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Redactioneel

BBent u voor of tegen? In welke waarheid 
gelooft u? Polarisatie en controverse tref je 
niet alleen in de hedendaagse samenleving, 
ook artsen en wetenschappers kunnen er 
wat van. Neem de onenigheid over het nut 
van bevolkingsonderzoek naar borstkanker, 
zichtbaar in bijdragen in deze H&W. Twee 
opponenten doen verwoede pogingen om de 
beschikbare getallen over mammascreening 
te beoordelen op hun betekenis en waarde. 
Immers, meten is weten. Toch komen zij met 
dezelfde getallen tot een andere conclusie. 
Broeders betoogt dat het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker positief bijdraagt 
aan vroege ontdekking en behandeling van 
borstkanker, ondanks de nadelen.  Bonneux 
oordeelt negatief en concludeert dat ‘vrou-
wen die deelname aan massascreening over-
wegen opzettelijk worden misleid’. Stevige 
taal.
Wie heeft gelijk? Is het oordeel van Broeders 
onterecht positief of is dat van Bonneux 
vals-negatief?
Het meten van de effectiviteit en veilig-
heid alleen leidt dus niet tot een eenduidig 
weten. Toch moeten er beslissingen worden 
genomen. Allereerst door de vrouw die de 
uitnodiging ontvangt. Ook dan kan weten-
schap houvast bieden: benoem tot hoever het 
bewijs reikt en laat de vrouw zelf beslissen 

over deelname. Welnu, dat adviseren beide 
opponenten  gelukkig ook. En de huisarts 
kan hierbij helpen, mits onze richtlijn en 
de patiënteninformatie op Thuisarts meer 
duidelijkheid en eenduidigheid bieden. 
En de beslissing om mammascreening te 
blijven aanbieden? Helaas is meten vaak 
ook een vorm van niet weten. Morbidi-
teits- en mortaliteitscijfers scheppen name-
lijk een vereenvoudigde, eenzijdige realiteit 
die voorbijgaat aan menselijke drijfveren en 
maatschappelijke normen en waarden. Wat 
weten we daar eigenlijk van? Wat vindt de 
samenleving (en met name vrouwen) 
belangrijk en waardevol? Ziekte of 
sterfte? De onzekerheid en angsten 
van wel screenen of die van niet 
screenen? Is het bevolkingsonder-
zoek daarop voldoende afge-
stemd? 
Misschien kunnen wij artsen en 
wetenschappers het wij-zij-denken 
beslechten door eens te vragen naar 
wat zij (de vrouwen) willen en wat 
ze daarvoor over hebben. En dan 
samen de beschikbare cijfers wegen. 
Bevolkingsonderzoek? Onderzoek ook 
wat de bevolking wil! ■

Gijs Baaten, redactielid H&W 

Onderzoek ook wat de 
bevolking wil
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Verschillende omgevingsinterventies 
verlagen de consumptie van suiker-
houdende dranken. Te denken valt 
aan: suikerhoudende dranken labelen, 
duurder maken, minder beschikbaar 
stellen op scholen, en gezondere al-
ternatieven aanbieden in restaurants, 
winkels en thuis. Dat blijkt uit een 
cochranereview. Hier ligt een taak voor 
de overheid en het bedrijfsleven.

De auteurs includeerden 58 onderzoe-
ken (n = 1,2 miljoen deelnemers), met 
zowel kinderen als volwassenen en een 
gemiddelde follow-up van tien maan-
den. De onderzochte interventies grepen 
in op de omgeving – meestal scholen, 
winkels en restaurants – waarin mensen 
kiezen voor suikerhoudende dranken. 
Er was een grote variatie tussen de ver-
schillende onderzoeken en het risico op 
bias was groot. Daardoor is het lastig het 
effect eenduidig samen te vatten.
De auteurs geven aan dat er enig bewijs 
is dat het labelen van suikerhoudende 
dranken (bijvoorbeeld met stoplicht-, 
smileys- of voedingswaarde-etiket) de 
verkoop in de kantine of supermarkt 
verlaagt. Er is ook redelijk bewijs dat het 
duurder maken in restaurants en super-

markten de verkoop verlaagt. Het effect 
van het goedkoper maken van laagcalo-
rische dranken was niet consistent. Het 
promoten hiervan verlaagde de verkoop 
van suikerhoudende dranken wel, even-
als het stimuleren van de verkoop van 

groente en fruit. Verder lijkt een restric-
tief beleid bij stadsplanning voor nieuwe 
fastfoodrestaurants de consumptie van 
suikerhoudende dranken te verlagen. 
Tevens is er bewijs dat verminderde 
beschikbaarheid van suikerhouden-
de dranken op school de consumptie 
verlaagt. In enkele onderzoeken nam de 
consumptie buiten school dan wel toe. 
Tot slot lieten enkele onderzoeken zien 
dat een betere beschikbaarheid van laag-
calorische dranken thuis de consumptie 
van suikerhoudende dranken verlaagt.
De NHG-Zorgmodule Leefstijl adviseert 
zo min mogelijk suikerhoudende dran-
ken te drinken. Deze cochranereview 
maakt duidelijk dat er ook voor over-
heid en bedrijfsleven een duidelijke rol 
is weggelegd om dit doel te bereiken. ■

Von Philipsborn P, et al. Environmental 
interventions to reduce the consumption 
of sugar-sweetened beverages and their 
effects on health.Cochrane Database Syst 
Rev 2019;6:CD012292. 

Naar minder suiker houdende dranken
Suzanne Marchal

Er zijn verschillende interventies om het gebruik van suikerhoudende dranken terug te 
dringen. Foto: iStock

Na een partiële nagelextractie krijgen 
patiënten vaak het advies een voet-
badje te nemen. Een Noors gerando-
miseerd onderzoek toont echter aan 
dat twee verschillende soorten voet-
badjes na een partiële nagelextractie 
infecties of pijn niet verminderen en 
ook geen kalmerend effect hebben. 
Voetbadjes hebben geen meerwaarde 
boven paraffinegaas.

In dit Noorse onderzoek werden 97 
patiënten geïncludeerd die een partiële 
nagelextractie hadden ondergaan, 
waarbij fenol werd gebruikt bij pa-
tiënten met recidieven (17%). Patiën-

ten met een verhoogd infectierisico, 
bijvoorbeeld door diabetes of perifeer 
vaatlijden, werden uitgesloten van 
het onderzoek. Na de nagelextractie 
randomiseerden de onderzoekers de 
patiënten in drie verschillende groepen. 
Groep A kreeg een paraffinegaas gedu-
rende een week, groep B een dagelijks 
basisch badje (pH 10) en groep C een 
dagelijks zuurbadje (pH 4). Opvallend 
genoeg waren er in groep A na een 
week statistisch significant de minste 
patiënten met klinische infectiever-
schijnselen zoals roodheid en zwelling 
(6,7% versus 16,1% in groep B en 
12,1% in groep C), maar na twee weken 

Voetbadje na nagelextractie heeft geen zin
Loes Wouters
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Een nieuw vaccin kan negen van de 
tien gevallen van gordelroos voorko-
men en biedt langdurige bescherming 
tegen het virus. De Gezondheidsraad 
staat positief tegenover gordelroosvac-
cinatie van ouderen boven de 60 jaar. 
De Raad vindt echter wel dat het vaccin 
goedkoper moet worden voordat wordt 
overgegaan op grootschalige vaccinatie.

In 2016 bracht de Gezondheidsraad nog 
een negatief vaccinatieadvies uit; inder-
tijd had het enige beschikbare vaccin 
Zostavax (ZVL) een beperkte bescher-
mingsduur. Het nieuwe vaccin Shingrix 
(RZV) boekt betere resultaten en is 
onlangs geregistreerd voor de Europese 
markt.
Er zijn twee grote klinische trials 
uitgevoerd naar de werkzaamheid 
van RZV: het ZOE-50-onderzoek bij 
14.759 volwassenen vanaf 50 jaar en het 
ZOE-70-onderzoek bij 13.163 volwasse-
nen vanaf 70 jaar. Uit deze onderzoeken 
bleek een werkzaamheid van gemid-
deld 91,3% na vier jaar (95%-BI 86,8 

tot 94,5%). De bescherming nam in de 
loop der tijd wel iets af, van 97,6% in 
het eerste naar 87,9% in het vierde jaar 
na vaccinatie. Er zijn geen aanwijzingen 
dat de bescherming afneemt met het 
stijgen van de leeftijd en er werden geen 

ernstige bijwerkingen waargenomen. 
Alhoewel immuungecompromitteerde 
patiënten, een belangrijke doelgroep, 
werden uitgesloten van deelname aan 
het onderzoek is er volgens de Gezond-
heidsraad geen reden om aan te nemen 
dat het vaccin niet veilig zou zijn, omdat 
het vaccin geen levend verzwakt virus 
bevat.
Gordelroos is vrijwel niet besmettelijk en 
vaccinatie dient dus geen publiek belang. 
Vooral de postherpetische pijn is voor de 
Gezondheidsraad reden om vaccinatie te 
overwegen. De kosteneffectiviteitsratio 
van RZV is ongeveer € 22.000 hoger per 
gewonnen levensjaar in goede gezond-
heid (QALY) dan de referentiewaarde. 
De Gezondheidsraad pleit daarom voor 
een lagere prijs van het middel voordat 
wordt overgegaan op grootschalige vac-
cinatie. In de spreekkamer kunnen we 
RZV al wel voorschrijven. Het middel 
kost € 226 voor twee vaccins, met een 
interval van twee tot zes maanden, en 
wordt op dit moment nog niet vergoed 
door de zorgverzekeraar. ■

Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen gordel-
roos. Den Haag: Gezondheidsraad, 2019; 
publicatienr. 2019/12.

Gordelroosvaccin effectief maar nog te duur
Laurine Alderlieste

Gordelroos is niet besmettelijk, maar de postherpetische pijn is een reden om vaccinatie te 
overwegen. Foto: iStock

was dit verschil weg. Uiteindelijk had 
niemand in het onderzoek antibiotica 
nodig. Behandeling met voetbadjes 
verminderde de pijn niet, verbeterde de 
functie niet en had geen invloed op het 
ervaren kalmerend effect. Ook het wel 
of niet toepassen van fenol had geen 
invloed op de resultaten.
Hoewel het een klein onderzoek 
betreft en de toepasbaarheid voor 
mensen met een verhoogd infectieri-
sico onbekend is, lijkt het erop dat we 
voetbadjes niet hoeven aan te raden. 
Aangezien het voetbadje ook geen 
kalmerend effect heeft, kan de patiënt 
zich de moeite besparen. ■

Bernardshaw SV, et al. Postoperative 
treatment after partial nail ablation of 
ingrown toenails - does it matter what 

we recommend? A blinded randomi-
sed study. Scand J Prim Health Care 
2019;37:165-73.

Een voetbadje na een nagelextractie ver-
mindert de pijn niet, verbetert de functie 
niet en heeft geen kalmerend effect.
 Foto: iStock
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De NHG-Standaard COPD adviseert 
CRP-bepaling bij een COPD-exacer-
batie bij patiënten met lichte of matige 
obstructie alleen als de huisarts twijfelt 
of het zinvol is een antibioticum voor 
te schrijven. In een onderzoek in de 
tweede lijn werd voorschrijven van 

antibiotica op geleide van de CRP 
(afkappunt > 50 mg/ml) vergeleken 
met voorschrijven op basis van de 
zelfgerapporteerde purulentie van het 
sputum. In de CRP-groep leidde dit tot 
een absolute reductie van het aantal 
antibioticavoorschrijften met 14,5%.

In deze RCT, uitgevoerd in twee 
Nederlandse ziekenhuizen, selecteer-
den de onderzoekers alleen opgeno-
men patiënten met een exacerbatie 
COPD en randomiseerden hen over 
een CRP-groep en een GOLD-groep 
(zelfgerapporteerde sputumproductie). 

Beperkte plaats CRP-bepaling bij een exacerbatie COPD
Rob van Kimmenaede

CRP-test vermindert antibioticagebruik bij COPD
Vincent van Vugt

Het gebruik van CRP-sneltests bij het 
vermoeden van een COPD-exacerbatie 
kan het antibioticagebruik verminde-
ren zonder meer COPD-gerelateerde 
klachten te veroorzaken. Dat is de con-
clusie van een recent uitgevoerde RCT.

In 86 Britse huisartsenpraktijken 
randomiseerden de onderzoekers 653 
COPD-patiënten (gemiddelde FEV1 60% 
van voorspeld, matig obstructief) die bij 
de huisarts kwamen met het vermoeden 
van een COPD-exacerbatie. Zij verdeel-
den hen over twee groepen. De patiënten 
in de CRP-sneltestgroep kregen een 
CRP-meting bij hun eerste bezoek, de 
patiënten in de controlegroep de gebrui-
kelijke zorg. Huisartsen kregen het advies 
antibiotica voor te schrijven bij een CRP 
> 40 mg/l en en dat niet te doen bij een 
CRP < 20 mg/l. Bij een CRP tussen de 
20 en 40 mg/l zouden antibiotica vooral 
helpen bij de aanwezigheid van purulent 
sputum. De auteurs beoordeelden antibi-
oticagebruik bij een COPD-exacerbatie 
en de COPD-gerelateerde ziektelast. Ze 

namen daarvoor twee weken na rando-
misatie de Clinical COPD Questionnaire 
(CCQ) af, waarbij je tussen de 0 en 6 
punten kon scoren (0,4 punt verschil was 
gedefinieerd als klinisch relevant).
In de CRP-sneltestgroep werd bij 57% 
van de patiënten antibiotica voorge-
schreven, tegenover 77% in de contro-
legroep (aangepaste odds ratio 0,31; 
95%-BI 0,20 tot 0,47). Er waren geen 
klinisch relevante verschillen tussen 
de groepen in gemiddelde CCQ-score, 
huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames of 
het gebruik van andere medicatie (zoals 
orale corticosteroïden). 
In dit onderzoek leidde gebruik van de 
CRP-sneltest bij patiënten met een ma-
tige obstructie met COPD-exacerbaties 
tot 20% minder antibioticagebruik bij 
vergelijkbare klinische uitkomsten. De 

NHG-Standaard COPD geeft CRP-be-
paling een beperkte plaats, namelijk bij 
patiënten met een FEV1 > 50% met een 
ernstige exacerbatie COPD en bij twijfel 
of een antibioticum is geïndiceerd. Op 
basis van dit unieke onderzoek is er 
mogelijk toch een ruimere plaats van 
de CRP-test bij een COPD-exacerbatie, 
bijvoorbeeld bij alle gevallen waarin een 
huisarts antibiotica overweegt. Daardoor 
kan het antibioticagebruik en mogelijk 
de resistentie worden teruggedrongen. 
Het laatste woord is hierover echter 
nog niet gezegd, zoals ook blijkt uit 
een ander nieuwsbericht over hetzelfde 
onderwerp in dit nummer. ■

Butler CC, et al. C-Reactive Protein testing to 
guide antibiotic prescribing for COPD Exacer-
bations. N Engl J Med 2019;381:111-20.

Er is mogelijk een ruimere plaats voor de CRP-test bij een COPD-exacerbatie.
 Foto: Margot Scheerder

Lees ook: ‘CRP bij COPD-exacerbaties’ 
van Jochen Cals en Ivo Smeele op www.
henw.org en pagina 49 van dit nummer.
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Mannelijke huisartsen ervaren moge-
lijk barrières in het doen van gynaeco-
logisch onderzoek en dat kan leiden tot 
ondermaatse zorg. Aan de andere kant 
kan deze terughoudendheid onnodig 
bimanueel onderzoek bij asympto-
matische patiënten voorkomen. Dat 
concluderen onderzoekers op basis van 
een survey onder Noorse huisartsen.

Het onderzoek was gericht op de indica-
ties voor huisartsen om gynaecologisch 
onderzoek te doen en de mogelijke 

obstakels daarbij, vooral omdat hierover 
in Noorwegen geen officiële richtlijnen 
bestaan. De onderzoekers zetten in 2015 
een vragenlijst uit onder 175 huisartsen: 
87% van hen retourneerde de vragen-
lijst, 60% van de respondenten was man. 
De onderzoekers corrigeerden de resul-
taten voor leeftijd, geslacht, specialisatie 
en locatie.
Acht procent van de huisartsen zorgde 
ervoor dat een collega bij het gynaecolo-
gisch onderzoek aanwezig was, mannen 
deden dit vaker dan vrouwen (aangepas-

te oddsratio (aOR) 9,11; 95%-BI 1,11 tot 
74,85). Mannelijke huisartsen verricht-
ten minder vaak bimanueel onderzoek 
bij een ‘routine-uitstrijkje’ (aOR 0,29; 
95%-BI 0,13 tot 0,64). Bij patiëntes die 
bang waren voor het gynaecologisch 
onderzoek liet 28% van de huisartsen 
het onderzoek vaak of altijd achterwege; 
42% deed dit als de arts-patiëntrelatie als 
een obstakel werd gevoeld, 35% als een 
patiënt vroeg om een verwijzing naar de 
gynaecoloog en 37% als de huisarts zelf 
besloot te verwijzen. Mannelijke huisart-
sen deden in deze gevallen het gynaeco-
logisch onderzoek vaker niet, gemiddeld 
in 46% van de gevallen.
De NHG-Praktijkhandleiding Baarmoe-
derhalskanker: Bevolkingsonderzoek 
en diagnostiek beveelt een bimanueel 
onderzoek niet aan bij patiënten die 
voor een ‘routine-uitstrijkje’ komen. Een 
goed idee dus om dit achterwege te la-
ten. Bij patiënten die bang zijn voor het 
gynaecologisch onderzoek is het echter 
verstandiger, zowel voor de mannelijke 
als vrouwelijke huisarts, om hierover het 
gesprek aan te gaan dan om het onder-
zoek achterwege te laten. ■

Hjörleifsson S, et al. The when and how of 
the gynaecological examination: a survey 
among Norwegian general practitioners. 
Scand J Prim Health Care 2019;37:264-70. 

