftest 

verworven, versus 54% van de controlegroep (p = 0,003). Ook 

het percentage dat een geïnformeerde keuze had, was in de 

keuzehulpgroep hoger dan in de flyergroep (43% versus 32%, p = 

0,013). Onder de deelnemers die een cholesterolzelftest wilden 

doen, vonden wij geen verschillen tussen beide onderzoeks-

groepen.4 Wellicht komt dat ook doordat de ingewikkelde uit-
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winst bij een octrooi – en dat kreeg Bayer 

nu juist niet op Aspirine. Vandaar ook de 

bittere opmerking hierboven waarmee 

Eichengrün zijn brief besluit.

Kort voor zijn dood bewerkt Eichen-

grün die brief uit het concentratiekamp 

voor het tijdschrift Die Pharmazie.6 Veel 

verandert hij niet, maar de slotzin luidt 

nu: ‘Zo komt het dat zowel Felix Hoff-

mann als ik voor de schepping van het 

meest verbreide medicijn van tegenwoor-

dig met lege handen zijn achtergebleven.’

Eichengrün voelde zich, waarschijn-

lijk niet geheel ten onrechte, vooral mis-

kend als geestelijk vader van aspirine: 

als hij niet keihard voor het middel had 

gestreden, was het een stille dood ge-

storven. Maar Felix Hoffmann moeten 

we erkennen als chemisch vader van het 

‘grootste geneesmiddel van de huidige 

tijd’. Hij overleed, teruggetrokken en kin-

derloos, in 1946. ▪

Met dank aan Hans-Hermann Pogarell, Bayer.
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De vele vaders van 
aspirine (2)
In 1944 schreef Arthur Eichengrün van-

uit het concentratiekamp een brief aan 

zijn vroegere werkgever Bayer, waarin hij 

zich beklaagt over het gebrek aan waar-

dering dat hij van de firma had gekregen 

voor de ontdekking van Aspirine.1 Zonder 

hem, zo merkt hij op, ‘zou Aspirine wel-

licht nimmer het levenslicht hebben 

aanschouwd’, maar hij is, ‘als uitvinder 

van het grootste geneesmiddel van de 

huidige tijd, volstrekt met lege handen 

achtergebleven.’

Deze brief toont volgens Walter 

Sneader aan dat niet Felix Hoffmann 

– op zoek naar een pijnstiller voor zijn 

arme reumatische vader – maar Eichen-

grün als de ontdekker van aspirine moet 

worden beschouwd.2 Als Hoffmann de 

stof als eerste synthetiseerde, was dat op 

aanwijzing van zijn baas, Eichengrün. 

Het vreemde is echter, dat Eichengrün 

nooit eerder zoiets claimde. 

Eichengrün werd in oktober 1896 bij 

Bayer aangenomen, vijf jaar later werd 

hij chef van de farmaceutische en fo-

tografische afdeling. Hoffmann was 

in april 1894 bij Bayer komen werken, 

hij werd in 1899 benoemd tot chef van 

het commerciële en wetenschappelijke 

bureau van de farmaceutische afdeling. 

Ten tijde van de synthese van aspirine, 

op 10 augustus 1897, zat Eichengrün 

nog in zijn proeftijd en was hij niet 

de baas van Hoffmann.3 Het kan na-

tuurlijk dat hij een niet-hiërarchische, 

collegiale suggestie aan Hoffmann 

heeft gedaan eens naar acetylering van 

salicylzuur te kijken, maar daarover 

hebben ze geen van beiden iets vastge-

legd. Zo’n acetyl-truc was bepaald geen 

chemisch geheim.

Daarbij komt dat, toen Hoffmann en 

Bayer in 1898 octrooi op aspirine aan-

vroegen, Eichengrün in het geheel niet 

protesteerde. En twintig jaar later, in 

een boek bij het vijftigjarig jubileum van 

Bayer in 1918, gaf hij Hoffmann zonder 

voorbehoud de eer: ‘Bijna anderhalf jaar 

lag het door Felix Hoffmann bereide, 

echter al dertig jaar eerder in de litera-

tuur beschreven, salicylacetaat op de 

plank.’4 In het hoofdstuk weidt Eichen-

grün flink uit over de vindingen die hij 

op zijn naam had staan.

Eichengrün verdiende met die 

eerdere vindingen, dankzij zijn tantiè-

meregeling, een flink fortuin, dat nog 

aanzienlijk toenam nadat hij in 1908 

voor zichzelf was begonnen. Hij genoot 

van het leven als rijk industrieel in Ber-

lijn, maar door het nazibewind werd hij, 

vanaf 1933, steeds verder in het nauw ge-

dreven. Waarschijnlijk onderschatte hij 

het gevaar – hij was apolitiek, hoopte dat 

vrienden hem te hulp zouden schieten 

wegens zijn verdiensten en onmisbaar-

heid voor de staat, en was bovenbuur-

man van Göring. Hoewel hij in 1941 nog 

respijt had gekregen, werd hij in mei 

1944 veroordeeld en gedeporteerd naar 

Theresienstadt. Na de bevrijding door het 

Rode Leger ging hij terug naar Berlijn 

waar hij in 1949 overleed.5

Toen hij zijn brief uit Theresienstadt 

schreef, was Eichengrün 79 jaar. De brief 

laat zich in feite lezen als niet zozeer 

een aanval op Hoffmann, maar op een 

andere collega van Eichengrün, Heinrich 

Dreser, hoofd van de farmacologische 

afdeling van Bayer. Die afdeling moest 

elk preparaat goedkeuren voordat het 

op de markt kon komen – en Dreser zag 

niets in de nieuwe salicylpreparaten (en 

in Eichengrün, aldus Eichengrün).

Dreser had de nieuwe verbindingen 

laten testen, en besloot ze af te keuren 

wegens ernstige cardiovasculaire ri-

sico’s. Eichengrün verzette zich tegen 

deze conclusie: juist acetylsalicylzuur 

had deze problemen volgens hem niet. 

Hij besloot tot insubordinatie. Hij testte 

de stof op zichzelf, gaf hem aan de art-

senbezoeker van Bayer om uit te delen, 

en nadat ook een tandarts iemand van 

zijn kiespijn had verlost, waren de hoog-

ste bazen in Berlijn, nog steeds volgens 

Eichengrün, overtuigd: hier had men 

een krachtige pijnstiller in handen. Dre-

ser testte, tegen zijn zin, de stof opnieuw 

en keurde hem goed – een troost was dat 

hij er een fortuin aan verdiende: volgens 

zijn tantièmeregeling kreeg hij een aan-

deel voor elk middel dat langs zijn lab 

kwam, met of zonder octrooi. Hoffmann 

en Eichengrün deelden alleen in de 

Hans van Maanen is wetenschapsjournalist.
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Zelftests en de rol van de huisarts

Pim Assendelft

Zelftests en Gezondheid 2.0
Het onderzoek van Ickenroth et al. ging over zelftests op li-

chaamsmateriaal. Dat was een decennium geleden vanuit 

de huisartsgeneeskunde de meest in het oog springende 

categorie. Intussen hebben de zelftests in de vorm van zelf-

beoordelingslijsten een flinke groei doorgemaakt, zowel op 

eigen initiatief van de consument op internet ingevulde 

lijsten als ook door de arts of POH aangereikte zelftests in 

disease management.4 De afgelopen jaren zijn daar nog eens 

laagdrempelige, betaalbare en door steeds slimmere ict on-

dersteunde zelfmetingen bij gekomen, zoals de Google watch 

en plakkers die het ECG doorgeven aan de iPhone.5 En al ja-

ren een groeimarkt: de thuismeting van de bloeddruk. Deze 

ontwikkelingen zetten de aloude positie van de huisarts als 

‘poortwachter tot diagnostiek’ en als ‘dossierhouder namens 

de patiënt’ onder druk. Om de band met een deel van de popu-

latie niet kwijt te raken zal de huisarts moeten accepteren dat 

patiënten steeds vaker kiezen voor zelftests van welke aard 

dan ook (lichaamsmateriaal, ict-vragenlijsten, elektronische 

zelfmetingen van lichaamsfuncties). Om een gesprekspartner 

van de patiënt te blijven is een open, positieve houding tegen-

over deze ontwikkelingen nodig. In dat licht is het belangrijk 

dat Ickenroth et al. zagen dat anticipatie van de pa tiënt op een 

negatieve attitude van de huisarts een belangrijke reden was 

om zelftests uit te voeren (en de uitslag vaak niet met de huis-

arts te delen).

Wanneer de patiënt zoveel gegevens over zichzelf gaat ver-

zamelen dringt de vraag zich op hoe deze beheerd kunnen 

worden en hoe de uitwisseling tussen patiënt en huisarts zal 

verlopen. Is de patiënt in staat de gegevens op een goede wijze 

te beheren? En trekt de patiënt de juiste conclusies uit de zelf-

meetdata, bijvoorbeeld de bloeddruk of de astmaklachtenlijst? 

En andersom: kan de patiënt ook iets hebben aan de data uit 

het HIS, bijvoorbeeld als hij met vakantie is en een up-to-date 

medicatieoverzicht nodig heeft?

Het is tijd dat veilige koppeling tussen ziekenhuis-, huis-

artsen- en patiëntgegevens mogelijk wordt, hoewel bekend is 

dat huisartsen daar nog heel wisselend over denken.5

Mogelijkheden tot regulering
Ickenroth et al. stellen in hun artikel een strenger toezicht 

op zelftests voor. De vraag is of dat mogelijk is. Uit hun oor-

spronkelijke rapport blijkt ook dat veel tests via internet in het 

buitenland besteld (kunnen) worden.6 De genoemde zelfbe-

oordelingslijsten en de nieuwe apparaten voor het monitoren 

van lichaamsfuncties zijn vaak al zo ver ontwikkeld dat ze 

niet meer van de markt te weren zijn. Toch is de huidige cer-

tificering misleidend. De kwaliteit en aard van de toetsing die 

schuilt achter de wet ‘Besluit in-vitro diagnostica’ sluit niet 

aan bij de behoefte en verwachting van de consument. Deze 

verwacht dat goedkeuring van de overheid voldoet aan de we-

De samenvatting van het proefschrift van Ickenroth geeft 

ons een goede inkijk in de stand van zaken van de diag-

nostische zelftests.1 Er zijn volgens de auteur wel 24 verschil-

lende zelftests op lichamelijk materiaal, maar het geeft te 

denken dat zelftests beperkt worden gebruikt (15% van de on-

dervraagden) en dat het gebruik de afgelopen jaren niet is ge-

groeid. De belangrijkste redenen voor gebruik van zelftests 

waren de anonimiteit en anticipatie op een weigering van een 

verzoek om diagnostiek door de huisarts.

De medische zelftest op lichaamsmateriaal waart al meer 

dan een decennium rond en lijkt maar matig aan te slaan. 

Huisartsgeneeskundig gezien is dat misschien maar goed 

ook, want de testeigenschappen van deze tests zijn vaak te-

leurstellend. Daarnaast kan het ongericht aanbieden van 

zelftests medicalisering in de hand werken.

In dit commentaar wil ik op drie zaken nader ingaan: het 

gebruik van de zelftest en de interpretatie ervan, zelftests in 

het perspectief van Gezondheid 2.0 en, mede in relatie daar-

mee, de noodzaak van en mogelijkheden voor regulering.

Test en context
In een interview in 2003 wees ik al op een belangrijke beper-

king van de zelftest, namelijk dat er vaak een specifieke reden 

is (meestal een concrete gezondheidsklacht) dat iemand de 

test wil aanschaffen en de interpretatie van de uitslag vaak 

niet van een geïsoleerde testuitslag afhangt.2 De zelftest voor 

de menopauze, bijvoorbeeld, kan weliswaar goede testeigen-

schappen hebben, maar de gebruiker blijft na een positieve 

testuitslag, en eigenlijk ook na een negatieve testuitslag, met 

haar vragen zitten. Veel wijzer wordt de consument er niet 

van. Immers, de vraag is niet zozeer óf een vrouw in de over-

gang zit, maar vooral wat dat voor haar persoonlijk betekent. 

Horen haar klachten bij de overgang of duiden ze op iets an-

ders (mogelijk iets ernstigers)? Moet ze wel of geen medicijnen 

gaan gebruiken? Een gesprek met de huisarts zal na de test 

waarschijnlijk toch nog nodig zijn. Een andere overweging is 

de vraag of de betreffende test op zich volstaat, of dat er meer 

tests nodig zijn. In het artikel van Ickenroth et al. wordt de 

chamydiatest als voorbeeld genomen. De NHG-Standaard Het 

soa-consult geeft aan dat bij mensen die tot een risicogroep 

behoren naast een chlamydiatest ook andere tests, zoals voor 

hiv, moeten worden overwogen.3 Dit vergt een adequate in-

structie bij de test, die moet aangeven dat bepaalde kopers met 

deze test alleen nog niet klaar zijn. Bij een geïsoleerde choles-

teroltest speelt eigenlijk hetzelfde: er zijn aanvullende tests 

nodig om het echte cardiovasculaire risico te bepalen.

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: prof.dr. W.J.J. As-

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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tificeerde zelftests de beloofde kwaliteit daadwerkelijk bieden. 

Ik stel voor dat de betrokken partijen (producenten, zorgaan-

bieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties, en mogelijk ook 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg) hiervoor snel in overleg 

gaan. ▪
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5 Oost K, Bolten R. De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts. Over wat huisart-

sen vinden van zelfmetingen op initiatief van patiënten. Trendition – 
Radboudumc en NICTIZ. www.nictiz.nl.

6 CVZ-rapport. Diagnostische zelftests op lichaamsmateriaal. Aanbod, va-
liditeit en gebruik door de consument. https://www.zorginstituutneder-
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tenschappelijke eisen van een goede test. Dit is echter niet het 

geval: de testeigenschappen van sensitiviteit en specificiteit 

zijn vaak slecht. In combinatie met een lage voorafkans maakt 

dat de voorspellende waarde helemaal twijfelachtig. Daarbij 

wordt waarschijnlijk geen onderscheid gemaakt tussen de 

doelen die de patiënt met de test heeft: het aantonen of juist 

het uitsluiten van een aandoening. Dit onderscheid in doel 

maakt voor de eisen die aan een test worden gesteld nogal uit: 

soms is juist een hoge positief voorspellende waarde nodig, en 

soms juist een hoge negatief voorspellende waarde.

Volgens mij is meer toezicht niet de oplossing, waarschijn-

lijk in deze tijd zelfs onmogelijk, maar zijn zelfregulering en 

dialoog wel noodzakelijk. Mogelijk kan worden aangesloten 

bij de gedachtegang van de recente Multidisciplinaire richt-

lijn Preventief Medisch Onderzoek (PMO).7 PMO en zelftests 

delen de eigenschap dat het ongevraagd aanbod betreft, 

waarop de consument reageert met een soms ongerichte ei-

gen hulpvraag. In het [kader] staan enkele bruikbare, rele-

vante kernaanbevelingen uit deze richtlijn PMO, waarbij de 

term ‘preventief medisch onderzoek’ door mij is vervangen 

door zelftest.

Besluit
Zelftests op lichaamsmateriaal hebben een minder hoge 

vlucht genomen dan 10 jaar geleden werd verwacht. Maar an-

dere vormen van zelftests zullen snel door veel patiënten/con-

sumenten worden opgepakt. De rol van de patiënt/consument 

verandert daarmee snel, en het is voor de huisarts belangrijk 

om zijn positie te bepalen ten opzichte van de zelfstandig zoe-

kende en zichzelf testende burger. Daarbij is het allereerst nut-

tig om als huisarts een goede indruk te krijgen van de reeds 

beschikbare zelfmeetapparatuur. Het NICTIZ heeft daarover 

een toegankelijke, overzichtelijke website.8 Daarnaast kun-

nen de vragen van de zelftestende patiënt/consument beter 

uitnodigend dan veroordelend worden ontvangen. Ik stel dus 

voor om bij zelftests als huisarts de rol van ‘gezaghebbend ad-

viseur’ in te nemen, en niet die van verbiedende, alwetende 

poortwachter. Daarbij is belangrijk dat de consument er vol-

doende vertrouwen in kan hebben dat de toegelaten en gecer-

Randvoorwaarden voor gebruik van zelftests*
De zelftestaanbieder heeft voor de aangeboden zelftest beschreven:
a)  welke aandoening(en) of gezondheidsproblemen de zelftest vroegtijdig probeert te 

signaleren;
b)  op welke risicofactoren en/of ziektemarker(s) de zelftest is gebaseerd;
c)  op welke doelgroep(en) de zelftest zich richt;
d)  welke criteria gelden om vast te stellen of iemand tot de doelgroep behoort;
e)  wat de beoogde vervolgacties zijn bij een ongunstige uitkomst.

De zelftestaanbieder stelt kennis en documentatie beschikbaar voor de gebruiker, zoals 
onder meer prevalentie, incidentie, ziektelast, natuurlijk beloop, risicofactoren om de 
aandoening te krijgen, diagnostische threshold van de zelftest.
De zelftestaanbieder stelt documentatie beschikbaar met gegevens over de zelftest. Dit 
geldt onder meer voor: belasting en risico’s van de zelftest, sensitiviteit en specificiteit 
van de zelftest in vergelijking met eventuele alternatieven.
Er is bewijs (evidence) dat de voordelen van de zelftest voor de doelgroep(en) opwegen 
tegen de nadelige effecten of risico’s.

*Gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek.7
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Incidentie hoofdtrauma: hoger dan gedacht

Herman Gerritsen, Henk Schers, Floris van de Laar

patiënten die zich meldden bij de huisarts (n = 52) dan was de 

incidentie in deze praktijk 22,3 per 1000 per jaar. Een grote 

meerderheid van de patiënten met hoofdletsels presenteerde 

zich dus (eerst) in de eerste lijn. Van de patiënten gezien na 

een hoofdtrauma was 56% jonger dan 6 jaar en 8% ouder dan 65 

jaar [tabel 2]. Ruim de helft van de contacten werd gezien door 

de eigen huisarts en slechts een kwart van de contacten werd 

gecodeerd als N79 of N80. Uiteindelijk werd bij drie patiënten 

een CT-scan verricht. Bij één patiënt werd een bloeding gezien 

die conservatief behandeld werd.

Conclusie
Wij vonden in dit kleine onderzoek een incidentie van hoofd-

letsel van 22,3 per 1000 patiënten per jaar: meer dan vijfmaal 

vaker dan op basis van LINH-cijfers werd aangenomen. Dit 

komt doordat voor de meeste gevallen van hoofdletsel de 

huisartsen niet de ‘zware’ ICPC-code N79 of N80 (voorheen: 

commotio of contusio) gebruikten, maar andere (‘lichtere’) 

ICPC-codes. Dit wordt meteen duidelijk als wij in onze steek-

proef de incidentie berekenen met alleen de codes N79 of N80, 

dan daalt de incidentie naar 5 per 1000.

Uiteraard is deze steekproef slechts de weerspiegeling van 

één praktijk en van een beperkte tijdsduur. Toch is het verschil 

in incidentie dusdanig groot dat we mogen stellen dat de inci-

Volgens de vigerende richtlijn van de neurologen is hoofd-

letsel gedefinieerd als elke vorm van letsel aan het hoofd, 

uitgezonderd oppervlakkig letsel in het aangezicht.1 Ook de 

binnenkort te verschijnen NHG-Standaard over dit thema 

hanteert deze definitie. De grote uitdaging bij hoofdletsel is 

om zo goed mogelijk in te schatten of er kans is op intracere-

braal letsel. Dan moet immers nadere diagnostiek volgen, 

meestal in de vorm van een CT-scan. Omdat de precieze kan-

sen op intracerebraal letsel in de eerste lijn onbekend zijn, 

worden de aanbevelingen voor verwijzing en het doen van 

aanvullend onderzoek vooral gebaseerd op risicoschattingen. 

En die schattingen bepalen vervolgens de inhoud van de 

richtlijn. Vooral daarom zijn accurate incidentiecijfers uiter-

mate belangrijk. Hiermee kan de validiteit van de beslissche-

ma’s in de standaard worden verbeterd. Op basis van LINH-

cijfers is eerder becijferd dat de incidentie van het hoofdletsel 

in de huisartsenpraktijk ongeveer 4 per 1000 per jaar be-

draagt.2 Hierbij is men uitgegaan van de ICPC-codes N79 (her-

senschudding) en N80 (ander hoofdletsel). Wij meenden dat de 

werkelijke incidentie van hoofdletsel wel eens hoger kan lig-

gen omdat de huisarts het hoofdletsel mogelijk onder andere 

codes registreert.3

Steekproef incidentie
Wij verrichtten daarom een steekproef in een universitaire 

registratiepraktijk met 7032 ingeschreven patiënten [kader]. 

Er werkten in de beschreven periode 7 verschillende huisart-

sen. In deze praktijk worden alle aangeboden contacten, als-

mede de episodes die volgen uit correspondentie (bijvoorbeeld 

afschrift spoedeisende hulp) systematisch geregistreerd. Wij 

selecteerden in totaal 18 ICPC-codes, waarvan wij vermoed-

den dat die kunnen worden gegeven bij hoofdtrauma: A06, 

A80, A81, F79, H05, H78, H79, L01, L76, L79, N79, N80, R88, S16, 

S17, S18, S19 en Z25. Vervolgens extraheerden wij alle nieuwe 

episodes met deze codes van oktober 2013 tot en met januari 

2014 (4 hele kalendermaanden) en doorliepen handmatig de 

dossiers inclusief correspondentie (onder andere met speci-

alist, huisartsenpost) om te zien of de casus voldeed aan het 

criterium voor hoofdletsel.

Het bleek dat bij 355 keer één van deze ICPC-codes was 

toegekend, waarbij 57 patiënten voldeden aan de criteria van 

hoofdletsel [tabel 1]. Hierin zijn de zelfverwijzers en 112-mel-

dingen met ambulancevervoer meegerekend; de incidentie 

was dus 24,3 per 1000 per jaar. Als we alleen kijken naar de 

Geert Groote Huisartsengroepspraktijk, Radewijnsstraat 2, 8022 BG Zwolle: H. Gerritsen, huisarts. 
Huisartsenpraktijk Thermion Lent en Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: 

-

verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de NHG-Standaard Hoofdtrauma. H.J. Schers is 
ook lid van de AC-commissie die verantwoordelijk was voor de autorisatie van de NHG-Standaard 
Hoofdtrauma.

Tabel 1 Gebruikte ICPC-codes bij hoofdtrauma* (n = 57)

A80 Trauma/letsel  6  10%

H79 Ander letsel oor  1   2%

L76 Andere fractuur (zygoma)  1   2%

N79 commotio cerebri  6  10%

N80 Ander letsel hoofd  8  14%

S16 Buil/Kneuzing 12  21%

S17 Schaafwond/schram  1   2%

S18 Scheurwond/snijwond 21  37%

S19 Ander huidletsel  1   2%

Totaal 57 100%

* Elke vorm van trauma of letsel van het hoofd, zowel direct als indirect, zoals 
stoten van het hoofd, een val op het hoofd, een acceleratie-deceleratietrauma 
of een hard voorwerp (met grote kracht) tegen het hoofd (bijvoorbeeld tijdens 
sporten). Alleen oppervlakkig letsel van het aangezicht zonder bovengenoemde 
situaties wordt niet aangemerkt als hoofdtrauma.

Registratiepraktijk
FaMe registratiepraktijk Thermion te Lent (voorheen CMR); popu-
latie 7032; Netwerk Academische Huisartsenpraktijken Radboud-
umc . In de registratiepraktijken worden alle zorgcontacten zowel 
ICPC- als ICD10-geregistreerd. De patiëntcontacten en overige cor-
respondentie zijn gekoppeld binnen een episode. Zodoende kan op 
zowel reden voor komst als eerste diagnose, dan wel laatste diag-
nose binnen een episode gezocht worden.
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van de richtlijn) laat zien dat het aantal ziekenhuisopnames 

en CT-scans significant zijn toegenomen, maar deze toename 

leidde niet tot meer detectie van intracranieel letsel.4

Hoofdletsel is dus een zeer frequent optredend klinisch 

beeld en verdient een richtlijn als leidraad voor het handelen 

is er gedegen onderzoek nodig naar optreden en beloop van 

hoofdletsel in de eerste lijn. Hierbij moet het hele spectrum 

van hoofdletsel als uitgangspunt worden genomen. Tot die 

tijd is er geen reden voor een agressief beleid bij patiënten 

met hoofdletsel zonder klinische tekenen van neurologische 

schade. ▪
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1 Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Richtlijn opvang van patiënten 
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3 Laar van de F. Richtlijn hersenletsel onbruikbaar voor huisarts. Huisarts 
Wet 2013;56:568-69.

4 Van den Brand CL, Rambach AHJH, Postma R, Van de Craats VL, Lengers F, 
Benit CP, et al. Richtlijn ‘Licht traumatisch hoofd-hersenletsel’ in de prak-
tijk. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6973.

dentie van 4 per 1000 per jaar een forse onderschatting is. Dit 

is problematisch omdat de beslisregels uit de richtlijnen zijn 

gebaseerd op het te lage incidentiecijfer. De kans op ernstig 

letsel wordt dus bij toepassing van de definitie van hoofdlet-

gevallen (N79, N80) worden meegenomen. Toepassing van de 

richtlijn leidt dan tot defensief en medicaliserend handelen 

door de huisarts.

Overigens heeft de huidige CBO-richtlijn bij gebruik in 

de tweede lijn mogelijk ook last van defensief verwijzen. Een 

recent retrospectief voor-na onderzoek (vóór en na invoering 

Tabel 2 Demografie

Man/Vrouw 35/22

Leeftijd

0 jaar  9 16%

1-5 23 40%

6-15 10 18%

16-25  2  4%

26-65  9 16%

65+  4  8%
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M105

NHG-Standaard Hoofdtrauma

NHG-werkgroep Hoofdtrauma

Kernboodschappen
 Inventariseer bij elk hoofdtrauma de 

risicofactoren voor intracranieel let-
sel: deze zijn voor patiënten van 16 jaar 
en ouder deels anders dan voor pa-
tiënten jonger dan 16 jaar.

 Verwijs of consulteer de specialist in-
dien er bij een hoofdtrauma sprake is 
van een verhoogd risico op intracra-
nieel letsel, zoals bij het gebruik van 
anticoagulantia (cumarinederivaten, 
DOAC’s en LMWH (niet bij gebruik van 
trombocytenaggregatieremmers)).

 Criteria voor een spoedverwijzing 
zijn: bewusteloosheid of verlaagd be-
wustzijn, focale neurologische uitval, 
posttraumatisch insult, schedelbasis-
fractuur of vermoeden van hoogener-
getisch trauma.

 Geef alleen een wekadvies nadat een 
patiënt is onderzocht; het meegeven 
van de schriftelijke instructies is on-
derdeel van het wekadvies.

Inleiding
De NHG-Standaard Hoofdtrauma geeft 

richtlijnen voor de huisarts voor de 

diagnostiek en behandeling van een 

hoofdtrauma bij kinderen en volwas-

senen in het acute stadium. Hierbij 

gaat het om patiënten die bijvoorbeeld 

op het hoofd zijn gevallen, met enige 

kracht het hoofd hebben gestoten, zijn 

blootgesteld aan een acceleratie-decele-

ratietrauma of een hard voorwerp (met 

grote kracht) tegen het hoofd hebben 

gekregen en direct of kort (< 24 uur) na 

het trauma worden gezien. De stan-

daard hanteert het begrip ‘hoofdtrau-

ma’, waarbij wordt aangegeven wanneer 

er een verhoogd risico op intracranieel 

letsel bestaat. Nader onderzoek of ver-

wijzing kan noodzakelijk zijn om een 

intracranieel letsel aan te tonen en te 

behandelen of uit te sluiten. In het ver-

leden werden bij trauma’s van het hoofd 

de begrippen ‘commotio cerebri’ en 

‘hersenschudding’ gebruikt, maar een 

eenduidige definitie ontbrak. Inmid-

dels zijn deze termen (inter)nationaal 

verlaten en deze zullen ook niet in deze 

standaard worden gebruikt. Nekletsel 

(behalve beoordeling in het kader van 

ABCDE-beoordeling) en de behandeling 

van bijkomende verwondingen van een 

hoofdtrauma, zoals snijwonden en aan-

gezichtsfracturen, vallen buiten het be-

stek van de standaard. Dit geldt ook voor 

de latere gevolgen van een hoofdtrauma.

Deze standaard geeft handvatten om 

enerzijds patiënten met een verhoogd 

risico op intracranieel letsel te kunnen 

identificeren en tijdig te verwijzen, en 

anderzijds om onnodige verwijzingen 

van patiënten zonder verhoogd risico te 

voorkomen. Er wordt uitgegaan van drie 

categorieën patiënten, waarvan twee 

categorieën worden verwezen of waar-

voor de specialist wordt geconsulteerd, 

namelijk patiënten met sterk verhoogd 
risico op intracranieel letsel (spoedin-

dicatie) en patiënten met verhoogd risico 

op intracranieel letsel. Alle andere pa-

tiënten met hoofdtrauma kunnen door 

de huisarts worden behandeld. Gelet 

op leeftijdsafhankelijke verschillen in 

risicofactoren maakt de standaard on-

derscheid in twee leeftijdscategorieën: 

patiënten jonger dan zestien jaar en pa-

tiënten van zestien jaar en ouder. Om-

dat goed eerstelijnsonderzoek over dit 

onderwerp ontbreekt, zijn veel aanbeve-

lingen gebaseerd op consensus. De risi-

co-inschatting die de huisarts maakt en 

daarmee een beslissing over het te voe-

ren beleid zullen mede daarom ook af-

hankelijk zijn van het klinische beeld, de 

context van de situatie en de voorkeuren 

van de patiënt en/of zijn verzorgers. 