Barrières bij gynaecologisch onderzoek
Laurine Alderlieste

Zowel patiënten als artsen kunnen weerstand hebben tegen gynaecologisch onderzoek.
 Foto: iStock

Alle patiënten werden behandeld met 
orale prednison en bronchodilatatie. 
Het primaire eindpunt was de start 
van antibiotica binnen 24 uur na 
opname. De secundaire eindpunten 
waren uitblijvend herstel < 30 dagen, 
opnameduur, tijd tot de volgende exa-
cerbatie, verschillen in symptoomscore 
(CCQ) en kwaliteit van leven. In de 
CRP-groep kregen minder patiënten 
(31,7 versus 46,2%) antibiotica dan 

in de GOLD-groep (p = 0,028). Beide 
groepen lieten geen verschil zien op de 
secundaire eindpunten.
De NHG-Standaard COPD geeft 
CRP-bepaling een beperkte plaats, 
namelijk bij patiënten met een FEV1 
> 50% met een ernstige exacerbatie 
COPD en bij twijfel of een antibioticum 
is geïndiceerd. De kleur van het sputum 
dient niet leidend te zijn vanwege de 
onbetrouwbaarheid hiervan. Dit onder-

zoek bevestigt deze beperkte plaats van 
een CRP-bepaling in de behandeling 
van exacerbaties COPD en dat de zelf-
gerapporteerde kleur van het sputum 
geen goed ijkpunt is. Voorlopig dus 
maar gewoon de standaard volgen. ■

Prins HJ, et al. CRP-guided antibiotic 
treatment in acute exacerbations of 
COPD in hospital admissions. Eur Respir J 
2019;53:1802014.
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D-dimeer voor uitsluiten longembolie bij 
zwangerschap
Amy Manten, Ralf Harskamp

Longembolie is een belangrijke oor-
zaak van maternale sterfte. Aangezien 
het D-dimeer stijgt tijdens de zwan-
gerschap wordt deze bepaling vaak 
achterwege gelaten wanneer men denkt 
aan een longembolie. Dit leidt tot veel 
onnodige CT-beeldvorming. Toch lijkt 
een kwantitatieve D-dimeertest in com-
binatie met een aangepaste beslisregel 
ook in de zwangerschap bruikbaar, 
aldus een recent onderzoek dat werd 
geleid door Nederlandse onderzoekers.

Het onderzoek vond plaats in 18 Europe-
se ziekenhuizen, 498 zwangere vrouwen 
deden eraan mee. In dit onderzoek 
werd de veiligheid en efficiëntie van 
een diagnostische beslisboom getest 
voor longembolie, met een kwantita-
tieve D-dimeer en een drietal criteria. 
Deze criteria waren: 1) aanwijzingen 
voor diepveneuze trombose (zo ja, dan 

ook compressie-echo), 2) hemoptoë 
en 3) longembolie als waarschijnlijkste 
diagnose. Bij een D-dimeer < 1000 ng/
mL of bij aanwezigheid van ≥ 1 criteri-
um en een D-dimeer < 500 ng/mL vond 
geen aanvullende beeldvorming plaats. 
In totaal kregen 20 vrouwen (4%) de di-
agnose longembolie, waarbij gedurende 
de follow-up bleek dat er geen longem-
bolie was gemist bij de vrouwen die geen 
beeldvorming ondergingen. Het gebruik 
van het algoritme zorgde er tevens voor 
dat 195 patiënten (39%) niet hoefden te 
worden blootgesteld aan CT-gerelateerde 
straling en contrastvloeistof. Wel werd 
er een afname in de effectiviteit (65 tot 
32%) van het eerste naar het derde tri-
mester gezien, door meestijgen van het 
D-dimeer gedurende de zwangerschap. 

Uiteraard is bevestigend onderzoek 
nodig. Toch heeft dit onderzoek voor 
huisartsen al meerwaarde: het laat zien 
dat de d-dimeertest in combinatie met 
drietal criteria potentieel bruikbaar is. 
Er loopt reeds onderzoek naar de valida-
tie van deze criteria in de eerste lijn bij 
niet-zwangere patiënten. Een volgende 
stap zou zijn om multidisciplinair te kij-
ken naar de aanpak van diagnostiek bij 
het vermoeden van longembolie tijdens 
zwangerschap en kraamperiode. Zie ook 
de rubriek Lopend onderzoek over dit 
onderwerp elders in dit nummer. ■

Van der Pol LM, et al. Pregnancy-adapted 
YEARS algorithm for diagnosis of sus-
pected pulmonary embolism. N Engl J Med 
2019;380:1139-49. 

Een kwantitatieve D-dimeertest in combinatie met een aangepaste beslisregel lijkt ook in 
de zwangerschap bruikbaar. Foto: iStock

Orale immunotherapie bij patiënten 
met een pinda-allergie vergroot de 
kans op anafylactische reacties ten 
opzichte van placebo of vermijding, 
hoewel er bij provocatietesten wel de-
sensibilisatie optreedt. Dat is de con-
clusie van een systematische review. 

De auteurs includeerden 12 RCT’s met 
in totaal 1041 patiënten. De media-
ne leeftijd van de deelnemers en de 
follow- uptijd waren respectievelijk 8,7 
en 1 jaar. Orale immunotherapie werd 
in acht RCT’s vergeleken met placebo, 
in drie met vermijdingstherapie en in 

één met sublinguale immunotherapie. 
De belangrijkste uitkomstmaat was 
het optreden van een (anafylactische) 
allergische reactie. De secundaire uit-
komstmaat was het doorstaan van een 
provocatietest: ongestoord een vooraf 
bepaalde hoeveelheid pinda’s kunnen 

Meer anafylaxie bij orale immunotherapie voor pinda-allergie
Vincent van Vugt

Lees verder op pagina 13

Lees ook: ‘Nieuw onderzoek naar de 
diagnostiek van longembolie’ van 
Rosanne van Maanen op www.henw.org 
en pagina 78 van dit nummer.
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Hyperemesis gravidarum (HG) is de 
belangrijkste reden voor ziekenhuis-
opnames in de vroege zwangerschap. 
Uit een Noors kwalitatief onderzoek bij 
107 vrouwen met HG bleek dat de psy-
chosociale gevolgen groot zijn. Van de 
vrouwen veranderde 19% van huisarts 
uit ontevredenheid over de begeleiding. 
Bewustwording van de impact en meer 
kennis over de behandeling kunnen dit 
hopelijk voorkomen.

Hyperemesis gravidarum komt voor bij 
0,3 tot 3% van de zwangere vrouwen en 
is geassocieerd met een verhoogd risico 
op vroeggeboorte en een laag geboorte-
gewicht. De diagnose wordt doorgaans 
gesteld bij meer dan 5% gewichtsver-
lies, ketonurie en dehydratie. Doordat 
misselijkheid en braken fysiologische 
verschijnselen van de zwangerschap zijn, 
kunnen de klachten worden onderschat 
door zowel professionals als de patiënt 
en haar omgeving.
In dit cross-sectionele onderzoek wer-
den vrouwen telefonisch geïnterviewd 
die zwanger waren of zwanger waren 
geweest (korter dan twee jaar geleden) 

en HG hadden. De vrouwen vulden ook 
een online vragenlijst in. De werving 
vond plaats via Facebook en via de pati-
entenvereniging van vrouwen met HG. 
Driekwart van de vrouwen bleek één 
of meerdere malen te zijn opgenomen 
(gemiddelde duur 14 dagen, SD ± 18 
dagen), de helft was de gehele zwanger-
schap ziek en meer dan 90% gebruikte 
medicatie (71,0% metoclopramide en 
51,4% meclozine). Opvallend was dat de 
helft van de vrouwen zich niet serieus 
genomen voelde door de huisarts of 
verloskundige en pas laat in de zwan-
gerschap met medicatie was gestart; van 
de vrouwen die met ziekteverlof ging, 
kreeg nog 54,5% geen medicamenteuze 
behandeling.
HG is zeldzaam is en in dit onderzoek 
werd een geselecteerde groep vrou-
wen geïnterviewd, maar toch kun je 
concluderen dat het belangrijk is de 
klachten serieus te nemen en tijdig 
medicamenteuze behandeling te starten. 
De NHG-Standaard Zwangerschap en 
kraamperiode adviseert meclozine als 
middel van eerste en metoclopramide 
als middel van tweede keus. Beide mid-

delen kunnen veilig worden gebruikt in 
de zwangerschap. ■

Havnen GC, et al. Women’s perspectives 
on the management and consequences 
of hyperemesis gravidarum - a descriptive 
interview study. Scand J Prim Health Care 
2019;37:30-40.

Onderschat impact hyperemesis gravidarum niet
Loes Wouters

Neem misselijkheid tijdens de zwangerschap 
serieus en schrijf zo nodig medicatie voor. 
 Foto: iStock

eten in een gecontroleerde omgeving. 
Patiënten die orale immunotherapie 
kregen, hadden een drie keer zo groot 
risico om een anafylactische reactie 
te krijgen als patiënten die geen orale 
immunotherapie kregen (relatief 
risico (RR) 3,12; 95%-BI 1,76 tot 5,55; 
9 RCT’s). Ook traden vaker niet-an-
afylactische allergische reacties op, 
zoals braken (RR 1,79; 95%-BI 1,35 tot 
2,38), en werd vaker een adrenaline-in-
jectie gegeven (RR 2,21; 95%-BI 1,27 
tot 3,83). Patiënten die orale immuno-
therapie kregen, hadden wel een veel 
grotere kans om een provocatietest 
succesvol te doorstaan (RR 12,42; 95%-
BI 6,82 tot 22,61).

In de meeste RCT’s wordt de provo-
catietest gebruikt om aan te tonen 
dat immunotherapie desensibilisatie 
veroorzaakt. In deze review bekeken 
de auteurs juist de uitkomsten die 
voor de patiënt belangrijk zijn en 

die blijken een stuk minder gunstig. 
Alhoewel de orale immunotherapie 
voor desensibilisatie zorgt, lijken de 
patiënten er niet op vooruit te gaan 
wat betreft het niet meer krijgen van 
een anafylactische reactie, en gaan 
ze er mogelijk zelfs iets op achteruit. 
Het begeleidend redactioneel stelt dat 
meer focus op preventie nodig is door 
tijdige introductie van pinda’s in de 
voeding bij kleine kinderen. En dat is 
iets om mee te nemen in de voorlich-
ting aan patiënten. ■

Chu DK, et al. Oral immunotherapy for pe-
anut allergy (PACE): a systematic review 
and meta-analysis of efficacy and safety. 
Lancet 2019;393:2222-32.

Tijdige introductie van pinda’s in de voe-
ding bij kleine kinderen is een goede vorm 
van preventie. Foto: iStock

Vervolg van pagina 10
Wij hebben 
een nieuwe 
naam.

De Levenseindekliniek heet 
voortaan Expertisecentrum 
Euthanasie. Logisch, er is geen 
kliniek en we houden ons bezig 
met euthanasie: één van de 
mogelijkheden bij een naderend 
levenseinde. De nieuwe naam 
Expertisecentrum Euthanasie 
maakt een einde aan de 
verwarring. 

Ons werk blijft hetzelfde: wij delen de deskundig-
heid die we de afgelopen jaren op het gebied van 
euthanasiezorg hebben opgebouwd. Artsen kunnen 
bij ons terecht voor advies, begeleiding van 
euthanasietrajecten en nascholing. En wij zijn er 
voor patiënten die – om wat voor reden dan ook – 
niet bij hun behandelaar terecht kunnen. Wij zijn 
honderdveertig gespecialiseerde artsen, 
verpleegkundigen en consulenten euthanasie. 
Expertisecentrum Euthanasie: zorgvuldig en 
zorgzaam. 

Kijk op expertisecentrumeuthanasie.nl voor 
informatie over onze consulenten euthanasie, 
geaccrediteerde nascholing en gespecialiseerde 
zorg.

‘Het is fijn  
als er iemand 
met je 
meedenkt.’

expertisecentrumeuthanasie.nl

Op de foto: Brenda Ott, huisarts, 

schakelde Expertisecentrum Euthanasie in.

foto Martijn Beekman

Postbus 13480, 2501 EL Den Haag

070 352 41 41 (op werkdagen van 9:30 

tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30 uur)

info@expertisecentrumeuthanasie.nl
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Onderzoek

Inleiding Van praktijkondersteuners wordt verwacht dat zij samen met chronische zieke patiënten doelen en 
actieplannen formuleren. Dit vraagt een verandering van hun rol: van medisch expert naar coach. Wij on-
derzochten de ervaringen van praktijkondersteuners en patiënten met COACH, een nieuwe aanpak voor 
gezamenlijke besluitvorming, en hun mening over de implementatiemogelijkheden van deze aanpak.

Methode Vijftien praktijkondersteuners in Noord-Limburg kregen een training in de nieuwe aanpak; 23 patiënten 
deden mee aan het onderzoek. De kwantitatieve en kwalitatieve procesevaluatie omvatte individuele 
interviews (n = 15), een focusgroep (n = 9) en vragenlijstonderzoek bij de praktijkondersteuners, inter-
views met patiënten (n = 10) en dertien audio-opnamen van een consult.

Resultaten De praktijkondersteuners vonden COACH waardevol om tot persoonsgerichte doelen te komen, maar 
moeilijk te integreren in de bestaande werkroutines. Ze ervoeren een rolconflict ten aanzien van het 
medisch protocol en voelden zich daarin weinig ondersteund door de huisartsen. De helft van de 
geïnterviewde patiënten merkte geen verschil in de werkwijze van de praktijkondersteuner; de anderen 
meldden dat de praktijkondersteuner meer vragen had gesteld en dat zij meer inzicht in hun situatie 
hadden gekregen.

Conclusie Om praktijkondersteuners daadwerkelijk te kunnen inschakelen bij gezamenlijke besluitvorming, zullen 
praktijkondersteuners en huisartsen samen moeten nadenken over een gezamenlijke rolopvatting.

INLEIDING
Praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in het 
zelfmanagement van chronisch zieke patiënten. Zij zien 
deze patiënten vaak en worden geacht samen met de 
patiënt een individueel zorgplan op te stellen. Een goed 
zorgplan omvat niet alleen medische doelen, maar ook 
doelen over het dagelijks functioneren, de omgeving en 
het psychosociaal welbevinden van de patiënt.1 Voor 
praktijkondersteuners is dat een uitdaging, omdat zij 
meestal volgens een vast medisch protocol werken.2 Ge-
zamenlijke besluitvorming vraagt van praktijkondersteu-
ners dat zij uit hun rol stappen van protocollair werkend 

medisch expert en zich meer opstellen als persoonsgericht 
werkende coach, met aandacht voor persoonlijke doelen 
en actieplannen. Hoe die rolverandering in de praktijk 
zijn beslag moet krijgen, is nog onduidelijk. 
Wij ontwikkelden samen met zorgprofessionals, experts 
en patiënten een aanpak om gezamenlijke besluitvorming 
over zelfmanagementdoelen en actieplannen te onder-
steunen, de conversation approach (COACH), en onder-
zochten de implementatie van deze aanpak en de ervarin-
gen van praktijkondersteuners en patiënten.3,4

METHODE
Aanpak
COACH omvat vier elementen. Ten eerste is er de Hand-
reiking gezamenlijke besluitvorming, een raamwerk voor 
gezamenlijke besluitvorming waarin niet alleen aandacht 
is voor het actieplan maar ook voor gezamenlijk doelen 
stellen [online tabel 1].5-7 Het tweede element is het vier-

Wat maakt samen beslissen zo 
complex?
Evaluatie van een aanpak voor praktijkondersteuners
Stephanie Lenzen, Ramon Daniëls, Loes van Bokhoven, Trudy van der Weijden, Anna Beurskens

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Lenzen SA, Daniëls R, Van Bokhoven MA, 
Van der Weijden T, Beurskens A. What makes it so difficult for nurses to coach 
patients in decision making? A process evaluation. Int J Nurs Stud 2017;80:1-
11. Publicatie gebeurt met toestemming.
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bollenmodel, een gesprekstool om die doelen samen met de 
patiënt te exploreren vanuit een biopsychosociaal perspectief. 
Het vierbollenmodel is gebaseerd op de International Classi-
fication of Functioning, Disability & Health (ICF) en vertaalt 
deze in eenvoudiger bewoordingen [figuur 1]. Het derde ele-
ment omvat vier voorbeeldprofielen van patiënten, aangezien 
elke patiënt een ander type coaching nodig heeft [tabel 2].10 
Het vierde element is een training bestaande uit een trainings-
dag, e-coaching, coaching-on-the-job en een follow-upbijeen-
komst, waarin de nadruk ligt op bewustwording van de eigen 
overtuigingen en leerbehoeftes.

Opzet en deelnemers
Voor deze kwalitatieve en kwantitatieve procesevaluatie rekru-
teerden we 15 praktijkondersteuners, werkzaam bij zorggroep 
Cohesie in Noord-Limburg. De deelnemende praktijkon-
dersteuners waren vrouwen in de leeftijd van 28 tot 55 jaar 
(gemiddeld 44,2 jaar) die werkten met chronisch zieke pati-
enten, minimaal een jaar werkervaring hadden en interesse 
getoond hadden in een training gezamenlijke besluitvorming. 
De praktijkondersteuners volgden de COACH-training en in-
cludeerden in totaal 23 patiënten met een chronische aandoe-
ning, onder wie 13 vrouwen, in de leeftijd van 41 tot 88 jaar 
(gemiddeld 62 jaar). De medisch-ethische toetsingscommissie 
van Zuyderland Heerlen keurde het onderzoek goed.