Hoewel de standaard aangeeft wanneer 

een patiënt met spoed moet worden ver-

wezen, vallen de triagecriteria voor een 

patiënt met hoofdtrauma buiten het 

bestek van deze standaard. Deze zijn te 

vinden in de NHG-TriageWijzer.

Uit oogpunt van samenwerking tussen 

de eerste en tweede lijn in de spoedzorg 

is deze standaard zo veel mogelijk afge-

stemd op de richtlijn Opvang patiënten 

met licht traumatisch hoofd/hersen-

letsel van het CBO en de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie (NVN) en 

het Landelijk Protocol Ambulancezorg, 

versie 8. Omdat de incidenties van 

hoofd- en hersenletsel in de eerste lijn, 

de tweede lijn en in de ambulancezorg 

verschillen, zijn er verschillen in we-

ging en formulering van risicofactoren 

voor intracranieel letsel.

Achtergronden
Begrippen
Hoofdtrauma: elke vorm van trauma of 

letsel van het hoofd, zowel direct als in-

direct, zoals met grote kracht stoten van 

het hoofd, een val op het hoofd, een ac-

celeratie-deceleratietrauma of een hard 

voorwerp (met grote kracht) tegen het 

hoofd krijgen (bijvoorbeeld tijdens spor-

ten). Alléén een oppervlakkig letsel van 

het aangezicht zonder bovengenoemde 

Inbreng van de patiënt
De NHG-Standaarden geven richtlijnen 
voor het handelen van de huisarts; de rol 
van de huisarts staat dan ook centraal. 
Daarbij geldt echter altijd dat factoren van 
de kant van de patiënt het beleid mede be-
palen. Om praktische redenen komt dit 
uitgangspunt niet telkens opnieuw in de 
richtlijn aan de orde, maar wordt het hier 
expliciet vermeld. De huisarts stelt waar 
mogelijk zijn beleid vast in samenspraak 
met de patiënt, met inachtneming van 
diens specifieke omstandigheden en met 
erkenning van diens eigen verantwoorde-
lijkheid, waarbij adequate voorlichting een 
voorwaarde is.

Afweging door de huisarts
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is 
uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk 
aspect. Afweging van de relevante facto-
ren in de concrete situatie zal berede-

neerd afwijken van het hierna beschreven 
beleid kunnen rechtvaardigen. Dat laat 
onverlet dat deze standaard bedoeld is 
om te fungeren als maat en houvast.

Delegeren van taken
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen 
voor huisartsen. Dit betekent niet dat de 
huisarts alle genoemde taken persoonlijk 
moet verrichten. Sommige taken kunnen 
worden gedelegeerd aan de praktijkas-
sistente, praktijkondersteuner of prak-
tijkverpleegkundige, mits zij worden on-
dersteund door duidelijke werkafspraken 
waarin wordt vastgelegd in welke situa-
ties de huisarts moet worden geraad-
pleegd en mits de huisarts toeziet op de 
kwaliteit. Omdat de feitelijke keuze van 
de te delegeren taken sterk afhankelijk is 
van de lokale situatie, bevatten de stan-
daarden daarvoor geen concrete aanbe-
velingen.

De leden van de NHG-werkgroep Hoofdtrauma worden genoemd bij de 
Totstandkoming.

NHG-werkgroep Hoofdtrauma. NHG-Standaard Hoofdtrauma. Huisarts 
Wet 2015;58(2):82-8.
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met een hoofdtrauma naar de tweede 

lijn voor nader onderzoek en behan-

deling. Over het percentage verwezen 

patiënten in de dagpraktijk zijn geen 

gegevens bekend.

Etiologie en prognose
De toedracht van een hoofdtrauma kan 

sterk variëren.4 Bij lichte hoofdtrau-

ma’s, zoals het met kracht stoten van 

het hoofd of een val van kleine hoogte, 

zal het letsel veelal beperkt blijven tot 

structuren buiten de schedel, terwijl 

zwaardere trauma’s, zoals een ver-

keersongeval, vaker gepaard gaan met 

intracranieel letsel. Een intracraniële 

bloeding is een ernstige complicatie. 

Een epiduraal hematoom is een, meestal 

arteriële, bloeding tussen schedeldak 

en dura, die ontstaat na een ongeval. 

Kenmerkend is dat na een kort tijdsin-

terval zonder uitvalsverschijnselen het 

bewustzijn daalt met ontstaan van een 

ipsilaterale wijde lichtstijve pupil en een 

contralaterale hemiparese. Bij volwas-

senen gaat een epiduraal hematoom 

vaak gepaard met een schedelfractuur. 

Ter voorkoming van blijvende schade is 

tijdige neurochirurgische interventie 

geïndiceerd. 

Een subduraal hematoom is een, meest-

al veneuze, bloeding die direct of binnen 

enkele uren na het trauma kan ontstaan 

door verscheuring van de tussen de dura 

en hersenen gelokaliseerde ankervenen. 

Symptomen die kunnen optreden zijn 

onder andere een gedaald bewustzijn en 

neurologische uitval. Een acuut subdu-

situaties wordt niet aangemerkt als een 

hoofdtrauma.1

Intracranieel letsel: elk traumatisch let-

sel binnen de schedel, zoals vasculaire 

beschadiging (epi- of subduraal hema-

toom) en, al dan niet hemorragische, 

contusie van hersenweefsel. 

Glasgow Coma Scale: methodiek voor 

bepaling van mate van bewustzijn met 

EMV-score (eyes/motor/verbal-score) (zie 

[kader 2]). Een EMV-score lager dan de 

maximale score van 15 duidt op een ver-

laagd bewustzijn. 

Kindercontusie: zeldzame ernstige 

complicatie bij kinderen met een hoofd-

trauma, die mogelijk ontstaat door 

hersenoedeem en/of focale structurele 

hersenschade.

Retrograde amnesie: amnesie voor 

gebeurtenissen voorafgaand aan een 

hoofdtrauma.

Anterograde amnesie (posttraumati-

sche amnesie): amnesie voor gebeurte-

nissen volgend op een hoofdtrauma.

Hoogenergetisch trauma: bij een hoog-

energetisch trauma (HET) is er sprake 

van een hoge energieoverdracht die tot 

inwendig letsel kan leiden en waarbij 

ook gedacht moet worden aan nek- en 

hoofdletsel. Voorbeelden zijn: val van 

grote hoogte (2 tot 3 maal lichaamsleng-

te), ongeval met snelheid > 45 km/uur 

(met autogordel om), auto contra fietser/

voetganger > 10 km/uur, aanrijden van 

een (brom/snor)fietser of motorrijder 

door een ander voertuig bij een snel-

heidsverschil groter dan 35 km/uur.2

Epidemiologie
De geregistreerde incidentie van hoofd-

trauma in de huisartsenpraktijk is on-

bekend, maar bedraagt waarschijnlijk 

minstens 7,5 per 1000 patiënten per 

jaar.3 Dit is gebaseerd op de ICPC-codes 

‘Hersenschudding’ (N79) en ‘Ander let-

sel hoofd’ (N80) van de dagpraktijk en 

de huisartsenpost samen. De incidentie 

zal in werkelijkheid hoger zijn, omdat 

hoofdtrauma waarschijnlijk ook onder 

andere codes wordt geregistreerd, zo-

als snijwond of hoofdpijn enzovoort. De 

meeste hoofdtrauma’s treden op bij jon-

ge kinderen en ouderen ≥ 85 jaar. Naar 

schatting verwijzen huisartsen tijdens 

diensturen 5 tot 10% van de patiënten 

Abstract
NHG-werkgroep Hoofdtrauma. The Dutch College of General Practitioners’ guideline Head injury. Huisarts Wet 
2015;58(2):82-8.
The Dutch College of General Practitioners’ guideline on ‘Head injury’ provides guidelines for the diagnosis 
and treatment of patients with head injury seen within the first 24 hours. These patients may have fallen on 
their head, hit their head hard, have been exposed to acceleration-deceleration injury, or have been hit, with 
considerable force, on the head with a hard object. This guideline is as consistent as possible with existing 
guidelines for ambulance teams and secondary care.
Diagnostic investigations Diagnostic investigations are focused on the cause and mechanisms of the acci-
dent, assessment of neurological symptoms that could be indicative of traumatic brain injury, and evaluation 
of risk factors that could increase the risk of brain injury, such as use of anticoagulants. Factors that increase 
the risk of such injury have been established on the basis of evidence from secondary care and consensus. 
During the physical examination, and independent on the ABCDE assessment, the severity of the injury and 
the presence of scalp haematoma should be ascertained. The relative importance of findings and risk factors 
is in part determined by the age of the patient, and thus the risk factors mentioned in the guideline differ for 
patients younger or older than 16 years.
Management Referral to an accident and emergency department is indicated for patients with a high risk of 
traumatic brain injury. Criteria for urgent referral are unconsciousness or strongly diminished consciousness, 
neurological deficits, post-traumatic fits or seizures, or suspicion of severe injury following high-energy 
trauma. Referral to, or consultation with, a specialist is advised if there is an increased risk of brain injury. For 
example, patients who are taking anticoagulants (such as coumarin derivatives, direct oral anticoagulants, 
and low-molecular-weight heparin, but not thrombocyte aggregation inhibitors) or who have three or more 
risk factors for brain injury. Patients with no or only a few risk factors can be treated by the general practiti-
oner unless there are other reasons to refer the patient or to consult a specialist, such as unreliable history, 
unclear cause of the trauma, comorbidity, abnormal ABCDE findings, altered behaviour, or anxiety on the 
part of the patient or relatives.
Watchful waiting and regularly waking patients from sleep may be appropriate for patients who have some 
risk factors for brain injury but which are not sufficient to warrant referral. While little is known about the 
prognostic value of this approach, it is often used in general practice as a way to monitor the course of head 
injury and to prevent unnecessary referral. Patients should be examined and given written instructions, to 
ensure that this waking protocol is followed at home.
All patients treated in general practice should be given information about the course of symptoms and signs 
and be given general advice about how to resume their normal activities. These patients should also be told 
to contact their general practitioner if they experience altered consciousness, persistent amnesia, marked 
increase in headache, and repeated vomiting.
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hoofdtrauma zijn ontstaan) is er sprake 

van hoofdtrauma met ernstig verhoogd 

risico op intracranieel letsel. Lichame-

lijk onderzoek is ook van belang om een 

ABCDE-beoordeling te kunnen doen en 

te beoordelen of er sprake is van uitwen-

dig letsel, zoals een wond of hematoom. 

Een oppervlakkig snij- of schaafwondje 

wordt niet gezien als klinisch relevant 

uitwendig letsel.

De beoordeling en weging van de 

risicofactoren zijn ook afhankelijk van 

de leeftijd van de patiënt. De standaard 

hanteert twee leeftijdscategorieën: pa-

tiënten jonger dan zestien jaar en pa-

tiënten van zestien jaar en ouder. 

Richtlijnen diagnostiek
De (hetero)anamnese start meestal tele-

fonisch, waarbij door de huisarts, prak-

tijkassistente of triage-assistente een 

inschatting wordt gemaakt van de ernst 

van het hoofdtrauma. Als de huisarts 

het waarschijnlijk acht dat er sprake 

is van hoofdtrauma met een sterk ver-

hoogd risico op intracranieel letsel (zie 

[kader 1] voor criteria voor spoedverwij-

zing), dan stuurt hij onmiddellijk een 

ambulance met U1-indicatie, en gaat 

hij vervolgens zelf naar de patiënt, ten-

zij dat regionaal anders is afgesproken. 

Wanneer de huisarts de patiënt als eer-

ste onderzoekt wordt, voorafgaand aan 

de (hetero)anamnese, de ABCDE-metho-

diek (zie [kader 2]) aanbevolen. 

 Bij afwezigheid van een vermoeden 

van hoofdtrauma met een sterk ver-

werden hierbij gerelateerd aan zicht-

bare afwijkingen op een CT-scan of de 

noodzaak voor een neurochirurgische 

interventie.6  In de CBO/NVN-richtlijn 

en internationale richtlijnen zijn deze 

risicofactoren gebruikt voor het opstel-

len van predictieregels.

In deze standaard zijn op basis van de 

literatuur en deze richtlijnen risicofac-

toren en beleid geformuleerd (zie Richt-
lijnen diagnostiek en Richtlijnen beleid).7,8 Het 

mechanisme van het ongeval geeft in-

formatie over de vraag of er sprake is ge-

weest van een hoogenergetisch trauma 

(HET, zie Begrippen). Bij een hoogenerge-

tisch trauma is er altijd een groot risico 

op intracranieel letsel, omdat door de 

hoge energieoverdracht inwendig letsel 

kan optreden. Bij een HET moet daarom 

ook zonder zichtbaar hoofdletsel altijd 

worden gedacht aan de aanwezigheid 

van intracranieel letsel. Omdat een HET 

afhankelijk is van verschillende facto-

ren en er geen eenduidige definitie van 

is te geven, zal de huisarts op basis van 

voorbeelden zelf een inschatting moe-

ten maken of er al dan niet sprake is 

van een HET. De (hetero)anamnese geeft 

vooral inzicht in de toedracht, aanwe-

zige symptomen van intracranieel let-

sel, zoals neurologische symptomen 

(amnesie, braken ten gevolge van ver-

hoogde intracraniële druk, ernstige 

hoofdpijn) en risicoverhogende factoren, 

zoals gebruik van anticoagulantia. In-

dien bij lichamelijk onderzoek sprake is van 

neurologische symptomen (die na het 

raal hematoom heeft vaak een slechte 

prognose. Een subduraal hematoom 

kan ook na enkele dagen (subacuut) 

of enkele weken (chronisch) ontstaan. 

Wanneer een subduraal hematoom zich 

na enkele weken manifesteert zijn de 

klachten van de patiënt meer atypisch: 

vermindering van initiatief en inte-

resse, toegenomen slaperigheid, soms 

hoofdpijn, en geleidelijk ontstaan van 

enkel- of dubbelzijdige neurologische 

uitval. Subacute en chronische subdu-

rale hematomen komen vooral voor bij 

ouderen maar ook bij kinderen jonger 

dan een jaar (bijvoorbeeld het ‘shaken 

baby’-syndrome). Pa tiënten met een 

verhoogd valrisico (zoals ouderen), pro-

blematisch alcoholgebruik of patiënten 

die anticoagulantia gebruiken, hebben 

een verhoogd risico op een subduraal 

hematoom als gevolg van een val. De be-

handeling is doorgaans chirurgisch. 

Bij jonge kinderen kan in zeldzame 

gevallen het cerebrum sneller opzwel-

len dan bij volwassenen, wat zich kan 

uiten als kindercontusie. Dit kan in mi-

nuten tot uren na een hoofdtrauma 

optreden. Hoewel de (zeldzame) kin-

dercontusie vaak gepaard gaat met 

bewustzijnsdaling kan het zich in het 

begin presenteren met tekenen van ce-

rebrale prikkeling zoals apathie, onrust, 

herhaaldelijk braken. Soms volgt een 

epileptisch insult, hemiparese, kort-

durende corticale blindheid of inklem-

mingssyndroom met een groot risico op 

overlijden.

Meestal is het beloop na een licht 

hoofdtrauma gunstig. Bij een groot deel 

van de patiënten treedt binnen enkele 

weken een aanzienlijk herstel van de 

klachten op.5

Risicofactoren voor intracranieel letsel
De inschatting van het risico op intra-

cranieel letsel na een hoofdtrauma in 

de eerste lijn wordt bemoeilijkt door-

dat hierover geen onderzoeken zijn 

gepubliceerd. Risicofactoren in (inter)-

nationale richtlijnen zijn voornamelijk 

gebaseerd op onderzoek bij patiënten 

op de spoedeisende hulp van zieken-

huizen. Bevindingen bij (hetero)anam-

nese zoals mechanisme van ongeval en 

bevindingen bij lichamelijk onderzoek 

Kader 1 Criteria voor hoofdtrauma met sterk verhoogd risico op intracranieel letsel
Verwijs een patiënt met spoed per ambulance in de volgende gevallen:
 bij bewusteloosheid of een verlaagd bewustzijn (of EMV-score < 15*);
 bij een insult na het trauma;
 bij focale neurologische uitval na het trauma (bijvoorbeeld moeite met spreken, lezen, 
schrijven, verminderd zicht, motorische uitval, verminderde sensibiliteit, links-rechts re-
flexverschil*);

 bij vermoeden van een schedel(basis)fractuur* (bij palpabele fractuur, retro-auriculaire 
bloeduitstorting, een- of tweezijdig (orbita)hematoom, hemotympanum, (cerebrospinaal) 
vocht uit oor (otorroe) of neus (rinorroe), gespannen of volle fontanel);

 bij vermoeden van een hoogenergetisch trauma† (bijvoorbeeld val van grote hoogte (2-3 
maal lichaamslengte‡), ongeval in een voertuig > 45 km/uur (met autogordel), auto contra 
fietser/voetganger > 10 km/uur, aanrijden van een (brom-/snor-)fietser of motorrijder door 
een ander voertuig bij een snelheidsverschil > 35 km/uur).

*  Alleen bij lichamelijk onderzoek vast te stellen.
†     Tenzij de patiënt mobiel is, geen klachten heeft en het HET al enkele uren geleden heeft 

plaatsgevonden. In dit geval dient de patiënt met een U2 beoordeeld te worden.
‡     Het gaat hier om een inschatting. Bijvoorbeeld een val van een commode wordt doorgaans 

niet onder een HET verstaan. Het zal afhangen van het valmechanisme (direct op hoofd) 
en type ondergrond of er sprake is van een risicofactor (zie Evaluatie).
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 sociale context (wel of niet alleenwo-

nend, verzorging aanwezig in thuis-

situatie, toezicht mogelijk).

Lichamelijk onderzoek
Onderzoek (indien niet al uitgevoerd 

tijdens ABCDE-onderzoek) vervolgens:13

 het bewustzijn (EMV-score);

 de pupilgrootte, lichtreacties en oog-

bewegingen;

 de mimiek van het gelaat (symme-

trisch?);

 de schedel op aanwijzingen voor een 

(schedelbasis)fractuur: palpabele frac-

tuur, retro-auriculaire bloeduitstor-

ting (aanwijzing voor fractuur masto-

id), een- of tweezijdig (orbita)hema toom 

(beide meestal pas na enkele uren 

zichtbaar), bloed zichtbaar achter 

trommelvlies (hemotympanum), (cere-

brospinaal) vocht uit oor (otorroe) of 

neus (rinorroe), let bij jonge kinderen op 

een gespannen of volle fontanel;

 hematoom schedel (occipitaal, tem-

poraal, pariëtaal, exclusief het aange-

zicht);

 de kracht van de bovenste en onderste 

directe trombineremmers en directe 

factor Xa-remmers en LMWH,11 anti-

epileptica, sedativa, antidiabetica;

 stollingsafwijkingen in de voorge-

schiedenis;

 (vermoeden van) alcohol- en/of drugs-

intoxicatie (zie de NHG-Standaard 

Problematisch alcoholgebruik);12

 aanwijzingen voor mogelijke kin-

dermishandeling (zie ook Meldcode 

Kindermishandeling op www.rijks-

overheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/hulp-bieden/meldcode), zoals:

 – onduidelijke of inconsistente an-

amnese over aard of ernst van het 

trauma;

 – lange tijdsinterval voordat adequate 

medische hulp werd ingeroepen;

 – discrepantie tussen de ernst van de 

bevindingen bij lichamelijk onder-

zoek en de anamnestisch opgegeven 

toedracht of hoogte van een val, of 

een onbevestigde val door een per-

soon die op het moment van de val 

niet de verzorger van het kind was;

 – ander (onverklaard) letsel dan hoofd-

trauma;

hoogd risico op intracranieel letsel zal, 

afhankelijk van de hulpvraag en de tri-

agecriteria (zie NHG-TriageWijzer), in 

de meeste gevallen een consult of visite 

worden afgesproken. Afhankelijk van 

de klinische toestand van de patiënt 

zijn de verdere anamnese en het licha-

melijk onderzoek meer of minder uitge-

breid. 

(Hetero)anamnese
Informeer bij een hoofdtrauma naar:

 aard en toedracht van het trauma;

 (voorbijgaand) bewustzijnsverlies, 

duur, retro- en/of anterograde amne-

sie (betrouwbaar te beoordelen bij kin-

deren van zes jaar en ouder) of veran-

derd gedrag;

 hoofdpijn (duur, ernst);

 braken (tijdstip, frequentie);

 zichtbaar letsel aan het hoofd of ove-

rige letsels;

 gebruik van geneesmiddelen die ri-

sico op vallen of complicaties kunnen 

verhogen: anticoagulantia zoals ace-

nocoumarol, fenprocoumon en directe 

orale anticoagulantia (DOAC’s), zoals 

Kader 2 Onderzoek acute fase

ABCDE-beoordeling
Start bij een eerste beoordeling van een patiënt met een hoofdtrauma met de ABCDE-methodiek.9 Beoordeling van de ademweg (A), ademha-
ling (B), circulatie (C), bewustzijn en neurologische uitval (denk ook aan bloedglucosebepaling) (D) is vooral van belang. Als er sprake is geweest 
van een hoogenergetisch trauma dient de huisarts bedacht te zijn op aanwezigheid van (cervicaal) wervelletsel. Wanneer er naast een hoofd-
trauma het vermoeden bestaat op cervicaal wervelletsel (drukpijnlijke CWK, al dan niet in combinatie met neurologische uitval, waarbij de 
uitval is gerelateerd aan het letsel), is er een indicatie om de nek manueel te (laten) fixeren (onderdeel van de A). Verwijs de patiënt met spoed 
naar de chirurg of SEH-arts (afhankelijk van regionale afspraken). 

EMV-score
Bepaal ter beoordeling van het bewustzijn de EMV-score op basis van de Glasgow Coma Scale.

Glasgow Coma Scale/
EMV-score10

Volwassenen Kinderen

Openen ogen 
(E) score

Spontaan
Bij aanspreken
Bij pijnprikkels
Niet

 4
 3
 2
 1

Spontaan
Bij aanspreken
Bij pijnprikkels
Niet

 4
 3
 2
 1

Motorische reactie
(M) score 

Voert opdracht uit
Lokaliseert pijn
Trekt het lichaamsdeel terug bij pijnprikkels
Buigt het lichaamsdeel bij pijnprikkels 
Strekkramp lichaamsdeel bij pijnprikkels 
Geen

 6
 5
 4
 3
 2
 1

Voert opdracht uit/spontaan
Lokaliseert pijn
Trekt het lichaamsdeel terug bij pijnprikkels
Abnormaal buigen bij pijnprikkels
Abnormaal strekken bij pijnprikkels
Geen

 6
 5
 4
 3
 2
 1

Verbale reactie
(V) score 

Kan een helder gesprek voeren/georiënteerd 
Zinnen en verward
Woorden en inadequaat 
Geluiden en onverstaanbaar 
Geen

 5
 4
 3
 2
 1

Alert, brabbelen, gebruikelijke woorden
Minder dan gebruikelijke woorden/huilt geïrriteerd
Huilt alleen bij pijnprikkel
Kreunt bij pijnprikkel
Geen

 5
 4
 3
 2
 1

Totaal maximaal 15 15
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en overgevoeligheid voor licht en ge-

luid. Deze klachten nemen binnen en-

kele weken spontaan af en verdwijnen 

meestal zonder restverschijnselen;5

 een zeer kleine groep patiënten lan-

ger dan zes maanden klachten houdt. 

Soms is het hierbij niet duidelijk of er 

nog een causaal verband bestaat met 

het trauma.

Adviseer (de ouders of verzorgers van) de 

patiënt na het trauma:22

 de eerste dagen na het trauma alert 

te zijn op verandering van bewust-

zijn of gedrag (vooral bij jongere 

kinderen), aanhoudende amnesie ≥ 

4 uur na het trauma, forse toename 

van hoofdpijn, herhaaldelijk braken, 

en/of verwardheid. Dit zijn redenen 

om direct contact met de huisarts op 

te nemen;

 de eerste dagen de lichamelijke acti-

viteiten geleidelijk op te voeren op ge-

leide van de klachten, zoals hoofdpijn, 

misselijkheid en duizeligheid; rust 

nemen is goed, maar volledige bed-

rust wordt ontraden. Na enkele da-

gen kunnen de dagelijkse bezigheden 

(werk of school) geleidelijk weer opge-

pakt worden, ook als er nog klachten 

zijn. Het is niet aangetoond dat bij 

kinderen of volwassenen school of 

werk een negatieve invloed heeft op 

het beloop van de klachten. Adviseer 

volwassenen voor werkgerelateerde 

adviezen of als volledige terugkeer 

door klachten moeilijk gaat, contact 

met de werkgever en/of bedrijfsarts 

op te nemen;

 bij klachten televisie kijken en wer-

ken (of spelen) achter de computer de 

eerste dagen te beperken. Ontraad het 

gebruik van alcohol. Ontraad sporten 

met risico op recidief letsel en verer-

gering van de klachten, zoals voetbal 

of andere bal- of vechtsporten tot twee 

weken na het hoofdtrauma. Daarna 

kan, afhankelijk van de klachten, het 

sporten geleidelijk weer worden opge-

pakt. Kinderen kunnen zelf aangeven 

wanneer zij in staat zijn om weer (bui-

ten) te spelen.

In aansluiting op de gegeven mondelin-

ge voorlichting kan de huisarts de pa-

Kader 3 Hoofdtrauma met verhoogd risico op intracranieel letsel bij leeftijd ≥ 16 jaar
Er is sprake van een verhoogd risico op intracranieel letsel bij: 
 persisterend of terugkerend braken;

of
 stollingsafwijkingen in de voorgeschiedenis of gebruik van anticoagulantia (acenocouma-
rol, fenprocoumon, DOAC’s of LMWH (niet bij gebruik van trombocytenaggregatierem-
mers [TAR]));

of
 anterograde (posttraumatische) amnesie ≥ 4 uur of retrograde amenesie > 30 minuten;

of
 aanwezigheid van minimaal 3 van de volgende risicofactoren:

 – ernstig ongevalsmechanisme, mits geen HET (bijvoorbeeld val van meer dan circa 1 me-
ter hoogte [komt ongeveer overeen met > 5 traptreden] direct op het hoofd en op harde 
ondergrond. Lichte trauma’s zoals staand of lopend vallen of tegen een stilstaand object 
lopen of rennen vormen geen risicofactor, behalve bij ouderen);
 – leeftijd ≥ 60 jaar;
 – eenmaal braken; 
 – ernstige, voor de patiënt niet herkenbare hoofdpijn;
 – elk doorgemaakt bewustzijnsverlies;
 – klinisch relevant uitwendig letsel (niet: oppervlakkig snij- of schaafwondje) of hematoom 
van het hoofd (occipitaal, temporaal of pariëtaal, exclusief het aangezicht);
 – alcohol- en/of drugsintoxicatie.

extremiteiten en sensibiliteit (hemi-

verschijnselen);

 de reflexen (biceps-, triceps-, knie-, 

achillespees-, en voetzoolreflex; let op 

links-rechtsverschil);

 het gehele lichaam bij vermoeden van 

kindermishandeling of onduidelijke 

toedracht van het hoofdtrauma.

Aanvullend onderzoek
Aanvullend onderzoek is niet geïndi-

ceerd.14

Evaluatie
Classificeer de patiënt in een van de vol-

gende categorieën:

1. hoofdtrauma met sterk verhoogd risico 

op intracranieel letsel [kader 1];

2. hoofdtrauma met verhoogd risico op 

intracranieel letsel bij leeftijd > 16 

jaar [kader 3];

3. hooftrauma met verhoogd risico op in-

tracranieel letsel bij leeftijd < 16 jaar 

[kader 4];

4. hoofdtrauma met laag risico op intra-

cranieel letsel (overige patiënten).

Richtlijnen beleid
 Patiënten met een sterk verhoogd risi-

co op intracranieel letsel worden met 

spoed verwezen (zie [kader 1]).

 Patiënten met een verhoogd risico op 

intracranieel letsel (zie [kader 3] en 

[kader 4]) worden verwezen of er vindt 

consultatie van de specialist plaats (zie 

paragraaf Verwijzing).

 Patiënten die een of twee risico-

factor(en) hebben, kunnen worden 

behandeld met algemene adviezen 

en een wekadvies (zie paragraaf Alge-
mene adviezen en voorlichting), tenzij er 

andere redenen zijn om de specialist 

te consulteren of te verwijzen. Hierbij 

dient de huisarts te denken aan on-

betrouwbare anamnese, onduidelijke 

toedracht van het trauma, comorbidi-

teit, afwijkende bevindingen ABCDE-

beoordeling, veranderd gedrag, onge-

rustheid patiënt en/of familie, en/of 

twijfel arts.

 Bovengenoemde redenen zijn vooral 

van belang bij zuigelingen en jonge 

kinderen, bij wie intracraniële com-

plicaties klinisch soms lastiger zijn 

te beoordelen en het risico op letsel 

ten gevolge van kindermishande-

ling groter is dan bij oudere kinde-

ren.21

 Bij patiënten zonder risicofactoren 

voor intracranieel letsel kan worden 

volstaan met algemene adviezen (zie 

paragraaf Algemene adviezen en voorlich-
ting). 

Algemene adviezen en voorlichting
De huisarts legt uit dat:

 in de eerste dagen of weken na een 

hoofdtrauma klachten kunnen optre-

den, zoals hoofdpijn, misselijkheid, 

duizeligheid, nekpijn, wazig zien, ge-

heugen- en concentratieproblemen, 

slaperigheid, sneller geïrriteerd zijn 
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bij jongere kinderen of indien de pa-

tiënt niet adequaat reageert bij het 

wekken;

 wanneer in de eerste dagen of weken 

een verslechtering optreedt (zoals for-

se toename van hoofdpijn, herhaalde-

lijk braken en/of verwardheid).

Verwijzing
Verwijs met spoed naar een SEH (neuro-

loog of SEH-arts, afhankelijk van regio-

nale afspraken) bij:

 patiënten met een sterk verhoogd ri-

sico op intracranieel letsel [kader 1].

Verwijs naar of consulteer de (kinder)-

neuroloog of kinderarts (afhankelijk van 

regionale afspraken) bij:

 patiënten met een verhoogd risico 

op intracranieel letsel ([kader 3] en 

[kader 4]);

 patiënten met een of twee risicofac-

toren bij wie het wekadvies niet kan 

worden uitgevoerd of (vooral bij jonge 

kinderen en zuigelingen) bij andere 

redenen (onbetrouwbare anamnese, 

onduidelijke toedracht van het trau-

ma, afwijkende bevindingen ABCDE-

beoordeling, veranderd gedrag, aan-

wezige comorbiditeit of ongerustheid 

bij patiënt, familie of ouders en/of 

twijfel van de arts);

 patiënten met verslechtering van het 

klinisch beeld na een hoofdtrauma.

© 2015 Nederlands Huisartsen Genootschap

Noten en literatuur
Zie voor de noten en de literatuur www.

henw.org, rubriek NHG-Standaard.

Ga daarom na of het wekadvies uitvoer-

baar is.

 Voor alle andere patiënten zonder ri-

sicofactoren geldt het wekadvies niet.

Medicamenteuze behandeling
Analgetica
Adviseer om zo nodig pijnstillers te ge-

bruiken. Meestal is dat alleen nodig in 

de eerste twee weken na het ongeval.24 

Gebruik van pijnstillers kan de hervat-

ting van de normale bezigheden verge-

makkelijken. 

Paracetamol is het middel van eer-

ste keuze. Indien dit bij maximale do-

sering onvoldoende werkzaam is, kan 

een NSAID (naproxen, diclofenac of ibu-

profen) worden gegeven, al dan niet in 

combinatie met paracetamol (zie FTR 

Pijnbestrijding). Deze behandeling kan 

zo nodig met één tot maximaal twee we-

ken worden verlengd. Zie voor meer in-

formatie en de omstandigheden waarbij 

maagbescherming wordt geadviseerd 

respectievelijk de FTR Pijnbestrijding en 

de NHG-Standaard Maagklachten.

Controles en verwijzing
Controle
Instrueer de patiënt of ouders/verzor-

gers in de volgende gevallen direct con-

tact op te nemen met de huisarts:

 bij sufheid of verandering van gedrag 

tiënt verwijzen naar de informatie over 

hoofdtrauma op de NHG-Publieksweb-

site www.thuisarts.nl of de betreffende 

tekst (voorheen NHG-Patiëntenbrief) 

meegeven (via het HIS). Deze patiën-

teninformatie is gebaseerd op de NHG-

Standaard.

Wekadvies
Geef een wekadvies aan alle patiënten 

met onvoldoende risicofactoren (een of 

twee) voor verwijzing.23

 Het wekadvies is van toepassing op 

deze groep patiënten omdat bij aanwe-

zigheid van een of twee risicofactor(en) 

sprake is van een laag risico op intracra-

nieel letsel, tenzij er bijkomende factoren 

zijn die consultatie of verwijzing naar de 

specialist rechtvaardigen. Omdat het ri-

sico niet verwaarloosbaar klein is, maar 

onvoldoende om naar de specialist te 

verwijzen, is het raadzaam om de patiënt 

in de thuissituatie door familie of andere 

huisgenoten te laten observeren. Geef in 

aansluiting op de gegeven mondelinge 

voorlichting (zie NHG-website www.nhg.

org) de Thuisartstekst over wekadvies 

mee. 

 Bespreek met de patiënt en de ge-

zins-/huisgenoten de uitvoerbaarheid 

van het wekadvies. Het wekadvies kan 

een (flinke) belasting zijn voor gezins-/

huisgenoten en ook voor de patiënt zelf. 

Kader 4 Hoofdtrauma met verhoogd risico op intracranieel letsel bij leeftijd < 16 jaar
Er is sprake van verhoogd risico op intracranieel letsel bij:
 persisterend of terugkerend braken;

of
 duidelijk veranderd gedrag sinds het trauma, zoals agitatie, herhaalde vragen (amnesie)15 
of trage reactie op vragen;

of
 vermoeden kindermishandeling;

of
 aanwezigheid van minimaal 3 van de volgende risicofactoren:

 – ernstig ongevalsmechanisme, mits geen HET (bijvoorbeeld val van meer dan circa 1 me-
ter hoogte (komt ongeveer overeen met > 5 traptreden) direct op het hoofd en op harde 
ondergrond. Lichte trauma’s, zoals staand of lopend vallen of tegen een stilstaand object 
lopen of rennen, vormen geen risicofactor;16

 – eenmaal braken;17

 – ernstige hoofdpijn;18

 – doorgemaakt bewustzijnsverlies > 5 seconden;19

 – klinisch relevant uitwendig letsel (niet: oppervlakkig snij- of schaafwondje) of hematoom 
van het hoofd (occipitaal, temporaal of pariëtaal, exclusief het aangezicht);20

 – alcohol- en/of drugsintoxicatie.
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Totstandkoming
Nadat werd besloten te beginnen met de 
ontwikkeling van een NHG-Standaard 
Hoofdtrauma startte in maart 2013 een 
werkgroep Hoofdtrauma. De werkgroep 
bestond uit de volgende leden: dr. P.H.J. 
Giesen, huisarts te Nijmegen; M. Nasseri, 
huisarts te IJsselstein en H. Gerritsen, 
huisarts te Zwolle. De redactie en begelei-
ding van de werkgroep was in handen van 
M.J. Kurver, huisarts te Utrecht en L.W. 
Draijer, huisarts te Nijkerk en beiden we-
tenschappelijk medewerker van de afde-
ling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap 
van het NHG. Dr. W. Opstelten, huisarts te 
Amersfoort, was betrokken als senior we-
tenschappelijk medewerker en dr. J.S. Bur-
gers, huisarts te Gorinchem, als hoofd, al-
len van de afdeling Richtlijnontwikkeling 
en Wetenschap. M. Kruyswijk was betrok-
ken als wetenschappelijk medewerker van 
de afdeling Implementatie. Dr. M. van den 
Donk, epidemioloog en wetenschappelijk 
medewerker afdeling Richtlijnontwikke-
ling en Wetenschap, heeft de werkgroep 
ondersteund. Door de leden van de werk-
groep werd geen belangenverstrengeling 
gemeld. Meer details hierover zijn te vin-
den in de webversie van de standaard op 
www.nhg.org.
Dr. J.R. de Kruijk, neuroloog Tergooizie-
kenhuizen, afgevaardigd namens de Ne-
derlandse Vereniging voor Neurologie 
(NVN); W. ten Wolde, programmamana-
ger en lid Landelijke Protocollencommis-
sie en M. Rombouts, ambulancever -
pleegkundige en lid Landelijke 
Protocollencommissie, beiden afgevaar-

digd namens Ambulancezorg Nederland 
(AZN), gaven op verzoek advies en com-
mentaar tijdens twee bijeenkomsten 
over specifieke onderwerpen tijdens de 
totstandkoming van de standaard.
Op 24 april 2014 werd commentaar ge-
vraagd tijdens een focusgroepbijeen-
komst van huisartsen die door F. Jacobi 
van de afdeling Implementatie werd ge-
leid. Ook werd commentaar ontvangen 
van een aantal referenten, te weten: L.J. 
Boomsma, huisarts en senior beleidsme-
dewerker Beleid & Ontwikkeling namens 
de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV); D. Dost, apotheker namens KNMP 
Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. M. 
Nelissen, senior apotheker namens Insti-
tuut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM); M. Favié, voorzitter namens Bogin; 
Ph. Koeck, huisarts/richtlijnontwikkelaar 
namens Domus Medica te België, de 
Vlaamse vereniging van huisartsen; dr. D. 
Bijl, arts-epidemioloog en hoofdredac-
teur van het Geneesmiddelenbulletin; M. 
Danz, apotheker namens Zorginstituut 
Nederland; dr. J.J. Oltvoort, senior be-
leidsadviseur gezondheidseconomie na-
mens Nefarma; J. Konijnenburg, bedrijfs-
arts namens de Nederlandse Vereniging 
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
(NVAB); M. Lensink, namens Zorgverze-
keraars Nederland (ZN); dr. J.A.H. Eekhof, 
huisarts en hoofdredacteur van Huisarts 
en Wetenschap; E. Goedhart, sportarts 
KNVB, P. Komdeur, sportarts Maartens-
kliniek en dr. J. Driessen, aios sportge-
neeskunde Friesland, allen namens de 
Vereniging voor Sportgeneeskunde 

(VSG); K.H.G. van Dijk, kinderarts/kinder-
neuroloog namens de Nederlandse Ver-
eniging voor Kindergeneeskunde (NVK); 
dr. P.M.N.Y.H. Go, voorzitter commissie 
richtlijnen namens de Nederlandse Ver-
eniging voor Heelkunde (NVVH); A. de 
Kloet, psycholoog, stuurgroep Hersenlet-
sel en Jeugd (HEJ), C. Catsman, kinder-
neuroloog, stuurgroep Hersenletsel en 
Jeugd (HEJ), A. ter Steeg, revalidatiearts 
Raede en lid van de stuurgroep Zorgstan-
daard Traumatisch Hersenletsel, allen na-
mens de Hersenstichting; Nederlandse 
Vereniging van Spoedeisende Hulp Art-
sen (NVSHA).
Naamsvermelding als referent betekent 
overigens niet dat een referent de standaard 
inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. W. 
Willems en R.J. Hinloopen hebben namens 
de NHG-Adviesraad Stan daarden (NAS) tij-
dens de commentaarronde beoordeeld of 
de ontwerpstandaard antwoord geeft op 
de vragen uit het basisplan. 
In oktober 2014 werd de conceptstan-
daard becommentarieerd en geautori-
seerd door de NHG-Autorisatiecommissie 
(AC). Op de NHG-website (www.nhg.org) 
staat bij de webversie van deze standaard 
de zoekstrategie beschreven die de werk-
groep volgde bij het zoeken naar weten-
schappelijke literatuur ten behoeve van 
deze standaard. Ook zijn de procedures 
voor de ontwikkeling van de NHG-Stan-
daarden in te zien in het procedureboek 
(zie www.nhg.org).
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Enkele jaren geleden werd de multidisciplinaire Richtlijn op-

vang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel gepubli-

ceerd, die huisartsen echter voor hun praktijk onbruikbaar 

vonden. Toepassing van deze richtlijn zou namelijk leiden 

tot onnodige verwijzingen, ook omdat de adviezen uitgin-

gen van hoge voorafkansen op ernstig letsel. De grootte van 

het absolute risico op een complicatie wordt immers bepaald 

door de combinatie van voorafkans en risicofactor (zoals leef-

tijd of braken). Dezelfde risicofactor zal bij toepassing in een 

tweedelijnssetting met hoge voorafkans leiden tot een groter 

absoluut risico op intracranieel letsel en dus eerder een indi-

catie zijn voor nader onderzoek (CT-scan) of klinische observa-

tie dan in een eerstelijnssetting met een lage voorafkans. De 

NHG-Standaard Hoofdtrauma (pagina 82-88) gaat uit van een 

lagere voorafkans en lijkt daarmee beter aan te sluiten bij de 

huisartsenpraktijk. We gaan hier in op de incidentieverschil-

len tussen eerste en tweede lijn.

Eerste lijn
In 2012 bedroeg de incidentie van ‘hersenschudding’ (ICPC-

code N79) in de huisartsendagpraktijk 2,9 per 1000 patiënten. 

De diagnose werd vooral gesteld bij kinderen tot 18 jaar. ‘Ander 

letsel hoofd’ (ICPC-code N80) kwam voor bij 3,2 per 1000 pa-

tiënten, met pieken in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar en ≥ 85 

jaar. 

Op de huisartsenpost hadden in totaal 0,7 per 1000 perso-

nen in 2012 contact vanwege de diagnose ‘hersenschudding’. 

De diagnose ‘ander letsel hoofd’ had dezelfde incidentie. Ook 

hier betrof het vooral kinderen tot 18 jaar en ouderen (≥ 85 jaar). 

Op basis van de genoemde ICPC-codes is de totale inciden-

tie van hoofdtrauma ongeveer 7,5 per 1000 patiënten per jaar. 

Met andere woorden: bij 125.000 patiënten registreren huis-

artsen jaarlijks de diagnose ‘hersenschudding’ of ‘ander letsel 

hoofd’. Het werkelijke aantal patiënten met een hoofdtrauma 

zal hoger zijn omdat een aanzienlijk deel van de patiënten met 

hoofdtrauma waarschijnlijk onder andere ICPC-codes wordt 

geregistreerd, zoals ongeval/letsel (A80), flauwvallen/syncope 

(A06), hoofdpijn (N01), wond (S17,S18,S19) en buil/kneuzing in-

tacte huid (S16).

Tweede lijn
Op de SEH’s komen jaarlijks 85.000 patiënten met licht trau-

matisch hoofd/hersenletsel.1 Dat betreft een gevarieerde po-

pulatie: per ambulance binnengebrachte ongevalspatiënten, 

door huisartsen verwezen patiënten, maar ook zelfverwijzers. 

Uit recent onderzoek bleek in die setting het risico op intra-

cranieel letsel ongeveer 2,3%.2 In Nederland lopen dus jaarlijks 

ongeveer 2000 patiënten intracranieel letsel op, aangezien 

vrijwel alle patiënten met intracerebraal letsel (uiteindelijk) 

bij SEH’s worden aangemeld. 

Hoofdtrauma: verschil tussen eerste en tweede lijn

Miranda Kurver, Herman Gerritsen, Marieke Zwaanswijk, Wim Opstelten

Consequenties voor beleid
Waar de multidisciplinaire richtlijn zich vooral baseert op het 

CHIP-onderzoek van Smits et al.3 dat een voorafkans op in-

tracranieel letsel van 7,5% hanteert (overigens veel hoger dan 

de eerdergenoemde 2,3%), gaat de NHG-Standaard uit van een 

voorafkans in de eerste lijn van 1,5%. Omdat de noodzaak voor 

verwijzing wordt bepaald door het absolute risico op intracra-

nieel letsel, worden risicofactoren bij een lagere voorafkans 

anders gewogen dan bij een hoge voorafkans. Sommige risi-

cofactoren (zoals een verminderd EMV, neurologische uitval, 

gebruik van anticoagulantia) zijn, evenals in de tweede lijn, 

een evidente indicatie voor nader onderzoek of observatie. An-

dere risicofactoren (zoals leeftijd, braken en hoofdpijn) krijgen 

in de eerste lijn minder gewicht dan in de tweede lijn en zijn 

alleen met bijkomende risicofactoren een indicatie voor ver-

wijzing. De voorafkans van 1,5% (ongeveer 2000/125.000) lijkt 

overigens nog aan de hoge kant, omdat – zoals eerder vermeld 

– het werkelijke aantal patiënten met hoofdtrauma in de eer-

ste lijn hoger zal zijn dan de geregistreerde 125.000 (zie [tabel] 

op www.henw.org).

Conclusie
Huisartsen zien hoofdtrauma’s vooral bij jonge kinderen en 

ouderen. De geregistreerde incidenties zijn waarschijnlijk een 

onderschatting. De gehanteerde voorafkans en het beleid van 

de NHG-Standaard lijken beter te passen bij de huisartsenzorg 

dan de multidisciplinaire richtlijn. ▪

Literatuur
1 CBO/NVN. ‘Richtlijn opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/

hersenletsel (2010).
2 Van den Brand CL, Rambach AHJH, Postma R, Van de Craats VL, Lengers F, 

Benit CP, et al. Richtlijn ‘Licht traumatisch hoofd-hersenletsel’ in de prak-
tijk. Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158:A6973.

3 Smits M, Dippel DWJ, Steyerberg EW, De Haan F, Dekker HM, Vos PE, et al. 
Predicting intracranial traumatic findings on computed tomography in 
patients with minor head injury; The CHIP prediction rule. Ann Intern 
Med 2007;146:397-405.

Deze cijfers zijn gebaseerd op geanonimiseerde gegevens van 219 
huisartsenpraktijken en 17 huisartsendienstenstructuren (organi-
saties van huisartsenposten) die deelnemen aan NIVEL Zorgregi-
straties eerste lijn (www.nivel.nl/zorgregistraties). Wij gebruikten 
alleen gegevens van huisartsenpraktijken en huisartsenposten die 
bij minstens 70% van de contacten een betekenisvolle ICPC-code 
registreerden. De huisartsenpraktijken in dit onderzoek hebben 
gezamenlijk 867.140 ingeschreven patiënten en de huisartsenpos-
ten hebben een gezamenlijk verzorgingsgebied van 6,1 miljoen in-
woners. Beide groepen zijn qua leeftijd en geslacht representatief 
voor de Nederlandse bevolking.
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Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk 2

Nicole Kukutsch, Wilma Bergman

Stap 1 Melanocytaire laesie?
Bij stap 1 moeten we de vraag beantwoorden of we te maken 

hebben met een melanocytaire of een niet-melanocytaire lae-

sie.4 Bij een melanocytaire laesie moet een van de volgende 

kenmerken aanwezig zijn: pigmentnetwerk (een netwerk van 

fijne bruine tot zwarte lijntjes), geaggregeerde globules (in 

clusters gelegen, ronde tot ovale, > 0,1 mm grote, bruine tot 

grijs-zwarte structuren), streaks (in of aan de rand van een 

laesie gelegen lineaire structuren), homogeen staalblauwe 

pigmentatie (structuurloze blauwe pigmentatie) zonder an-

dere prominente structuren of een parallel patroon (kenmer-

kend voor handpalmen/voetzolen) [figuur 1]. Uitzonderingen 

zijn laesies die strikt genomen geen melanocytaire laesie 

zijn, zoals een dermatofibroom en een ink spot lentigo. Deze 

vertonen een zogenoemd ‘pseudopigmentnetwerk’, dat histo-

logisch gezien niet is gebaseerd op clusters en groepjes mela-

nocyten.

Stap 2 Melanocytaire laesie: melanoom?
Als we bij stap 1 een melanocytaire laesie hebben geconsta-

teerd, kunnen we deze in stap 2 aan de vraag onderwerpen 

of de laesie meer of minder verdacht is voor een melanoom. 

Hiervoor zijn verschillende algoritmes beschikbaar, waarvan 

wij de 7-point-checklist het meest geschikt vinden voor toe-

passing in de huisartsenpraktijk.5,6 We onderzoeken de aan-

wezigheid van drie hoofdcriteria: atypisch pigmentnetwerk, 

blauw-witte waas, atypisch vaatpatroon, die alle twee punten 

scoren [figuur 2a]; en van vier nevencriteria: streaks aan de 

buitenrand, onregelmatige blotches, onregelmatige dots/glo-

bules, regressiepatroon, die elk één punt scoren. [figuur 2b]. 

We tellen de scores op; vanaf een som van drie dienen we de 

laesie als verdacht voor een melanoom te beschouwen. Ook als 

alleen een van de criteria overheersend aanwezig is, moeten 

we de laesie als verdacht voor een melanoom beschouwen.

Inleiding
Hoewel er in de literatuur weinig bewijs te vinden is voor  

toepassing van dermatoscopie in de huisartsenpraktijk, ma-

ken veel huisartsen er gebruik van.1 Omdat de diagnostische 

accuratesse juist kan afnemen als huisartsen geen formele 

dermatoscopiescholing hebben gehad, moeten ze zich erin be-

kwamen.2,3 Dit is ook een van de aanbevelingen uit de Richtlijn 

Melanoom versie 2.0 uit 2012 van de Nederlandse Melanoom 

Werkgroep. Deze nascholing geeft u een indruk van de toe-

passing van dermatoscopie; uiteraard kan dit artikel een de-

gelijke scholing niet vervangen.

Aan de basis van de diagnose staat een gerichte anam-

nese aan de hand van de relevante klinische gegevens van 

de patiënt en van het beloop en de symptomatologie van de 

betreffende laesie en het blote-oogonderzoek. Als aanvulling 

hierop passen we dermatoscopie toe. Er zijn ook diagnosti-

sche criteria vastgesteld voor aandoeningen, zoals psoriasis, 

lichen ruber en aktinische keratosen, maar dermatoscopie 

heeft voornamelijk bewezen toegevoegde waarde bij de diag-

nostiek van gepigmenteerde aandoeningen. Hierbij maken 

we gebruik van een tweestappenplan. Omdat de anatomische 

opbouw van de huid in het gelaat, op handpalmen/voetzolen, 

nagels en slijmvliezen afwijkt van die van de overige huid, zijn 

er voor deze regio’s aparte kenmerken beschreven, die we in 

dit artikel niet bespreken. Verder is het belangrijk dat we een 

bepaalde laesie altijd in de context van de overige zien: een 

licht atypische naevus in de context van multipele soortge-

lijke naevi zal minder snel verdacht zijn dan een atypische 

laesie bij een persoon met alleen gewone naevi. Het is daarom 

nuttig niet alleen een bepaalde laesie dermatoscopisch te be-

kijken, maar ook het moedervlekkenpatroon op de gehele huid 

te onderzoeken.

Samenvatting
Kukutsch NA, Bergman W. Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk 2. 
Huisarts Wet 2015;58(2):90-3.
Dermatoscopie is een methodiek die de betrouwbaarheid van di-
agnostiek van gepigmenteerde huidafwijkingen kan verbeteren. 
Belangrijk is dat voor het toepassen van dermatoscopie in de huis-
artsenpraktijk een gedegen scholing noodzakelijk is. Dermato-
scopische diagnostiek van huidafwijkingen vindt plaats in twee 
stappen. Bij stap 1 gaat men aan de hand van specifieke criteria na 
of het om een melanocytaire laesie gaat. Bij stap 2 diagnosticeert 
men melanocytaire laesies aan de hand van de 7-point-checklist. 
Dit laatste algoritme bespreken we omdat het voor toepassing in 
de huisartsenpraktijk het meest geschikt is.

LUMC, afdeling Dermatologie, Albinusdreef 2, 2300 RC Leiden: dr. N.A. Kukutsch, dermatoloog; 
-

genverstrengeling: niets aangegeven.

De kern
 ▪ Bij gebruik van dermatoscopie zonder scholing daalt de klini-

sche accuratesse.
 ▪ Dermatoscopie heeft zijn waarde bewezen in het kader van  

diagnostiek van gepigmenteerde laesies.
 ▪ Dermatoscopisch onderzoek geeft vooral meer zekerheid bij 

het diagnosticeren van niet-melanocytaire laesies, zoals een 
verruca seborrhoica en een angioom.

 ▪ Nodulaire melanomen zijn moeilijker te herkennen en groei-
en sneller.

 ▪ Bij twijfel moet men verwijzen of zelf in toto excideren voor 
histologisch onderzoek.
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Abstract
Kukutsch NA, Bergman W. Dermoscopy in general practice 2. Huisarts Wet 2015;58(2):90-3.
Dermoscopy can improve the accuracy of diagnosis of pigmented skin lesions, but it 
is essential that general practitioners receive adequate training. The dermoscopic 
diagnosis of skin abnormalities is established in a two-step procedure. In step 1, spe-
cific criteria are used to distinguish melanocytic lesions from non-melanocytic les-
ions, and in step 2 a 7-point checklist is used to evaluate the malignancy of the lesion. 
The latter algorithm is discussed in this article, as it is most appropriate for use in 
general practice.

Angioom
Angiomen, die solitair of in grotere hoeveelheden bij zeer veel 

volwassenen voorkomen, kunnen we veilig met dermatosco-

pie van een nodulair melanoom onderscheiden. Ze zijn te 

identificeren aan de hand van de afwezigheid van melanocy-

taire kenmerken in stap 1 en scherp begrensde blauw-rode tot 

zwart-rode vaatkluwens [figuur 4].4,14 

Om te voorkomen dat we een melanoom missen, onder-

werpen we alle laesies die in stap 1 geen melanocytaire ken-

merken vertonen en waarbij duidelijke kenmerken van een 

niet-melanocytaire laesie ontbreken, alsnog aan het algorit-

me van stap 2 en volgen we altijd de regel ‘If in doubt, cut it out’ 

of verwijzen we door!

Laesies met een bijzonder patroon
Er zijn enkele benigne melanocytaire laesies die we op ba-

sis van hun bijzondere patroon kunnen identificeren en niet 

meer aan stap 2 hoeven te toetsen, zoals een papillomateuze 

naevus en een spitz-/reednaevus.7,8 

Nodulair melanoom
De meeste melanomen kunnen we aan de hand van de kli-

niek en de 7-point-checklist diagnosticeren. Extra oplettend-

heid is geboden om geen nodulair melanoom te missen. Deze 

presenteren zich klinisch meestal als een vaste, relatief sym-

metrische papel of nodus, zijn vaker a- of hypomelanotisch, 

vertonen minder kleuren, zijn vaker geulcereerd en groeien 

snel in de loop van weken of maanden.9,10 Dermatoscopische 

kenmerken die nodulaire melanomen vaker vertonen zijn 

een blauw-witte waas, een structuurloos gebied en atypische 

vaatjes.9 Een extra regel als aanvulling op stap 2 voor het her-

kennen van nodulaire melanomen is de ‘blauw-zwartregel’: 

bij aanwezigheid van een blauw-zwarte kleur over meer dan 

10% van een papel (zonder maculeus gebied) en afwezigheid 

van kenmerken van een verruca seborrhoica of angioom be-

staat sterke verdenking op een melanoom of een sterk ge-

pigmenteerd basaalcelcarcinoom.11 Bij verdenking op een 

nodulair melanoom mogen we vanwege de snelle groeiwijze 

geen follow-up afspreken – we moeten de laesie zo snel moge-

lijk (laten) excideren voor histologisch onderzoek.

Niet-melanocytaire laesies
De meeste niet-melanocytaire laesies kunnen we aan de hand 

van bepaalde kenmerken makkelijk onderverdelen in een ver-

ruca seborrhoica, een (gepigmenteerd) basaalcelcarcinoom, 

een angioom of dermatofibroom. Er zijn ook dermatoscopi-

sche kenmerken beschreven voor onder andere aktinische 

keratosen, de ziekte van Bowen en plaveiselcelcarcinoom.12,13 

Onzes inziens is bij deze laesies de waarde van dermatoscopie 

echter beperkt en blijven vooral het klinisch beeld en uiter-

aard het histopathologisch onderzoek doorslaggevend voor de 

diagnose.

Verruca seborrhoica
Veel verrucae seborrhoicae zijn goed te herkennen aan de hand 

van hun kenmerkende klinische beeld met een dofgrijsbruin, 

iets vettig oppervlak, het opgeplakte aspect (makkelijk af te 

krabben) en hun typische lokalisatie. Sommige exemplaren 

presenteren zich echter atypisch en ook bij de klassieke verru-

cae seborrhoicae is het verstandig om 100% zeker te zijn om pa-

tiënten gerust te kunnen stellen. Dermatoscopisch onderzoek 

is hier zeker een waardevolle aanvulling, mede door hun zeer 

frequente voorkomen en variabele aspect. Dermatoscopisch 

zijn kenmerkend: afwezigheid van melanocytaire kenmerken 

in stap 1, pseudohoorncysten, pseudofolliculaire openingen, 

gyri en sulci, en een geleiachtige begrenzing [figuur 3].14,15

Figuur 1 Stap 1: bij aanwezigheid van een van de hier genoemde ken-
merken is er sprake van een laesie.

pigmentnetwerk

homogeen staalblauwe pigmentatie parallel patroon (handpalmen/voetzolen)

geaggregeerde glubules

streaks
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Figuur 2a Seven-point-checklist: hoofdcriteria, twee punten per item

Atypisch pigmentnetwerk: duidelijk (donker of breed) en onregelmatig pigmentnetwerk; meer dan één soort pigmentnetwerk (bijvoorbeeld fijn en grof). 