Dataverzameling en analyse
In het kader van het kwalitatieve onderzoek interviewden we 
alle praktijkondersteuners individueel over hun ervaringen 
met de COACH-aanpak en namen negen praktijkondersteu-
ners deel aan een focusgroep. Daarnaast interviewden we 
tien patiënten. Alle gesprekken werden opgenomen, getran-
scribeerd en geanalyseerd in sessies met het hele onderzoeks-
team.11 Er werd een analysedagboek bijgehouden.12

In het kader van het kwantitatieve onderzoek vulden alle 
praktijkondersteuners voor, tijdens en na de training een vra-
genlijst in over hun werkwijze met betrekking tot gezamenlij-
ke besluitvorming. Bovendien vroegen we hen om audio-op-
namen van consulten. In totaal ontvingen we 45 ingevulde 
vragenlijsten en 13 audio-opnamen (vier praktijkondersteu-
ners leverden ieder twee opnamen, vijf praktijkondersteuners 
leverden één opname, de overige zes leverden geen opnamen). 
De analyse van de vragenlijsten gebeurde met beschrijvende 
statistiek (gemiddelde en mediaan), die van de audio-opna-
men met een observatieformulier.

RESULTATEN
Ervaringen van praktijkondersteuners
De praktijkondersteuners vonden de patiëntprofielen waar-
devol en hadden ze gebruikt om te analyseren wat de patiënt 
nodig had om tot gezamenlijke besluitvorming te komen en 
weerstand tegen gedragsverandering te overwinnen.
Poh 1: ‘Als je een moeilijke patiënt voor je hebt zitten, kunnen de 
profielen helpen om te denken van “Ja, wat heeft hij nu nodig?”. 
Misschien moet ik niet te veel van hem vragen.’ (Poh, 43 jaar)

Het vierbollenmodel stimuleerde praktijkondersteuners om 
meer naar de omgeving en de copingstijlen van de patiënt te 
kijken. De gezamenlijk geformuleerde doelen werden daar-
door meer persoonsgericht.
Poh2: ‘Ja, mensen komen hier met hun diagnose diabetes. Maar 
dat is niet het hele verhaal. Met de vier bollen kun je het grotere 
geheel inzichtelijk maken.’ (Poh, 30 jaar)
De praktijkondersteuners hadden de training als heel posi-
tief ervaren. De individuele coaching leidde ertoe dat zij zich 
bewust werden van hun eigen sterke kanten en valkuilen.
Poh3: ‘Het is echt heel goed om te weten waar je allergisch voor 
bent. Door het proces heen leerde ik waar mijn allergieën zitten. 
Als je dat weet, dan kun je er veel beter mee omgaan.’ (Poh, 48 
jaar)
Ondanks de waardering voor de COACH-aanpak dachten 
de praktijkondersteuners dat het niet eenvoudig zal zijn deze 
te integreren in de dagelijkse praktijk. In het kader van het 
onderzoek gaf de zorggroep hen de vrijheid om niet ieder con-
sult dezelfde items na te lopen, maar tijd in te ruimen voor het 
verhelderen van doelen en actieplannen. Buiten dat onder-
zoeksverband misten ze handvatten om COACH te integreren 
in de bestaande protocollen; vooral door tijdgebrek.
Poh4: ‘Tijd is echt een probleem, hè? Ik heb geen tijd voor dit 
soort gesprekken als ik ook nog mijn protocol moet afwerken.’ 
(Poh, 39 jaar)
Veel praktijkondersteuners meenden dat zij van de huisarts 

Figuur 1

Vierbollenmodel

Mijn gezondheid =  medische (lichamelijke en mentale) klachten en hoe de 
patiënt deze ervaart.

Mijn activiteiten =  belemmeringen die de patiënt ervaart in dagelijkse activi-
teiten.

Mijn eigen manier =  hoe de patiënt omgaat met klachten en belemmeringen en 
hoe hij deze wil aanpakken.

Mijn omgeving  =  ervaren ondersteuning vanuit de sociale en de fysieke 
omgeving.
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niet mochten afwijken van het protocol en voelden zich onvol-
doende ondersteund. Zij hadden behoefte om ervaringen uit 
te wisselen en te reflecteren op hun nieuwe rol.
Poh5: ‘Ik zou dan echt graag meer feedback willen hebben en het 
erover willen hebben met collega’s en met de huisartsen. Volgens mij 
moeten wij dit samen oppakken in onze praktijk.’ (Poh, 28 jaar)
Praktijkondersteuners ervoeren een innerlijk rolconflict. Hoe 
belangrijk ze het ook vonden om tot persoonsgerichte doelen 
te komen, toch zagen ze het verzamelen van meetwaarden en 
het geven van medisch advies als hun hoofdverantwoordelijk-
heid.
Poh6: ‘Misschien is dat niet correct, maar ik moet toch ook 
gewoon naar die bloedwaarden kijken eerst. Soms is dat gewoon 
mijn eerste prioriteit.’ (Poh, 43 jaar)

Implementatie
De praktijkondersteuners focusten ook tijdens het onderzoek 
vaak op de medische aspecten en spraken daardoor weinig 
over het dagelijks functioneren of de omgeving van de patiënt. 
Expliciete doelen werden nauwelijks geformuleerd. Getuige de 
vragenlijsten waren de praktijkondersteuners al bij aanvang 
van het onderzoek tevreden over hun eigen werkwijze; die 
tevredenheid nam toe op de twee latere meetmomenten.

Ervaringen patiënten
Van de tien geïnterviewde patiënten merkten er vijf geen 
verschil in de werkwijze van hun praktijkondersteuners. De 
anderen gaven aan dat hun praktijkondersteuner meer vragen 
stelde en beter luisterde. Twee patiënten meldden dat zij door 
het vierbollenmodel meer inzicht hadden gekregen in hun ei-
gen situatie; twee anderen vonden het fijn dat zij een concreet 
actieplan hadden afgesproken.
P1: ‘Ja, we hebben gewoon afgesproken dat ik twee kilo ga verlie-
zen in de komende twee maanden. Ik ga drie keer per week een 
rondje wandelen.’ (Patiënt, 60 jaar)

Tabel 2

 

Vier typen patiënten en wijze van coaching bij elk type

ac
ce

pt
at

ie

hoog type 2 type 1

gemotiveerd om regie over gezondheid te nemen en doelen te stellen,  
maar weinig vaardigheden om dat te doen en weinig inzicht in eigen situatie

zelfbewust, goed geïnformeerd, neemt regie over eigen gezondheid

laag

type 4 type 3

passief, terughoudend, vindt het moeilijk om te reflecteren,  
lijkt ongemotiveerd

laat (passieve of actieve) weerstand zien, legt de verantwoordelijkheid  
voor het niet-halen van doelen buiten zichzelf

laag hoog
veronderstelde controle

Coaching
Type 1 Weinig ondersteuning nodig bij het exploreren van de situatie en het stellen van doelen (laat de patiënt bijvoorbeeld het vierbollenmodel zelfstandig invullen en 

doelen formuleren)
Type 2 Bied structuur en overzicht (bespreek bijvoorbeeld de vier bollen een voor een), ondersteun de patiënt bij het stellen van doelen: niet te veel en op korte termijn 

haalbaar
Type 3 Toon empathie voor weerstand en voor gevoelens bij de patiënt, deel de eigen professionele expertise en ondersteun het stellen van haalbare doelen
Type 4 Toon empathie en bekrachtig de patiënt, geef structuur in de communicatie (Bv: een bol per consult), en het identificeren van doelen (geef voorbeelddoelen)

WAT IS BEKEND?
■■ Praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in 

het zelfmanagement van chronisch zieke patiënten.
■■ Zelfmanagementondersteuning vraagt van praktijk-

ondersteuners dat zij uit hun rol stappen van proto-
collair werkend medisch expert en meer aandacht 
hebben voor persoonlijke doelen en actieplannen.

WAT IS NIEUW?
■■ Er zijn praktische tools ontwikkeld die praktijkonder-

steuners kunnen helpen meer persoonsgericht te 
werken en tot gezamenlijke besluitvorming te komen.

■■ Praktijkondersteuners ervaren door de overgang 
naar meer persoonsgericht werken een rolconflict 
waarover de hele huisartsenpraktijk zou moeten 
nadenken.De overgang van ziektegeoriënteerd 

naar persoonsgericht werken vraagt 
om een gezamenlijke visie op de rol  
van de praktijkondersteuner
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BESCHOUWING
Uit onze interviews blijkt dat praktijkondersteuners de 
COACH-aanpak waarderen, en dan vooral het werken met 
patiëntprofielen. Het gebruik van patiëntprofielen staat in de 
belangstelling, zie bijvoorbeeld de Self Management Scree-
ning (SeMaS).13 Er is echter meer onderzoek nodig naar de 
determinanten voor deze profielen, hun implementatie en hun 
effect op de gezamenlijke besluitvorming.
Ondanks hun waardering voor COACH vonden de praktijk-
ondersteuners de aanpak moeilijk te integreren in bestaande 
werkroutines en protocollen. Weinig patiënten ervoeren een 
verschil in de werkwijze van hun praktijkondersteuner. Ander 
onderzoek bevestigt dit. Praktijkondersteuners zien vaak het 
medische management en de metingen als hun kerntaak, en 
voelen zich voornamelijk verantwoordelijk voor de medische 
gezondheid van patiënten. Dat beperkt de mogelijkheden om 
tot gezamenlijke besluitvorming te komen.14,15 Enige jaren 
geleden werd al geconstateerd dat huisartsen praktijkon-
dersteuners meer steun moeten bieden bij de overgang van 
ziektegeoriënteerd naar persoonsgericht werken.16 Omdat 
praktijkondersteuners en huisartsen nauw samenwerken, 
vraagt deze verandering vooral om een gezamenlijke visie op 
de rol van de praktijkondersteuner. De eerste stap daarin is 
consensus over het belang van persoonsgerichte coaching en 
welke consequenties de nieuwe werkwijze heeft voor het hele 
team.17

Sterke punten en beperkingen
Een sterk punt van ons onderzoek is dat we zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve data gebruikt hebben. Daardoor hebben we 
een compleet beeld kunnen krijgen van de ervaringen van 
praktijkondersteuners en patiënten met COACH, en van de 
daadwerkelijke toepassing in de praktijk.
Een beperking is dat we alleen praktijkondersteuners hebben 
geïncludeerd die intrinsiek gemotiveerd waren om aan geza-
menlijke besluitvorming te gaan doen. Een andere beperking 
is dat de patiënten zijn geselecteerd door de deelnemende 
praktijkondersteuners.

CONCLUSIE
COACH geeft praktijkondersteuners handvatten om maat-
werk te leveren en naar de mens achter de patiënt te kijken. 
Patiënten kunnen door COACH een breder inzicht krijgen in 
hun eigen situatie. Om meer aandacht te kunnen besteden aan 
persoonsgerichte doelen en actieplannen zullen praktijkon-
dersteuners echter anders moeten omgaan met de bestaande 
protocollen en metingen. Dit vraagt reflectie van de hele 
huisartsenpraktijk. ■
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Onderzoek

INLEIDING
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bac-
terie Borrelia Burgdorferi, die wordt overgebracht via 
geïnfecteerde teken.1 Tussen 1990 en 2009 namen 
huisartsen een stijgend aantal infecties waar, dat zich in 
de jaren daarna leek te stabiliseren.2-6 De International 
Classification of Primary Care (ICPC) bevatte toen nog 
geen code voor de ziekte van Lyme en men moest zich 
tevreden stellen met ruwe, jaarlijkse schattingen. Wij 
onderzochten de incidentie van de ziekte van Lyme in 
de elektronische medische dossiers (EMD) van Neder-
landse huisartsenpraktijken tussen 2009 en 2014. We 
analyseerden ook de karakteristieken van patiënten die 
de ziekte van Lyme kregen, met welke symptomen ze 
zich presenteerden en in hoeverre de huisartsen zich 
bij diagnostiek en behandeling hielden aan de Richtlijn 

Lyme-borreliose, die in 2004 werd opgesteld door het 
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (een 
herziene versie verscheen in 2013, in samenwerking met 
RIVM en NHG).7,8

METHODE
Onderzoeksopzet en populatie
De data voor dit observationele onderzoek betrokken 
we uit de registraties van het Family Medicine Network 
(FaMe-net).9,10 De 24 huisartsen in dit netwerk, met 
verspreid over Nederland ongeveer 30.000 ingeschreven 
patiënten, registreren sinds 1971 alle contacten tussen 
huisartsen en patiënten. Ze coderen iedere ziekte-episode 
(reeks van contacten behorende tot één gezondheidspro-
bleem) volgens de ICPC-2 en tevens met de International 
Classification of Diseases (ICD-10).11,12 Bij ieder contact 
registreren de huisartsen de diagnose en de diagnostische 
en therapeutische interventies volgens de ICPC. De validi-
teit van deze registratie is hoog, omdat de huisartsen in 
maandelijkse bijeenkomsten de coderingen bespreken en 
elkaar spiegelinformatie geven.
Bij gebrek aan een specifieke code in de ICPC-2 voor de 

Inleiding Voor de incidentie van de ziekte van Lyme zijn tot nog toe slechts ruwe schattingen beschikbaar. Wij 
onderzochten de incidentie van Lyme op basis van elektronische dossiers uit Nederlandse huisart-
senpraktijken over de periode 2009-2014. Verder analyseerden we de kenmerken van de betreffende 
patiënten en keken we in hoeverre de huisartsen de CBO-richtlijn uit 2013 volgden.

Methode In het eerstelijns registratienetwerk FaMe-net selecteerden we dossiers uit de jaren 2009-2014 die 
specifieke ICPC- en ICD-codes bevatten.

Resultaten We identificeerden 212 patiënten met Lyme. De gemiddelde incidentie was 117 per 100.0000 patiënten 
per jaar. Er was geen significante trend in de incidentie gedurende de onderzoeksperiode. Voor 95% van 
de patiënten was huiduitslag of een insectensteek de reden om naar de huisarts te gaan. Bijna ieder-
een (99%) kreeg een antibioticum voorgeschreven en voor 25% werd bloedonderzoek aangevraagd. Bij 
46% volgde de huisarts de CBO-richtlijn niet volledig, meestal door een te lange antibioticakuur voor te 
schrijven of ten onrechte bloedonderzoek aan te vragen.

Conclusie Een huisarts met een normpraktijk van 2250 patiënten ziet jaarlijks gemiddeld drie patiënten met de 
ziekte van Lyme. Naast verwachtingen, wensen of angsten van de patiënt kan onbekendheid met de 
richtlijn een reden zijn om de richtlijn niet precies te volgen.

Ziekte van Lyme in de Nederlandse 
 huisartsen praktijk
Annemarie Uijen, Martijn Methorst, Henk Schers, Waling Tiersma†, Jeannine Hautvast, Ellen van Jaarsveld
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ziekte van Lyme selecteerden we allereerst alle patiënten met 
ICPC-code S12 (insectensteek); ICPC-code A78 (infectieziek-
te nao) in combinatie met ICD-code A69.2 of A26.0 (ziekte 
van Lyme of cutaan erysipeloïd); ICPC-code L70 (infectieziek-
te bewegingsapparaat) in combinatie met ICD-code M01.2 
(artritis bij Lyme); ICPC-code N71 (meningitis/encefalitis) 
in combinatie met ICD-code G01 (meningitis bij Lyme); en 
ICPC-code N94 (perifere neuritis/neuropathie) in combinatie 
met ICD-code G63.0 (polyneuropathie bij Lyme). Vervolgens 
zochten we in alle geselecteerde dossiers, inclusief vrije tekst 
en brieven van de specialist, naar een vermelding van de diag-
nose ‘Lyme’ of ‘erythema migrans’.

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling
De CBO-richtlijn bevat een beslisregel om te bepalen of 
bloedonderzoek dan wel een antibioticum geïndiceerd is na 
een tekenbeet. De herziening van 2013 verschilde daarin niet 
wezenlijk van de voorgaande versie; de belangrijkste verande-
ring betrof de mogelijkheid om – onder strikte voorwaarden 
– antibiotische profylaxe te geven.7,8

Statistische analyse
We berekenden de regressiecoëfficiënt om na te gaan of het 
verschil in incidentie (aantal episodes per 100.000 patiënten 
per jaar) over de jaren significant was. Twee onderzoekers 
(MM en AU) keken in de vrije tekst naar de (duur van de) 
symptomen waarmee de patiënt zich bij de huisarts presen-
teerde. We beoordeelden of de huisarts de richtlijn volgde 
aan de hand van de volgende variabelen: bloedonderzoek 
uitgevoerd (ja/nee); bloedonderzoek herhaald (ja/nee); 
antibioticum voorgeschreven (ja/nee); type antibioticum en 
dosering en duur van de behandeling. Als de patiënt zwanger 
was of allergisch was voor een antibioticum, dan werd de va-
riabele ‘type antibioticum’ standaard op ‘volgens de richtlijn’ 
gezet.

RESULTATEN
In totaal identificeerden we 212 patiënten met de ziekte van 
Lyme. We vonden een gemiddelde incidentie van 117 (SD 
24,9) per 100.0000 patiënten per jaar, zonder een significante 
trend in de incidentie over de onderzochte jaren.