Blauw-witte waas: onregelmatige, grijs-/wit-blauwe, confluerende gebieden. Atypisch vaatpatroon: rode lineaire of puntvormige structuren, onregelmatig 

gedistribueerd.

Atypisch pigmentnetwerk. Blauw-wit gebied. Atypisch vaatpatroon

Figuur 2b Seven-point-checklist: nevencriteria, één punt per item

Streaks aan de buitenrand: radiaire en asymmetrische lineaire uitlopers, soms met een bol uiteinde. Onregelmatige blotches: bruine, grijze of zwarte gebieden 

met diffuse pigmentatie, met onregelmatige vorm en distributie, en een scherpe begrenzing. Onregelmatige dots/globules: zwarte, bruine of blauwe ronde 

structuren, onregelmatig verdeeld. Regressiepatroon: witte, littekenachtige depigmentatie of peppering (blauw-grijze spikkels in een gebied van hypopigmenta-

tie). Een regressiegebied van 10-50% van de laesie is matig verdacht, > 50% is sterk verdacht.

Streaks (asymmetrisch)
aan de buitenrand.

Onregelmatige dots/globules. Onregelmatige blotch. Regressiepatronen: peppering (groene pijl), witte,
littekenachtige gebieden (rode pijl).

Figuur 3 Klinische (a, c, e) en corresponderende dermatoscopische (b, d, f) foto's van een verruca seborrhoica. Vaak voorkomende dermatoscopische 
kenmerken zijn: pseudohoorncysten: witte/wit/gele ronde structuren met variable afmeting (rode pijltjes); pseudofolliculaire openingen: bruine tot 
zwarte, ronde tot hoekige structuren, soms met een witte halo (groene pijltjes); geleiachtige begrenzing: dermatoscopisch scherpe lijn (blauwe pijl-
tjes); gyri- en sulcipatroon: afwisseling van dikkere streepvormige structuren (bij d).
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Om een indruk te krijgen van de toepassing van derma-

toscopie, kunt u via uw inloggegevens op www.henw.org, ru-

briek Nascholing, online vijf oefencasus doorlopen. ▪
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Figuur 4 Klinische (a) en dermatoscopische (b) foto van een angioom, 
dermatoscopisch gekenmerkt door scherp begrensde blauw-rode vaat-
kluwens

Dit nascholingsartikel is een aflevering van de serie Dermatologie.
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Ik houd niet van 
problemen
Ik houd niet van problemen. Ik houd van 

oplossingen. Dat is lastig in mijn vak, 

want mensen komen met problemen. 

Die wil ik dus rap oplossen. Neem nu 

ruzies met de woningcorporatie, chef 

of partner. Er zijn mensen die het al-

ledrie tegelijk doen. Dat is slopend voor 

ze en dus vragen ze me wat ik van hun 

vermoeidheid vind. Bloedarmoede mis-

schien? Dit is inderdaad geen grote ge-

neeskunde. Maar ja, ze gaan gewoon 

tegenover je zitten, op een 10-minuten-

spreekuur. Ik probeer weleens de analy-

Nico van Duijn

tische methode. Ik zet dan de mislukte 

oplossingen voor de levensproblemen 

op een rij. ‘En, hielp het toen je ging 

schreeuwen tegen je chef?’ Nee, dat hielp 

niet. ‘Hielp het toen je huilend wegliep?’ 

Nee, dat hielp ook niet. Daarom is hij 

zo moe. Daarom komt hij vragen wat 

ik ervan vind. Zullen we dan eens naar 

andere oplossingen kijken? Ik schets een 

uitgekookt plan van aanpak, zoals een 

consultant dat doet. Als ik dan tevreden 

wil afsluiten met de eerste opdracht, dan 

gaat het mis. Het ‘ja-maren’ barst los. Ik 

kom dat vaker tegen: verbazingwekkend 

fel verzet tegen logica. Het lijkt op mijn 

vraag of de slaaptabletten goed helpen. 

Nee, de mensen slapen helemaal niet. 

Met opgeruimde blik stop ik dan de 

slaaptabletten, want ze helpen niet en 

dus moet je iets anders. Vreemd genoeg 

protesteren ze allemaal.

Ik heb gevraagd aan de huisarts-in-

opleiding hoe hij dat nu doet. Nooit ad-

viezen geven was zijn advies, zeker geen 

verstandige adviezen; uitsluitend begrip 

tonen. Dan gaat het vanzelf. ‘Hoe gaat het 

met jou nu je bijna met pensioen gaat? 

Lukt het loslaten een beetje?’ Hij keek me 

begripvol aan. Het zint me niet. Nu heb 

ik een probleem dat ik eerst niet had. Ik 

ga uitvoerig in de aanval tegen zijn me-

thode. Hij grijnst. ▪
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Diagnostiek en behandeling van handeczeem

Niels Deenen, Wilma Bergman

Anamnese en onderzoek
Door het afnemen van een gestructureerde anamnese kan 

men onderscheid maken tussen de verschillende vormen van 

handeczeem [tabel 1]. We hebben de belangrijkste vragen en 

kenmerken per type eczeem op een rijtje gezet [tabel 2].3

Inleiding
Met een eenjaarsprevalentie van 10% onder de algemene be-

volking is handeczeem een veelvoorkomend probleem.1 Door 

de etiologische en morfologische diversiteit van de verschil-

lende vormen van handeczeem kan het lastig zijn de juiste 

subdiagnose te stellen.2 Het is echter van groot klinisch be-

lang om een onderscheid te maken tussen de verschillende 

subtypes. Het vaststellen van de onderliggende oorzaak van 

het handeczeem is namelijk bepalend voor de behandeling 

en speelt bovendien een sleutelrol bij het voorkómen van re-

cidieven, omdat alleen dan adequate preventieve maatregelen 

kunnen worden getroffen. Het is dan ook essentieel om de on-

derliggende mechanismen te begrijpen, de onderscheidende 

kenmerken te herkennen en voldoende kennis te hebben van 

de verschillende behandelmogelijkheden.

Aan de hand van een casus zullen we de diagnostiek en 

behandeling van de vier meestvoorkomende vormen van han-

deczeem bespreken. Handeczeem in het kader van gegenera-

liseerde dermatosen, zoals atopisch eczeem, behandelen we 

hier niet.

Samenvatting
Deenen NJ, Bergman W. Diagnostiek en behandeling van handeczeem. 
Huisarts Wet 2015;58(2):94-8.
Handeczeem is een veelvoorkomende aandoening. Met een ge-
richte anamnese en lichamelijk onderzoek is het mogelijk onder-
scheid te maken tussen de verschillende vormen van handec-
zeem. Het is belangrijk snel de juiste diagnose te stellen, aangezien 
deze de behandeling en prognose bepaalt. Bij twijfel over de etio-
logie is het verstandig om aanvullend onderzoek in de vorm van 
epicutane allergietests te verrichten. De eerste stap in de behan-
deling is het voorschrijven van lokale corticosteroïden en emol-
lientia. Afhankelijk van het subtype kunnen daar nog praktische 
maatregelen bij komen, om zo de oorzakelijke factor aan te pak-
ken. Adequate behandeling moet snel starten, om te voorkomen 
dat de klachten chronisch worden.

Vlietland Ziekenhuis, afdeling Dermatologie, Postbus 215, 3100 AE, Schiedam: N.J. Deenen, ANIOS 
Dermatologie. LUMC, afdeling Huidziekten; Vlietland Ziekenhuis, afdeling Dermatologie, Schie-

-
langenverstrengeling: niets aangegeven.

De kern
 ▪ Irriterende stoffen en allergenen spelen vaak een rol bij han-

deczeem. Voer daarom bij twijfel een epicutane allergietest uit.
 ▪ Begin de behandeling met een dermatocorticosteroïd uit 

klasse 2 of 3, gecombineerd met een emolliens.
 ▪ In het geval van een arbeidsgerelateerd contacteczeem: be-

trek altijd de bedrijfsarts bij de behandeling.
 ▪ Verwijs naar een dermatoloog als lokale behandeling onvol-

doende verbetering geeft.

Casus
Een 38-jarige vrouw bezoekt onze polikliniek Dermatologie met 
sinds vier maanden bestaande klachten van een pijnlijke en jeu-
kende roodheid van de handen en onderarmen. De klachten zijn 
vrijwel continu aanwezig, alleen tijdens een recente vakantie van 
twee weken merkte ze een tijdelijke vermindering. Na thuiskomst 
kwamen de klachten snel terug, waardoor ze de laatste week haar 
werk als kapster niet meer kon uitvoeren. Zij heeft door haar werk-
zaamheden langdurig natte handen en komt veel in contact met 
shampoo en haarcosmetica.

De patiënte woont samen met haar man en twee dochters van 
10 en 8 jaar oud. Ze hebben geen huisdieren. Ze heeft nooit eerder 
een huidziekte gehad en heeft een blanco medische voorgeschie-
denis. Ze gebruikt geen medicatie en is niet allergisch. De familie-
anamnese vermeldt hooikoorts bij haar vader en atopisch eczeem 
bij haar moeder. 

Bij lichamelijk onderzoek zien we op de vingers, de handpalmen 
en de buigzijde van de onderarmen een diffuus, scherp begrensd 
beeld van erytheem, excoriaties, rhagaden en squamae [figuur 1]. 
Op de rest van de huid, en in het bijzonder de voeten, zien we geen 
afwijkingen. Op grond van deze morfologie constateren we een 
chronisch niet-specifiek handeczeem.

Boven aan onze differentiële diagnose staan irritatief contact-
eczeem en allergisch contacteczeem. We maken afspraken voor 
epicutane allergietests met de Europese standaardreeks en de kap-
persreeks en schrijven een klasse 3-corticosteroïdzalf voor, twee-
maal daags op de aangedane huid te smeren gedurende vijf dagen 
per week. Als emolliens schrijven we ureum 10% crème FNA voor. 
We adviseren de patiënte deze overdag elke 2 uur te smeren. Ze 
krijgt een aantal tubes voorgeschreven, zodat ze er altijd één bin-
nen handbereik heeft.

De epicutane allergietests laten een positieve reactie op para-
fenyleendiamine (PPD) zien, een (haar)kleurstof. De patiënte neemt 
contact op met de bedrijfsarts, die aanvullende adviezen geeft in 
aanwezigheid van de werkgever.

Vier weken later komt de patiënte voor controle op onze po-
likliniek. De afwijkingen zijn flink afgenomen, de pijn en jeuk zijn 
grotendeels verdwenen.

De uiteindelijke diagnose is een gecombineerd allergisch en irri-
tatief contacteczeem. Door het veelvuldige handen wassen en het 
werken met irriterende stoffen heeft patiënte in eerste instantie 
een irritatief contacteczeem ontwikkeld. Doordat de barrièrefunc-
tie van de huid daardoor is verzwakt, heeft sensibilisatie voor een 
allergeen, in dit geval PPD, versneld en gemakkelijker plaatsgevon-
den.

De patiënte draagt voortaan tijdens het werk beschermende 
handschoenen met een katoenen binnenlaag en heeft het haar ver-
ven aan collega’s kunnen overlaten. Doordat de blootstelling aan 
de irriterende stoffen niet geheel kon worden gestopt, bleven de 
klachten in beperkte mate aanwezig. De situatie werd acceptabel 
met drie nachten per week klasse 2-corticosteroïden in een zalfba-
sis. Het emolliens zal patiënte langdurig moeten blijven gebruiken.
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Abstract
Deenen NJ, Bergman W. Diagnosis and treatment of hand eczema. Huisarts Wet 2015;58(2):94-
8.
Hand eczema is common. A thorough patient history and dermatological examina-
tion will help to differentiate between the different types of hand eczema. Making 
the right diagnosis is essential, as it influences the choice of treatment and can pre-
dict the course of the disease. If there is doubt about the diagnosis, further investiga-
tions, such as patch testing, should be considered. Topical corticosteroids and 
moisturizers are the first-line treatment for hand eczema, but practical measures 
can be added to manage the causative factor, depending on the subtype. Adequate 
treatment should be started as early as possible, to prevent symptoms from beco-
ming chronic.

eerste keus.4 Indicaties voor het verrichten van een epicuta-

ne allergietest zijn: het vermoeden van een contactallergie, 

een handeczeem waarvan de oorzaak niet met zekerheid is 

te bepalen en een handeczeem dat niet afdoende reageert op 

de standaardbehandeling in de gebruikelijke tijd van zes tot 

maximaal acht weken.1-5 Het verrichten van bloedonderzoek 

wordt niet geadviseerd.

Bij het lichamelijk onderzoek is het van belang de gehele 

huid te inspecteren op afwijkingen en daarbij zeker ook de 

voeten niet te vergeten [tabel 3].

Als aanvullend onderzoek zijn epicutane allergietests de 

Figuur 1 Allergisch contacteczeem ten gevolge van allergie voor parafe-
nyleendiamine bij een kapster

Tabel 1 Anamnese bij handeczeem

 ▪ Voornaamste klachten (jeuk, pijn, functieverlies)
 ▪ Duur en beloop van de klachten (continu, intermitterend, cyclisch, 

verbetering tijdens weekend of vakantie, links-rechtsasymmetrie)
 ▪ Ernst van de klachten (ziekteverzuim, aanpassingen in het werk)
 ▪ Relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen op het werk (frequent 

gebruik van de handen, blootstelling aan water, zeep, chemicaliën, 
irriterende stoffen, allergenen, het gebruik van afsluitende handschoenen)

 ▪ Relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen thuis en tijdens vrijetijds-
bestedingen (gebruik van cosmetica, zelfmedicatie, de aanwezigheid van 
jonge kinderen (tot circa zes jaar) of hulpbehoevende ouderen in het 
huishouden, waardoor frequent wassen van de handen noodzakelijk is, 
huisdieren)

 ▪ Het effect van eerdere behandelingen
 ▪ Eerder verrichte allergietests
 ▪ Eczeem, astma, hooikoorts in de voorgeschiedenis
 ▪ Eczeem, astma, hooikoorts bij familieleden
 ▪ Eerdere perioden van handeczeem of andere vormen van eczeem
 ▪ Psoriasis in de voorgeschiedenis of bij familieleden
 ▪ Rookgedrag (bij verdenking op psoriasis palmoplantaris)

Tabel 2 Verschillen tussen de vier vormen van handeczeem. Het cursief 
gedrukte is kenmerkend voor die vorm van eczeem.

Irritatief contacteczeem:
 ▪ voornaamste klachten (jeuk, pijn, kloven, droogheid)
 ▪ duur en beloop van de klachten (chronisch, verbetering tijdens weekend of 

vakantie)
 ▪ frequentie van het handen wassen; let op smetvrees, de aanwezigheid van 

jonge kinderen of hulpbehoevende ouderen in het huishouden
 ▪ beroep (frequent gebruik van de handen, blootstelling aan water, zeep, 

chemicaliën, irriterende stoffen, het gebruik van afsluitende handschoe-
nen) 

Allergisch contacteczeem:
 ▪ voornaamste klachten (jeuk, pijn)
 ▪ duur en beloop van de klachten (acuut optredend na contact met allergeen, 

cyclisch, verbetering tijdens weekend of vakantie, links-rechtsasymmetrie)
 ▪ ernst van de klachten (ziekteverzuim, aanpassingen in het werk)
 ▪ beroep/hobby (blootstelling aan allergenen, kan de patiënt zelf een 

contactfactor bedenken?)
 ▪ relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen (cosmetica, sieraden, 

andere allergenen) 
 ▪ afwijkingen op andere delen van de huid met overeenkomstige 

blootstelling

Acrovesiculeus eczeem:
 ▪ voornaamste klachten (jeuk, zweethanden)
 ▪ duur en beloop van de klachten (chronisch, cyclisch, verbetering tijdens 

weekend of vakantie, links-rechtsasymmetrie)
 ▪ ernst van de klachten (ziekteverzuim, aanpassingen in het werk)
 ▪ relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen: is niet duidelijk
 ▪ eczeem, astma, hooikoorts in de voorgeschiedenis en/of bij familieleden
 ▪ voeten kunnen aangedaan zijn

Rhagadiform eczeem (tylotisch eczeem):
 ▪ voornaamste klachten (pijnlijke kloven, functieverlies)
 ▪ duur en beloop van de klachten (continu)
 ▪ soms familiair
 ▪ relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen: is niet duidelijk
 ▪ voeten kunnen aangedaan zijn
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ling aan de irriterende stof en het beloop van het eczeem, er is 

geen diagnostische test beschikbaar. Dit eczeem is zeer vaak 

een beroepsdermatose (kappers, horeca, gezondheidszorg) en 

soms een uiting van smetvrees. Het beslaat ongeveer 75% van 

alle contacteczemen.10

Allergisch contacteczeem
Nadat sensibilisatie tegen een allergeen heeft plaatsgevon-

den, ontstaat bij een volgend contact met het allergeen een 

acute ontstekingsreactie.11

Bij inspectie van de huid ziet men jeukende, schilferende, 

erythemateuze afwijkingen. Het eczeem ontstaat vrijwel pre-

cies daar waar het contact met het allergeen was. Een positie-

ve reactie bij een epicutane allergietest bevestigt de diagnose.

Acrovesiculeus eczeem
Dit handeczeem wordt gekenmerkt door recidiverende erup-

ties van diepliggende vesikels op de handpalmen en/of de 

laterale zijde van de vingers [figuur 4]. Men moet goed van 

dichtbij kijken of deze vesikels te vinden zijn, ze lijken op 

luchtbelletjes. De afwijkingen kunnen zich ook op de voetzo-

len bevinden. Patiënten zijn vaak enkele weken of maanden 

klachtenvrij, waarna de afwijkingen spontaan terugkeren. 

Uiteindelijk kunnen de erupties zo frequent optreden dat de 

Subtypes
De onderverdeling van handeczeem geschiedt bij voorkeur op 

basis van etiologie, aangezien het wegnemen van de onder-

liggende oorzaak de hoeksteen van de behandeling is. [Tabel 

2] geeft een overzicht van de kenmerken van de verschillen-

de vormen van handeczeem; deze informatie is ook in een 

Memo- tabel samengevat [tabel 4], die na bestudering van dit 

artikel voldoende aanknopingspunten geeft voor de dagelijkse 

praktijk.

De vier groepen waarin handeczemen kunnen worden on-

derverdeeld zijn:

Op basis van etiologie:

 ▪ irritatief contacteczeem;

 ▪ allergisch contacteczeem.

Op basis van morfologie, indien de etiologie niet bekend is:

 ▪ acrovesiculeus eczeem (dyshidrotisch eczeem);

 ▪ rhagadiform eczeem (hyperkeratotisch eczeem, tylotisch 

eczeem).

Irritatief contacteczeem
Overmatige blootstelling van de huid aan irriterende stof-

fen leidt tot veranderingen in de structuur van de hoornlaag, 

waardoor de huid zijn beschermende functie verliest.6,7 Irrite-

rende stoffen kunnen vervolgens eenvoudiger en dieper door-

dringen in de huid, waar ze via immunologische processen 

een ontstekingsreactie veroorzaken.7-9 

Patiënten hebben last van een jeukende, branderige droge 

huid met erytheem, schilfering en fissuren [figuur 2 en 3]. De 

afwijkingen blijven beperkt tot de gebieden die in contact ko-

men met de irriterende of ontvettende stof, de voetzolen doen 

niet mee. Er moet een relatie in tijd bestaan tussen blootstel-

Tabel 3 Aandachtspunten bij dermatologisch onderzoek

 ▪ Precieze lokalisatie van de afwijkingen (op de handpalmen, de handrug-
gen, de knokkels, (de zijkanten van) de vingers, de vingertoppen, op of 
rond de nagels, uitbreiding naar de onderarmen)

 ▪ Efflorescenties (vesikels, erytheem, schilfering, infiltratie, oedeem, 
hyperkeratose, fissuren, erosies)

 ▪ Superinfecties/secundaire impetiginisatie
 ▪ Verschil tussen beide handen
 ▪ Afwijkingen elders, in het bijzonder op de voetzolen

Tabel 4 De verschillen tussen de vier handeczemen in Memo-vorm

Irritatief contacteczeem Allergisch contacteczeem Acrovesiculeus eczeem Rhagadiform eczeem 

Handpalm + + + +

Handrug + + – –

Vingers + + + +/–

Voetzolen – – + +

Meedoen nagels Soms – Soms ribbels – 

Beroep Nat Diverse beroepen, bijvoorbeeld 
kappers, gezondheidszorg

– –

Kloven + (-) – ++

Associatie Smetvrees Atopie (Soms) familiair

Klachten Kloven, jeuk Jeuk Heftige jeuk Pijnlijke kloven

Efflorescentie indien specifiek – – Diepliggende vesikels (‘belletjes’) Eeltig, zeer chronisch

Figuur 2 Irritatief contacteczeem
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Specifieke maatregelen
Irritatief en allergisch contacteczeem
Vanwege de vele overeenkomsten in de behandeling bespre-

ken we irritatief en allergisch contacteczeem gezamenlijk.

De basis van de behandeling is het vermijden van de con-

tactfactor. Dat kunnen een of meer irriterende stoffen en/of 

allergenen zijn. In het geval van een bewezen contactallergie 

moet men de patiënt een informatiefolder geven over het spe-

cifieke allergeen. Daarin staat vermeld welke producten het 

allergeen bevatten. Die moet de patiënt dus vermijden. Der-

gelijke folders zijn te vinden op de website www.huidarts.info 

van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Vene-

reologie.

Bij arbeidsgerelateerde klachten wordt de patiënt naar de 

bedrijfsarts verwezen. Die kan bepalen of het noodzakelijk is 

beschermende kleding te dragen of de werkzaamheden aan 

te passen.

Als een irritatief contacteczeem het gevolg is van smet-

vrees, is het belangrijk om de patiënt het onderliggende 

mechanisme uit te leggen. Bij onvoldoende resultaat kan ver-

wijzing naar een psycholoog zinvol zijn.

Voor herstel van de hoornlaag en als extra barrière tegen 

irriterende stoffen en allergenen kan men een zalf, vette crè-

me of ureumhoudende crème inzetten. Deze categorie derma-

tica staat bekend als emollientia.

Het effect van het gebruik van dermatocorticosteroïden 

is onvoldoende onderzocht, evenals de gewenste behandel-

frequentie en sterkte van het preparaat.4 Wij adviseren om 

zeker in het beginstadium van de behandeling tevens een 

lokaal corticosteroïd van voldoende potentie te gebruiken.5 

Men moet de patiënt instrueren de corticosteroïden alleen op 

de aangedane huid en het emolliens op de gehele huid aan te 

brengen.

Hoewel de Richtlijn Dermatocorticosteroïden van de NVDV 

adviseert bij irritatief contacteczeem een klasse 1- of 2-steroïd 

te gebruiken en bij allergisch contacteczeem een steroïd uit 

klasse 2 of 3, is het onze ervaring dat bij volwassenen de huid 

klachten de vorm krijgen van een chronisch handeczeem.3 De 

oorzaak is meestal onbekend. Soms kan het optreden als een 

mykide (hyperergische) reactie op een voetschimmel.12 Het 

uitsluiten van een mycose is dus belangrijk.

Rhagadiform eczeem
Het rhagadiform eczeem is een chronisch eczeem dat zich 

kenmerkt door scherpbegrensde hyperkeratotische fissuren 

op de handpalmen, die in sommige gevallen uitbreiden naar 

de palmaire zijde van de vingers [figuur 5]. Bij de ernstiger 

gevallen zijn diepe, bloedende kloven aanwezig. Er is weinig 

roodheid. Het eczeem kan ook op de voetzolen aanwezig zijn. 

De oorzaak is onbekend.5 Rhagadiform eczeem kan familiair 

voorkomen.

De afwijkingen kunnen lijken op psoriasis.3,5 Bij verden-

king daarop dient men de rest van het lichaam te inspecteren 

op tekenen van psoriasis, zoals putjes in de nagels, en erythe-

matosquameuze plaques op het behaarde hoofd, de ellebogen 

en de knieën.

Behandeling
De keuze van de behandeling hangt af van verschillende pa-

tiëntspecifieke kenmerken, zoals type eczeem, ernst, beloop 

en reactie op eerdere maatregelen. Het is van belang snel en 

effectief te behandelen om chroniciteit te voorkomen.

In tegenstelling tot constitutioneel eczeem, waarbij het 

advies is te starten met indifferente middelen en eventueel 

een zwak corticosteroïd, luidt bij handeczeem het advies de 

behandeling te starten met een lokaal corticosteroïd, meestal 

klasse 3. De eerste maand kan de patiënt dat dagelijks gebrui-

ken, daarna moet het stapsgewijs worden afgebouwd naar 

drie aaneengesloten dagen per week, of helemaal worden ge-

stopt.3,13 Om het risico op bijwerkingen te verkleinen, geven we 

tegenwoordig liever een sterk corticosteroïd in korte pulsen 

van enkele dagen achtereen, dan een zwakker corticosteroïd 

continu. Handeczemen zijn vaak droog, daarom wordt als ba-

sis bij voorkeur een zalf gebruikt. Bij nattende eczemen is een 

crème de basis.

Figuur 3 Irritatief contacteczeem

Figuur 4 Acrovesiculeus eczeem
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Rhagadiform eczeem
Dit type eczeem reageert vaak slecht op lokale middelen.16 

Desondanks zijn lokale corticosteroïden de eerste stap van de 

behandeling.

Daarnaast moet men de huid zachter maken met midde-

len die ureum of salicylzuur bevatten. Combinatieprepara-

ten zijn voor de patiënt praktisch. Een voorbeeld daarvan is 

bètame thason 0,05%-/salicylzuur 3%-zalf. Bij open kloven kan 

dat echter zeer pijnlijk zijn. Onze ervaring is dat ’s nachts be-

handelen met triamcinolon 0,1% in een mengsel van propy-

leenglycol en cetomacrogolcrème, beide in gelijke delen, onder 

afdekking met bijvoorbeeld huishoudfolie ook een goed effect 

kan hebben en bovendien niet pijnlijk is in de kloven.

Wij adviseren om patiënten met aanhoudende klachten of 

ernstige afwijkingen naar een dermatoloog te verwijzen. Die 

kan als volgende stap uv-therapie toepassen of systemisch be-

handelen.

Beschouwing
Het is van belang onderscheid te maken tussen de verschil-

lende vormen van handeczeem, omdat dat consequenties 

heeft voor het beleid en leidt tot effectievere adviezen aan de 

patiënt. Een goed uitgevoerde anamnese en lichamelijk on-

derzoek zijn daarbij van grote waarde en moet men op indica-

tie aanvullen met epicutaan allergologisch onderzoek.

De eerste stap in de behandeling is het voorschrijven van 

lokale corticosteroïden (klasse 2 of 3) en emollientia. Afhanke-

lijk van het type eczeem kunnen daar nog praktische maat-

regelen bij komen, die zijn gericht op het aanpakken van de 

oorzaak.

Als de door de huisarts ingezette behandeling na acht we-

ken geen verbetering heeft gegeven, moet hij de patiënt voor 

nadere analyse en/of therapeutische tweedelijnsopties verwij-

zen naar een dermatoloog.

Leerpunten
Contactfactoren spelen vaak een rol bij handeczeem. Als de 

oorzaak van handeczeem niet duidelijk is, moet de huisarts 

epicutaan allergologisch onderzoek verrichten.

Indien er sprake is van een contactfactor, dan is de eerste 

stap in de behandeling het verder voorkomen van contact met 

die stof.

Men dient het resultaat van lokale behandeling na vier we-

ken te evalueren. Verwijzing naar een dermatoloog is aange-

wezen als er na acht weken nog geen verbetering is.

De aanpak van handeczeem is vaak een samenspel tussen 

huisarts, dermatoloog en bedrijfsarts. ▪

Literatuur 
Zie www.henw.org, rubriek Klinische les.

op de handen dermate dik is dat klasse 1-steroïden niet wer-

ken. Bij milde gevallen kan een klasse 2-steroïd afdoende zijn, 

terwijl in ernstiger gevallen vaak kortdurende behandeling 

met een klasse 3-steroïd noodzakelijk is.14 Ons advies is om een 

klasse 2-corticosteroïd in een vette basis voor te schrijven. De 

patiënt kan dit gedurende vier weken eenmaal daags gebrui-

ken.5 Bij een bevredigend resultaat kan de patiënt het gebruik 

afbouwen en vervolgens helemaal stoppen. Bij onvoldoende 

resultaat is het gerechtvaardigd om voor de duur van vier we-

ken een klasse 3-corticosteroïd voor te schrijven, te gebruiken 

volgens hetzelfde schema. Wanneer ook een klasse 3-steroïd 

onvoldoende verbetering brengt, moet de huisarts de patiënt 

naar een dermatoloog verwijzen.

Vermijd langdurig continu gebruik van corticosteroïden, 

omdat het de epidermis dunner maakt en daarmee de barriè-

refunctie vermindert, waardoor irriterende stoffen en allerge-

nen juist beter kunnen doordringen.4

Acrovesiculeus eczeem
Door het recidiverende karakter van dit handeczeem kan 

de behandeling moeilijk zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 

het intermitterend (vijf dagen wel, twee dagen niet) gebruik 

van een klasse 3-steroïd in een crème of zalf gedurende twee 

maanden effectief is. Om de recidiefkans te verkleinen, kan 

de arts de behandeling daarna voortzetten, gedurende twee of 

drie aaneengesloten dagen per week. Behandeling onder oc-

clusie geeft sneller resultaat, maar heeft ook een hoger risico 

op recidief.15 Superinfecties komen vaak voor; behandel deze 

met orale antibiotica. Een zeer heftige vorm van dit eczeem 

noemen we pompholyx. Hierbij ontstaan grote bullae in de 

handpalmen. Hiervoor kan men een korte prednisonstoot-

kuur geven om de ernstige inflammatie te dempen. De lokale 

behandeling bestaat uit zinkoxidesmeersel en verbandhand-

schoenen.

Als de patiënt een voetschimmel heeft, behandel die dan 

ook.

Figuur 5 Rhagadiform eczeem
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Kinkhoest: 100 dagen hoest?

Jolien Teepe

kan bij de zuigelingen leiden tot ziekenhuisopname (72,2%), 

een secundaire pneumonie (17,3%), neurologische complicaties 

(2,5%) en overlijden (0,5%).3 Tijdige herkenning van kinkhoest 

bij volwassenen kan besmetting van kwetsbare jonge zuige-

lingen voorkomen. Bovendien is kennis van de prevalentie, 

ziekteduur en ziektelast van kinkhoest bij volwassenen nood-

zakelijk om de patiënt adequaat te informeren.

Stand van zaken in de literatuur
De prevalentie van het aantal kinkhoestgevallen bij volwas-

senen met langer bestaande hoestklachten (> 1 week) varieert 

sterk tussen onderzoeken (tussen de 7% en 32%).1 Hierbij spe-

len kleine onderzoekpopulaties, verschil in inclusiecriteria en 

verschil in diagnostiek om kinkhoest vast te stellen een rol.

Vooralsnog is het onduidelijk welke specifieke klachten 

wijzen op kinkhoest bij volwassenen. Symptomen zijn bij hen 

veelal milder en minder typerend dan bij kinderen. Een aan-

houdende hoest kan bij volwassenen het enige symptoom zijn, 

zonder de karakteristieke paroxismale hoestbuien met gie-

rende inademing aan het eind (‘kinken’) en braken. 

Volwassenen met kinkhoest krijgen andere complicaties 

dan jonge kinderen, zoals ribfracturen en incontinentie door 

de hoestbuien. Het is echter onduidelijk hoe kinkhoest het da-

gelijks functioneren van gezonde volwassenen beïnvloedt. 

Conclusie
Er is een onderschatting van kinkhoest bij volwassenen. Dit 

komt mede doordat er nog weinig bekend is over specifieke 

klachten en ziektebeloop van kinkhoest bij volwassenen. Meer 

inzicht hierin is nodig om besmetting van kwetsbare jonge 

zuigelingen te voorkomen en om patiënten goed te informe-

ren.

Belangrijkste onderzoeksvraag
Hoe vaak komt kinkhoest voor bij volwassenen die de huisarts 

consulteren met een acute hoest? Hoe kan een huisarts kink-

hoest bij volwassenen beter herkennen en wat is het ziekte-

beloop? ▪

Literatuur
1 Von Konig CH, Halperin S, Riffelmann M, Guiso N. Pertussis of adults and 

infants. Lancet Infect Dis 2002;2:744-750.
2 De Greeff SC, De Melker HE, van Gageldonk PG, Schellekens JF, Van der Klis 

FR, Mollema L, et al. Seroprevalence of Pertussis in the Netherlands: Evi-
dence for Increased Circulation of Bordetella pertussis. PLoS One. 
2010;5:e14183.

3 Güriş D, Strebel PM, Bardenheier B, Brennan M, Tachdjian R, Finch E, et al. 
Changing epidemiology of pertussis in the United States: increasing re-
ported incidence among adolescents and adults, 1990-1996. Clin Infect 
Dis. 1999 Jun;28:1230-7.

Praktijkvraag
Albert de Jong, een 46-jarige man, bezoekt de huisarts van-

wege een vervelende hoest die nu drie weken aanhoudt. Hij 

voelt zich verder niet ziek. Overweegt u bij deze patiënt kink-

hoest als mogelijke oorzaak? Hoe vaak komt kinkhoest voor 

bij volwassenen die hoesten, hoe herken je kinkhoest en wat 

is het ziektebeloop?

Huidig beleid
Bij langdurig hoesten moet men rekening houden met kink-

hoest. De diagnose kinkhoest wordt overwogen bij patiënten 

met gierende hoestaanvallen, bij ernstige hoestklachten tij-

dens een kinkhoestepidemie of bij contact met een kinkhoest-

patiënt. Bij een vermoeden van kinkhoest bij volwassenen 

adviseert de NHG-Standaard Acuut hoesten alleen nadere di-

agnostiek als er in de woonomgeving kinderen jonger dan één 

jaar zijn of zwangere vrouwen in het derde trimester. Kink-

hoest kan worden gediagnosticeerd door polymeraseketting-

reactie (PCR) op nasofaryngeaal materiaal en serologie. Beide 

worden beschouwd als gouden standaard. Bij hoesten korter 

dan drie weken heeft PCR de voorkeur en bij langer hoesten 

serologie. Het is onduidelijk of de kans op kinkhoest te schat-

ten is aan de hand van klachten van de patiënt.

Relevantie voor de huisarts
Kinkhoest is een zeer besmettelijke infectie van de bovenste 

luchtwegen. Deze infectie wordt veroorzaakt door de bacte-

rie Bordetella pertussis en uit zich vooral in hoestbuien die een 

maand tot soms drie maanden kunnen aanhouden. Kink-

hoest wordt daarom in de volksmond ook wel de ‘100-dagen-

hoest’ genoemd. Ondanks een hoge vaccinatiegraad neemt 

het aantal gerapporteerde kinkhoestgevallen sinds twee de-

cennia weer toe. Deze stijging doet zich vooral voor bij adoles-

centen en volwassenen. De belangrijkste verklaring hiervoor 

is dat de immuniteit na vaccinatie tijdelijk is en na 4 tot 6 jaar 

afneemt.1 Op basis van seroprevalentiegegevens uit 2006-2007 

bleek dat jaarlijks ruim 3% van de personen ouder dan 9 jaar 

een kinkhoestinfectie doormaakte. Het aantal gemelde pa-

tiënten was in deze periode echter een factor 100 kleiner.2 Er 

is dus sprake van een enorme onderrapportage van kinkhoest, 

vooral doordat de infectie mild en asymptomatisch verloopt. 

In de meeste gevallen wordt kinkhoest bij volwassenen niet 

herkend.

Bovendien blijken volwassenen in 50% van de gevallen de in-

fectiebron voor onvolledig gevaccineerde zuigelingen.1 Dit 

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-

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Huis-

umcutrecht.nl
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Lentigo solaris

Annemarie de Koning, Arie Knuistingh Neven, Just Eekhof

geeft wel een verhoogd risico op het krijgen van zongerela-

teerde vormen van huidkanker.3

Het gevaar van een atypische lentigo solaris is dat het soms 

een niet-herkend melanoom is, met name een lentigo maligna 

(ziekte van Dubreuilh). Differentiaaldiagnostisch moet men 

verder denken aan verrucae seborrhoicae, lentigo simplex 

(epidermale melanocytaire naevus), epitheliden (sproeten), 

melasma, gepigmenteerde actinische keratosen en junctio-

neel melanocytaire naevi (overgang dermis-epidermis). Bij 

kinderen die al erg jong veel lentigines solares hebben, moet 

men denken aan xeroderma pigmentosa.3

Diagnostiek
De huisarts vraagt naar duur en verandering (kleur, grootte, 

bloeding) van de vlekken, naar verandering van de vlekken tij-

dens de winter en of er andere soortgelijke vlekken zijn. Ook is 

het relevant om te informeren naar blootstelling aan UV-licht 

(zoals frequente zonverbranding) in het verleden, of er mela-

nomen in de familie voorkomen en of er eerdere huidmaligni-

teiten geweest zijn. 

Een lentigo solaris presenteert zich als een gepigmenteer-

de macula op huid die is blootgesteld aan zonlicht of kunst-

matig UV-licht. Meestal zijn dit gezicht, schouders, armen, 

dorsale zijde van de handen en bovenlichaam. De grootte vari-

eert van kleiner dan een millimeter tot enkele centimeters. De 

rand kan glad zijn maar ook erg grillig. Op een ernstig bescha-

digde huid conflueren de vlekken vaak tot een grote vlek. De 

kleur varieert van licht- tot donkerbruin. Het oppervlak is vlak 

of ligt iets in de huid en kan gespleten worden door rimpels.3 

Verder kunnen er meer goedaardige tekenen van zonbloot-

stelling aanwezig zijn, zoals verrucae seborrhoicae, actinische 

keratosen en sproeten.

Veel toegepaste behandelingen
Als er geen klachten zijn en de diagnose duidelijk is, volstaat 

een afwachtend beleid.

Bij cosmetische bezwaren kan behandeling overwogen 

worden.1,3 Vooral bij mensen met een donker huidtype moet 

uitgelegd worden dat alle behandelingen hypopigmentatie 

tot gevolg kunnen hebben.

Aanstippen met stikstof: de lentigines worden gedurende 

maximaal vijf seconden aangestipt. Het resultaat is pas goed 

te beoordelen na ongeveer een half jaar. Een enkele keer ont-

staat er echter hypopigmentatie, die meestal na een aantal 

maanden weer verdwijnt. 
Blekende crèmes, zoals tretinoïnecrème 0,05% of adapa-

leen-gel 0,1%, zijn een eenvoudige en relatief goedkope mo-

gelijkheid. Het nadeel is dat ze langdurig gebruikt moeten 

worden om een goed resultaat te bereiken.6 

Behandeling met laser of intense pulsed light (IPL) wordt bij 

privéklinieken en in ziekenhuizen ook toegepast. De kosten 

Inleiding
Lentigo solaris komt bij ouderen vaak voor. Onder blanke 

60-plussers is de prevalentie 90%.1 In de huisartsregistratie-

systemen wordt lentigo solaris niet apart gecodeerd, maar 

waarschijnlijk ondergebracht in de ICPC-code S82 (naevus/

moedervlek).2 Lentigines solares zijn zelden de reden voor 

een spreekuurbezoek, omdat algemeen bekend is dat deze 

vlekken bij het ouder worden horen. Voor sommige mensen 

leiden de gekleurde vlekken tot cosmetische en psychosoci-

ale bezwaren vanwege de kleur, grootte en lokalisatie. Vooral 

vlekken in het gezicht kunnen als storend ervaren worden. 

Een enkele keer bestaat er ongerustheid over mogelijke 

kwaadaardigheid.

Achtergrond
Definitie
Lentigo solaris is een goedaardige huidaandoening, die ge-

kenmerkt wordt door egaal gepigmenteerde maculae op door 

zon beschenen delen van de huid.1,3 Andere namen voor len-

tigo solaris zijn lentigo senilis, lentigo benigna, lentigo acti-

nica, ‘levervlek’, ‘zonnevlek’ en ‘ouderdomsvlek’.

Etiologie
Lentigines solares worden veroorzaakt door het mutagene 

effect van herhaaldelijke blootstelling van de huid aan ul-

traviolette straling. Deze zet melanocyten aan tot melani-

neproductie en zorgt ook voor verlenging van de retelijsten. 

De melanine wordt via melanosomen verplaatst naar de ke-

ratocyten. Bij histologisch onderzoek vindt men dan ook veel 

gehyperpigmenteerde keratocyten en actieve melanocyten.4 

Frequent en langdurig zonnebaden vergroot de kans op het 

krijgen van lentigo solaris, evenals bruinen onder de zon-

nebank en psoraleen-ultraviolet-A-(PUVA-)lichttherapie. In 

tegendeel tot wat vaak gedacht wordt, is er geen relatie gevon-

den met een specifiek(e) haarkleur of huidtype.5

De prognose van lentigo solaris is in principe goed. Er zijn 

geen gevallen van maligne ontaarding gedocumenteerd. 

Sommige vlekken vervagen in de loop der tijd of verdwijnen 

zelfs helemaal; andere vlekken blijven onveranderd of worden 

groter. De aanwezigheid van een of meer lentigines solares 

LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: A. de Koning, huisarts; dr. A. 
-

Deze bijdrage in de serie ‘Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk’ 
wordt gepubliceerd in de volgende druk van het gelijknamige boek 
onder redactie van J.A.H. Eekhof, A. Knuistingh Neven en anderen, 
7e druk. Amsterdam: Reed Business Education. Publicatie in Huisarts 
en Wetenschap gebeurt met toestemming van de uitgever.
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colzuur vergeleken met cryotherapie.10 De lentigines bevonden 

zich op de beide handen. Via randomisatie vond behandeling 

plaats met links of rechts stikstof of TCA. Na 2 maanden wer-

den de patiënten beoordeeld. Er waren 2 uitvallers. Met TCA 

waren de resultaten bij 21 patiënten goed, bij 2 patiënten was 

er geen effect. Met cryotherapie waren de resultaten bij 20 pa-

tiënten goed, bij 3 patiënten was er geen effect. De verschillen 

waren niet significant.

In een andere RCT werd cryotherapie met TCA vergeleken 

bij 33 vrouwen met lentigines aan beide handen.11 Er vond ran-

domisatie plaats wat betreft stikstof of TCA op de linker- dan 

wel rechterhandrug. Na 2 maanden vond beoordeling plaats 

bij 25 patiënten. Met cryotherapie werd bij 40% een duidelijke 

verbetering gevonden; bij TCA werd bij 22% duidelijke verbete-

ring gevonden. Het verschil was significant (p < 0,025).

Nadelig effect. Lokale pijn werd zowel bij TCA als cryothera-

pie gemeld. Bij cryotherapie was er meer hypopigmentatie.

Conclusie
Cryotherapie met vloeibare stikstof geniet in de huisartsen-

praktijk de voorkeur. In de (kleine) onderzoeken (van matige 

kwaliteit) was het effect van stikstof het meest overtuigend. 

Behandeling met laser is mogelijk even effectief als stikstof, 

maar hiervoor moet worden verwezen. In welke mate bleken-

de crèmes en trichloorazijnzuur effectiever of minder effectief 

zijn als stikstof, is niet bekend, waardoor zij pas in tweede in-

stantie overwogen worden. ▪

hiervan worden over het algemeen niet vergoed.7

Manuele abrasie (handmatig afschuren van de huid) is erg 

pijnlijk en kan littekens en hyper- en hypopigmentaties ge-

ven. Dit wordt dan ook ontraden.

Verwijzing is noodzakelijk als er onzekerheid bestaat over 

de diagnose en een maligne aandoening niet uit te sluiten is.

Methode
We zochten in PubMed naar gecontroleerd onderzoek en 

systematische reviews met de zoekterm “lentigo” [MeSH] ge-

combineerd met respectievelijk “cryotherapy” [MeSH Terms], 

“laser therapy” [MeSH Terms], “trichloroacetic acid” [MeSH 

Terms], “tretinoin” [MeSH Terms], hydroquinone [Text Word] 

en adapalene [Text Word]. In de Cochrane Library vonden we 

geen systematische reviews. 

Klinische vragen
Wat is het effect van behandeling met stikstof? 
Gunstig effect. Er werd geen gecontroleerd onderzoek gevonden 

over de effectiviteit van de gebruikelijke cryotherapie (vloeiba-

re stikstof -196° C). Wel vonden we een klein gerandomiseerd 

onderzoek met 20 patiënten waar lokale behandeling met 

stikstof -32° gedurende 5 seconden vergeleken werd met een 

behandeling gedurende 10 seconden.8 Bij de korte behande-

lingsduur was 80% van de lentigines verdwenen; bij de lange 

behandelingsduur 100%. 

Nadelig effect. Geringe huidatrofie werd bij de korte behan-

delingsduur in 10% van de gevallen aangetroffen; bij de langer 

durende behandeling was dit bij 60% het geval.

Wat is het effect van laserbehandeling?
Gunstig effect. In een RCT werden 3 vormen van lasertherapie 

vergeleken met vloeibare stikstof bij 27 patiënten met lenti-

genes op de handen.9 De geïncludeerde patiënten hadden ten 

minste 6 lentigines op elke handrug. De handrug werd in 

twee delen verdeeld, zodat er per patiënt 4 behandelingen (3 

lasertoepassingen en 1 stikstof) toegepast konden worden. De 

behandeling werd aselect uitgevoerd, zodat bij iedere patiënt 

stikstof én de 3 laservormen toegepast werden. De resultaten 

werden na 6 respectievelijk 12 weken beoordeeld bij 25 pa-

tiënten (2 patiënten konden niet beoordeeld worden). Het ef-

fect van stikstof was na 6 weken bij 85% goed en bij 15% gering. 

Na 12 weken was het resultaat bij 87% goed en bij 13% gering. 

Met laser was het effect na 6 weken bij 91% goed en bij 9% ge-

ring. Na 12 weken waren de resultaten met laser bij 94% goed 

en bij 6% gering.

Nadelig effect. Lokale pijn werd zowel bij stikstof als bij la-

ser gerapporteerd. De met laser behandelde patiënten werden 

overigens met een lokaal anestheticum ‘voorbehandeld’ en de 

patiënten met stikstof niet. 

Wat is het effect van trichloorazijnzuur?
Gunstig effect. Wij vonden 2 kleine RCT’s van matige kwaliteit. 

In 1 RCT (25 patiënten) werd het effect van 35% TCA met 70% gly-
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pijnproblemen terug. In de hoofdstukken over bijvoorbeeld 

nek-, rug- en buikpijn kunt u alles lezen over verklevingen, 

facetartrose en discusgerelateerde pijn (met bijbehorende 

specialistische, invasieve behandelmethoden), maar de 

invloed van gedachten, emoties en gedrag bij deze pijnsyn-

dromen wordt niet tot nauwelijks 

besproken. Hierdoor wordt ten 

onrechte de indruk gewekt dat de 

oorzaak van chronische pijn – als 

je maar goed genoeg zoekt – te 

herleiden valt tot een facetge-

wricht, discus, verkleving of an-

dere somatische beschadiging.

Oordeel Voor de huisarts die zich 

wil verdiepen in de kennis over 

pijn en de achtergronden daar-

van, is dit boek op onderdelen een 

waardevol naslagwerk. Maar het 

is jammer dat het – in weerwil van de laatste inzichten uit 

de medisch-wetenschappelijke literatuur en de woorden van 

Ben Crul – tóch teruggrijpt op een mechanistische benade-

ring van een belangrijk aantal chronische pijnsyndromen. 

Daar komt bij dat alle 49 auteurs werken in de tweede lijn, 

wat tot uiting komt in de – veelal specialistische - diagnos-

tische en therapeutische mogelijkheden voor pijn. Interes-

sant, maar niet zozeer van toepassing op de praktijk van de 

huisarts-lezer. ▪

Doeke  Keizer

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁

Handboek Pijngeneeskunde

Huygen FJPM, Van Kleef M, Vissers KCP, Zuurmond WWA, redac-
tie. Handboek pijngeneeskunde. Utrecht: De Tijdstroom, 2014. 
390 pagina’s, € 49. ISBN: 978-90-5898-240-7.

Doelgroep Alle medewerkers in de gezondheidszorg die ge-

confronteerd worden met patiënten met pijn.

Inhoud Het Handboek Pijngeneeskunde begint met een voor-

woord van emeritus hoogleraar Ben Crul (anesthesioloog- 

pijnspecialist). Crul stelt hierin - terecht - dat een 

mechanistische benadering van chronische pijn ernstig 

tekortschiet. Chronische pijn is een ingewikkeld samenspel 

van lichamelijke, psychische en sociale factoren; de behande-

ling van chronische pijn behoeft dan ook een brede bio-psy-

chosociale aanpak. Een visie die inmiddels breed gedragen 

wordt in de geneeskunde, zeker ook in huisartsenland.

Het Handboek Pijngeneeskunde, opgedeeld in vier delen, be-

handelt al deze bio-psychosociale aspecten. In de eerste twee 

delen worden geschiedenis, epidemiologie, pathofysiologie 

(medisch-somatisch én psychosociaal) en de diagnostiek van 

pijn behandeld. Deel vier besluit met een aantal hoofdstuk-

ken over specifieke behandelingen, zoals farmacotherapie, 

invasieve, psychologische en revalidatiegeneeskundige be-

handelingen. In deze drie delen worden bovengenoemde as-

pecten op zeer leesbare wijze besproken door de op dat gebied 

toonaangevende specialisten.

In deel drie worden in 16 hoofdstukken enkele afzonder-

lijke pijnsyndromen besproken en komt verrassend genoeg de 

mechanistische, biomedische benadering van de chronische 

zeer matig ⦁
matig ⦁ ⦁

redelijk ⦁ ⦁ ⦁
goed ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

uitstekend ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁
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C Beschouwing
Creeping eruption is een dermatologisch beeld dat wordt ge-

definieerd als een jeukende, licht verheven, migrerende li-

neaire afwijking.1,2 In bijna alle gevallen is een cutane larva 

migrans de oorzaak van de afwijking. Andere oorzaken zijn 

maden (myiasis), scabies of een migrerende haar. Cutane larva 

migrans is een parasitaire huidinfectie waarbij larven van 

een nematode (rondworm) onderhuids migreren. Het klinisch 

beeld dat daardoor ontstaat is een creeping eruption.

Cutane larva migrans wordt in de meeste gevallen veroor-

zaakt door infectie met Ancylostoma brasiliense of Ancylostoma ca-

ninum. Dit zijn mijnwormen die gewoonlijk darminfecties bij 

honden en katten veroorzaken, maar via (door faeces vervuild) 

water of zand ook de huid van mensen kunnen infecteren.

De diagnose berust op anamnese en lichamelijk onderzoek. 

De reisgeschiedenis en de kans op blootstelling in combinatie 

met het karakteristieke kronkelende patroon ondersteunen 

de diagnose. Er is geen aanvullend onderzoek beschikbaar. De 

kans om de larve door middel van een biopt aan te tonen is 

minimaal.

In de westerse wereld is de kans op infectie klein. Be-

smettingen worden vooral gezien in kleine epidemieën na 

bijvoorbeeld lange periodes van warm weer en regen.1 Na in-

sectenbeten is cutane larva migrans bij toeristen die in een 

(sub)tropisch gebied zijn geweest echter de huidziekte die tot 

het meeste doktersbezoek leidt.3

Doordat de mijnworm de basaalmembraan van de huid 

niet kan passeren, blijft de infectie beperkt tot de epidermis. 

Er zijn enkele zeldzame gevallen beschreven waarbij pulmo-

nale klachten optraden. De pulmonaire eosinofilie die zich 

daarbij openbaart, wordt het syndroom van Löffler genoemd. 

De pathogenese hiervan is nog niet opgehelderd.4

De huidaandoening is zelflimiterend en de eruptie ver-

dwijnt vaak na 2 tot 8 weken. Vanwege de hinderlijke jeuk en 

Een ongewenst souvenir uit Thailand

Niels Deenen, André van der Willigen

het risico op complicaties, zoals impetiginisatie, is behande-

ling echter toch aan te raden. Bij bekendheid met het klinisch 

beeld is de diagnose door de huisarts makkelijk te stellen en 

te behandelen. Bij twijfel kan een teledermatologisch consult 

uitsluitsel geven. De eerste keuze is orale behandeling met iver-

mectine in een dosering van 0,2 mg per kg lichaamsgewicht. ▪
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Casus
Een 26-jarige vrouw werd door de huisarts verwezen naar de po-
likliniek dermatologie vanwege een sinds 2 weken bestaande, zich 
uitbreidende lijnvormige afwijking op de linkervoorvoet. Haar me-
dische voorgeschiedenis was blanco en zij gebruikte geen medica-
tie.
 De afwijking is ontstaan toen patiënte op vakantie was in Thai-
land. Na een wandeltocht door stilstaand water rond de stad Chi-
ang Mai, bemerkte zij de volgende dag een jeukend bultje op de 
tweede teen van de linkervoet. Deze bult breidde zich in de dagen 
daarna proximaal uit als een gekronkelde lijn. Patiënte ondervond 
daarbij jeuk en had het gevoel dat er iets bewoog onder haar huid.  
 Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een lijnvormige, gekronkelde, 
scherpbegrensde, erythemateuze afwijking, verlopend vanaf de 
tweede teen van de linkervoet tot halverwege de wreef.
 Wij stelden de diagnose cutane larva migrans. Na eenmalige be-
handeling met ivermectine 12 mg per os nam de jeuk binnen enkele 
dagen snel af. De huidafwijking bleef nog enkele weken zichtbaar.

Een lijnvormige, gekronkelde, scherp begrensde, erythemateuze afwij-
king, verlopend vanaf de tweede teen van de linkervoet tot halverwege 
de wreef
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ken of het ’m misschien zit in iets wat je 

achterwege hebt gelaten. Vroeg of laat 

komen zo in de loop van je gesprekken 

alle aspecten wel eens aan de orde, 

want het hoeft natuurlijk niet allemaal 

meteen al in het begin.’

Een slapeloze nacht
Vervolgens ontwikkelde Slort een AAA-

training en onderzocht hij het effect 

daarvan. Hij includeerde enerzijds 

huisartsen die zich hadden aangemeld 

voor peergroup-cursussen vanuit het 

IKNL en anderzijds aiossen in hun der-

de opleidingsjaar. Bij de huisartsen 

werd tijdens de eerste cursusdag een 

video-opname gemaakt van gesprek-

ken met simulatiepatiënten en na een 

jaar werd dit herhaald. De interventie-

groep kreeg de door Slort ontwikkelde 

AAA-training; de controlegroep niet. 

‘Levensvragen 
verdwijnen niet 
vanzelf’
In september promoveerde Willem-

jan Slort op zijn proefschrift General 

practitioner – patient communication in pal-

liative care. In een interview vertelt hij 

over zijn onderzoeksbevindingen die 

van belang zijn voor het werk van de 

huisarts.

Aanloop naar het onderzoek
Gevraagd naar de keuze voor dit onder-

zoek vertelt Slort: ‘In de huisartsoplei-

ding was er destijds maar weinig 

aandacht voor onderzoek. In onze oplei-

dingsgroep organiseerden twee aiossen 

ooit een middag over wetenschappelijk 

onderzoek, en een van die twee was ik. 

Voor mijn doctoraalscriptie deed ik al 

een onderzoekje dat aanleiding gaf tot 

een artikel in H&W. Dus die belangstel-

ling was er bij mij al vroeg. Tijdens een 

cursus over epidemiologisch onderzoek 

opende zich een nieuwe wereld voor 

me. Het ging wel over mijn vak, maar 

op een heel andere manier dan het ver-

helpen van een hoestje. Ik wilde dus 

graag ooit onderzoek doen als zich een 

geschikt onderwerp aandiende. En toen 

de aandacht voor palliatieve zorg op-

kwam, merkte ik dat daar mijn hart 

lag: het levenseinde voor mensen zo 

goed en waardevol mogelijk maken. Zo 

ontstond de gedachte om dit onderzoek 

te doen.’

Van ruwe plannen naar vorm
‘Om me te oriënteren heb ik twee we-

ken met oncoloog Paul van der Velden 

meegelopen in het ziekenhuis en zijn 

hospice’, vervolgt Slort. ‘Die man was zo 

goed in de communicatie! Ik dacht: ze-

ker als huisarts is het belangrijk hoe je 

met mensen in hun laatste levensfase 

omgaat, opdat ze zoveel mogelijk aan je 

hebben. Hoe kun je dat het best aan-

pakken? In de literatuur kon ik niet veel 

vinden over de communicatie van huis-

artsen in de palliatieve zorg, dus be-

sprak ik mijn ideeën in de CWO*. Wim 

Stalman hielp me met het omzetten 

van mijn ruwe gedachten in een onder-

zoeksplan en het zoeken naar finan-

ciers. Toen dat laatste lukte kon ik mijn 

plannen uitvoeren, maar die waren wel 

wat ambitieus. Vanwege de tijdrovende 

vorm – onder andere het analyseren 

van video-opnamen van gesprekken 

met simulatiepatiënten – heeft het on-

derzoek alles bij elkaar zo’n twaalf jaar 

geduurd.’