Patiëntkarakteristieken
Bij 173 patiënten luidde de ICPC-code A78 (infectieziekte 
nao) in combinatie met ICD-code A69.2 of A26.0 (ziekte van 
Lyme of cutaan erysipeloïd); 38 patiënten hadden  ICPC-code 
S12 (insectensteek)  en 1 patiënt had ICPC-code N94 in 
combinatie met ICD10-code G63.0 (polyneuropathie). Er 
waren geen patiënten met ICPC-code L70 in combinatie 
met ICD10-code M01.2 (artritis) of N71 in combinatie met 
ICD10-code G01 (meningitis).
De gemiddelde leeftijd was 46,1 jaar (SD 20,5), 16% was 
jonger dan 20 en 27% ouder dan 60 jaar; 52% was vrouw. Bij 
elkaar werden 23 patiënten (10,8%) verwezen naar de speci-
alist, waarvan 11 (5%) naar de dermatoloog, 5 (2%) naar de 

internist, 2 (1%) naar de hematoloog en 1 naar respectievelijk 
een neuroloog, kno-arts, orthopeed en SEH; 1 patiënt werd 
verwezen naar een onbekende specialist. De verwijzingen 
hingen niet samen met leeftijd of geslacht. Gemiddeld had 
een patiënt binnen één episode 2,1 contacten met de huisarts 
(SD 2,5). Ook dit aantal was niet afhankelijk van leeftijd of 
geslacht.
Veruit de meeste patiënten (95%) presenteerden zich met een 
huiduitslag en/of een insectensteek bij de huisarts. Bij 8% wa-
ren spier- of gewrichtsklachten de reden voor het consult, bij 
5% angst voor de ziekte van Lyme, bij 5% pijn, jeuk of zwelling 
van de huid, bij 4% koorts, moeheid of zich ziek voelen en bij 
2% tintelende vingers, voeten of tenen.

Diagnostiek en behandeling
De huisartsen schreven aan 210 patiënten (99%) een antibio-
ticum voor en vroegen voor 52 patiënten (25%) bloedonder-
zoek aan. Bij 97 patiënten (46%) volgden ze hierbij de richtlijn 
niet volledig: bij 30 patiënten (14%) werd bloedonderzoek 
gedaan terwijl de richtlijn dit niet aanraadde en van de 186 
volwassenen die een antibioticumkuur kregen, kregen er 55 
(30%) een kuur van langer dan tien dagen (14-30 dagen). Bij 
kinderen waren de dosering en lengte van de kuur niet goed 
geregistreerd.

Huisartsen volgen de richtlijn niet altijd; er is sprake van overdiagnos-
tiek en overbehandeling. Foto: Istock

Tussen 1990 en 2009 namen  
huisartsen een stijgend aantal  

infecties waar
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Hoe meer contacten de patiënt had met de huisarts, hoe vaker 
deze de richtlijn niet volledig volgde (p = 0,04). In hoeverre de 
huisarts de richtlijn volgde, hield verder geen verband met de 
huisartsenpraktijk en ook niet met leeftijd of geslacht van de 
patiënt of met de duur van de symptomen.

BESCHOUWING
Voor zover ons bekend is dit het eerste onderzoek naar de 
incidentie van de ziekte van Lyme waarbij patiëntendossiers 
zijn gebruikt.6,7 We vonden geen verandering in de incidentie 
gedurende de periode 2009-2014. Bij de gevonden incidentie 
diagnosticeert een huisarts met een praktijk van 2250 patiën-
ten gemiddeld drie patiënten per jaar. De meeste patiënten die 
uiteindelijk de diagnose ‘ziekte van Lyme’ kregen, bezochten 
de huisarts vanwege huiduitslag of een insectensteek. Bijna 
de helft (46%) van de patiënten wordt niet geheel volgens de 
richtlijn behandeld.

Beperkingen en sterke punten
Een sterk punt van dit onderzoek is dat wij de incidentie van 
Lyme onderzochten op basis van dossiers. Dat maakt de re-
sultaten betrouwbaarder dan de ruwe schattingen uit eerdere 
onderzoeken. Daarbij heeft de registratie binnen FaMe-net 
een hoge validiteit omdat de deelnemende huisartsen die 
maandelijks evalueren.
Een zwak punt is dat het onderzoek afhankelijk was van de 
volledigheid en accuraatheid van de vrije tekst in de dossiers. 
Met name bij het bepalen of de richtlijnen zijn gevolgd kun-
nen we belangrijke informatie hebben gemist. Wel bleek dat 
de richtlijnen in alle praktijken in vergelijkbare mate gevolgd 
werden, dus het is niet aannemelijk dat bepaalde praktijken 
onze resultaten hebben vertekend. 

In het gebruik van gegevens uit FaMe-net schuilt mogelijk 
ook een beperking. De praktijken die aan dit netwerk deelne-
men, hebben affiniteit met onderzoek en volgen daarom de 
richtlijnen mogelijk beter dan andere praktijken. Het is echter 
niet aannemelijk dat dit invloed heeft gehad op de kenmerken 
van de patiënten en op de symptomen waarvoor zij naar de 
huisarts gingen.

Het volgen van de richtlijn 
Huisartsen volgen de richtlijn niet altijd, er is sprake van 
overdiagnostiek en overbehandeling. Dat kan komen omdat 
huisartsen de diagnose ‘ziekte van Lyme’ maar een paar keer 
per jaar stellen en daardoor niet zo vertrouwd zijn met het 
ziektebeeld – en dus met de richtlijn. Het kan ook voortkomen 
uit angst de diagnose te missen of onvoldoende te behandelen. 
Ook de verwachtingen en de onzekerheid van de patiënt zul-
len een rol spelen: is de aandoening wel voldoende behandeld 
als de huiduitslag niet volledig is verdwenen na een kuur van 
tien dagen?13-16

CONCLUSIE
Huisartsen kunnen de zorg voor patiënten met de ziekte van 
Lyme verbeteren door beter te letten op adequate diagnostiek 
en op de juiste behandeling met antibiotica. Daarbij kan meer 
(kwalitatief) onderzoek naar de redenen om de richtlijn niet 
te volgen wellicht helpen. Misschien zijn sommige adviezen in 
de richtlijn niet haalbaar in de huisartsenpraktijk, of hebben 
huisartsen meer nascholing nodig om vertrouwd te raken met 
de inhoud van de richtlijn.
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WAT IS BEKEND?
■■ Bij gebrek aan een eigen ICPC-code is de incidentie van 

de ziekte van Lyme lange tijd gebaseerd geweest op een 
ruwe schatting.

WAT IS NIEUW?
■■ Tussen 2009 en 2014 is de incidentie van Lyme niet 

toegenomen.
■■ Nagenoeg alle patiënten krijgen een antibioticumkuur en 

bij een kwart wordt bloedonderzoek aangevraagd; 11% 
wordt verwezen.

■■ Bij bijna de helft (46%) van de patiënten volgt de huis-
arts de CBO-richtlijn niet precies.
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Onderzoek

Inleiding Op initiatief van partijen binnen de huisartsenzorg zijn in 2018 de kernwaarden en kerntaken van de 
huisarts(enzorg) herijkt. In dit artikel staat de vraag centraal hoe burgers aankijken tegen die kern-
waarden en kerntaken.

Methode Als onderdeel van het herijkingsproces hebben we met behulp van het Consumentenpanel Gezond-
heidszorg van het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers.

Resultaten De enquête is ingevuld door 753 panelleden (respons 50,2%). Uit de resultaten blijkt dat burgers over 
het algemeen ruim tevreden zijn over de huidige huisartsenzorg. Zo geven de respondenten gemiddeld 
een 8,2 als rapportcijfer aan de kwaliteit van zorg door hun huisarts. Ook zijn bijna negen op de tien 
respondenten tevreden met de openingstijden van hun huisartsenpraktijk. Wat betreft de kernwaarden 
vinden respondenten het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun 
patiënten kennen. Preventie en eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen over sociale proble-
matiek beschouwen de respondenten minder als kerntaken van de huisarts.

Conclusie De opvattingen van burgers sluiten aan bij de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisarts(en-
zorg).

INLEIDING
In de afgelopen jaren hebben verschillende (maatschap-
pelijke) ontwikkelingen en hervormingen binnen de 
gezondheidszorg plaatsgevonden die directe gevolgen 
hebben voor het takenpakket van huisartsen. Deze 
ontwikkelingen vergroten de druk op de huisartsenzorg. 
Daarom heeft een groot aantal bij de huisartsenzorg be-
trokken partijen het initiatief genomen om de kernwaar-
den en kerntaken van de huisarts(enzorg) te herijken, om 
zo de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden.
De herijkte kernwaarden en -taken zijn gepresenteerd op 
21 januari 2019 in Woudschoten, waar precies zestig jaar 
geleden de basis werd gelegd voor de huidige taakom-
schrijving voor de huisartsenzorg. Het herijkingsproces 
bestond uit een uitvoerige uitvraag onder de beroeps-
groep, onder andere door denksessies met leden uit de 
beroepsgroep en een online enquête onder huisartsen. Als 
onderdeel van het proces is ook een online enquête onder 
burgers afgenomen. De resultaten hiervan staan centraal 
in dit artikel; het volledige verslag van de resultaten is 
elders te vinden.1 Wat vinden burgers de belangrijkste 
kernwaarden van de huisarts en wat beschouwen zij als 
de kerntaken van de huisarts? En welke taken kunnen 

volgens burgers, als er gekozen moet worden, eventueel 
door anderen dan de huisarts worden gedaan? In dit arti-
kel beantwoorden we deze vragen en bespreken we hoe de 
visie van burgers aansluit bij de herijkte kernwaarden en 
kerntaken. Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen 
over het herijken van de kernwaarden en kerntaken van 
de huisarts(enzorg).

METHODE
Consumentenpanel Gezondheidszorg
In de periode tussen 22 november en 16 december 2018 
namen we een online enquête af onder burgers met 
behulp van het Nivel Consumentenpanel Gezondheids-
zorg [online kader]. De enquête is verstuurd naar een 
steekproef van 1500 panelleden, representatief voor de al-
gemene bevolking in Nederland van 18 jaar en ouder naar 
leeftijd en geslacht. De panelleden die niet reageer den, 
kregen in totaal drie online herinneringen. De enquête is 
ingevuld door 753 panelleden (een respons van 50,2%).

Online enquête
Centraal in de burgerenquête stonden de kernwaarden en 
-taken van de huisarts(enzorg). Daarnaast bevatte deze 

Burgers over  kernwaarden en 
kerntaken huisarts
Anne Brabers, Niek de Wit, Bart Meijman, Judith de Jong
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onder andere vragen over de tevredenheid van burgers over 
de huisartsenzorg. Onderzoekers van het Nivel (twee van de 
auteurs, AB en JdJ) hebben de enquête voor burgers opgesteld 
in samenwerking met enkele huisartsen uit de stuurgroep van 
het project Toekomst Huisartsenzorg (de andere twee auteurs, 
NdW, BM). De enquête onder huisartsen vormde hierbij het 
uitgangspunt, waarbij we vragen uit deze enquête hebben 
‘vertaald’ naar vragen voor burgers.
Wat betreft de tevredenheid over de huisartsenzorg hebben we 
onder andere vragen opgenomen over de tevredenheid met 
de openingstijden van de praktijk en de mate waarin burgers 
snel genoeg terecht kunnen bij hun huisartsenpraktijk, en 
meer specifiek de huisarts van hun voorkeur. Ook hebben we 
de respondenten gevraagd een rapportcijfer (van 1 tot 10) te 
geven voor een aantal aspecten van de huisartsenzorg. Wat 
betreft de kernwaarden hebben we de respondenten zeven-
tien verschillende aspecten van het werk van huisartsen in 
Nederland voorgelegd. De respondenten mochten hieruit 
maximaal vijf aspecten kiezen en moesten deze rangschik-
ken van 1 tot 5, waarbij 1 het aspect is wat zij het belangrijkst 
vinden. We hebben de respondenten vervolgens uitgelegd dat 
het vak van huisarts heel breed is en dat de huisarts niet alles 
zelf kan doen. Dit betekent dat soms besloten moet worden 
wat de huisarts doet en wat anderen doen. De panelleden 
kregen tien kerntaken voorgelegd en we vroegen ze welke van 
deze kerntaken anderen zouden kunnen uitvoeren wanneer de 
huisarts niet voldoende tijd heeft. De respondenten mochten 
maximaal drie taken uitkiezen. Daarnaast hebben we ze nog 
zestien stellingen over de kernwaarden en -taken voorgelegd, 
waarbij de respondenten moesten aangeven of ze het met de 
stellingen eens of oneens waren. Tot slot kregen de respon-

denten vragen over de beschikbaarheid van de huisartsenzorg 
voor zowel niet-spoedeisende als spoedeisende vragen, en 
voor terminaal-palliatieve zorg.

Statistische analyses
Acht van de 753 respondenten stonden niet ingeschreven 
bij een vaste huisartsenpraktijk. Deze acht deelnemers lieten 
we buiten de analyses, omdat veel vragen gingen over de 
eigen huisarts(praktijk) en ze deze niet konden invullen. We 
voerden de analyses dus uit op de gegevens van 745 respon-
denten. Deze groep respondenten was naar leeftijd en geslacht 
niet helemaal representatief voor de algemene bevolking van 
achttien jaar en ouder, ook al was de steekproef dit wel. Dit 
komt omdat ouderen relatief vaker hebben deelgenomen dan 
jongeren. We pasten een weging toe om hiervoor te corrige-
ren, waarbij de gebruikte weegfactoren varieerden van 0,54 tot 
2,11. De beschrijvende analyses voerden we uit met STATA, 
versie 15.0.

RESULTATEN
Beschrijving van de respondenten
De helft van de respondenten was vrouw en de gemiddelde 
leeftijd was 58 jaar (spreiding 25-89 jaar). De meerderheid 
(85,0%) van de respondenten gaf aan langer dan vijf jaar te 
staan ingeschreven bij hun huisartsenpraktijk. Van de respon-
denten gaf 81,8% aan in de afgelopen twaalf maanden voor 
zichzelf contact te hebben gehad met hun huisartsenpraktijk; 
23,2% had voor zichzelf contact opgenomen met de huisart-
senpost.

Tevredenheid over de huisartsenzorg
Negen op de tien (88,3%) respondenten gaf aan tevreden te 
zijn met de openingstijden van hun huisartsenpraktijk. Een 
deel van degenen die niet tevreden zijn, wilde een avond-
openstelling (5,7%). Een aantal respondenten noemde andere 
redenen waarom ze niet tevreden zijn, zoals het feit dat er 
geen inloopspreekuur meer is en dat de praktijk vaak gesloten 
is in verband met vakantie.
Uit [figuur 1] blijkt dat ruim de helft (55,8%) meestal of altijd 
bij dezelfde huisarts binnen de praktijk komt. Bijna negen 
op de tien (87,6%) gaf aan dat ze bij een klacht die voor hen 
belangrijk is meestal of altijd terecht kunnen bij de huisarts 
van hun voorkeur. Ook zei 91,6% meestal of altijd snel genoeg 
terecht te kunnen bij de huisartsenpraktijk voor een klacht die 
voor hen belangrijk is.
De respondenten gaven gemiddeld een 8,2 voor de kwaliteit 
van zorg door hun huisarts (op een schaal van 1 tot 10). De 
kwaliteit van de zorg op de huisartsenpost kreeg van de res-
pondenten gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer en de huisart-
senzorg in Nederland in het algemeen een 7,7.

Kernwaarden en kerntaken
Met betrekking tot de kernwaarden van de huisarts(enzorg) 
gaven respondenten aan het vooral belangrijk te vinden dat 
huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiën-

WAT IS BEKEND?
■■ In 2018 zijn de kernwaarden en kerntaken van de 

huisarts(enzorg) herijkt.
■■ Onderdeel van dit proces was een online enquête 

onder burgers die inzicht moest geven in de manier 
waarop zij aankijken tegen de kernwaarden en kern-
taken van de huisarts(enzorg). 

WAT IS NIEUW?
■■ Uit de resultaten blijkt dat burgers over het algemeen 

ruim tevreden zijn over de huidige huisartsenzorg. 
■■ Ook vinden burgers het belangrijk dat huisartsen 

deskundig en betrokken zijn. Sociale problematiek en 
preventie zien ze minder als taak van huisartsen.

■■ Deze opvattingen van burgers sluiten aan bij de her-
ijkte kernwaarden en kerntaken van de huisarts(en-
zorg).

■■ Burgers vinden wel vaker dan huisartsen dat de 
huisarts persoonlijk voor terminale zorg beschikbaar 
moet zijn.
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ten kennen [figuur 2]. Ook vonden respondenten het be-
langrijk dat alle mensen naar een huisarts kunnen gaan en ze 
wanneer dat nodig is kunnen rekenen op de huisarts.
Ook vinden bijna alle respondenten dat het een goede zaak is 
als hun huisarts meedoet aan het opleiden van nieuwe huis-
artsen en aan wetenschappelijk onderzoek: 96,0% was het eens 
met de stelling ‘Ik vind het een goede zaak dat mijn huisarts 
meedoet aan het opleiden van nieuwe huisartsen’ en 92,8% 
was het eens met de stelling ‘Ik vind het een goede zaak dat 
mijn huisarts meedoet aan wetenschappelijk onderzoek dat 
van belang is voor de huisartsenzorg’.
[Figuur 2] laat ook zien dat respondenten aangaven het het 
minst belangrijk te vinden dat huisartsen betrokken zijn bij 
problemen in de samenleving, dat zij zelf kunnen kiezen hoe-
veel uren zij werken en dat zij zich specialiseren (bijvoorbeeld 
in kleine operaties).
Uit [figuur 3] blijkt dat bijna zes op de tien (58,2%) respon-
denten vonden dat, wanneer de huisarts niet voldoende tijd 
heeft, anderen dan de huisarts eerste aanspreekpunt kunnen 
zijn voor mensen met vragen over sociale problematiek. 
Ook preventie zien de respondenten als een taak die anderen 
kunnen uitvoeren. Ongeveer een derde vond dat taken, zoals 
het voorkomen dat gezonde mensen ziek worden en adviseren 
over gezondheid en leefstijl door anderen kunnen worden 
uitgevoerd.