Ontwikkeling van een checklist
‘In het begin deed ik een ruwe search 

naar factoren die een rol spelen in de 

communicatie rond palliatieve zorg’, 

vertelt Slort. ‘Dat bleken er heel veel en 

aanvankelijk vormden ze een onlogi-

sche lijst. Dus analyseerden we die fac-

toren en probeerden daarin een 

ordening aan te brengen aan de hand 

van “hoe gedraag je je” en “waarover 

gaat het”. De lijst bleek pas helder te 

worden toen we de AAA-indeling 

maakten: Aanwezigheid, Actuele on-

derwerpen en Anticiperen. In de zo bre-

de begeleiding van patiënten rond het 

levenseinde geeft de AAA-checklist mij 

rust. Je weet dat je geen onderwerpen 

laat liggen en zeker als de communica-

tie wat moeizaam verloopt, kun je chec-

Interview met Willemjan Slort

De AAA-checklist

Aanwezigheid (van de huisarts voor de 
patiënt):
 De tijd nemen
 Ruimte geven om alle onderwerpen te 
kunnen bespreken

 Actief luisteren
 Faciliterend gedrag (bijvoorbeeld 
empathisch, respectvol, voorkomend, 
ook eens spontaan de patiënt opbellen of 
bezoeken)

 Gezamenlijk besluiten nemen (over 
diagnostiek en behandelingsplan)

 Bereikbaarheid (bijvoorbeeld telefoon-
nummers)

Actuele onderwerpen (die de huisarts 
aan de orde moet stellen):
 Diagnose
 Prognose
 Klachten en zorgen van de patiënt 
(lichamelijk, psychosociaal en spiritueel/
existentieel)

 Wensen voor nu en de komende dagen
 Unfinished business, afronding van het 
leven

 Opties voor behandeling en zorg naar 
aanleiding van de besproken onderwer-
pen

Anticiperen (op diverse scenario’s):
 Vervolgafspraken aanbieden
 Mogelijke complicaties
 Persoonlijke en medische wensen voor 
de komende weken of maanden 

 Het feitelijke stervensproces (laatste 
uren of dagen)

 Beslissingen rond het levenseinde
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Bij de aiossen werd de video-opname al 

na een halfjaar herhaald en kreeg de 

controlegroep daarna alsnog de AAA-

training. Toen kwam de effectmeting… 

Slort: ‘Ik vond het nogal schokkend dat 

er na de AAA-training geen verbetering 

zichtbaar was in de communicatie. 

Onze lijst met communicatieaspecten 

was goed onderbouwd en we hadden 

een prima onderwijsprogramma. Hoe 

is het mogelijk dat je het zo netjes uit-

voert en dan toch geen effect ziet? En ik 

kon me er nog wel bij neerleggen dat bij 

ervaren huisartsen, die al vele malen 

palliatieve zorg hebben verleend, geen 

verandering zichtbaar was. Maar tot 

mijn verbazing deden aiossen het net 

zo goed als die ervaren huisartsen; zij 

bespraken zelfs nog iets meer onder-

werpen. En ook bij hen was geen verbe-

tering zichtbaar na het AAA-onderwijs. 

Daar heb ik echt een nacht van wakker 

gelegen.’

Gelukkig heeft Slort wel een verkla-

ring voor dit fenomeen kunnen vinden. 

‘Terugkijkend naar de video-opnamen 

bleken de acteurs meer dan de helft van 

de onderwerpen aan te kaarten. Die 

hadden de rol kennelijk te vaak ge-

speeld. Want juist bij aiossen die hele-

maal stil vielen, hielden de acteurs het 

gesprek gaande. Het is dan dus heel las-

tig om verbeteringen te analyseren. 

Maar het was natuurlijk leuker geweest 

als we – al was het maar een tendens 

tot – verbetering hadden gezien!’

De vierde A
AAA-lijst of niet, menig huisarts zal de 

communicatie aan het sterfbed niet 

altijd gemakkelijk vinden, want soms 

moeten erg lastige onderwerpen wor-

den aangesneden. Heeft Slort hier ook 

ervaringen mee? ‘Tja, er is heel vaak 

sprake van ambivalentie; die vormt als 

het ware de “vierde A”. Soms willen 

huisartsen de hoop van de patiënt niet 

aantasten. Op hun beurt willen patiën-

ten soms de hoop van hun partners 

niet aantasten en bepaalde dingen 

daarom niet in hun aanwezigheid be-

spreken. Toch is het goed om alle on-

derwerpen aan te kaarten en te 

sonderen wat de patiënt nog wil, we-

tende dat de duur van het leven beperkt 

raakt. Patiënten blijken vaak te hopen 

dat de huisarts bepaalde onderwerpen 

aansnijdt. Maar natuurlijk moet je niet 

doorzetten als je merkt dat een patiënt 

niet wil.’

Jouw schuld!
Als een huisarts een foute of te late di-

agnose heeft gesteld, en dus ‘schuldig’ 

is aan het aanstaande overlijden, kan 

dat de communicatie danig vertroebe-

len. Heeft Slort misschien tips hoe hier-

mee om te gaan? ‘Die situatie is 

natuurlijk heel naar. Dan heb je bijvoor-

beeld steeds gezegd dat die buikklach-

ten onschuldig zijn en blijkt het toch 

darmkanker. Als huisarts wil je daar 

soms mee wegkomen en probeer je het 

onbesproken te laten, maar mijn erva-

ring is dat het dan altijd in de weg blijft 

staan. Je kunt beter open vragen hoe de 

situatie voor de patiënt voelt en of die 

toch jou als huisarts wil houden. Alleen 

dan kun je er samen overheen stappen. 

Als je er niet over praat, gaat de patiënt 

soms steken onder water geven. Of je 

probeert het zelf steeds goed te maken. 

Leg het dus voor aan je patiënt: “Kun-

nen we zo verder of niet, want er komt 

zo’n belangrijk stuk van uw leven aan.” 

Dat ligt heel precair.’

En helpt het altijd als dit openlijk 

wordt besproken? ‘Nee, soms krijg je het 

met de patiënt toch niet helemaal uit 

de wereld. Of je blijft met een schuldge-

voel zitten, ook al heb je het aan de orde 

gesteld.’

Voorbeelden uit de praktijk
Op de AAA-lijst prijkt ook het item ‘un-

finished business’. Kun je als huisarts 

hierbij daadwerkelijk iets doen? Slort: 

‘In de loop van de gesprekken met een 

ongeneeslijk zieke man, kreeg ik het 

gevoel dat er iets onbesproken was ge-

bleven. Toen ik wat dieper doorvroeg, 

bleek dat een van zijn zoons vroegtijdig 

zijn erfdeel had opgevraagd en naar een 

ander werelddeel was vertrokken, 

waarna ze geen contact meer hadden 

onderhouden. De patiënt en zijn vrouw 

wisten niet goed wat ze moesten doen 

en als huisarts denk je dan met ze mee. 

Maar de patiënt moet zelf dergelijke be-

slissingen nemen. Hoe dan ook, toen 

we dit onderwerp eenmaal besproken 

hadden, verliep de communicatie tus-

sen ons beter.’

Slort vervolgt: ‘Ook wat betreft spiri-

tuele aspecten probeer ik met de pa-

tiënt mee te denken, bijvoorbeeld bij de 

beslissing om een dominee of pastoor te 

zien. Want als iemand die knoop door-

hakt, geeft dat vaak rust. Je hoopt dat 

iemand zijn kostbare tijd goed gebruikt 

zodat hij straks tegen het einde echt 

“klaar” is. Steeds minder mensen doen 

een beroep op een dominee of pastoor, 

maar levensvragen verdwijnen niet 

vanzelf. Zo krijg je daar als huisarts va-

ker mee te maken.’

Na de promotie
‘Ik had gedacht dat ik het heel rustig 

zou krijgen, maar tot dusver ervaar ik 

het nog niet zo’, vertelt Slort. ‘Tot je 

daadwerkelijke promotie is niemand 

echt geïnteresseerd in je onderzoek, 

terwijl er al enkele artikelen waren ver-

schenen en het onderwijsprogramma 

op diverse plekken wordt gebruikt. 

Maar door dat behaalde diplomaatje tel 

je plotseling mee. Opeens word ik voor 

van alles gevraagd: ergens een praatje 

houden, meeschrijven aan een boek, 

onderwijs geven, dit interview... Ik heb 

het daar best druk mee, maar het zijn 

wel leuke activiteiten.’ 

En hoe ziet Slort de toekomst? ‘Voor-

lopig blijf ik nog bij de CWO, want dat is 

een heel leuke club en daar kan ik mijn 

verworven wetenschappelijke inzichten 

aanwenden om anderen te helpen. Ook 

wil ik blijven bijdragen aan de verbete-

ring van de palliatieve zorg in Neder-

land. En ZonMw heeft me benoemd als 

lid van de programmacommissie voor 

het Nationaal Programma Palliatieve 

Zorg. Voorlopig echter is huisarts zijn 

mijn belangrijkste baan!’ ▪

Ans Stalenhoef

*  De NHG-Commissie Wetenschappelijk Onder-
zoek
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En dan is het vooral een kwestie van 

tijd, vermoed ik. Als de transparantie-

trend namelijk blijft doorzetten, zullen 

mensen in de toekomst zeer goed op 

de hoogte zijn van zorgkosten. Mijn 

voorlichtende rol zal dan naar de ach-

tergrond verdwijnen. Ik ben alleen bang 

dat discussies over wel of geen verder 

onderzoek juist zullen oplaaien. Terwijl 

patiënten nu nog regelmatig een foto 

van hun verzwikte enkel afdwingen, 

wordt er straks mogelijk juist druk op 

me uitgeoefend om alleen hoognodig 

onderzoek aan te vragen. Ik huiver voor 

de eerste patiënt die mij boos komt 

vertellen dat ik een dure foto heb laten 

maken, terwijl zijn enkel toch ‘maar’ 

gekneusd blijkt… ▪

‘Een feceskweek 
voor 300 euro?!’
Ik herinner me nog goed hoe verbaasd 

ik was toen ik erachter kwam hoe hoog 

de kosten van ontlastingsonderzoek 

zijn. Dat was begin vorig jaar. De aan-

leiding was een patiënt die boos op-

belde en een verklaring vroeg voor zijn 

hoge zorgnota. Meneer verbruikte wei-

nig zorg en had daarom het eigen risico 

bewust hoog gezet (€ 860). Hij was dat 

jaar slechts een paar keer in de praktijk 

geweest vanwege langdurige diarree. 

Ik had daarop zijn ontlasting op kweek 

laten zetten. Maanden later kreeg hij de 

rekening van de zorgverzekeraar met 

het vriendelijke verzoek een bedrag van 

enkele honderden euro’s over te maken. 

Hij verkeerde in de veronderstelling dat 

zijn zorgkosten door een ‘luttele kweek’ 

niet veel zouden zijn en was uiteraard 

not amused. Er was niets uit de kweek 

gekomen en de diarree was vanzelf 

verdwenen, dus hij stelde mij aanspra-

kelijk voor de in zijn ogen onnodige kos-

ten. ‘U had het tenminste even kunnen 

zeggen, dokter!’

Strikt genomen onterecht, maar een 

schuldgevoel bekroop me. Ik probeer zo 

rationeel mogelijk aanvullend onder-

zoek aan te vragen, rekening houdend 

met prevalenties, a-priorikansen, sen-

sitiviteit en specificiteit. Wel of geen 

onderzoek doen laten afhangen van 

de kosten vind ik een kunstfout. Maar 

moet ik patiënten wel op die kosten 

voorbereiden?

Om wat beter op de hoogte te zijn, 

ben ik na dit voorval direct in de tarie-

ven gedoken van aanvullend onderzoek 

van het regionale diagnostisch cen-

trum: X-thorax: € 43,94. Echo boven-

buik: € 89,61. Chlamydia swab: € 41,68. 

Enkele voorbeelden van labonder-

zoeken: Eppstein-barrvirus: € 39,27. 

Reumafactor met anti-CCP: € 19,10. 

Cholesterolpakket: € 14,41. PSA: € 17,34. 

Dus wanneer je een uitgebreide ‘bloed-

checkup’ laat doen of een ongeluk met 

je pols krijgt waarvoor een foto wordt 

geadviseerd, ben je zo door je eigen ri-

sico heen.

Dat is dus niet mis. Nu ik hiervan 

op de hoogte ben, voel ik de verant-

woordelijkheid om patiënten hierover 

te informeren. Anders slaan ze aan het 

eind van het jaar steil achterover bij het 

ontvangen van de zorgrekening.

Daar ben ik eens mee gaan experi-

menteren. Bij een aantal patiënten gaf 

ik korte uitleg over de kosten van het 

onderzoek dat ik voor hen aanvroeg. 

Helaas ontwikkelde zich dan steeds een 

tijdrovend gesprek, waarbij de patiënt 

de noodzaak van het onderzoek plots in 

twijfel begon te trekken. Mijn spreek-

uur liep uit en sommige patiënten wil-

den geen aanvullend onderzoek meer. 

Allebei onwenselijk.

Zou het een idee zijn om de prijs bij 

het diagnostisch centrum bekend te 

maken? Een groot risico is dan echter 

dat de mensen die door de hoge kosten 

op het laatste moment besluiten af te 

zien van verder onderzoek buiten ons 

zicht blijven. Dan krijg ik geen kans 

meer uit te leggen waarom dit onder-

zoek belangrijk is. Dat gaat ten koste 

van verantwoordelijke zorg.

Ik vrees dus dat dit voorlopig een 

extra taak voor de huisarts is. Het zou 

fijn zijn als het aanvraagformulier 

verandert in een soort menukaart: een 

overzicht van alle onderzoeken met bij-

behorende prijs. Zodat ik in elk geval in 

één oogopslag kan zien wat de patiënt 

te wachten staat.

Sophie van der Voort is derdejaars aios.
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De toetsvragen zijn afkomstig van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoetsen van Huis-
artsopleiding Nederland. De vragen zijn altijd als juist/onjuist geformuleerd. De antwoorden wor-
den verzorgd door de afdeling Implementatie van het NHG. Correspondentie over de vragen is mo-
gelijk via: Secretariaat Huisartsopleiding Nederland, rubriek H&W, Postbus 20072, 3502 LB Utrecht 
of per e-mail: secretariaat@huisartsopleiding.nl.

hypertensie vastgesteld, zonder klachten. De gemiddelde 

bloeddrukwaarde is 190/90 mmHg. De laboratoriumuitslagen 

laten een normaal serumcreatinine en een normale creatini-

neklaring zien. Glucose en lipiden zijn normaal, evenals het 

kalium en de TSH-waarde. Er is geen belaste familieanam-

nese. De aios en huisarts overwegen de mogelijkheid van on-

derliggende pathologie, zoals een secundaire hypertensie. De 

huisarts beweert dat (1) een normale creatinineklaring een 

secundaire hypertensie uitsluit. De aois meent dat (2) op ba-

sis van de leeftijd en het ontbreken van klinische symptomen 

een nierarteriestenose hier een mogelijke oorzaak voor secun-

daire hypertensie is.

6. De bewering van de huisarts na (1) is correct. 

7. De bewering van de aios na (2) is correct.

Mevrouw Vos, 43 jaar, heeft al enige maanden een geelbrui-

ne brokkelige nagel van haar grote teen. Omdat de nagel 

van haar kleine teen nu ook afwijkingen begint te vertonen, 

vraagt ze haar huisarts om medicatie. De huisarts stelt de di-

agnose onychomycose en schrijft itraconazol voor. 

8. Het voorgeschreven medicijn is in dit geval het 
medicijn van eerste keus.

9. De behandelduur bij onychomycose van de 
teennagels bedraagt drie maanden.

Na de behandeling zijn de klachten van mevrouw Vos niet vol-

ledig over. De huisarts legt uit dat (1) bij onvolledige genezing 

gedurende een jaar de nawerking van het middel wordt afge-

wacht. 

10.  De bewering van de huisarts na (1) is correct.

De antwoorden staan op pagina 116.

Kennistoets: vragen
Op het spreekuur van de huisarts komt de heer Schats, 32 jaar. 

Hij heeft al twee weken rode, jeukende, tranende ogen. De 

huisarts stelt de diagnose allergische conjunctivitis, schrijft 

levocabastine-oogdruppels voor en adviseert (1) koude kom-

pressen te gebruiken.

1. Dit advies (1) is correct.

Twee dagen later komt de heer Schats terug omdat de klach-

ten erger zijn geworden na contact met katten. De huisarts 

legt uit dat hij de levocabastine-oogdruppels moet continu-

eren en schrijft hem (2) prednisolon-oogdruppels voor gedu-

rende (3) drie dagen.

2. Deze medicatie (2) is hier correct. 

3. De duur (3) van de behandeling is correct.

Vera, 5 jaar, komt met haar vader bij de huisarts. Op haar 

school heerst roodvonk. Vera heeft sinds twee dagen hoge 

koorts en sinds vanochtend rode vlekjes op haar borst. Ouders 

van zieke klasgenootjes vertelden dat de huisarts bij roodvonk 

geen medicijnen voorschrijft. ‘Zeker omdat antibiotica niet 

helpen tegen een virus, hè dokter?’ De huisarts legt uit dat 

roodvonk niet door een virus, maar door een bacterie wordt 

veroorzaakt, en wel (1) een stafylokok en legt verder uit dat (2) 

roodvonk in Nederland meestal een mild beloop heeft en dat 

daarom antibiotica niet nodig zijn. 

4. Het gestelde na (1) is correct.

5. Het gestelde na (2) is correct.

De aios en de huisarts bespreken de laboratoriumuitslagen 

van mevrouw Van Haren, 33 jaar. Sinds drie weken is bij haar 
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M
Aanpak van medicatieovergebruikshoofdpijn

Frans Dekker

bij 6% uit de controlegroep. De resultaten na drie maanden wa-

ren groot op het eindpunt ‘vermindering van hoofdpijndagen’ 

met een daling in de interventiegroep van 25 naar 17 dagen. 

Daarbij bleef de controlegroep op 25 hoofdpijndagen staan.

Het eindpunt ‘afbouwen van overgebruik’ daalde van ge-

bruik op 24 dagen naar 13 dagen in de interventiegroep en 

bleef op 22 dagen medicatiegebruik staan in de controlegroep. 

Het aantal patiënten dat aan criteria van medicatieoverge-

bruik voldeed, daalde na drie maanden met 64%.

Interpretatie
Deze in één consult door huisartsen uit te voeren interventie 

is zonder twijfel effectief in de huisartsenpraktijk en is qua 

omvang en kosten klein. Een kenmerk van dit onderzoek is dat 

patiënten met MOH deze interventie ongevraagd en ongemo-

tiveerd kregen aangeboden. De deelnemers kwamen niet met 

een hulpvraag bij de huisarts, maar werden actief benaderd. 

Van de ontdekte MOH-patiënten stemde 72% in met deelname 

aan dit onderzoek.

Afgaand op de beschrijving van de interventie, moet een 

dergelijke interventie voor de Nederlandse huisarts goed te 

doen zijn.2 Voor huisartsen viel het daarbij op dat het stellen 

van de diagnose MOH bij patiënten veel helderheid verschafte, 

maar ook schuldgevoel opriep. Soms is het stellen van de di-

agnose, in dit geval het benoemen van het probleem, al vol-

doende om patiënten tot stoppen te bewegen.

Er is wel een probleem in de normale praktijk: huisartsen 

kennen overgebruikers en patiënten met MOH niet. Over-

gebruik vindt veelal plaats buiten het gezichtsveld van de 

huisarts omdat de meestgebruikte pijnstillers zonder recept 

verkrijgbaar zijn, behalve triptanen.

Interventies bij MOH in hoofdpijnklinieken halen soms 

een hoger stoppercentage. Bij verwijzing naar de tweede lijn is 

vaak meer motivatie aanwezig. Hoe gecompliceerder het over-

gebruik, hoe moeilijker ook het stoppen in de tweede lijn is. 

De tweede lijn blijft een voor deze taak toegeruste verwijsoptie 

voor patiënten met langdurig niet te beïnvloeden hoofdpijn.

Dit onderzoek toont aan dat het in de eerste lijn met ge-

ringe inspanning goed mogelijk is patiënten af te krijgen 

van medicatieovergebruik, wat leidt tot forse vermindering 

van hoofdpijndagen. Een interventie die de moeite meer dan 

waard is. ▪

Literatuur
1 Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JS, Russell MB, Lundqvist C. 

Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The 
BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel con-
trolled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatrie 2014 10.1136/jnnp-2014-
308548 [doi].

2 Frich JC, Kristoffersen ES, Lundqvist C. GPs’ experiences with brief inter-
vention for medication-overuse headache: a qualitative study in general 
practice. Br J Gen Pract 2014;64:e525-31.

Inleiding
Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) komt door overge-

bruik van pijnstillers, NSAID’s en triptanen. Gebruik op meer 

dan 15 dagen per maand (10 dagen voor triptanen) gedurende 

langere tijd kan dagelijks hoofdpijn veroorzaken. Patiënten 

zijn vaak moeilijk te bewegen deze hoofdpijnoorzaak aan te 

pakken. In een Noors onderzoek van Kristoffersen et al. werd 

een korte interventie aangeboden met als doel het stoppen 

van overgebruik.1

Onderzoek
Design Via een vragenlijst, gestuurd naar alle patiënten tus-

sen de 18-50 jaar, werden MOH-patiënten opgespoord, uitge-

nodigd (n = 104) en gerandomiseerd (n = 75). In een geblindeerd 

en gerandomiseerd onderzoek werd het effect onderzocht van 

een training met als doel overgebruikers te laten stoppen met 

dat overgebruik. De interventie vond plaats in één consult. Als 

eerste stap werden vijf relevante vragen gesteld aan de patiën-

ten in de interventiegroep:

1. Denkt u dat u het gebruik van hoofdpijnmedicatie niet 

meer onder controle heeft?

2. Maakt het vooruitzicht een dosis van de medicatie te mis-

sen u angstig of bezorgd?

3. Maakt u zich zorgen over het gebruik van uw hoofdpijn-

medicatie?

4. Wilt u ermee stoppen?

5. Hoe moeilijk zou u het vinden om te stoppen?

Vervolgens kreeg de interventiegroep voorlichting over MOH, 

ongeveer conform www.thuisarts.nl. De huisarts besprak de 

noodzaak tot stoppen, de voordelen die dat zou opleveren en 

welke problemen de patiënt kon verwachten (zoals rebound 

headache in de eerste paar weken).

Er werd aangestuurd op stoppen of verminderen van over-

gebruik. Ook vroeg de huisarts op welke wijze hij de patiënt 

daarbij kon helpen en er werd een individueel stopplan opge-

steld. De huisartsen die de interventie uitvoerden, waren ge-

schoold in MOH en het bespreken van een stopplan.

Resultaten Er waren twee primaire uitkomsten, gemeten na 

drie maanden. Als eerste werd de toename van het aantal 

hoofdpijnvrije dagen per maand gemeten. De tweede primai-

re uitkomst was het verminderen van het aantal hoofdpijn-

dagen.

Conclusie van de auteurs Voor pijnstillers was de winst per 

maand 10, voor triptanen 8 en voor combinatiepijnstillers 

(zoals paracod) was dit 14 hoofdpijndagen. Dagelijks hoofdpijn 

verdween bij 50% van de patiënten uit de interventiegroep en 

-
pondentie: f.dekker@quicknet.nl
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I
Inhalatiecorticosteroïden afbouwen bij COPD

Steffen Koopmans

GOLD IV die een adequate dosering tiotropium en salmete-

rol gebruiken, kan de ICS worden gestaakt zonder dat hierop 

sneller een exacerbatie volgt. Weliswaar dalen de FEV1 en de 

SGRQ-scores, maar dit heeft geen klinische relevantie.  

Interpretatie
Deze conclusie geldt voor GOLD III en GOLD IV, dit is in princi-

pe het domein van de longarts. Maar de categorie die stabiel is 

en niet meer naar de longarts gaat, valt onder onze zorg. Daar-

bij is het de vraag of de patiënt op de grens tussen GOLD II en 

GOLD III niet hetzelfde behandeld kan worden als bij GOLD III; 

proberen de ICS af te bouwen. Daarbij moet de dubbel diagnose 

astma en COPD in het achterhoofd gehouden worden. 

Een punt van aandacht is dat het onderzoek is gesponsord 

door de farmaceutische industrie.

Voor de Nederlandse huisarts bieden deze resultaten on-

dersteuning bij het bespreken van het staken van ICS en een 

duidelijk en praktisch afbouwschema voor de praktijk. ▪

Literatuur 
1 Magnussen M, Disse B, Rodriguez-Roisin R, Kirsten A, Watz H, Tetzlaff K, 

et al. Withdrawal of inhaled glucocorticoids and exacerbations of COPD. N 
Engl J Med 2014;371;1285-94.

Inleiding
In Nederland zijn huisartsen gewend om inhalatiecorticoste-

roïden (ICS) spaarzaam voor te schrijven aan patiënten met 

COPD. De NHG-Standaard geeft aan: alleen ICS bij frequente 

exacerbaties (> 2 per jaar) en het gebruik van ICS moet goed ge-

evalueerd worden. Dit is zo ingeburgerd dat het tijd wordt om 

te kijken naar de patiënten die al langer ICS gebruiken, en of 

bij hen ICS mogelijk kan worden afgebouwd. Hoe deze ICS af te 

bouwen en welk risico op exacerbaties hierdoor ontstaat is nog 

niet helder. In de NHG-Standaard worden twee onderzoeken 

aangehaald, maar deze zijn beperkt van omvang en er wordt 

slechts één luchtwegverwijder gebruikt. 

In een artikel in de New England Journal of Medicine wordt een 

groot onderzoek naar deze vragen beschreven.

Het onderzoek
Design Het betreft een gerandomiseerd dubbelblind onder-

zoek, dat van februari 2009 tot juli 2013 liep, in meerdere lan-

den. Er zijn in totaal 2485 patiënten geïncludeerd, die aan de 

volgende voorwaarden moesten voldoen: ouder dan 40 jaar; 

rokers of ex-rokers; COPD GOLD III of IV; in de 12 maanden 

voor de start van het onderzoek moesten ze minimaal één ge-

documenteerde exacerbatie hebben gehad. De geïncludeerde 

patiënten kregen gedurende zes weken allemaal de volgende 

medicatie: tiotropium, salmeterol en fluticason in adequate 

dosering. Daarna is de groep gerandomiseerd en is één groep 

gedurende 52 weken doorgegaan met de medicatie. De tweede 

groep heeft de tiotropium en salmeterol gecontinueerd en de 

fluticason afgebouwd met het volgende afbouwschema: in pe-

riodes van 6 weken werd de dosis verlaagd van 1000 microg 

via 500 microg naar 200 microg en aansluitend 0 microg. Ook 

deze groep werd gedurende 52 weken gevolgd. Primair eind-

punt was de tijd tot de eerste matige tot ernstige exacerbatie 

van COPD. Twee interessante secundaire eindpunten zijn de 

verandering van de FEV1 en de verandering in SGRQ (St.  George’s 

Respiratory Questionnaire). De SGRQ is een vragenlijst die de kwa-

liteit van leven meet, een variant op de CCQ (Clinical COPD Ques-

tionnaire).

Resultaten Het primaire eindpunt, de tijd tot de eerste matige 

tot ernstige exacerbatie, werd bij 25% van de patiënten in de 

groep die ICS staakte behaald na gemiddeld 110 dagen. Bij de 

patiënten die ICS bleven gebruiken, kwam deze na 107 dagen.

De secundaire eindpunten: de FEV1 bij 18 weken (het tijdstip 

dat de ICS stopte) was in de ICS-gestaakte groep 36 ml minder 

dan in de ICS-groep. Dit was bij 52 weken 43 ml ten nadele van 

de ICS-gestaakte groep. De verandering in de SGRQ is gemeten 

op week 27 en was toen 0,97 ten nadele van de ICS-gestaakte 

groep. In week 52 was dit 1,22 ten nadele van de ICS-gestaakte 

groep. De MCID ( het ‘minimale klinisch relevante verschil’) is 

4 bij de SGRQ, die heeft dus geen klinische betekenis. 

Conclusie van de auteurs Bij patiënten met COPD GOLD III of 
Huisartsenpraktijk Wijlre, Van Wachtendonckplein 20, 6321 BG Wijlre: S. Koopmans, huisarts & 
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Janna ter Schure, Hans van der Wouden

bleef (3-5%). Meestvoorkomende bijwerkingen waren lucht-

weginfecties en diarree; er waren geen ernstige bijwerkingen.

De uitgebreide review van Schlesinger bevatte de twee 

hierboven genoemde onderzoeken, aangevuld met ouder on-

derzoek en twee recente RCT’s, waarin profylaxe werd gegeven 

met nog niet op de Nederlandse markt geregistreerde midde-

len. In alle placebogecontroleerde onderzoeken werden in de 

placebogroep significant vaker acute jichtaanvallen gezien.2 

Zowel de Europese als de Amerikaanse richtlijn voor reu-

matologie adviseert om bij ULT altijd profylaxe te starten, met 

colchicine als eerste en een NSAID als tweede keus.4,5

Conclusie Na het starten met ULT wordt een toename van het 

aantal acute jichtaanvallen gezien. Uit onderzoek is gebleken 

dat er een significant voordeel is bij het starten van profylaxe 

met colchicine, zonder dat ernstige bijwerkingen optreden. 

Resultaten uit een post-hocanalyse van Fase III medicatieon-

derzoek en een reviewartikel onderschrijven de lagere aan-

valsfrequenties bij het gebruik van profylaxe met colchicine 

of een NSAID. 

Betekenis Het lijkt zinvol om patiënten met chronische jicht 

bij het starten van allopurinol een tweede middel te geven als 

aanvalsprofylaxe. De voorkeur gaat uit naar colchicine of een 

NSAID, met een behandelduur van minimaal zes maanden. ▪

Literatuur
1 Borstad GC, Bryant LR, Abel MP, Scroggie DA, Harris MD, Alloway JA. Col-

chicine for prophylaxis of acute flares when initiating allopurinol for 
chronic gouty arthritis. J Rheumatol 2004;31:2429-32.

2 Schlesinger N. Treatment of chronic gouty arthritis: it is not just about 
urate-lowering therapy. Semin Arthritis Rheum 2012;42:155-65.

3 Wortmann RL, MacDonald PA, Hunt B, Jackson RL. Effect of prophylaxis 
on gout flares after the initiation of urate-lowering therapy: analysis of 
data from three phase III trials. Clinical Therapeutics 2010;32:2386-97.

4 Khanna D, Khanna PP, Fitzgerald JD, Singh MK, Bae S, Neogi T, et al. 2012 
American College of Rheumatology guidelines for management of gout. 
Part 2: Therapy and anti-inflammatory prophylaxis of acute gouty 
arthritis. Arthritis Care Res 2012;64:1447-61.

5 Zhang W, Doherty M, Bardin T, Pascual E, Barskova V, Conaghan P, et al. 
EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Therapeutics. 
Ann Rheum Dis 2006;65;1312-24.

Vraagstelling Bij recidiverende jichtaanvallen kan twee weken 

na een jichtaanval gestart worden met urinezuurverlagende 

therapie (ULT), bijvoorbeeld allopurinol. Na starten met ULT bij 

chronische jicht stijgt echter het aantal acute jichtaanvallen 

tot 38-75%.1 Mogelijk leidt het verlagen van de urinezuurspie-

gel tot vrijkomen van ongecoate uraatkristallen uit tophi, die 

een ontstekingsreactie activeren.2 Onze vraag is of het raad-

zaam is om tijdens de eerste maanden naast ULT aanvalspro-

fylaxe te geven om nieuwe jichtaanvallen te voorkomen.

Zoekstructuur De termen ‘gout’ en ‘allopurinol’; ‘urate lowering 

therapy’ en ‘prophylaxis’ werden gecombineerd gebruikt in 

PubMed. In de Cochrane Library en Trip database zochten we 

op ‘chronic gout’ en ‘prophylaxis’. Verder werd de NHG-Stan-

daard en de European League Against Rheumatism (EULAR-) 

richtlijn geraadpleegd. 

Resultaten Op basis van de titel werden een recente RCT, een 

post-hocanalyse en een review geselecteerd om onze vraag-

stelling te beantwoorden. De Cochrane Library en Trip da-

tabase toonden geen nieuwe resultaten; we vonden geen 

Cochrane-review. 

Bespreking In een placebogecontroleerd, dubbelblind onder-

zoek werden 43 patiënten met bewezen chronische jicht 

gerandomiseerd in twee groepen, beide behandeld met allo-

purinol.1 De eerste groep ontving daarnaast tweemaal daags 

0,6 mg colchicine, de tweede groep een placebo. De behande-

ling liep door tot drie maanden na het bereiken van een se-

rumurinezuur ≤ 0,38 mmol/l. Patiënten in de colchicinegroep 

kregen significant minder vaak een acute jichtaanval (0,52 

versus 2,91; p = 0,008), en rapporteerden minder pijn tijdens 

jichtaanvallen (VAS-score 3,64 versus 5,08; p = 0,018). Er was 

geen verschil in het aantal ervaren bijwerkingen. Wel werd er 

vaker diarree gemeld in de colchicinegroep, die verdween bij 

overgaan naar een eenmaaldaagse dosering. 

Het tweede artikel is een post-hocanalyse uit 2010 van 

drie fase-III medicatietrials met ULT en profylaxe met col-

chicine 1dd 0,6 mg of naproxen 2dd 250 mg.3 In totaal werden 

4101 patiënten tussen de 18 en 85 jaar oud met jicht en een 

urinezuurspiegel ≥ 0,47 mmol/l geïncludeerd. De eerste on-

derzoeksgroep ontving acht weken profylaxe, de tweede zes 

maanden. In de eerste groep werd na afloop van de acht weken 

een forse stijging (tot 40%) van het aantal acute jichtaanvallen 

gezien, terwijl in de tweede groep het aantal aanvallen stabiel 

Chronische jicht: urinezuurverlagende therapie met profylaxe?

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

nhg.org.

EMGO+ VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, De Boelelaan 1117, 1081 HV 
-

schure@vumc.nl
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Vera ten Broek

ernstig COPD (Gold II) bij wie de behandeldoelen niet gehaald 

worden en patiënten met COPD Gold III en IV te verwijzen 

naar de longarts voor een longrevalidatieprogramma, waarbij 

de nadruk ligt op inspanningstraining. De Cochrane-review 

laat zien dat ook mensen met een milde COPD baat hebben 

bij een ZMP, en dus in de eerste lijn behandeld kunnen wor-

den. De door de patiënt ervaren beperking moet dan bepalend 

zijn voor deelname aan een ZMP en niet de classificatie van 

de COPD.

De Cochrane-review concludeert dat er geen verschil in 

uitkomst bestaat tussen eerste- en tweedelijns ZMP’s. Naar 

mijn idee kan de zorg dus gedeeltelijk naar de eerste lijn, met 

gebruikmaking van het bestaande netwerk binnen de COPD-

ketenzorg. Goedkopere zorg, dichter bij de patiënt. De samen-

werking tussen de verschillende disciplines kan uitgebreid 

worden, waarbij gewerkt wordt met dezelfde behandeldoelen. 

Door de zorg in de eerste lijn te coördineren is het bovendien 

mogelijk interventies binnen diverse ZMP’s te combineren, 

zoals hartfalen en COPD. Een patiënt kan dan voor zijn hart-

falen én COPD naar dezelfde fysiotherapeut.

Hoe lang een ZMP moet duren, blijft onduidelijk. Het gaat 

immers om leefstijlveranderingen bij chronisch zieke pa-

tiënten. Hoeveel tijd is er nodig om leefstijlveranderingen 

door te voeren? En voor hoe lang beklijven die veranderingen? 

De Cochrane-review includeerde onderzoeken van 3 tot 24 

maanden, naar mijn mening een grote variatie. En wat ge-

beurt er na 2 jaar? COPD blijft immers chronisch aanwezig. De 

huidige programma’s en de zorg voor COPD zijn toegespitst op 

de persoonlijke doelen van de patiënt. In de loop van de tijd 

kunnen nieuwe doelen gesteld worden en eventuele herha-

lingscursussen aangeboden worden, om te voorkomen dat al 

behaalde doelen verloren gaan. 

Ik concludeer al met al dat, zeker nu er sprake is van toe-

nemende vergrijzing en een toenemende prevalentie van 

chronische ziekten, deze review extra argumenten biedt om 

ziektemanagementprogramma’s uit te breiden in de eerste 

lijn. ▪

Literatuur
1 Kruis AL, Smidt N, Assendelft WJJ, Gussekloo J, Boland MRS, Rutten-van 

Mölken M, et al. Integrated disease management interventions for pa-
tients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database  
Syst Rev 2013;10:CD009437.  

Context De laatste jaren zijn er ziektemanagementprogram-

ma’s (ZMP’s) geïntroduceerd om de kwaliteit en efficiëntie van 

zorg rondom COPD te verbeteren. De effectiviteit van deze di-

verse programma’s is nog onduidelijk.

Klinische vraag Wat is het effect van geïntegreerde ZMP’s op de 

kwaliteit van leven, de inspanningstolerantie en het aantal 

exacerbaties bij patiënten met COPD?

Conclusie auteurs De review includeerde 26 onderzoeken in de 

eerste en tweede lijn die 3 tot 24 maanden duurden met in to-

taal 2997 deelnemers.

Deelname aan een ZMP had een statistisch en klinisch 

relevant effect op kwaliteit van leven (dyspnoe, vermoeidheid, 

emoties, controle over ziekte) na 12 maanden. Ook vond men 

een klinisch relevante verbetering in 6-minutenloopafstand 

van 44 meter (95%-BI 22 tot 66). Verder werden patiënten ge-

middeld vier dagen eerder ontslagen uit het ziekenhuis (MD 

–3,8 dagen; 95%-BI –5,9 tot –1,7; p < 0,001) en was er een signi-

ficante reductie in luchtweggerelateerde ziekenhuisopnames 

(NNT = 15).

Er was geen verschil in het aantal exacerbaties (OR 1,2; 95%-

BI 0,8 tot 1,91) en in mortaliteit (OR 0,96; 95%-BI 0,52 tot 1,74). 

Beperkingen De definities van geïntegreerde ZMP’s en de con-

trole-interventies waren zeer heterogeen. Zo bleek het effect 

van een ZMP bijvoorbeeld minder sterk wanneer de patiënten 

uit de controlegroep één component van een ZMP aangeboden 

kregen. 

Adequate blindering was meestal onmogelijk door de aard 

van de interventie. Verder zal de toepasbaarheid van de resul-

taten afhankelijk zijn van het aanbod binnen de setting waar 

het gebruikt wordt.

Commentaar
Deze Cochrane-review toont aan dat een goed georganiseerd 

ZMP bij COPD effectief is en dat het zin heeft om zo’n pro-

gramma aan te bieden. De precieze inhoud van een ZMP staat 

niet vast. Wel heeft elk ZMP hetzelfde doel: zelfmanagement 

bevorderen en de behandeling afstemmen op de individuele 

patiënt met een multidisciplinaire aanpak. Bijvoorbeeld een 

combinatie van voorlichting over de aandoening, fysiothera-

pie, voedingsadviezen en begeleiding bij het stoppen met ro-

ken. Niet alle vakgebieden hoeven aan de orde te komen, het 

inclusiecriterium van de review was samenwerking op twee 

verschillende terreinen tussen twee verschillende disciplines.

De meeste ZMP’s worden aangeboden in de tweede lijn. 

Zo adviseert de NHG-Standaard COPD patiënten met matig 

Geïntegreerd ziektemanagement effectief bij COPD

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.

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, 117, Cochrane Primary Care Field, Postbus 9101, 
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medische professionaliteit

Van Tol DG, Dekker H, De Bree MJ, Van der Molen T. Handboek 
medische professionaliteit. Kernboek. Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum, 2014. 200 pagina’s, € 32,99. ISBN 978-90-368-0372-4.

Doelgroep volgens de schrijvers: 

artsen die hun eigen professiona-

liteit verder willen ontwikkelen, 

co- en arts-assistenten en zij die 

hun lesgeven. Hiermee doen de 

schrijvers zichzelf echter te kort. 

Dit boek is onmisbaar voor zowel 

de bachelorfase, de masterfase als 

alle medische vervolgopleidingen.

Inhoud Professionaliteit is hele-

maal in. Maar wat is medische 

professionaliteit eigenlijk? Is het 

gewoon alles wat niet hardcore 

(bio)medisch is? Welke onderwerpen behoren tot dit domein? 

De schrijvers van dit boek hebben gekozen voor 19 onderwer-

pen. Een greep uit de onderwerpen: wat is professionaliteit, 

reflectie, dikke mensen, sociale media, medicalisering, pijn 

en lijden. Waarom voor deze onderwerpen gekozen is, blijft 

onduidelijk, maar het is een prachtige voorzet. Op dit boek 

hebben we zitten wachten. Het biedt een mooie leidraad 

om onderwerpen uit dit domein te bespreken. Veel facetten, 

grenzend aan de harde biomedische realiteit van de dokter, 

worden aangestipt. De (aanstaande) dokter, die dit boek heeft 

bestudeerd, heeft zijn horizon fors verbreed. Twee voorbeel-

den; in het hoofdstuk over fouten wordt verwezen naar het 

tv-programma Kijken in de ziel en in het hoofdstuk over pijn en 

lijden naar Van Eedens Van de koele meren des doods. Mocht een 

aanstaande dokter in de opvoeding/opleiding wat essentialia 

hebben gemist; dit boek biedt uitkomst!

Ik kan maar enkele minpuntjes bedenken. De (aanstaan-

de) collega die de voorkant van het boek siert heeft een witte 

jas met lange mouwen aan en een stethoscoop van inferieure 

kwaliteit om haar nek. Verder zou een andere bladspiegel, bij-

voorbeeld in 2 kolommen de leesbaarheid nog verbeteren.

Oordeel Het moge duidelijk zijn. Dit boek vult een leegte en 

doet dat heel knap. Ik spreek de wens uit dat dit boek een 

kernboek wordt op alle medische faculteiten en dat arts-as-

sistenten en hun opleiders er hun voordeel mee zullen doen. 

Ook wanneer u geen opleider van coassistenten of huisartsen 

bent, is dit boek nog steeds het aanschaffen waard. Met het 

lezen van dit boek gunt u uzelf een moment van reflectie op 

zaken, net buiten het puur somatische. En wellicht verleidt 

het u om (weer) een collega in opleiding in de praktijk te ver-

welkomen. ▪

Pieter Barnhoorn

Waardering:  ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ (voor de huisarts-opleider)  

⦁ ⦁ ⦁ ⦁ (voor praktiserend huisarts)

app gegoten. Stel dat u een border-

liner in crisis op uw spreekuur ver-

wacht, of u moet een familiegesprek 

voeren, dan pakt u de iPad erbij en 

klikt op  het betreffende hoofdstuk. 

Zo kunt u in korte tijd het consult 

voorbereiden. Over een breed scala 

aan patiënten en soorten consulten 

wordt inhoudelijk advies gegeven, 

met daarbij telkens voorbeeldzinnen 

voor tijdens het consult. 

Oordeel De app adverteert met een 

voorbereidingstijd van 15 seconden. Helaas lukt het mij niet 

om de tekst zo snel te lezen. Wat opvalt is dat er veel tekst 

op één pagina staat en er veel gescrold moet worden. Maar 

het is pas versie 1.1, dus wellicht gaat dat verbeteren? Ook is 

de app alleen nog een naslagwerk en biedt dus geen interac-

tieve component. De ballonnen in het beginscherm die naar 

de verschillende hoofdstukken moeten leiden, zijn mij niet 

duidelijk. Maar als je eenmaal weet waar je de betreffende 

informatie kunt vinden (tip: sla ze op als favoriet) dan is het 

een prachtig hulpmiddel om een consult voor te bereiden en 

het  helikopteroverzicht te krijgen. ▪

Kristel van der Winden

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

App MedCom patiëntgericht 
communiceren
Van Staveren R, versie 1.1, app MedCom. De Tijdstroom Uitgeverij, 
gratis te downloaden voor iOS en Android, http://patientgericht-
ecommunicatie.nl/index.php/hoe/ 

Omschrijving MedCom is een unieke app waarmee u in 

minder dan 15 seconden goed bent voorbereid op uw gesprek 

met de patiënt. De gespreksvaardigheden zijn patiëntgericht: 

naast respectvol en effectief, zoveel mogelijk wetenschappe-

lijk verantwoord. Handig voor in de spreekkamer, op de afde-

ling of bij de patiënt thuis.

Doelgroep Patiëntgerichte hulpverleners. 

Inhoud Onlangs vroeg ik een ervaren collega om advies. ‘Hoe 

ga jij om met jouw heart-sinck patiënten?’ We kennen ze al-

lemaal, hun naam staat op het spreekuurlijstje en er ontstaat 

een vervelend gevoel in je buik. Om te weten hoe je met een 

bepaalde persoonlijkheidstrek omgaat, gebruikt mijn collega 

dan een boekje over persoonlijkheidsstoornissen. Boekjes 

heb ik echter niet in mijn spreekkamer. Mijn iPhone, pc en 

iPad zijn mijn enige hulpmiddelen. Vlak daarna kwam de app 

MedCom onder mijn aandacht. Wat een uitkomst! Het idee is 

simpel. Het boekje Patiëntgericht communiceren van Remke van 

Staveren (eerst huisarts en nu psychiater) is in de vorm van een 
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Boekbespreking

Medische zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
Braam W, Van Duinen-Maas MJ, Festen DAM, Van Gelderen I, 
Huisman SA, Tonino MAM. Medische zorg voor patiënten met 
een verstandelijke beperking. Houten: Prelum, 2014. 624 pagina’s, 
€ 69,50. ISBN: 978-90-8562-1249.

Doelgroep Arts voor verstandelijk gehandicapten (in oplei-

ding), huisarts (in opleiding) en overige (para)medici die in 

de praktijk te maken krijgen met mensen met een verstande-

lijke beperking.

Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking vormen 

een heterogene groep die een kleine minderheid van de al-

gemene bevolking vormen. In Nederland zijn er tussen de 

110.000 en 230.000 mensen met een verstandelijke beper-

king, van wie er ongeveer 75.000 in een langdurig bescherm-

de omgeving wonen. Dit boek is het eerste leerboek dat de 

medische zorg bespreekt voor mensen met een verstandelijk 

beperking in al haar facetten. In ruim 600 pagina’s schetsen 

de auteurs wat bijzonder is aan mensen met een verstande-

lijke beperking en waarin de medische zorg anders is. Aan 

het einde van elk hoofdstuk staan leestips, waar aanvullende 

informatie over het betreffende onderwerp te vinden is.

Het eerste deel focust op de randvoorwaarden om zorg 

voor deze mensen te verlenen. De auteurs gaan in op bijzon-

dere aspecten van communicatie en consultvoering, licha-

melijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Cruciaal is dat de 

zorg multidisciplinair is.

Het tweede deel belicht de medische zorg vanuit de veel-

voorkomende comorbiditeit. Zo worden onder meer neuro-

logische aandoeningen waaronder epilepsie en dementie, 

slaapproblemen, gehooraandoeningen, skelet- en spieraan-

doeningen en gastro-intestinale ziekten uitgewerkt. De focus 

ligt bij alle hoofdstukken op wat bijzonder of anders is. As-

pecten van medische zorg die niet afwijken van de ‘algehele 

populatie’ blijven buiten beschouwing.

Het laatste deel gaat over de aandoeningen die ten grond-

slag liggen aan de verstandelijke 

beperking: verworven hersen-

letsel en neurodegeneratieve 

aandoeningen en cerebrale aan-

legstoornissen. Vijftien veelvoor-

komende syndromen zoals het 

syndroom van Down, Angelman, 

Cornelia de Lange en het velocar-

diofaciaal syndroom worden in 

detail besproken. 

Oordeel De gemiddelde huisarts 

heeft twaalf mensen met een 

verstandelijke beperking in zijn 

praktijk. Door clustering van gezinsvervangende tehuizen 

verschilt dit aantal van praktijk tot praktijk sterk. Dit boek 

geeft zowel praktische handvatten als een uitgebreid over-

zicht aan achtergrondinformatie om de medische zorg aan 

mensen met een verstandelijke beperking goed vorm te 

geven. Het boek is een aanwinst voor alle artsen, en zeker 

huisartsen, die met enige regelmaat mensen met een ver-

standelijke beperking behandelen. ▪

Linda Bröker

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Uw diagnose
Meneer Van den Hout, 60 jaar, heeft sinds een 

paar maanden een plekje op zijn bovenarm. 

Hij heeft er geen last van. Wat is uw diagnose?

a. Granuloma pyogenicum

b. Haemangioma

c. Melanoom

d. Basaalcelcarcinoom

Wilt u het goede antwoord 

weten? 

Kijk op www.henw.org.

 
Fotoquiz van de maand februari 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) 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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Tromboflebitis: 
onjuiste conclusies

Met belangstelling lazen wij de CAT 

‘Heparinen bij oppervlakkige trombo-

flebitis’ in de H&W van september en 

de bespreking van onze update van de 

Cochrane-review over oppervlakkige 

tromboflebitis in hetzelfde nummer, 

getiteld ‘Fondaparinux effectief bij op-

pervlakkige tromboflebitis.’1-2

Het gevonden antwoord in de CAT is 

strikt genomen juist: er is geen bewijs 

dat laagmoleculairgewichtheparine 

(LMWH) betere reductie geeft in pijn en 

lengte van het trombus in vergelijking 

met behandeling met NSAID’s. Dit is be-

langrijk, omdat de klinische vraag een 

met NSAID’s voorbehandelde patiënt 

betrof. Bij de bespreking van de beteke-

nis van de resultaten van de CAT gaan de 

auteurs te kort door de bocht. Er wordt 

geconcludeerd dat een tromboflebitis 

spontaan binnen enkele weken geneest 

en dat van ‘geen van de onderzochte be-

handelingen is aangetoond dat ze het 

herstel bespoedigen en het ontstaan van 

diepe veneuze trombose voorkomen.’ Dit 

is onjuist.

Zoals ook beschreven in hetzelfde 

nummer is het absolute risico op symp-

tomatische diepe veneuze trombose of 

longembolie weliswaar niet erg groot 

(1,3%), maar is in een groot gerando-

miseerd, dubbelblind, placebogecon-

troleerd onderzoek aangetoond dat 

fondaparinux 2,5 mg gedurende 45 

dagen effectiever is dan placebo (3 van 

1502 patiënten in de fondaparinuxgroep 

versus 20 van 1500 patiënten in de pla-

cebogroep; relatief risico 0,15 (95%-BI 

0,04 tot 0,50; number needed to treat, 

88)).1,3,4 Uitbreiding van tromboflebitis 

en recidief tromboflebitis (minder zeld-

zaam, 5,0% in de placebogroep) kwamen 

aanmerkelijk minder voor. Het risico op 

ernstige bloedingen was in beide groe-

pen vergelijkbaar (0,1% in beide groe-

pen). Fondaparinux is een synthetisch 

pentasaccharide dat dezelfde werking 

heeft als LMWH, maar uitsluitend de 

vijf suikers bevat die de anticoagulante 

werking van LMWH veroorzaken. De 

onderzochte dosering (profylactisch) 

en duur van de behandeling (45 dagen) 

laat zich niet zomaar vertalen naar de 

gerandomiseerde trials die met LMWH 

zijn verricht, en evenmin naar de ge-

middelde patiënt met tromboflebitis in 

de huisartsenpraktijk.

Bij de bespreking van de Cochrane-

review worden als beperkingen aange-

geven dat de auteurs zich voornamelijk 

baseren op één RCT, en dat één van de 

Cochrane-reviewers (ondergetekende) 

ook co-auteur was van deze RCT. Dit 

zou potentieel ‘academic bias’ met zich 

meebrengen, en in de bespreking wordt 

de vraag gesteld ‘waar de onafhan-

kelijke toets blijft die ervoor zorgt dat 

fouten en tendentieuze interpretaties 

worden opgespoord en verdisconteerd?’ 

Door zelf deze tendentieuze vraag te 

stellen gaat collega Van Gelder voorbij 

aan het rigoureuze proces waarmee 

het schrijven van een Cochrane-review 

gepaard gaat, waaronder het vooraf in-

dienen van een onderzoeksprotocol, dat 

wordt beoordeeld door een onafhanke-

lijke Cochrane-expertgroep, het door 

twee onderzoekers en onafhankelijk 

van elkaar identificeren van artikelen, 

extraheren van uitkomsten, invoeren 

van data, en het gezamenlijk interpre-

teren van de resultaten, gevolgd door 

een stevige externe peer review. Boven-

dien, de auteurs waren al Cochrane-

reviewers over dit onderwerp vóór het 

uitkomen van de RCT met fondapari-

nux. Het ontwerpen en uitvoeren van 

deze RCT was een rechtstreeks gevolg 

van het beschrijven van het gebrek-

kige wetenschappelijke bewijs omtrent 

behandeling van deze aandoening, die 

ook in de huisartsenpraktijk het risico 

op een symptomatische veneuze trom-

bo-embolie circa tienvoudig verhoogt.5 

Het ongenuanceerd ‘wegzetten’ van ex-

perts die nauwkeurig wetenschappelijk 

onderzoek doen als potentieel ‘conflic-

ted’ is onterecht. De auteur had beter de 

methoden van de Cochrane-review on-

der de loep kunnen nemen om hierover 

een objectief oordeel te vormen. Wij 

zijn blij dat de auteur onze conclusies 

ten aanzien van verder wetenschappe-

lijk onderzoek deelt, want mogelijk zou 

dan de waarde van zijn adviezen van 

ambulante compressietherapie, loop-

adviezen en NSAID’s kunnen worden 

bepaald.

Tot slot een aanvullende correctie 

op de CAT: in de bespreking van het 

STENOX-onderzoek worden de thera-

peutische en profylactische doseringen 

van enoxaparine door elkaar gehaald. ▪

Saskia Middeldorp, internist en hoogleraar In-

wendige geneeskunde AMC, Iris Wichers, huis-

arts te Amsterdam, Henk van Weert, huisarts 

en hoogleraar Huisartsgeneeskunde AMC

Literatuur
1 Van Gelder V. Fondaparinux effectief bij (ern-

stige) tromboflebitis. Huisarts Wet 2014;57:501.
2 Singelsma S, De Ruiter W, Smelt A. Heparinen 

bij oppervlakkige tromboflebitis. Huisarts Wet 
2014;57:500.

3 Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treat-
ment for superficial thrombophlebitis of the 
leg. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:-
CD004982.

4 Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, Rupert D, 
Bauersachs M, Boda Z, et al. Fondaparinux for 
the treatment of superficial-vein thrombosis 
in the legs. N Engl J Med 2010;363:1222-32.

5 Van Weert H, Dolan G, Wichers I, De Vries C, 
Ter Riet G, Büller H. Spontaneous superficial 
venous thrombophlebitis: does it increase risk 
for thromboembolism? A historic follow-up 
study in primary care. J Fam Pract 2006;55:52-
7.

Antwoord (1)
Wij danken de collega’s Middeldorp c.s. 

voor hun reactie op onze CAT en hun 

terechte opmerking over de verwisse-

ling van de profylactische en thera-

peutische dosering in de beschrijving 

van het STENOX-onderzoek. De CAT 

behandelde de vraag of behandeling 

van een oppervlakkige tromboflebitis 

van het been met LMWH’s een betere 

reductie geeft in pijn en/of lengte van 

de thrombus in vergelijking met be-

handeling met NSAID’s, en niet de vraag 

of LMWH’s (of synthetische pentasac-

chariden) effectiever zijn dan placebo 

met betrekking tot ditzelfde eindpunt, 

dan wel andere eindpunten zoals diepe 

veneuze thrombose, longembolie of 

recidief tromboflebitis. Alhoewel deze 

vragen alle relevant zijn, waren zij in 

deze CAT niet aan de orde. De titel van 

de CAT (‘Heparinen bij oppervlakkige 

tromboflebitis’) suggereerde helaas 

een bredere vraagstelling en heeft wel-

licht voor bovengenoemde verwarring 

gezorgd. De conclusie van de CAT ten 

aanzien van de (enkelvoudige) vraag-

stelling is dan ook onverminderd juist 

en gelukkig bevestigen Middeldorp c.s. 
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Ingezonden

teurschappen.1 Dat dit extra sterk speelt 

bij reviews waar het ‘eigen’ onderzoek 

bijna de helft van alle data levert, spreekt 

volgens ons voor zich. Daarmee is echter 

niet gezegd dat de betrokken auteur daar 

extra vatbaar voor zou zijn. Sterker nog, 

het verdient alle lof als reviewers zelf 

nieuwe primaire onderzoeken doen als 

ze een hiaat in bewijsmateriaal consta-

teren. Maar als vervolgens blijkt dat dat 

nieuwe onderzoek het totale bewijsma-

teriaal domineert, zoals in dit geval, zou 

het onze keuze zijn om een ander plaats 

te laten nemen in het review-team. Wij 

hopen dat de briefauteurs ons deze op-

vatting niet euvel duiden. Een kritische 

houding is immer óók in de geest van 

Cochrane. ▪

Vincent van Gelder, aiotho,  

Floris van de Laar, huisarts

Literatuur
1 Kliner M, Garner P. When trial authors write 

Cochrane Reviews: competing interests need 
to be better managed [editorial]. Cochrane Da-
tabase Syst Rev 2014;9:ED000089.

review gedomineerd worden door één 

grote RCT en wij stellen dat de review 

hiermee een risico loopt op ‘academic 

bias’. Wij betreuren het dat de brief-

schrijvers zich door deze constatering 

‘ongenuanceerd weggezet’ voelen, dat 

was zeker niet onze intentie. Wat wij 

signaleerden en bedoelden te zeggen 

was dat het nu eenmaal verdraaid lastig 

is om je eigen werk tweemaal onafhan-

kelijk te interpreteren. Net zoals slagers 

hun eigen vlees beter niet kunnen keu-

ren – hoeveel passie en kunde er ook in 

wordt gelegd – zo denken wij dat onder-

zoekers hun eigen werk beter kunnen 

laten ‘systematisch reviewen’ door an-

deren. En natuurlijk beseffen wij dat de 

grondige Cochrane-werkwijze de kan-

sen op veel vormen van bias reduceert, of 

op zijn minst inzichtelijk maakt. Maar 

dat geeft geen garanties. Het is niet voor 

niets dat ook in een recente Cochrane-

publicatie wordt gepleit voor nog stren-

gere regels als het gaat om de ‘duidelijke 

conflicterende belangen’ bij dubbele au-

dat in hun reactie. Zij geven tevens aan 

dat wij ‘te kort door de bocht’ zijn ge-

gaan bij de betekenis van de getrokken 

conclusie voor de praktijk. Daarbij heb-

ben wij de NHG-richtlijn aangehaald 

(NHG-Standaard Varices M30 uit 2009, 

status ‘actueel’), waarin letterlijk staat: 

‘Een tromboflebitis geneest binnen en-

kele weken spontaan. Van geen enkele 

behandeling is aangetoond dat ze het 

spontane herstel bespoedigt of het ont-

staan van diepe veneuze complicaties 

voorkomt.’ Wanneer dit op grond van 

nieuw onderzoek na 2009 niet langer 

juist blijkt te zijn, vertrouwen wij erop 

dat dit in een eerstvolgende herziening 

van de standaard gecorrigeerd wordt. ▪

Wouter de Ruijter, huisarts en epidemioloog

Antwoord (2)
Wij danken collega’s Middeldorp et al. 

voor hun brief waarin zij onder andere 

reageren op ons commentaar op hun 

Cochrane-review. In ons commentaar 

constateren wij dat de resultaten van de 

bleem (‘misschien steek ik er nog wat 

van op’), hoewel sommigen aangeven 

niet om adviezen te staan springen. 