Beschikbaarheid van de huisartsenzorg
Van de respondenten wilde ruim de helft (56,8%) dat huisart-
senzorg voor niet-spoedeisende vragen doordeweeks tijdens 
kantoortijden beschikbaar is [figuur 4]. Bijna vier op de tien 
wilden dat voor dergelijke vragen huisartsenzorg doordeweeks 

van 8:00 tot 20:00 uur beschikbaar is. Bijna driekwart van de 
respondenten was van mening dat huisartsenzorg 24 uur per 
dag zeven dagen per week beschikbaar moet zijn voor spoed-
eisende vragen.
Met betrekking tot terminaal-palliatieve zorg vond ruim de 
helft (55,5%) van de respondenten dat de huisarts zelf doorde-
weeks tijdens kantoortijden en daarbuiten op door de huisarts 
zelf gekozen tijdstippen beschikbaar moet zijn [figuur 5]. 
Verder was bijna vier op de tien van mening dat de huisarts 
zelf hiervoor 24/7 beschikbaar moet zijn.

BESCHOUWING
Uit de resultaten blijkt dat burgers over het algemeen ruim 
tevreden zijn over de huidige vormgeving van de huisartsenzorg 
en dat zij en huisartsen wat betreft de kernwaarden en kerntaken 
van de huisarts(enzorg) op één lijn zitten. Er zijn wel verschillen 
van inzicht met betrekking tot de invulling van palliatieve zorg 
en het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Over het 
algemeen zijn de resultaten behoudend; op grond van de burge-
renquête is er weinig verandering nodig. Dat is ook niet vreemd, 
want de respondenten zijn tevreden over de huidige situatie. 

Burgers blijken het vooral belangrijk te vinden dat huisartsen 
deskundig en betrokken zijn, en dat ze hun patiënten kennen. 
Dit sluit aan bij de resultaten van de enquête onder huisartsen, 
waaruit bleek dat ook huisartsen het leveren van goede zorg 

Drie vragen over terecht kunnen bij de huisarts
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Hoe vaak komt u bij dezelfde huisarts 

binnen uw huisartsenpraktijk? 
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Hoe vaak kunt u bij een klacht die voor u 
belangrijk is terecht bij de huisarts van uw 

voorkeur, binnen uw huisartsenpraktijk? 
(n = 735, gewogen)

Kunt u bij een klacht die voor u 
belangrijk is snel genoeg terecht 

bij uw huisartsenpraktijk? 
(n = 734, gewogen)

Figuur 1

Burgers gaven gemiddeld een 8,2 voor 
de kwaliteit van zorg door hun huisarts
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Figuur 2

De respondenten konden aangeven hoe ze over een aantal aspecten van het werk van huisartsen in Nederland dachten. Ze mochten 
maximaal vijf aspecten kiezen, en deze rangschikken. Wat ze het belangrijkst vonden, gaven ze de waarde 1, wat ze daarna het belang-
rijkst vonden waarde 2, enzovoort (n = 745, gewogen).

1 2 3 4 5 niet gekozenRangorde 1-5, 1 meest belangrijk, 5 minst belangrijk
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...huisartsen hun patiënten kennen

...alle mensen naar een huisarts kunnen gaan 

...patiënten op hun huisarts en zijn/haar team kunnen rekenen wanneer het nodig is

...huisartsen het overzicht houden over wat er met hun patiënten gebeurt

...huisartsen inspelen op de behoe�en van hun patiënten

...huisartsen samenwerken in een team met andere zorgverleners
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...huisartsen ona�ankelijk kunnen werken

...huisartsen klachten, problemen en vragen van alle mensen kunnen beantwoorden

...huisartsen eindverantwoordelijk zijn voor wat er in de huisartsenpraktijk gebeurt

...huisartsen alleen de zorg verlenen die nodig is

...huisartsen zich specialiseren (bijvoorbeeld in kleine operaties) 

...huisartsen zelf kunnen kiezen hoeveel uren zij werken 

...betrokken zijn bij problemen in de samenleving

Ik vind het belangrijk dat...

Hieronder staat een aantal aspecten van hoe huisartsen in Nederland werken. 
We willen graag weten wat u, als patiënt bij die huisartsen, belangrijk vindt

Figuur 3

Taken die volgens de respondenten ook door anderen kunnen worden gedaan wanneer de huisarts niet voldoende tijd heeft  
(n = 684, gewogen)

Als de huisarts niet voldoende tijd heeft, vind ik dat de volgende taken ook door anderen kunnen worden gedaan…
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en het kennen van hun patiënten als essentie van het huisart-
senvak zien.
Ook het opleiden van nieuwe huisartsen en meedoen aan 
wetenschappelijk onderzoek zien burgers als taken van de 
huisarts. Huisartsen zelf rekenen vooral het meedoen aan on-
derzoek veel minder tot hun kerntaken, zo bleek uit de huis-
artsenenquête; 72% van hen vindt dat alle huisartsen samen 
met universiteiten verantwoordelijk zijn voor het opleiden van 
nieuwe huisartsen en 46% geeft aan zelf als huisarts structureel 
mee te willen doen aan wetenschappelijk huisartsgeneeskun-
dig onderzoek. Bedenk daarbij wel dat de respondenten van 
de burgerenquête, als deelnemer aan het Nivel Consumenten-
panel Gezondheidszorg, mogelijk positiever aankijken tegen 
wetenschappelijk onderzoek dan de gemiddelde Nederlander.
Burgers vinden minder vaak dat huisartsen het eerste aan-
spreekpunt moeten zijn voor mensen met vragen over sociale 
problemen. Daarnaast zijn ze minder vaak van mening dat 
preventie tot de taken van de huisarts behoort.2,3 Uit de 
enquête onder huisartsen bleek dat ook de huisartsen zelf 
het oplossen van sociale problematiek en de uitvoering van 
populatiegerichte preventie niet tot hun kerntaken rekenen. 
Huisartsen zien zichzelf daarentegen wel als de aangewezen 
persoon voor het signaleren van sociale problemen en voor 
het bieden van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie aan 
de individuele patiënt. De resultaten van de enquête onder 
huisartsen worden binnenkort gepubliceerd in het derde arti-
kel van deze serie.
Wanneer we kijken naar de beschikbaarheid van de huisart-
senzorg wil ruim de helft van de burgers dat de huisartsenzorg 
voor niet-spoedeisende vragen doordeweeks tijdens kantoor-
tijden beschikbaar is. In de huisartsenenquête gaf iets meer 
dan de helft (54%) aan te vinden dat reguliere huisartsenzorg 

doordeweeks tijdens kantoortijden beschikbaar moet zijn. 
Voor spoedeisende vragen wil bijna driekwart van de burgers 
dat huisartsenzorg 24/7 beschikbaar is. Dit laatste strookt met 
zowel de herijkte kernwaarde ‘continu’ als de herijkte kerntaak 
‘spoedeisende huisartsenzorg’. Dit betekent dat huisartsenzorg 
24 uur per dag beschikbaar is voor gezondheidsklachten die 
medisch gezien direct of binnen enkele uren moeten worden 
beoordeeld.3,4

Met betrekking tot terminaal-palliatieve zorg zien we een 
discrepantie tussen de mening van burgers en die van huis-
artsen. Ruim de helft van de burgers vindt dat de huisarts zelf 
doordeweeks tijdens kantoortijden en daarbuiten op door de 
huisarts zelf gekozen tijdstippen beschikbaar moet zijn voor 
terminaal-palliatieve zorg. Nog eens vier op de tien vindt dat 
de huisarts hiervoor zelf 24/7 beschikbaar moet zijn. Uit de 
enquête onder huisartsen blijkt dat bijna driekwart vindt dat 

terminaal-palliatieve zorg tijdens kantoortijden en daarbui-
ten op door de huisarts zelf gekozen tijdstippen beschikbaar 
moet zijn (73,0%). Verder vindt 22,0% van de huisartsen dat 
de huisarts zelf 24/7 beschikbaar moet zijn. In de herijkte 
kerntaken staat dat huisartsen doordeweeks overdag termi-
naal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten bieden. Daar-
naast zorgen ze ervoor dat terminaal-palliatieve zorg 24 uur 
per dag beschikbaar is.3

Beschikbaarheid huisartsenzorg voor niet-spoedeisende en spoedeisende vragen
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Ik wil dat huisartsenzorg voor 
niet-spoedeisende vragen 

(n = 677, gewogen)

Ik wil dat huisartsenzorg 
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Doordeweeks van 8:00 tot 20:00 uur beschikbaar is

Doordeweeks tijdens kantoortijden (van 8:00 tot 17:00 uur) beschikbaar is

Figuur 4

Burgers zijn over het algemeen ruim  
tevreden over de huidige huisartsenzorg
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Representativiteit van het onderzoek
Een sterk punt van ons onderzoek is dat de burgerenquête is 
ingevuld door een grote groep burgers, ook al lag de respons 
net boven de 50%. Daarnaast zijn de resultaten gewogen naar 
leeftijd en geslacht voor een betere representativiteit voor de 
algemene bevolking van achttien jaar en ouder in Nederland. 
Wel is het de vraag in hoeverre de resultaten van toepassing 
zijn op alle groepen patiënten. Ook al bestaat het Consumen-
tenpanel Gezondheidszorg uit leden die een brede afspiege-
ling vormen van de bevolking (bijvoorbeeld laag- en hoog-
opgeleiden), toch ontbreken de kwetsbaarste groepen. Een 
voorbeeld hiervan zijn mensen die laaggeletterd zijn, voor 
wie deelname aan een schriftelijke vragenlijst een probleem 
vormt. Ook migranten zijn ondervertegenwoordigd binnen 
het panel. Het is mogelijk dat deze groepen anders aankijken 
tegen de kernwaarden en kerntaken van huisartsen. Om hier 
zicht op te krijgen zouden interviews afgenomen kunnen 
worden. 

De burgerenquête is gemaakt op basis van de enquête voor 
huisartsen, wat betekent dat in de burgerenquête de kern-
waarden en kerntaken zijn genoemd die uit de denksessies 
met huisartsen zijn gekomen. Voordeel hiervan is dat we de 
resultaten kunnen vergelijken: aan huisartsen en burgers zijn 
dezelfde kerntaken en kernwaarden voorgelegd. Nadeel is dat 
we niet weten of burgers heel andere kerntaken en kernwaar-
den van belang vinden, die niet door huisartsen zijn genoemd. 
Dit is voor een klein deel ondervangen doordat in de enquête 

aan de respondenten een open vraag is voorgelegd waarbij 
ze een aspect mochten toevoegen dat ze belangrijk vinden 
met betrekking tot huisartsen en dat niet genoemd was. De 
meest genoemde aspecten hadden te maken met het feit dat 
de huisarts tijd heeft voor de patiënt en dat de huisarts goed 
luistert. We zouden een completer beeld krijgen als we ook 
denksessies met burgers hadden gehouden en we de resultaten 
van zowel de denksessies met huisartsen als die met burgers in 
de enquêtes voor beide groepen hadden verwerkt.

CONCLUSIE
Samenvattend blijkt uit deze burgerenquête dat de opvattingen 
van burgers aansluiten bij de herijkte kernwaarden en kernta-
ken van de huisarts(enzorg). Burgers vinden het belangrijk dat 
huisartsen deskundig en betrokken zijn. Sociale problematiek 
en preventie zien ze minder als taak van huisartsen. Burgers 
vinden wel vaker dan huisartsen dat de huisarts persoonlijk 
voor terminale zorg beschikbaar moet zijn. ■
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Beschikbaarheid van de huisarts zelf voor stervende patiënten (n = 675, gewogen)
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artsen deskundig en betrokken zijn
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Beschouwing

De spoedzorg van palliatieve patiënten tijdens ANW-uren 
is de laatste tien jaar weliswaar sterk verbeterd, maar er zijn 
nog knelpunten, met name rond persoonlijke continuïteit, 
informatieoverdracht, identificatie van palliatieve patiënten 
en de voorbereiding op het palliatieve traject.

Huisartsen in Nederland leveren van oudsher 24 uur per dag 
palliatieve zorg. Overdag gebeurt dat in de eigen praktijk, 
maar ook tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW-
uren) verleent de eigen huisarts of de huisartsenpost (HAP) 
palliatieve zorg. Dat wordt dan als spoedzorg beschouwd. 
Aangezien het aantal palliatieve patiënten de komende jaren 
alleen maar zal toenemen, zou het goed zijn als het aantal 
onnodige spoedcontacten in ANW-uren zo beperkt mogelijk 
bleef. Dit vraagt om betere samenwerking en taakverdeling, en 
om meer kwaliteit en meer proactief handelen.

Er zijn al veel pogingen gedaan om de palliatieve zorg door 
de huisarts te verbeteren; het NHG en InEen hebben respec-
tievelijk in 2009 en 2011 landelijke beleidskaders opgesteld 
voor huisartsenpraktijken en HAP’s.1,2 Toch komen er nog 
regelmatig signalen dat de kwaliteit van deze zorg te wensen 
overlaat. Wij laten in deze beschouwing zien welke knel-
punten er anno 2019 nog zijn, en doen enige suggesties ter 
verbetering.

ZORG VOOR PERSOONLIJKE CONTINUÏTEIT
In een online vragenlijstonderzoek uit 2018 meldde 61% van 
de praktijkhoudende huisartsen in Nederland dat zij via een 
eigen 06-nummer ‘vaak’ tot ‘altijd’ persoonlijk bereikbaar en 
beschikbaar waren voor het verlenen van palliatieve zorg in de 
ANW-uren. Ruim een kwart (27%) was via de HAP bereik-
baar voor telefonisch overleg en 33% was via de HAP ‘vaak’ tot 

Knelpunten in de palliatieve 
spoedzorg
Erik Plat, Yvonne Peters, Marleen Smits, Paul Giesen

Zorg bij iedere palliatieve patiënt in uw praktijk voor een goed gedocumenteerde en up-to-date informatieoverdracht.  Foto: iStock
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‘altijd’ beschikbaar voor een visite. Een kleinere groep droeg 
de zorg in ANW-uren volledig over aan een HAP (12%) of 
aan een collega uit de praktijk (8%).3 Er waren wel verschil-
len binnen deze groepen: sommigen waren het hele etmaal 
volledig beschikbaar voor telefonische consulten en visites, 
anderen waren alleen telefonisch bereikbaar op bepaalde tij-
den, bijvoorbeeld tot elf uur ’s avonds. In eerdere onderzoeken 
werden hogere percentages gevonden: in 2008 meldde 75% 
van de Nederlandse huisartsen dat zij persoonlijk beschikbaar 
waren en in 2011 was dat 85%.4,5 Huisartsen in loondienst, in 
de stad of die een grotere woon-werkafstand hadden, waren in 
de regel minder beschikbaar,5 en dat gold ook voor vrouwelij-
ke huisartsen en voor parttime werkende huisartsen (gecorri-
geerd voor % FTE).3

Patiënten hechten grote waarde aan persoonlijke continuïteit 
tijdens een palliatief ziekbed. De bereik- en beschikbaarheid 
van hun eigen huisarts is daarin cruciaal. Veel patiënten 
hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis met hun 
huisarts, die daardoor op de hoogte is van hun medische en 
niet-medische situatie en weet heeft van hun voorkeuren. 
Persoonlijke continuïteit zorgt voor een groter vertrouwen in 
de huisarts en voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij 
de huisarts.6,7

Het behoeft dus geen betoog dat de kwaliteit van de palliatieve 
zorg gebaat is bij zo groot mogelijke continuïteit van zorg in 
persoon, ook in de ANW-uren. Vooral in het weekend is dat 
een probleem voor de HAP; palliatieve patiënten krijgen dan 
in één weekend soms tot wel vijf verschillende huisartsen op 

bezoek. Daarom hebben huisartsenposten in Schiedam en 
Nijmegen boven op de reguliere visitediensten een ‘pool pal-
liatieve zorg’ (PPZ) opgezet, met huisartsen die fungeren als 
aanspreekpunt voor alle palliatieve zorgvragen. De resultaten 
waren positief, maar het initiatief heeft geen brede navolging 
gekregen; in Nijmegen is de PPZ inmiddels stopgezet.8,9

ZORG VOOR GOEDE INFORMATIEOVERDRACHT
Om een palliatieve patiënt op de HAP goed te kunnen helpen, 
moet de dienstdoend huisarts informatie over die patiënt 
hebben. In diverse onderzoeken is echter gebleken dat die 
informatie voor 29-80% van de geïdentificeerde palliatieve 
patiënten niet volledig, niet actueel of zelfs helemaal niet 
beschikbaar was.4,10-14 Dit terwijl de eigen huisartsen aan-
gaven dat ze voor 76-97% van de betreffende patiënten een 
informatieoverdracht voor de HAP hadden gemaakt.4,14 Het is 
onduidelijk waar deze discrepantie vandaan komt. Als reden 
waarom ze geen overdracht gemaakt hadden, noemden de 
huisartsen onder andere dat de patiënt net ontslagen was uit 
het ziekenhuis, dat de verslechtering onverwacht snel was 
gekomen of dat ze het gewoon vergeten waren. Ook ‘onhan-
digheid met internet’ en ‘te weinig tijd’ werden genoemd.4 Er 
is zeker ruimte voor verbetering: veel huisartsen typen nog 
steeds informatie uit het medisch dossier over en sturen die 
per fax naar de HAP.3 
In een van de aangehaalde onderzoeken waardeerden patiën-
ten overigens de ervaren zorg op de HAP hoger wanneer de 
dienstdoend huisarts over goede informatie beschikte.13

ZORG DAT PALLIATIEVE PATIËNTEN BEKEND ZIJN
Het komt geregeld voor dat een dienstdoend huisarts er 
pas tijdens het huisbezoek achter komt dat de patiënt in de 
palliatieve fase van een ziekte verkeert, zonder dat deze status 
bekend was op de HAP.4,15 Vanaf dat moment loopt de huisarts 
achter de feiten aan, want zonder goede informatie is een 
situatie lastig in te schatten. De beleidskaders van het NHG 
en InEen geven aan wanneer en hoe huisartsen palliatieve 
patiënten onder de aandacht van de HAP kunnen brengen.1,2 

DE KERN
■■ De zorg aan palliatieve patiënten tijdens ANW-uren 

wordt als spoedzorg beschouwd; de kwaliteit van deze 
zorg is nog niet optimaal.