De kosten voor het bloedonderzoek zijn 

over het algemeen geen belemmerende 

factor. Ten slotte worden de huisartsen 

goed beoordeeld. De waardering voor de 

huisarts blijft gelijk als het preventieve 

onderzoek aangeboden zou worden. 

Twee patiënten noemen hier zelfs bij 

dat zij dit soort initiatieven van de huis-

arts verwachten.

Uit ons kleine onderzoek conclude-

ren wij dat de impasse van de primaire 

preventie komt door de houding van de 

huisarts. De patiënt ziet de bemoeienis 

graag komen, zélfs de rokende 50-plus-

sers! ▪

Lotte Schöffer, aios huisartsgeneeskunde,  

Kristel van der Winden-Haalboom, huisarts

Literatuur
1 Hollander M, Stol D, Badenbroek I, Nielen M, 

De Wit N, Schellevis F. De impasse van het car-
diometabool preventieconsult. Huisarts Wet 
2014;57:290-1.

een preventief onderzoek om het risico 

op hart- en vaatziekten vast te stellen. 

Zitten patiënten wel te wachten op zo’n 

proactieve houding van de huisarts?

Bij 18 patiënten werd een telefonisch 

interview afgenomen. Deze patiënten 

hebben een verhoogd cardiovasculair 

risico, namelijk rokende 50-plussers, 

maar geen cardiometabole voorgeschie-

denis. Er werd gevraagd wat zij ervan 

vonden als zij door hun huisarts uitge-

nodigd zouden worden voor zo’n preven-

tief onderzoek. Het merendeel van de 

patiënten is enthousiast en zou er graag 

aan deelnemen. Veelgehoorde motiva-

tie is dat patiënten zich bewust zijn van 

hun verhoogde risico en graag een ‘APK-

tje’ zouden willen. Ook het voorkomen 

van hart- en vaatziekten in familie- of 

vriendenkring maakt dat patiënten 

willen meedoen aan het onderzoek. 

Daarnaast werd gevraagd wat patiën-

ten ervan zouden vinden als de huisarts 

leefstijladviezen met hen bespreekt. Dat 

vinden de meeste patiënten geen pro-

Patiënt verwacht 
bemoeienis leefstijl 
door huisarts
In juni jongstleden. verscheen in H&W 

het artikel ‘De impasse van het cardio-

metabool preventieconsult’.1 Hierin 

vragen de auteurs zich af waarom de 

implementatie van het PreventieCon-

sult zo lastig is.

Eén van de argumenten is dat be-

moeienis met risico en leefstijl niet in de 

zorg thuishoort, maar primair een indi-

viduele keuze en verantwoordelijkheid 

van patiënten zelf is. In een Amster-

dams gezondheidscentrum worstelen 

de huisartsen met dezelfde kwestie. 

Het centrum doet mee aan een onder-

zoek waarbij elk kwartaal ontbrekende 

medische gegevens betreffende het 

CVRM-risicoprofiel compleet gemaakt 

moeten worden. De huisartsen vragen 

zich af wat patiënten er eigenlijk van 

vinden als zij worden uitgenodigd voor 
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4-variabelen-MDRD-formule). Op 40-jarige leeftijd is de eGFR 

gemiddeld 80 ml/min/1,73 m2. Vanaf deze leeftijd neemt de 

nierfunctie geleidelijk af met ongeveer 0,4 ml/min per jaar. 

Dit betekent dat een eGFR < 90 ml/min/1,73 m2 voor de leef-

tijd abnormaal kan zijn, met langetermijnconsequenties. 

Tevens kan een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 bij een oudere voor 

de leeftijd normaal zijn. Nader onderzoek naar secundaire 

hypertensie is onder andere geïndiceerd bij klinische aanwij-

zingen, zoals tekenen van het cushingsyndroom, chronische 

nierschade, hypokaliëmie (≤ 3,5 mmol/l) en therapieresistente 

hypertensie (TRH). Mogelijke oorzaken van secundaire hy-

pertensie zijn OSAS (snurken, waargenomen apnoes, over-

matige slaperigheid overdag), primair hyperaldosteronisme 

(hypokaliëmie), chronische nierschade (creatinineklaring < 

30 ml/min, albuminurie of proteïnurie; erytrocyturie), nier-

arteriestenose door fibromusculaire dysplasie (< 40 jaar zon-

der andere risicofactoren voor hypertensie), hypothyreoïdie, 

feochromocytoom, cushingsyndroom, coarctatio aorta.

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (tweede herzie-

ning). www.nhg.org.

8. Onjuist / 9. Juist / 10. Onjuist
De in Nederland verkrijgbare lokale antimycotica zijn bij 

een onychomycose niet bewezen effectief. De huisarts geeft 

adequate voorlichting over de bijwerkingen en interacties 

van orale antimycotica. Is na zorgvuldige afweging van de 

voor- en nadelen toch behandeling gewenst, dan schrijft de 

huisarts bij een onychomycose van de teennagels terbinafine 

1 dd 250 mg gedurende drie maanden voor. Na drie maanden 

wordt de behandeling met het orale antimycoticum gestopt. 

Is de genezing onvolledig, dan wacht men negen maanden de 

nawerking van het middel af. Als één jaar na het begin van de 

kuur de genezing niet volledig is, kan men overwegen nog-

maals te behandelen met een nieuwe kuur met het eerder 

gebruikte middel.

Van Puijenbroek EP, Duyvendak RJP, De Kock CA, Krol SJ, Jaspar AHJ, 

Loogman MCM. NHG-Standaard Dermatomycosen (eerste herziening). 

www.nhg.org.

Kennistoets: antwoorden
1. Juist / 2. Juist / 3. Juist
Koude kompressen kunnen verlichting geven bij allergi-

sche conjunctivitis. Bij medicamenteuze behandeling zijn 

antihistaminicum-oogdruppels eerste keus. Bij onvoldoende 

effect kunnen gedurende maximaal drie dagen prednisolon-

oogdruppels 0,5% 3-4 dd 1 druppel aan het antihistaminicum 

worden toegevoegd; hiertoe volstaat het voorschrijven van 

één minim. Corticosteroïd-oogdruppels kunnen effectief zijn 

bij de acute en chronische vormen van allergische conjunc-

tivitis. In verband met de mogelijke oculaire bijwerkingen, 

zoals verhoging van de intraoculaire druk, virale infecties en 

cataractvorming, wordt het gebruik bij allergische conjuncti-

vitis beperkt tot enkele dagen en alleen bij ernstige klachten.

Rietveld RP, Cleveringa JP, Blom GH, Baggen MEJM, Bink D, Olthe-

ten JMT, et al. NHG-Standaard Het rode oog (eerste herziening). www.

nhg.org.

4. Onjuist / 5. Juist
Roodvonk wordt veroorzaakt door een hemolytische strepto-

kok, meestal uit serogroep A, soms C of G. Bij roodvonk legt 

de huisarts uit dat het beloop in het algemeen gunstig is en 

complicaties zeldzaam zijn. Hoewel antibiotica de klachten-

duur en besmettelijkheid met enige dagen kunnen bekorten, 

is behandeling bij milde klachten niet noodzakelijk. Voor 

individuele gevallen van roodvonk geldt geen meldingsplicht. 

Kinderen mogen naar school of kinderdagverblijf en profy-

laxe voor contacten is niet nodig.

Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen bij 

kinderen. Tweede druk. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg, 2009.

Zwart S, Dagnelie CF, Van Staaij BK, Balder FA, Boukes FS, Star-

reveld JS. NHG-Standaard Acute keelpijn (tweede herziening). www.nhg.

org.

6. Onjuist / 7. Juist
De creatinineklaring wordt bepaald op het schatten van de 

glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) op basis van serum-

creatinine, leeftijd, geslacht en etniciteit (de zogenoemde 
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CWO-weekend 2015
28 en 29 maart te Leusden
De NHG-Commissie Wetenschappelijk 

Onderzoek wijdt haar jaarlijkse week-

end aan onderzoek naar implementatie 

in de huisartsgeneeskunde. De imple-

mentatie van richtlijnen blijkt bijvoor-

beeld niet altijd vanzelfsprekend. Hoe 

komt dat? En welke strategie is effectief 

om implementatie wel succesvol te la-

ten verlopen? Hoe meten we implemen-

tatie eigenlijk? En welke eisen stellen 

we aan dit type onderzoek? Dit alles en 

meer komt op een interactieve manier 

aan de orde en enkele toonaangevende 

wetenschappers zullen als spreker en 

begeleider optreden.

Het CWO-weekend vindt plaats van 

vrijdag 28 maart 12.00 uur tot zaterdag 

29 maart 13.00 uur in conferentiecen-

trum ISVW te Leusden. Huisartsen, 

aios sen, onderzoekers, richtlijnmakers 

en andere belangstellenden zijn wel-

kom. Meer informatie kunt u vinden op 

www.nhg.org > agenda.

Implementatie moet… en goed!Eilandgasten
Het is alweer even geleden dat ik voor het 

laatst een artsenbezoeker ontving. Na 

mijn besluit daarmee te stoppen doofden 

de aanvragen snel uit, zij het dat er via de 

achterdeur even een korte opleving was 

bij de praktijkondersteuner. Ik mis die 

bezoekjes niet. Informatie over nieuwe 

medicijnen krijg ik wel via de apotheker 

of het Geneesmiddelenbulletin. Dat leidt 

vaak tot meer kennis en minder vaak tot 

ander voorschrijfgedrag.

Toch blijft de invloed van de farmaceuti-

sche industrie op artsen groot en bij het 

NHG proberen we daar goed mee om te 

gaan. Zo was bij het NHG-Congres 2014 

voor het eerst geen farmaceutische in-

dustrie aanwezig op de expositie. En ook 

diverse expertgroepen zoeken andere 

bronnen voor hun organisatie van na-

scholing door kaderhuisartsen; zij zijn 

bijvoorbeeld in overleg 

met zorgverzekeraars 

en zorggroepen.

Het NHG formuleerde 

een sponsorbeleid dat 

eisen stelt aan onszelf 

en onze samenwer-

kingspartners. Dit houdt onder meer in 

dat we sponsoring door één farmaceu-

tisch bedrijf afwijzen, maar vooralsnog 

wel sponsoring door meerdere bedrijven 

voor onze samenwerkingspartners gedo-

gen. Bovendien mag er geen persoonlijk 

individueel contact zijn tussen een spon-

sor en een docent vanwege het bewezen 

effect op het voorschrijfgedrag.

Het NHG vindt het belangrijk om vanuit 

zijn onafhankelijke positie te kunnen 

meepraten over de toekomst van de eer-

stelijnsgezondheidszorg. Het stak dan 

ook wel een beetje dat vorige week alle 

relevante partijen, zoals overheid, zorg-

verzekeraars en beroepsgroepen, het 

jaarlijkse eerstelijnszorgcongres op Ter-

schelling bezochten. In feite worden 

daarmee niet zij, maar het NHG op een 

eiland gezet…

Toch maar toegeven? Nee, liever niet. 

Maar misschien kunnen we volgend jaar 

gezamenlijk op een ‘onafhankelijk’ ei-

land gaan zitten?

Rob Dijkstra
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Het NHG heeft al instructiefilmpjes 

gemaakt voor huisartsen, praktijkme-

dewerkers en patiënten over tal van 

onderwerpen. Onlangs zijn daar films 

aan toegevoegd over alledaagse ziek-

ten en over partnerwaarschuwing bij 

soa.

Alledaagse ziekten
Voor de huisarts en praktijkassistente 

zijn er instructiefilms over:

 Prolaps: het aanmeten en plaatsen van 

een pessarium

 Voetwratten: behandeling met mono-

chloorazijnzuur

 Trochantair pijnsyndroom: het geven 

van een injectie

NHG-leden hebben via hun account au-

tomatisch toegang tot de films. Uw pa-

tiënten vinden op hen toegesneden 

instruc tiefilmpjes en voorlichtings-

teksten op Thuisarts.nl; daar is boven-

dien recentelijk een film plus tekst toe-

gevoegd over gezond schoeisel.

Partnerwaarschuwing bij soa
Aan de hand van vier herkenbare prak-

tijksituaties ziet u hoe u (het belang 

van) partnerwaarschuwing bespreek-

baar kunt maken met uw patiënten bij 

wie een soa is geconstateerd, compleet 

met voorbeelden van gesprekstechnie-

ken. Ook is er uitleg over de website 

Partnerwaarschuwing.nl, die zorgpro-

fessionals en patiënten ondersteunt bij 

het waarschuwen van sekspartners. Pa-

tiënten kunnen via deze website desge-

wenst ook anoniem hun sekspartners 

waarschuwen. 

Op Thuisarts.nl zijn vier filmpjes te vin-

den met voorbeelden hoe patiënten een 

mogelijke soa-besmetting met hun (ex-)

partners kunnen bespreken.

Allemaal lekker naar de film!
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Vele huisartsen willen bij het NHG nog 

de PraktijkWijzer Reizigersadvisering be-

stellen en reageren teleurgesteld nu 

deze niet meer verkrijgbaar is. De in-

houd ervan was echter niet meer ge-

heel up-to-date en aangezien tegen-

woordig altijd actuele informatie te 

vinden is op websites, besloot het NHG 

tot terugtrekking van de PraktijkWij-

zer. Hiernaast leest u waar u nu uw in-

formatie kunt vinden.

Richtlijnen
Vanwege zijn kennis van voorgeschie-

denis, risicofactoren en medicatiege-

bruik van de patiënt, is de huisarts bij 

uitstek geschikt voor reizigersadvise-

ring. Dat geldt eens te meer voor die si-

tuaties waarin een afweging moet wor-

den gemaakt tussen de gezondheid van 

de patiënt en de risico’s van een reis. Bij 

de reizigersadvisering gelden richtlij-

nen voor vaccinatie, malariaprofylaxe 

en andere beschermende maatregelen, 

opgesteld door het Landelijk Coördina-

tiecentrum Reizigersadvisering (LCR). 

Deze richtlijnen worden verspreid on-

der artsen en vaccinerende instellingen 

die zich bij het LCR hebben aangesloten. 

Inhoudelijke adviezen over de reizigers-

vaccinatie vindt u op www.lcr.nl.

Scholing en registratie
U kunt zich laten registreren als reizi-

gersadviserend huisarts na het volgen 

van een door de LCR gecertificeerd oplei-

dings- en herregistratietraject. Ook bij 

het College voor Huisartsen met Bijzon-

dere Bekwaamheden kunt u zich laten 

registreren als reizigersadviserend huis-

arts, maar het College hanteert weer an-

dere registratie-eisen dan de LCR. Wie 

hierover meer wil weten kan terecht op 

de websites www.lcr.nl en www.chbb.nl.

Vanaf 15 februari is het nieuwe NHG-

Programma voor Individuele Nascho-

ling Adequate Dossiervorming met het Elek-

tronisch Patiëntendossier beschikbaar via 

uw digitale leeromgeving op www.

nhg.org. De PIN is gebaseerd op de 

richtlijn ADEPD, die beschrijft hoe u 

het best informatie in het elektro-

nisch patiëntendossier kunt vastleg-

gen.

Deze e-learning is geaccrediteerd voor 1 

uur en is gratis toegankelijk voor huis-

artsen, aiossen en praktijkmedewer-

kers, mits zij NHG-lid zijn of een NHG-

account hebben. 

De verslaglegging volgens ADEPD is be-

langrijk, want:

 alle relevante patiëntengegevens zijn 

eenduidig en goed gestructureerd vast-

gelegd en snel terug te vinden;

 verschillende zorgverleners kunnen 

gegevens goed uitwisselen;

 uw HIS zal u beter ondersteunen bij 

consultvoering, medicatiebewaking, 

berekening van indicatoren, kwali-

teitsrapportages et cetera.

De PIN behandelt alleen de algemene 

principes van de verslaglegging volgens 

ADEPD. Dit omdat per HIS de uitvoe-

ring van verschillende onderwerpen 

kan variëren. Meer informatie hierover 

is te verkrijgen bij uw gebruikersvereni-

ging of HIS-leverancier.

PalHAG-symposium
De Huisartsen AdviesGroep Palliatieve 

Zorg organiseert op 19 maart, aanslui-

tend aan haar ledenvergadering, een 

symposium over:

 De rol van kaderhuisartsen in intra- en 

transmurale consultatieteams van zie-

kenhuizen (Bernardina Wanrooij, huisarts en consulent palliatieve zorg).

 Teach the teacher! Hoe kunnen meer huisartsen worden gemotiveerd om zich te 

bekwamen in de palliatieve zorg? (Monique Beekman-Evers, senior onderwijs-

kundig adviseur, Desideriusschool, Medische vervolgopleidingen Erasmus MC).

 Moreel beraad. De ondersteuning door kaderhuisartsen bij spirituele en ethi-

sche aspecten van de palliatieve huisartsenzorg (Carlo Leget, hoogleraar Zorg-

ethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen).

Het symposium vindt plaats van 16.00 tot 21.00 uur in de Domus Medica te 

Utrecht. Meer informatie kunt u vinden op www.nhg.org > agenda.

De NHG-PraktijkWijzer Reizigersadvisering is verdwenen… 

Hoe helpt u nu uw patiënt?

De nieuwe PIN ADEPD

Highlights 2014
Natuurlijk wil het NHG u graag 

weer een overzicht geven van de be-

langrijkste activiteiten uit het afge-

lopen jaar. Dit keer kunt u dat eer-

der dan gebruikelijk bekijken op de 

NHG-website. Bovendien zijn de 

Highlights in een nieuw jasje gego-

ten: een infographic laat u in cijfers 

zien welke producten, diensten en 

activiteiten het NHG in 2014 voor 

zijn leden en stakeholders heeft 

ontwikkeld.

Nieuwsgierig? U kunt het overzicht 

van de NHG-activiteiten in 2014 

vinden op www.nhg.org/highlights.



58(2)  februar i 2015 Huis art s &  We tensch ap NHG-7

functie is dan nodig, en dus ook aanpassing van het compe-

tentieprofiel en de opleiding van de praktijkondersteuner.

Behoud het goede...
Het behoud van de door huisartsen en patiënten zeer gewaar-

deerde praktijkondersteuner staat natuurlijk voorop. Daarom 

is er de komende jaren sprake van een transitiefase waarbij 

wordt uitgegaan van een groeimodel. Naast de praktijkonder-

steuner zullen geleidelijk praktijkverpleegkundigen instro-

men om de veranderende taken op te vangen. De huisarts kan 

taken overdragen op basis van de competenties van prak-

tijkondersteuners en -verpleegkundigen. Voor praktijkonder-

steuners die aan de nieuwe eindtermen willen voldoen wordt 

gedacht aan een verkorte vervolgopleiding, toegankelijk op 

basis van een goed doorlopen assessment.

Het NHG en uw praktijkondersteuner
Het NHG richt zich op ondersteuning van het hele huisarts-

geneeskundige team en ontwikkelde al een breed palet aan 

producten voor de praktijkondersteuner (zie www.nhg.org/

poh). Ook kunnen praktijkondersteuners terecht op HAweb.nl 

om digitaal informatie uit te wisselen. Een NHG-speerpunt 

voor 2015 is een verdere professionalisering van het onder-

steunend team; in het kader hiervan worden in een pilot 

richtsnoeren ontwikkeld voor de poh over onder meer com-

plexe comorbiditeit en beroepsspecifieke en niet-ziektege-

richte onderwerpen.

Praktijkondersteuners zijn onmisbaar geworden in de huis-

artsenpraktijk. Met hun komst is een kwaliteitsslag 

gemaakt in de zorg voor patiënten met een chronische 

aandoening en er is nu meer aandacht voor leefstijl-

advisering en het leren omgaan met ziekte. De poh-functie 

kon echter verder worden uitgebouwd. Daartoe zijn nu een 

competentieprofiel en eindtermen ontwikkeld voor een 

generalistische hbo-opleiding praktijkverpleegkundige.

Meer zorg, meer taken
Op dit moment is het competentieniveau van de praktijkon-

dersteuner vooral afgestemd op het uitvoeren van geprotocol-

leerde taken. Maar het aantal kwetsbare oudere patiënten 

met multimorbiditeit stijgt en zij vergen steeds vaker een 

protocoloverstijgende aanpak. Bovendien zal de huisartsen-

praktijk een groter aandeel krijgen in de oncologische nazorg. 

Het is daarmee wenselijk dat de huisarts meer taken kan 

overdragen en zich zo kan toeleggen op complexe medische 

problematiek. Een verdere doorontwikkeling van de poh-

De toekomst van de poh-functie

Generalistische hbo-opleiding praktijkverpleegkundige
NHG en LHV werkten in 2014 samen met de Vereniging Verzorgen-
den en Verplegenden, de Nederlandse Vereniging van Praktijkon-
dersteuners en de hogescholen aan de totstandkoming van het 
competentieprofiel en de eindtermen voor de generalistische hbo-
opleiding praktijkverpleegkundige. Als basis diende een convenant 
tussen alle bij de poh-functie betrokken partijen. De nieuwe oplei-
ding maakt deel uit van het opleidingsprofiel Bachelor nursing 2020.

PreventieConsult wordt Persoonlijke gezondheidscheck
In de nieuwe Persoonlijke gezondheidscheck zijn het welbekende 

PreventieConsult, de COPD-risicotest en het PreventieKom-

pas geïntegreerd. Patiënten kunnen nu relatief eenvoudig 

zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor (verbetering 

van) de eigen gezondheid en verlaging van het risico op 

chronische aandoeningen. Op 17 februari introduceren de 

bij de ontwikkeling betrokken partijen gezamenlijk de 

nieuwe Persoonlijke gezondheidscheck.

Inhoud van de check
De Persoonlijke gezondheidscheck bestaat uit:

 Een website waarop het publiek gratis een persoonlijke on-

line account kan aanmaken, met risicovragenlijsten en een 

persoonlijk advies over cardiometabool risico, COPD en leef-

stijl, waaronder bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en 

ontspanning/stress.

 Een (niet-gratis) verfijning van het profiel door aanvullend 

laboratoriumonderzoek, biometrieën en risicovragenlijsten 

over psychische en werkgerelateerde aandoeningen.

Op termijn zullen modules verschijnen voor onder andere 

psychische en werkgerelateerde aandoeningen en kanker.

Meer weten?
Op www.nhg.org is een uitgebreider introductie van de Per-

soonlijke gezondheidscheck te vinden, compleet met veelgestelde 

vragen. Vanaf 17 februari kunnen u en uw patiënten inloggen 

op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl voor meer infor-

matie of om een account aan te maken.
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Kennismaking met Yvonne Buitenhuis:

‘Het NHG en zijn leden moeten  
een soort vrienden worden’

gen te maken. Vroeger was het gemak-

kelijker voor verenigingen om hun le-

den aan zich te binden. Maar de 

verschillen tussen mensen worden 

steeds groter en hun gedrag is niet 

meer zomaar te sturen. Dan is het extra 

belangrijk dat het NHG zijn cruciale 

meerwaarde als wetenschappelijke ver-

eniging steeds weer aantoont. Het zou 

nog het mooist zijn als het NHG elke in-

dividuele klant kan leveren wat hij no-

dig heeft, want daar ligt de toekomst. 

Als je je daarop richt, als je je marketing 

goed beoefent, dan wordt iedereen daar 

beter van.’

Wat gaan de leden daarvan merken?
‘Tja, dat is op korte termijn lastig te 

zeggen, want eerst moet de organisatie 

een slag maken. De nieuwe afdeling 

moet handen en voeten krijgen; daar is 

tijd voor nodig. Dan moeten we onze 

klantcontacten en andere data analyse-

ren en bepalen waar de behoeften van 

onze leden én van potentiële leden lig-

gen. Want hoe blijf je als vereniging ook 

voor jongere huisartsen interessant? 

Wat hebben zij van ons nodig? We moe-

ten keuzes maken en ons daarop focus-

sen. Het NHG en de leden moeten een 

soort “vrienden” van elkaar worden; 

dan heb je er allebei het meest aan. De 

organisatie is er nog niet aan gewend 

om vanuit dit perspectief te denken, 

dus kunnen we daarvan niet meteen de 

vruchten plukken. Maar de intentie is 

er wel en dat is al heel mooi! Want ik 

zou graag een brug slaan tussen dat 

wat wij bieden en dat wat onze leden 

willen.’ (AS)

Hoe ben je in de 
marketing en 
communicatie 
terechtgekomen?
‘De vader van een 

schoolvriendin-

netje had een re-

clamebureau en 

nam vaak ont-

werpen mee naar 

huis die we dan uitgebreid bespraken. 

Dat vond ik altijd zo interessant! Ik wil-

de beslist ook die kant uit, dus volgde ik 

de heao Communicatie. Daarna heb ik 

Nederlands gestudeerd, specifiek ge-

richt op taalbeheersing omdat ik merk-

te dat communicatie over het algemeen 

maar weinig op doelgroepen werd afge-

stemd. Tegelijkertijd deed ik een deel-

studie Kind en media. Toen ik aan het 

werk ging, onder meer als hoofdredac-

teur van een vaktijdschrift, wilde ik 

graag mijn drie studierichtingen in één 

baan combineren. Dat lukte toen ik aan 

de slag kon als marketing manager jongeren 

bij het Wereld Natuur Fonds. Daar kon 

ik heel mijn hart in kwijt.’

Vanwaar je belangstelling voor kinderen 
en communicatie?
‘Kinderen zijn altijd volkomen oprecht; 

ze vinden iets leuk of niet en zijn daar 

duidelijk over. Bovendien pakken ze 

dingen ongelooflijk snel op, dat zie je 

goed bij de ontwikkelingen in de nieu-

we media: innovaties beginnen vrijwel 

altijd bij de jeugd. Destijds was er bij het 

WNF voor kinderen van 6 tot 12 jaar de 

Rangerclub; ik hield me bezig met de ver-

dere professionalisering daarvan. Ver-

der stond ik aan de wieg van de WNF-

Bamboeclub voor kinderen van 3 tot 6 jaar 

en richtte ik net voor mijn vertrek WNF-

LifeGuard op voor kinderen ouder dan 12 

jaar. Op mijn vakgebied was WNF een 

zeer professionele organisatie, die ope-

reerde vanuit de belevingswereld van 

specifieke doelgroepen en goed keek 

naar de behoeften van de markt. Dat 

was mijn belangrijkste leerschool.’

Wat ben je daarna gaan doen?
‘Bij het WNF had ik veel contact met de 

omroepen en de dynamiek in die we-

reld deed me besluiten te reageren op 

een baan bij de NCRV. Daar was ik ver-

antwoordelijk voor de werving en het 

behoud van leden. Het trok me aan dat 

de NCRV-programma’s de verhalen van 

gewone mensen laten horen. Maar wat 

vooral een rode draad vormt in mijn 

werk bij het WNF, de NCRV en nu weer 

het NHG, is de maatschappelijke be-

trokkenheid van die organisaties. Het is 

voor mij belangrijk dat je vanuit een be-

paalde overtuiging je doelen stelt. En 

ook vind ik het mooi dat je als lid zelf 

invloed op die doelen kunt uitoefenen. 

Dat was ook zo bij de NCRV, maar door 

alle ontwikkelingen binnen de publieke 

omroep werd het steeds belangrijker 

om het lidmaatschap aan mensen op te 

dringen. Want waarom zou je nog lid 

worden? Die tv-programma’s krijg je 

toch wel te zien. Levensovertuiging als 

motivatie verdwijnt, je wordt nu nog lid 

omdat je een dvd’tje krijgt… Die jas ging 

me steeds minder lekker zitten.’

Dus zo kwam je bij het NHG terecht?
‘Ja, ik hoop dat ik de dingen die ik bij de 

NCRV ging missen, hier weer ga vin-

den. Voor mij is het essentieel dat ik 

kan werken vanuit de behoeften van de 

doelgroep en ik denk dat het voor het 

NHG belangrijk is om zich dat meer ei-

In de nieuwe NHG-afdeling Marketing en Communicatie 

zijn de disciplines Digitale media, Evenementen, Relatie-

marketing en Communicatie ondergebracht. Als hoofd van 

deze afdeling is aangetreden Yvonne Buitenhuis. In een 

kennismakingsinterview vertelt zij over haar achtergrond, 

haar ideeën over marketing en communicatie en over haar 

plannen bij het NHG.
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