■■ Grote knelpunten in de spoedzorg zijn persoonlijke 
continuïteit van zorg en informatieoverdracht aan de 
dienstdoend huisarts.

■■ Huisartsen dienen te weten welke patiënten in hun 
praktijk palliatieve zorg krijgen en ervoor te zorgen dat 
de HAP over voldoende informatie over deze patiënten 
beschikt.

■■ Huisartsen zouden meer gebruik moeten maken van de 
mogelijkheden tot consultatie en kennisverwerving over 
palliatieve trajecten.

CONSULTATIE EN KENNIS
De 21 Consultatieteams Palliatieve Zorg van IKNL geven 
jaarlijks ongeveer 6600 adviezen aan huisartsen.21 Dit 
is relatief weinig, wetend dat er jaarlijks in Nederland 
ongeveer 135.000 mensen overlijden, van wie 43% aan 
kanker of een chronische aandoening.17 Huisartsen zijn 
weliswaar veel bekender met palliatieve zorg dan vroe-
ger, maar velen zijn nog steeds onbewust onbekwaam. 
Een palliatief consulent kan huisartsen helpen beter te 
anticiperen op het palliatieve traject, bijvoorbeeld bij 
het opstellen van een goed proactief zorgplan, zodat 
problemen in de ANW-uren beter te voorzien zijn. Ook 
de gratis apps Palliarts en Pallialine kunnen helpen bij 
de voorbereiding op het palliatieve traject.

Persoonlijke continuïteit vergroot 
het vertrouwen bij de patiënt en het 
 verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
huisarts

*1–4
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Dat veronderstelt echter wel dat zij in kaart hebben gebracht 
welke patiënten in hun eigen praktijk in aanmerking komen 
voor palliatieve zorg.
Een veelgebruikte, snelle manier om de fase te markeren waar-
in een palliatieve benadering relevant wordt, is de surprise 
question: ‘Zou het u verbazen als deze patiënt binnen een jaar 
overlijdt?’.16 De Zorgmodule Palliatieve Zorg heeft een promi-
nente plaats ingeruimd voor deze surprise question en ook de 
PaTz-groepen gebruiken hem.17,18 Onderzoek heeft uitgewezen 
dat patiënten die als palliatief geïdentificeerd zijn meer contact 
hebben met hun eigen huisarts, minder vaak worden opgeno-
men in ziekenhuizen en vaker thuis sterven.19

BEREID U VOOR
Het bovenstaande onderstreept nog eens de cruciale rol die 
huisartsen hebben voor palliatieve patiënten, ook in de ANW-
uren. Het helpt als huisartsen zich op die rol voorbereiden, 
bijvoorbeeld door een training te volgen in het identificeren 
van palliatieve patiënten. Huisartsen die zo’n training volgden, 
identificeren meer patiënten, hebben meer oog voor de psy-
chische en spirituele dimensie van de zorg en organiseren die 
zorg vaker in deelgebieden (somatische, psychische en sociale 
aspecten, ADL-mogelijkheden, existentiële vragen en zorgspe-
cifieke taken). Verder lijkt het erop dat palliatieve patiënten 
met kanker sneller geïdentificeerd worden dan patiënten met 
COPD.20

BESCHOUWING
De palliatieve huisartsenzorg in de Nederland in de ANW-
uren is weliswaar sterk verbeterd, maar kent nog knelpunten, 
met name op het vlak van persoonlijke continuïteit, infor-
matieoverdracht, identificatie van patiënten en de consultatie 
van palliatief consulenten. Op deze knelpunten is verbetering 
mogelijk door nog eens te kijken naar de taakopvatting van 
de huisarts en de organisatie van de eigen beschikbaarheid in 
ANW-uren, naar ICT-oplossingen voor optimale informatie-
overdracht en naar beter gebruik van bestaande consultatie-
mogelijkheden, ondersteunende apps en scholing.

AANBEVELINGEN VOOR DE HUISARTS
Hieronder staat een viertal aanbevelingen om de beschreven 
knelpunten in de palliatieve spoedzorg aan te pakken.

■■ Vergroot uw eigen bereikbaarheid voor telefonische consul-
tatie door de patiënt of de HAP tijdens ANW-uren en pro-
beer beschikbaar te zijn voor visites – eventueel via de HAP. 
Zorg voor een zo groot mogelijke persoonlijke continuïteit 
en delegeer de zorg in ANW-uren liever niet volledig aan 
de HAP, maar aan een directe collega uit de eigen praktijk. 
Uiteraard beseffen wij dat andere taken en het privéleven 
grenzen stellen aan uw beschikbaarheid.

■■ Zorg bij iedere palliatieve patiënt in uw praktijk voor een 
goed gedocumenteerde en up-to-date informatieoverdracht 
met proactieve zorgafspraken, waarin ook de wensen voor 
het levenseinde zijn vastgelegd voor alle betrokken zorgver-
leners. Een essentiële voorwaarde hiervoor is goede ICT.

■■ Zorg dat elke palliatieve patiënt als zodanig bekend is bij 
alle betrokken hulpverleners, vooral op de HAP. Gebruik 
de surprise question om palliatieve patiënten te identifice-
ren: ‘Zou het u verbazen als deze patiënt binnen een jaar 
overlijdt?’

■■ Vergroot uw expertise, bijvoorbeeld met de gratis apps 
Palliarts en Pallialine voor de smartphone, of via een van 
de 184 PaTz-groepen in Nederland.18,22,23 Gebruik ook de 
mogelijkheden om experts te raadplegen, zoals het palliatief 
team van het ziekenhuis, de IKNL-consultatiediensten of 
een collega kaderhuisarts palliatieve zorg uit uw regio.24,25 

■
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Beschouwing

Waar medicatie vaak tekortschiet, is fysiotherapie bewezen 
effectief ter verlichting van klachten en beperkingen bij 
mensen met COPD. De NHG-Standaard COPD voorziet 
in een beweegadvies en indien succes hiervan uitblijft, kan 
verwijzing naar fysiotherapeut worden overwogen. In dit 
artikel bepleiten de auteurs verwijzing naar de fysiothera-
peut van iedereen met matige of ernstige ziektelast en een 
beperkt fysiek functioneren. Sinds 2019 wordt fysiotherapie 
vergoed binnen de basisverzekering voor patiënten vanaf 
matige luchtwegobstructie (GOLD II).

Er zijn in Nederland 600.000 mensen met chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD), de incidentie is twee per 1000 in 
de algemene bevolking.1 Een gemiddelde huisartsenpraktijk 
heeft dus 72 COPD-patiënten en jaarlijks vier nieuwe diag-
noses. Een aanzienlijk deel van de patiënten (37-68%) heeft 
ondanks farmacotherapie een matige tot ernstige ziektelast.2 

Deze patiënten kunnen baat hebben bij inspanningstraining 
onder begeleiding van een fysiotherapeut.3,4 Longrevalidatie 
is bewezen effectief, maar wordt slechts weinig toegepast.5,6 
In dit artikel bespreken wij de aangrijpingspunten voor en de 
aard van fysiotherapie bij COPD-patiënten, en bepleiten we 
betere en laagdrempeligere verwijsindicaties.

AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR FYSIOTHERAPIE BIJ COPD
Fysiotherapie is geïndiceerd als COPD gevolgen heeft voor 
het fysieke functioneren. Fysiotherapie kan de ziektelast op 
drie punten verminderen: de fysieke capaciteit verbeteren, 
de fysieke activiteit verhogen en het adembewegingsapparaat 
optimaliseren [tabel 1].

Fysieke capaciteit: wat iemand kan
De fysieke capaciteit is het vermogen tot fysieke inspanning. 
Het gaat daarbij om het algemene inspanningsvermogen, de 

Fysiotherapie bij COPD helpt, maar 
blijft vaak onbenut
Alex van ’t Hul, Hilde Vreeken, Rik Gosselink, Daniel Langer, Guus Meerhoff, Jean Muris, Emmylou Beekman, Martijn Spruit

Vanwege de bewezen effectiviteit is fysiotherapie bij COPD vanaf 2019 opgenomen in de basisverzekering. Foto: Shutterstock
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perifere en respiratoire spierfunctie en de statische en dynami-
sche balans.7

Het algemene inspanningsvermogen wordt bepaald met een 
maximale inspanningstest op een fietsergometer of loopband, 
of met functionele inspanningstests zoals de zes-minutenwan-
deltest of de shuttle run test.8 Een verminderd inspanningsver-
mogen is nadelig voor de uitvoering van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen en schaadt de kwaliteit van leven.9

De perifere spierfunctie kan worden vastgesteld door de 
kracht van de extensoren van het bovenbeen te bepalen met 
een handdynamometer, een globale indruk van de respira-
toire spierfunctie is te verkrijgen met een monddrukmeter. 
Patiënten met matige COPD hebben vaak enig verlies van de 
perifere en respiratoire spierfunctie; als men deze kan optima-
liseren vermindert de symptoomlast en verbetert het algeme-
ne inspanningsvermogen.10 11

Statische en dynamische balans laten zich bepalen met de Berg 
Balance Scale of de Timed-Up-and-Go-test. Een slechte balans 
is een veel voorkomende klacht bij oudere COPD-patiënten,12 
die het risico op vallen verhoogt en daarmee indirect ook de 
ziektelast.13

De fysieke capaciteit van COPD-patiënten kan worden ver-
beterd door een gestructureerde inspanningstraining onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. Twee cochranereviews, 
een bij patiënten met stabiel COPD en een bij patiënten na 
een recente ziekenhuisopname vanwege een longaanval, laten 
zien dat zo’n training de symptomen, het inspanningsvermo-
gen en de kwaliteit van leven verbetert en ook zorgt dat angst 
en depressie afnemen.4,14 De training kan individueel of in 
groepsverband plaatsvinden, in een eerstelijns praktijk of als 
onderdeel van een multidisciplinair revalidatieprogramma, en 
met of zonder psychologische ondersteuning of voorlichting. 
Ook Nederlands onderzoek in eerstelijns praktijken heeft dit 
uitgewezen; het wetenschappelijke bewijs is inmiddels zo sterk 
dat verder onderzoek overbodig is.4

Fysieke activiteit: wat iemand in het dagelijkse leven doet
Fysieke activiteit kan worden gedefinieerd als lichaamsbe-
weging ten gevolge van spiercontractie die resulteert in een 

toename van het energieverbruik.15 Met anamnese en vra-
genlijstonderzoek kan men een indruk krijgen van de fysieke 
activiteit van een patiënt, maar tegenwoordig geeft men de 
voorkeur aan activiteitenmonitors, die veel betrouwbaarder 
zijn.16 Veel COPD-patiënten proberen inspanning te vermij-
den omdat ze dan last krijgen van inspanningsafhankelijke 
symptomen zoals dyspneu en vermoeidheid, maar juist 
door dat vermijden krijgen ze eerder klachten en nemen de 
beperkingen toe. Steeds meer onderzoeken laten zien dat 

fysieke activiteit belangrijk is voor de ziektelast en de progno-
se: geringe fysieke activiteit is geassocieerd met een slechtere 
gezondheidstoestand, meer medisch zorggebruik en hoger 
overlijdensrisico, onafhankelijk van de ernst van de longfunc-
tiestoornis.17 Behoud of herstel van fysieke activiteit is daarom 
een centraal doel in de behandeling van COPD.18

Inspanningstraining alleen is niet genoeg om het beweeg-
gedrag te beïnvloeden en blijkt slechts een gering effect te 
hebben op de fysieke activiteit.17,19 Uit onderzoek blijkt dat 
alleen een eenvoudige beweegadvies aangevuld met schrif-
telijke informatie, zoals in de NHG-Standaard COPD wordt 
aanbevolen, niet effectief is.20 Fysiotherapie die aanpassing 
van het (beweeg)gedrag benadrukt, blijkt de fysieke activiteit 
te kunnen verbeteren bij de personen die deelnamen aan het 
programma.21,22 Een recente evaluatie van een twintig weken 
durend wandelprogramma voor mensen met COPD, analoog 
aan de Nationale Diabetes Challenge, laat zien dat deelnemen-
de patiënten meer bewegen.23

Functioneren van het adembewegingsapparaat
Het adembewegingsapparaat, gevormd door de thorax, de 
buikwand en de ademspieren, is de vitale pomp van de adem-
haling.24 Door luchtwegobstructie en elasticiteitsverlies van het 
longweefsel kan een hyperinflatiestand van de thorax ontstaan, 
met belangrijke gevolgen voor deze adempomp: de inspiratoire 
spierfunctie neemt af terwijl de ademarbeid, vooral tijdens 
fysieke inspanning, juist hoger wordt. Deze discrepantie draagt 

Tabel 1

Aangrijpingspunten voor fysiotherapie bij COPD

Fysieke capaciteit Fysieke activiteit Adembewegingsapparaat

perifere spierfunctie
maximaal inspanningsvermogen 
submaximaal inspanningsvermogen
balans en valrisico

liggen
zitten
staan
bewegen

respiratoire spierfunctie
(dynamische) hyperinflatie
lichaamshouding
adembewegingscoördinatie
overmatige slijmproductie

DE KERN
■■ Farmacotherapie alleen verlicht de klachten bij veel 

COPD-patiënten onvoldoende.
■■ Er is hard bewijs voor de positieve effecten van 

longrevalidatie op de fysieke capaciteit, de fysie-
ke activiteit en het adembewegingsapparaat bij 
 COPD-patiënten

■■ Sinds 2019 wordt fysiotherapie vergoed binnen 
de basisverzekering voor patiënten vanaf matige 
luchtwegobstructie (GOLD II); daarmee zijn eventuele 
financiële drempels weggenomen.

■■ Ondanks de evidentie verwijzen huisartsen COPD-pa-
tiënten slechts zelden naar de fysiotherapeut.

Het eenvoudige beweegadvies uit de 
NHG-Standaard COPD is niet effectief
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in belangrijke mate bij aan kortademigheid.25 Overmatige 
slijmproductie draagt bij aan de luchtwegobstructie en speelt 
een belangrijke rol in het ontstaan van de klachten.26,27

Training van de ademspieren, toepassing van houdingen 
waarmee de inademspierfunctie kan worden ondersteund en 
ademhalingstechnieken tijdens inspanning, zoals pursed lips 
breathing, hebben een bewezen positief effect op de kortade-
migheid bij mensen met COPD.11,28 Wanneer patiënten onvol-
doende in staat zijn zelfstandig mucus op te hoesten, kan de 
fysiotherapeut geforceerde expiratietechnieken aanleren, zoals 
huffen en hoesten.29

FYSIOTHERAPIE OP MAAT
Analyse van het fysiek functioneren
De fysieke activiteit blijkt slechts gedeeltelijk samen te hangen 
met de fysieke capaciteit,30,31 zij wordt ook bepaald door 
omgevingsfactoren en psychosociale factoren.32 Binnen de 
ouderenzorg is recentelijk een conceptueel raamwerk voor 
de samenhang tussen fysieke capaciteit en fysieke activiteit 
geformuleerd,33 voortbouwend op eerdere theorievorming,7 
dat praktisch is uitgewerkt in een kwadrantenmodel voor het 
fysiek functioneren bij COPD [figuur 1].34 Op basis van de 
zes-minutenwandeltest (fysieke capaciteit) en een stappen-
teller (fysieke activiteit) kan men de patiënt in een kwadrant 
plaatsen en vervolgens analyseren waarom dze zich daar 
bevindt. Zo krijgt men een genuanceerd beeld van het fysieke 
functioneren en wordt beweegzorg-op-maat mogelijk.34

Individueel trainingsprogramma
Om de fysiotherapeut in staat te stellen een individueel en 
voor de patiënt op maat trainingsprogramma op te stellen, 
stelt de richtlijn van de KNGF dat voorafgaand aan de trai-
ning een maximale inspanningstest wordt verricht. Deze test 
levert informatie op over de mate van inspanningsbeperking, 
over eventuele afwijkingen van het hart (ritmestoornissen, 
ischemie) of de ventilatie (dynamische hyperinflatie, zuur-
stofdesaturatie) tijdens inspanning, en over psychologische en 
fysiologische factoren die de inspanning mogelijk beperken.38 
Op basis van de maximale inspanningstest bepaalt de fysio-
therapeut de vorm, de intensiteit en het type (duur of interval) 
van de trainingen, eventuele aanvullende trainingsmodalitei-
ten en (na een maximale fietstest) de adequate fietsbelasting.
De NHG-Standaard COPD adviseert ergometrie alleen bij 
patiënten met matig ernstige obstructie en relevante cardio-

Figuur 1

Kwadrantenmodel van fysieke capaciteit (kunnen) versus fysieke 
activiteit (doen)34
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Schema voor de vergoeding van longrevalidatie binnen de basisverzekering voor COPD

mMRC = modified Medical Research Council (score 2 komt overeen met score 3 op de MRC-schaal); CAT = COPD Assessment Test (score 10 komt overeen 
met score 1 op de Clinical COPD Questionnaire (CCQ)).
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vasculaire comorbiditeit.35 Vaak wordt deze niet herkend en 
het is van belang om naast nagaan van de voorgeschiedenis en 
de medicatie aanvullend onderzoek naar cardiovasculaire
comorbiditeit te verrichten (bijvoorbeeld Pro-BNP en ECG).36 
Bovendien, om de fysiotherapeut in staat te stellen te werken 
conform de KNGF richtlijn COPD zijn gegevens van een 
maximale inspanningstest een vereiste. Andere (submaximale) 
inspanningstests, zoals de zes-minutenwandeltest, geven bij 
driekwart van de COPD-patiënten een significante onder- of 
overschatting van het maximaal inspanningsvermogen, ook 
als men rekenkundige formules gebruikt. Zij zijn daarom niet 
geschikt voor dit doel.39

Het huidige herzieningsproces van de KNGF-richtlijn COPD 
zou een mooie aanleiding kunnen zijn om de discrepantie tus-
sen de NHG-Standaard COPD en de KNGF richtlijn COPD te 
harmoniseren.

VERWIJZING NAAR DE FYSIOTHERAPEUT
Nederlandse huisartsen verwijzen ongeveer een kwart van de 
COPD-patiënten die zij onder behandeling hebben naar de 
fysiotherapeut.40 Uit declaratiegegevens valt op te maken dat 
slechts 5% van de COPD-patiënten fysiotherapie krijgt.6 De 
oorzaak voor dit lage aantal verwijzingen is niet duidelijk.41 
Mogelijk dat de kosten patiënten weerhouden. Tot eind 2018 
stond COPD op de ‘chronische lijst’, wat inhield dat patiënten 
de eerste twintig sessies fysiotherapie zelf of uit hun aanvul-
lende verzekering moesten betalen, maar vanwege de bewezen 
effectiviteit is fysiotherapie bij COPD per 1 januari 2019 opge-
nomen in de basisverzekering.42 Een punt van aandacht is nog 
wel dat de vergoeding gebaseerd is op de symptoomlast en het 
aantal longaanvallen in het afgelopen jaar [figuur 2]. Fysiothe-
rapie bij mensen met COPD wordt vergoed voor GOLD-stadi-
um II tot en met IV, maar het aantal behandelingen is gemaxi-
meerd op basis van de categorie waarin de patiënt is ingedeeld 
[tabel 2]. Deze ‘ABCD-schaal’ is echter een onvoldoende 
maatstaf voor de fysieke toestand van de COPD-patiënt. Die 
kan beter worden bepaald aan de hand van de actuele fysieke 
capaciteit en de fysieke activiteit, zoals hierboven.
Een alternatieve verklaring kan zijn dat huisartsen 
 COPD-patiënten die in aanmerking komen voor fysiothera-
pie in de eerste lijn of voor multidisciplinaire longrevalidatie, 
niet goed herkennen. Ook stelt de richtlijn van de KNGF dat 
er eerst een maximale inspanningstest nodig is, hetgeen een 
verwijzing naar de tweede lijn impliceert. Bij twijfel bestaat de 

mogelijkheid een patiënt naar een fysiotherapeut met specifie-
ke deskundigheid op dit gebied te verwijzen ter beoordeling of 
er een indicatie is voor fysiotherapie.

CONCLUSIE
Fysiotherapie in de eerste lijn en multidisciplinaire longre-
validatie zijn belangrijke interventieopties voor mensen met 
COPD om het fysiek functioneren te verbeteren. Zij worden 
in de klinische praktijk echter nog weinig toegepast. De 
financiële drempel voor COPD patiënten vanaf GOLD II voor 
verwijzing naar de fysiotherapeut is per 2019 komen te verval-
len vanwege terugkeer van deze zorg in de basisverzekering. 
De auteurs bevelen huisartsen aan om in geval van twijfel over 
de indicatie voor fysiotherapie, COPD patiënten te verwijzen 
naar een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op dit 
gebied. ■
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Tabel 2

Aantal behandelingen binnen het basispakket

A B C D

Eerste jaar  5 27 70 70

Volgende jaren  0  3 52 52

Fysieke capaciteit en fysieke activiteit 
zijn verschillende aangrijpingspunten
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Opinie

 Als een vrouw op uw spreekuur komt omdat ze twijfelt over deelname aan het bevolkingsonderzoek 
voor borstkanker, wat adviseert u dan? Om u bij dit vraagstuk te helpen, vroeg de redactie van H&W 
twee auteurs om hun visie: epidemioloog/publicist Luc Bonneux en epidemioloog borstkankerscreening 
Mireille Broeders. De twee auteurs verschillen flink van mening over de winst van screening, maar zijn 
het over een aantal zaken eens: 1) deelname is een individuele beslissing, 2) aan deelname zijn ook 
nadelen verbonden, en 3) vrouwen moeten daarom goede informatie krijgen.

Wat is goede informatie als de conclusies over de winst 
van deelname zo van elkaar verschillen? U twijfelt na 
lezing van de beide stukken.1,2 U gaat eens zoeken op 
de  RIVM-website met informatie voor professionals 
en u leest de cochranereview er op na.3,4 Daar vindt u 
toch weer dezelfde tegenstelling over de effectiviteit, zij 
het soms wat uitgebreider of met aandacht voor andere 
aspecten. Het valt u op dat de discussie telkens gaat over 
de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek op populatie-
niveau en over ingewikkelde epidemiologie. Dat is iets 
heel anders dan antwoord geven op de vraag van de 
vrouw (geen patiënt) in de spreekkamer.
Het blijft lastig. U besluit de NHG-Standaard er op na te 
slaan. In de tekst leest u dat er internationaal discussie is 
over het effect van de screening. Als u verder doorleest 
in de noten ziet u dat de cijfers in de standaard gebaseerd 
zijn op dezelfde cijfers uit de landelijke evaluatie waar 
ook de informatie van het RIVM op gebaseerd is. Maar 
de conclusie over de effectiviteit wordt door de standaard 
niet overgenomen. Waarom wel de cijfers overnemen 
en niet de conclusie? Voor de informatie aan de patiënt 
wordt naar Thuisarts.nl verwezen.

OP DE VLAKTE
Maar ook Thuisarts.nl houdt zich op de vlakte: ‘de kans 
om aan borstkanker te overlijden is waarschijnlijk kleiner, 

maar zeker is dit niet’. Verder gaat Thuisarts.nl maar heel 
beperkt in op de nadelen van de screening die door voor- 
èn tegenstanders wel genoemd worden.1-4 U begrijpt wel 
waarom de vrouw twijfelde en een en ander met u wilde 
overleggen. Want wij plaatsen haar met deze informatie 
voor een lastig dilemma, waar we zelf als beroepsgroep 
blijkbaar ook niet goed uitkomen.
Maar nu, wat adviseert u? Als u kritisch staat tegenover 
de screening en deze afraadt zal bij enkele vrouwen 
borstkanker worden ontdekt. Of dit met screening ook 
gevonden zou zijn en of de behandelresultaten anders 
zouden zijn, is een wetenschappelijke discussie. Ik gok dat 
de meesten van ons het gevoel ‘had ik toen toch maar…’ 
willen vermijden. Maar als we als beroepsgroep collectief 
dit advies geven terwijl we in onze richtlijn en informatie 
aan de patiënt niet eenduidig zijn, is dit toch geen wense-
lijke aanpak.
We spelen als huisartsen in het verwijzen bij een afwijken-
de mammografie een rol (in tegenstelling tot het onder-
zoek naar het coloncarcinoom). Daarom is het nodig als 
beroepsgroep stelling te nemen over de zin van dit bevol-
kingsonderzoek. De NHG-Standaard zou explicieter mo-
gen zijn over dit moeilijke onderwerp. En voor de vrou-
wen die op Thuisarts.nl kijken mag de informatie over de 
nadelen van deelname, de angst voor overdiagnostiek en 
de twijfel over de behandeling bij niet-invasieve ductale 
carcinomen in situ, meer aandacht krijgen. ■

➤ De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.

Wat is uw advies over deelname aan het 
bevolkingsonderzoek borstkanker?
Sjoerd Hobma

Lees de bijdragen van Mireille Broeders (De vrouw kiest 
bij screening op borstkanker) op pagina 39 en van Luc 
Bonneux (Massascreening met mammografie: feiten en 
misleiding) op pagina 46. Deze staan ook op de website.

Hobma SO. Wat is uw advies over deelname aan het bevol-
kingsonderzoek borstkanker? Huisarts Wet 2019;62(10):38. 
DOI:10.1007/s12445-019-0291-8.
Sittard: Huisartsenpraktijk Hobma Cals Machielsen: dr. S.O. Hob-
ma, huisarts, sjoerd.hobma@maastrichtuniversity.nl.
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Opinie

De vrouw kiest bij screening op borstkanker
Mireille Broeders

 Het bevolkingsonderzoek borstkanker voorkomt jaarlijks 850 borstkankerdoden doordat de ziekte in 
een vroeg stadium ontdekt en behandeld wordt. Tegenover zeven ontdekte mammacarcinomen per 
duizend deelnemers staan echter zeventien foutpositieve uitslagen. Iedere vrouw die een uitnodiging 
ontvangt, weegt zelf de voordelen van deelname af tegen de nadelen. 

Het Nederlandse bevolkingsonderzoek borstkanker is ef-
fectief omdat bij acht van de tien vrouwen die borstkanker 
hebben de ziekte in een vroeg stadium (kleiner dan 2 cm) 
wordt ontdekt en behandeld. Daarmee worden jaarlijks 
850 sterfgevallen aan borstkanker voorkomen.1 Critici 
wijzen er vaak op dat dit bevolkingsonderzoek leidt tot 
overdiagnostiek en dat het geen aangetoond effect heeft 
op de totale sterfte onder vrouwen. Voor de doelgroep 
als geheel wegen de voordelen op tegen de nadelen, maar 
iedere vrouw die een uitnodiging krijgt, moet voor- en 
nadelen zelf tegen elkaar afwegen. Daarom krijgen zij bij 
de uitnodiging goed toegankelijke informatie, toegesne-
den op de Nederlandse situatie. Dezelfde informatie is 
te vinden op de website van het RIVM, naast professio-
nele informatie voor de huisarts die vragen krijgt op het 
spreekuur.2,3

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER
Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de 
overleving beter dan wanneer dat in een later stadium ge-
beurt. Daarom krijgen in Nederland jaarlijks 1,3 miljoen 

vrouwen tussen de 50 en 74 jaar een uitnodiging voor 
een mammografie. In 2017 werd in Nederland bij 17.500 
vrouwen de diagnose ‘borstkanker’ gesteld; bij ongeveer 
7000 van hen was de ziekte ontdekt bij het bevolkingson-
derzoek. [Online figuur 1] toont de uitkomsten van één 
screeningsronde: bij zeven op de duizend deelneemsters 
wordt borstkanker gevonden, de overige 993 hebben er 
geen voordeel van, maar een kleine groep krijgt wel te 
maken met nadelen.
Nederlandse vrouwen krijgen vanaf hun 50e jaar dertien 
keer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. 
Van de duizend vrouwen die tussen hun 50e en hun 75e 
meedoen aan het bevolkingsonderzoek, overlijden er 
uiteindelijk 32 aan borstkanker. Zonder bevolkingson-
derzoek zouden 46 van de duizend vrouwen na hun 
50e overlijden aan borstkanker. Over de totale periode 
krijgen 145 van de duizend vrouwen die meedoen een 
foutpositieve uitslag en wordt bij vier van de duizend 
een borstkanker onnodig gediagnosticeerd en behan-
deld omdat deze in hun leven geen klachten zou hebben 
gegeven [figuur 2].

VROEGE ONTDEKKING, BETERE OVERLEVING
Ongeveer vijftig jaar geleden startten de eerste gerando-
miseerde onderzoeken naar de vraag of een jaarlijkse of 
tweejaarlijkse mammografie een effectieve manier zou 
zijn om het aantal vrouwen dat overlijdt aan borstkanker 
te verminderen. Uiteindelijk bleek de borstkankersterfte 
in de groep die periodiek een mammografie kreeg na 
dertien jaar 20% lager te zijn dan in de controlegroep die 
geen mammografie kreeg.4,5

In Noord-Amerika en Europa hebben veel landen op 
basis van deze onderzoeken een landelijke screening 
op borstkanker ingevoerd. Omdat in Nederland iedere 
vrouw in de betreffende leeftijdsgroep wordt uitgenodigd, 
is er geen ‘controlegroep’ meer waarin je het natuurlij-
ke voorkomen en verloop van borstkanker zou kunnen 
volgen. Dat maakt het lastiger om het huidige effect op 
de borstkankersterfte vast te stellen.6 Want natuurlijk is 
er in de afgelopen jaren veel veranderd, niet alleen in de 

Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de overleving beter.
 Foto: Hollandse Hoogte.
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techniek die bij de screening gebruikt wordt, maar ook in de 
behandeling van borstkanker.
De meeste recente onderzoeken in landen waar gescreend 
wordt op borstkanker, waaronder Nederland, laten zien dat 
dat de borstkankersterfte bij vrouwen die uitgenodigd worden 
voor de screening 20 tot 30% lager is dan bij vrouwen die geen 
uitnodiging krijgen.7,8 Vrouwen die daadwerkelijk deelnemen 
aan de screening hebben zelfs de helft minder kans om aan 
borstkanker te overlijden,9 ook als men er rekening mee houdt 
dat deelnemers aan een screeningsprogramma misschien ge-
zonder zijn en alleen al daardoor een lagere kans hebben om 
aan borstkanker te overlijden.10 Verder is het belangrijk om te 
weten dat de absolute kans om aan borstkanker te overlijden 
voor Nederlandse vrouwen ouder dan 50 jaar ongeveer 3,6% is 
(www.cijfersoverkanker.nl). 
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer een miljoen vrouwen 
gescreend in het kader van het bevolkingsonderzoek; bij onge-
veer 7000 van hen wordt een mammacarcinoom gevonden (zie 
[online figuur 1]). Vroege ontdekking draagt bij aan een betere 
uitkomst (zie [online figuur 3]) en de carcinomen die bij het 
bevolkingsonderzoek ontdekt worden, zijn meestal inderdaad 
minder vergevorderd.11,12 De screening verandert de uitkomst 
echter niet voor alle patiënten: sommigen overlijden alsnog aan 

de ziekte, anderen zouden die ook zonder screening overleefd 
hebben.13 
Vrouwen bij wie de borstkanker is ontdekt bij het bevol-
kingsonderzoek, kunnen relatief vaker kiezen voor een 
borstsparende behandeling en hoeven minder vaak chemothe-
rapie of hormonale therapie te ondergaan.1 In die zin draagt 
de screening bij aan een betere kwaliteit van leven en dat is 
een belangrijk voordeel van het huidige bevolkingsonderzoek 
– naast de jaarlijks minstens 850 vrouwen die anders zouden 
zijn overleden aan borstkanker.1 

FOUTPOSITIEVE EN FOUTNEGATIEVE UITSLAGEN
Verreweg de meeste vrouwen die deelnemen aan het bevol-
kingsonderzoek hebben geen borstkanker, maar bij sommigen 
kan de screening leiden tot nader onderzoek in het ziekenhuis. 
Zoals [online figuur 1] laat zien, worden in Nederland 24 
van de duizend gescreende vrouwen verwezen en van die 24 
blijken er 17 achteraf geen borstkanker te hebben. Om de pe-
riode van angst en onzekerheid te bekorten, kunnen vrouwen 
met een lage verdenking op borstkanker (BI-RADS-categorie 
0, dat is ongeveer de helft) sinds juli 2017 rechtstreeks terecht 
op de afdeling Radiologie van een ziekenhuis voor een snelle 
uitslag. Vrouwen met een hogere verdenking (BI-RADS-cate-

Figuur 2

Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor Nederlandse vrouwen vanaf 50 jaar tot overlijden
Links: situatie zonder bevolkingsonderzoek. Rechts: huidige situatie, waarin vrouwen van 50 tot 75 jaar eens in de twee jaar worden uitgeno-
digd voor een mammografie.

Bron: Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker 2019.
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gorie 4 en 5) worden verwezen naar een mammapoli.
Vrouwen bij wie geen borstkanker is geconstateerd, krijgen 
zolang ze jonger zijn dan 75 jaar na twee jaar opnieuw een 
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bij twee op de 
duizend vrouwen wordt tussen twee screenings een mamma-
carcinoom aangetroffen op basis van klinische symptomen. 
Soms gaat het om een snelgroeiende tumor die bij de voor-
gaande screening nog niet te zien was, soms komt het doordat 
de screeningsradiologen een tumor gemist hebben. Geen 
enkele screeningstest is perfect en foutpositieve of foutnegatie-
ve uitslagen zijn nooit helemaal te vermijden. Dat geldt voor 
borstkankertests net zo goed als voor alle screeningstests, ook 
op andere vormen van kanker.

OVERDIAGNOSTIEK EN OVERBEHANDELING
Een belangrijk nadeel van screening, dat pas op langere ter-
mijn duidelijk wordt, is overdiagnostiek en daaraan gekoppeld 
overbehandeling. Bij het bevolkingsonderzoek worden ook 
carcinomen gevonden die tijdens het verdere leven nooit tot 
klachten zouden hebben geleid. Het probleem is dat je dat 
op het moment van de diagnose niet kunt weten, dus deze 
patiënten ondergaan een behandeling die geen effect heeft 
op hun overleving: ze overlijden uiteindelijk aan een andere 
doodsoorzaak. Dit probleem speelt ook bij de diagnose borst-
kanker een rol, maar zal zich vaker voordoen als men probeert 
borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. Er zijn nog geen 
voorspellende factoren gevonden die al bij de diagnose aange-
ven welk type borstkanker in potentie dodelijk is en welk type 
niet. Dat maakt het lastig om de omvang van overdiagnostiek 
te bepalen en verklaart waarom de schattingen uiteenlopen 
van 0 tot 70%.14,15 
Voor Nederland wordt het percentage overdiagnostiek van 
borstkanker bij screening geschat op 10%. Om overdiagnos-
tiek en vooral ook overbehandeling terug te dringen wordt 
onder andere onderzoek gedaan naar mogelijkheden om 
niet-invasieve ductale carcinomen in situ (DCIS), als deze bij 
screening gevonden worden, niet meteen te behandelen maar 
regelmatig te controleren.16

TOTALE STERFTE
Er is vaak kritiek op het bevolkingsonderzoek borstkanker 
omdat niet is aangetoond dat het de totale sterfte bij vrouwen 
vermindert. Borstkanker is slechts een van de vele doodsoor-
zaken bij vrouwen; de onderzoeken naar borstkankerscree-
ning die zijn uitgevoerd, waren niet groot genoeg om een 
effect op de totale sterfte te kunnen aantonen. Vrouwen met 
borstkanker zijn de enige groep die voordeel kan hebben bij 
het bevolkingsonderzoek, de nadelen zijn voor alle deelneem-
sters. Dat maakt borstkankerspecifieke sterfte een logische 
uitkomstmaat om het effect van deze screening te bepalen.

EEN INDIVIDUELE AFWEGING VAN DE VOOR- EN NADELEN
Duidelijk is dat het bevolkingsonderzoek borstkanker helaas 
niet alleen maar voordelen heeft. In 2016 liet 77% van de 
vrouwen die uitgenodigd werden voor het Nederlandse be-
volkingsonderzoek een mammografie maken. Daaruit blijkt 
al dat iedere vrouw die een uitnodiging ontvangt voor het be-
volkingsonderzoek borstkanker haar individuele keuze maakt. 
Zij kan haar huisarts in die beslissing betrekken, zeker in geval 
van comorbiditeit.
Beslissingen als deze zijn niet goed of fout, maar men moet 
wel over de juiste informatie beschikken. Vrouwen die tot de 
doelgroep van het bevolkingsonderzoek behoren, krijgen deze 
informatie bij de uitnodiging en via de website van het RIVM, 
die ook informatie biedt voor professionals.2,3 Deze informatie 
wordt steeds aangepast en er vindt continu onderzoek plaats, 
bijvoorbeeld naar nieuwe, betere screeningstests om het 
bevolkingsonderzoek borstkanker verder te verbeteren. De ba-
lans tussen de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker is, met andere woorden, geen vast gegeven, aller-
lei technologische ontwikkelingen hebben er invloed op.  ■ 
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Opinie

 Het nut van massascreening naar borstkanker staat ter discussie. In oudere RCT’s moesten duizend 
vrouwen tien jaar worden gescreend en opgevolgd om één geval van borstkankersterfte te voorkomen. 
Dat ging wel ten koste van vijf overbodige kankerdiagnoses. Feitelijk worden deelnemende vrouwen 
echter misleid. Jaarlijks worden meer dan een miljoen vrouwen onderworpen aan een mogelijk schade-
lijk onderzoek, zonder enige vorm van informed consent.

SCHOOTHONDJES EN WOLVEN
De controverse rond de massascreening naar borstkanker 
is ouder dan deze vorm van bevolkingsonderzoek, die 
in 1990 in Nederland is ingevoerd. De interpretatie van 
de gegevens is nooit eenvoudig. Gescreende bevolkings-
groepen leven steeds langer na een kankerdiagnose dan 
niet gescreende. Dat komt omdat ze korter leven zonder 
kankerdiagnose, een gevolg van vroegere diagnose (lead 
time). Screening vindt daarbij gemakkelijk traag groeien-
de tumoren met een goede prognose (‘schoothondjes’), 
maar mist de kwaadaardige (‘wolven’) (length time).1 
Hoe vroeger opgespoord, hoe kleiner de kans dat deze 
tumoren ooit fataal waren geworden (overdiagnose).2 De 
gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) is de gouden 
standaard, maar RCT’s van kankerscreening zijn extra 
lastig. Het gezochte effect is een beperkte daling van een 

in het geheel van de sterfte beperkte doodsoorzaak.3 Dat 
vergt erg grote trials. De screeningarm bevat meer infor-
matie over de deelnemers die meer behandelingen on-
dergaan. Door complicaties van diagnose en behandeling 
kunnen andere doodsoorzaken borstkanker als doodsoor-
zaak verdringen (slippery bias).3 Door het minieme effect 
op de totale sterfte zou totale sterfte als eindpunt nog veel 
grotere trials vergen.

NUMBER NEEDED TO SCREEN
De meeste RCT’s zijn gestart in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw. De resultaten van deze trials zijn erg hetero-
geen. De grootste en in kwaliteit meest diverse verzame-
ling trialgegevens komt uit Zweden en werd gepubliceerd 
in 2002.4 Deze vond een relatieve sterftereductie door 
screening van 21%. Dat dit een absolute risicoreductie 
betekende van één geval van borstkankersterfte in 14.000 
jaar follow-up moest je zelf berekenen. De kwalitatief 
beste trial, een Canadese, uitgevoerd bij 40.000 vrou-
wen van 50 tot 59 jaar, vond geen enkel effect. Dat komt 
mogelijk door een effect van leeftijd.1 Volgens de gezag-
hebbende US Preventive Service Task Force  (USPSTF) is 
over een tijdshorizon van twintig jaar het number needed 
to screen 1340 voor vrouwen van 50 tot 59 jaar en 377 
voor vrouwen van 60-plus.1,6 Door de zeer lange tijdshori-
zon valt het gros van de baten op hogere leeftijd, waar de 
doodsoorzakenregistratie door veroudering en comorbi-
diteit nog minder betrouwbaar is. De USPSTF vindt het 
bewijs voor effectiviteit van mammografische screening 
maar matig (moderate). Uit de cochranereview over 
mammografische screening blijkt dat de totale kanker-
sterfte na screening niet daalt, ondanks het hoge aandeel 
van borstkankersterfte, wat een mogelijk gevolg is van 
misclassificatie.3,7

GEEN BEWIJS VOOR EFFECT
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de behan-
deling van borstkanker dramatisch verbeterd, wat de 
interpretatie van trends in sterfte niet makkelijk maakt. 
Het vergelijken van deelnemers met niet-deelnemers 
om een bepaalde interventie te evalueren is steeds fake 
science: nepwetenschap.8 Iedere interventie lijkt geweldig 
effectief, ook het nemen van een placebo. Sterfte in con-
trolegroepen uit RCT’s met een placebo is de helft lager 
onder personen die hun placebo goed nemen, dan onder 
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degenen die hun placebo niet goed nemen (na statistische 
controle voor alles wat belangrijke RCT’s opmeten).9 Dit heet 
het healthy adherer effect, is reeds lang bekend en wordt ver-
oorzaakt door onmeetbare en dus statistisch oncontroleerbare 
cognitieve karakteristieken.
We kunnen de borstkankersterftedaling vergelijken met die in 
bevolkingsgroepen waarin invoering van massascreening om 
de ene of andere reden anders verliep.10 Gescreende oudere 
leeftijdsgroepen kunnen we vergelijken met niet-gescreende 
jongere. In geen enkel land is er enig verschil in sterftedaling.10 

We kunnen vergelijkbare regio’s of landen onderzoeken waar 
screening later, niet, of met een lage compliance is geïntrodu-
ceerd met regio’s of landen waar screening vroeg is ingevoerd 
en de compliance hoog is. Invoering van efficiënte massascree-
ning op baarmoederhalskanker laat dan grote effecten zien. 
Het effect van de invoering van massascreening op borstkan-
ker is echter niet aantoonbaar, ook niet bij vergelijkingen tus-
sen Vlaanderen en Nederland.11,12 Borstkankerscreening zou 
ook gevorderde borstkanker voorkomen. Trends in incidentie 
van gevorderde borstkanker tonen nergens enig effect van 
de invoering van massascreening, ook niet in Nederland.13-15 
Observationele onderzoeken hebben tot nog toe geen enkel 
bewijs gevonden voor het effect van de invoering van massa-
screening op borstkanker.

DE SCHADE
Er zijn diverse groepen die baat hebben bij het invoeren, voort-
zetten en uitbreiden van kankerscreening. Dat zijn enerzijds de 
academische en ambtelijke onderzoeksgroepen, wier carrière 
wordt gevormd door kankerscreening, en anderzijds beroeps-
groepen voor welke screening, (over)diagnose en (over)behan-
deling beroepsactiviteit en daarmee inkomen genereren. Om 

burgers te bewegen tot deelname worden de kansen op kanker 
overschat, met de bedoeling om de vrees voor borstkanker 
te vergroten.16 Vervolgens worden de baten van deelname 
rooskleurig voorgesteld door relatieve afnamen te gebruiken 
in plaats van absolute baten. Een schatting op basis van de 
RCT’s stelt dat je ongeveer duizend vrouwen moet screenen 
en tien jaar moet opvolgen om één sterfgeval aan borstkanker 
te voorkomen.7 In Nederland had iets meer dan 1% van de 

Huisartsen moeten patiënten correct 
en in absolute termen informeren over 

voor- en nadelen van deelname
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deelnemende vrouwen een correct idee van de juiste omvang 
van de baten van deelname aan het bevolkingsonderzoek. Drie 
kwart overschatte de baten tien- en honderdvoudig.17 Hoe 
meer informatie ze hadden gezocht, hoe meer vrouwen ernaast 
zaten: vrouwen werden opzettelijk misleid.17,18 
Kankerscreening veroorzaakt schade gedurende het hele 
proces van het bevolkingsonderzoek. Een mammografie bij 
een gezonde vrouw is niet zo gemakkelijk te interpreteren. 
Fout-negatieve resultaten kunnen vrouwen ten onrechte 
geruststellen, waardoor ze bij problemen vaak consultatie uit-
stellen. Bijna de helft van alle invasieve tumoren kan worden 
gemist.1 Dat leidt tot rechtszaken, waardoor de lezing minder 
specifiek wordt. Daardoor neemt het aantal fout-positieve 
testresultaten toe, ook in Nederland. Bij tien opeenvolgende 
mammografieën van een vrouw die het bevolkingsonderzoek 
doorloopt, neemt de kans op een fout-positieve uitslag toe 
tot 25% bij een specifieke lezing en 60% bij een sensitieve.19 
Vrouwen kunnen lang last ondervinden van een dergelijk 
fout-positief testresultaat.20 
De grootste schade treedt op door overdiagnose: grote tumoren 
zijn ooit klein geweest, maar daarom worden kleine tumoren 
nog niet groot. Volgens schattingen betreft de helft van alle in 
Nederland bij massascreening ontdekte tumoren een overdi-
agnose.15 Eigen onderzoek vond voor Nederland op duizend 
vrouwen die we over tien jaar opvolgden, drie tot zeven extra 
kankerdiagnoses.10 Dat komt mooi overeen met de midden-
schatting van de cochranereview: vijf.7 Bij over diagnose door 
screening denken vrouwen een mogelijk fatale vorm van borst-
kanker te hebben. Zonder screening was dit onbekend gebleven 
en waren ze nooit nodeloos verontrust. Ze lopen schade op 
door angst, heelkundige ingrepen en toxische behandelingen.

DE MISLEIDING
De RIVM-website over het nut van het bevolkingsonderzoek 
vermeldt geen interpreteerbaar cijfer over de sterftereductie, 
uitgedrukt in termen van number needed to screen, noch 
een interpreteerbaar cijfer over de schade door overdiagnose, 
uitgedrukt in numbers needed to harm.8 Vermelden van het 
aantal voorkómen sterfgevallen door borstkankerscreening 
(850) zonder enige noemer (het aantal deelnemende vrouwen) 
is zinloos. Het aantal wordt voorgesteld als een feit, maar is 
een dubieuze overschatting.11 De website herhaalt regelmatig 
de schaamteloze leugen dat bevolkingsonderzoek de borstkan-
kersterfte halveert. Het aangehaalde cijfer van 850 door het 

bevolkingsonderzoek voorkomen sterfgevallen zou dan dub-
bel zo hoog moeten zijn: het RIVM gelooft dit zelf niet. Op 
de site is nergens te lezen dat massascreening met mammo-
grafie erg controversieel is. Een nadeel noemt het RIVM wel: 
10% van de bij screening gedetecteerde borstkanker betreft 
overdiagnose. Dat is het laagste cijfer uit de literatuur. Volgens 
onafhankelijke onderzoekers is het eerder 50%.15 

CONCLUSIE
Over de juiste omvang van baten en schade van het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker valt te debatteren. Wat 
vaststaat is dat vrouwen die deelname overwegen opzettelijk 
worden misleid.17,18 Bij gebrek aan correcte en interpreteerbare 
informatie is er geen sprake van informed consent. Huisartsen 
moeten hun patiënten correct en in absolute termen informe-
ren over de voor- en nadelen van deelname. Op de duizend 
deelnemende vrouwen, tien jaar opgevolgd, kan één geval van 
borstkankersterfte worden vermeden, ten koste van vijf overbo-
dige kankerdiagnoses. Het bewijs voor enig gunstig effect van 
massascreening met mammografie blijft erg mager. Door de 
steeds beter wordende behandeling van borstkanker wordt de 
meerwaarde van massascreening daarbij steeds onzekerder. ■
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Opinie

 Wat moet je als huisarts met twee tegenstrijdige nieuwsberichten op deze website over CRP-bepalin-
gen bij COPD-exacerbaties? Hoe interpreteer je de koppen bij deze nieuwsberichten, geschreven om 
huisartsen kort en krachtig bij te praten over hun vakgebied? Is de plaats van CRP nu beperkt of toch 
zinvol om gerichter antibiotica te kunnen voorschrijven?

De plek van de CRP-bepaling bij  COPD-exacerbaties is 
een tweeledig probleem. Ten eerste was er tot voor kort 
weinig goed prospectief en gerandomiseerd onderzoek 
in de eerste lijn naar de plaats van CRP bij COPD.1 Ten 
tweede (mogelijk als gevolg van het eerste) geeft de 
COPD-richtlijn CRP maar een beperkte plaats, name-
lijk bij patiënten met een FEV1 > 50% met een ernstige 
exacerbatie COPD en bij twijfel of een antibioticum is 
geïndiceerd.2 En dan is er ook nog de NHG-Standaard 
Acuut hoesten die de plaats van CRP bespreekt en net iets 
andere adviezen geeft.3 Als gevolg hiervan behandelen 
huisartsen veel exacerbaties dan maar met prednison én 
antibiotica. 
Het artikel waarop de kop ‘Beperkte plaats CRP- bepaling 
bij een exacerbatie COPD’ is gebaseerd, is een eerder dit 
jaar gepubliceerde Nederlandse trial, waarbij voor een 
COPD-exacerbatie opgenomen patiënten werden ge-
randomiseerd in een groep met antibiotica op  basis van 
de CRP-waarde (afkappunt 50 mg/ml) en een groep met 
antibiotica op basis van zelfgerapporteerde sputumproduc-
tie.4 Juist met het oog op ‘spectrum bias’ (een diagnostische 
test presteert door de verschillen in patiëntkenmerken 
niet hetzelfde in de eerste en tweede lijn) is de conclusie 
van dit ziekenhuisonderzoek niet zomaar toepasbaar op 
COPD-patiënten in de eerste lijn. En dan krijg je de kop 
‘Beperkte plaats CRP’, mede omdat de NHG-Standaard 
COPD de CRP tot op heden een beperkte plaats geeft. 
Overigens zou je een reductie van 14,5% in antibiotica-
gebruik juist bij deze kwetsbare groep patiënten toch wel 
klinisch relevant mogen noemen. 
Het artikel waarop het tweede nieuwsbericht is gebaseerd, 
presenteert uitkomsten van een recente trial in de New 
England Journal of Medicine waarbij Britse huisartsen 
met gericht gebruik van de CRP bij COPD-exacerbaties 
minder antibiotica voorschreven dan wanneer zij regulie-
re zorg leverden zonder CRP-test (57% versus 77%).5 De 
reductie in antibioticavoorschriften ging niet gepaard met 
vertraagd herstel of meer ziekenhuisopnames. Slechts 8,9% 
van de COPD-patiënten had een ziekenhuisopname nodig 
gedurende de follow-up. 

Deze 8,9% (54 van de 700 deelnemende patiënten) illus-
treert heel fraai waarom het belangrijk is om rekening te 
houden met spectrum bias wanneer we rapporteren over 
de waarde van diagnostiek.6 Slechts 8,9% uit de eerstelijns 
NEMJ-trial zou in aanmerking komen voor deelname aan 
het onderzoek naar CRP bij opgenomen COPD-patiënten, 
zoals deze in het nieuwsbericht over het tweedellijnson-
derzoek wordt beschreven. Even ‘koppensnellen’: vergeet 
de kop uit het stuk over de tweedelijnspatiënten, die is 
inmiddels ingehaald door de kop uit het latere onderzoek 
naar patiënten zoals u die ziet in uw spreekkamer. 
Wat betekent dit eerstelijnsonderzoek nu voor ons exa-
cerbatiebeleid? De huidige NHG-Standaard COPD dicht 
CRP een beperkte rol toe; alleen bij patiënten met lichte of 
matige luchtwegobstructie (FEV1 > 50%) met een ernstige 
exacerbatie. Deze standaard verwijst voor de afkapwaarden 
naar de NHG Standaard Acuut hoesten (< 20, 20 tot 100 
en > 100 mg/ml). Op basis van dit nieuwe prospectieve en 
representatieve onderzoek mag naar onze mening CRP 
bij revisie van de NHG-Standaard COPD, en dus ook in 
onze spreekkamer, juist een ruimere rol krijgen. Bij een 
COPD-exacerbatie van patiënten met GOLD I tot III bij 
wie u een antibioticum overweegt, kunt u CRP inzetten. 
Heroverweeg bij deze patiënten dan wel de afkapwaarden 
uit de NHG-Standaard Acuut hoesten. Bij patiënten met 
een COPD-exacerbatie kunt u de CRP-sneltest veilig inzet-
ten om geen antibiotica voor te schrijven bij een CRP < 20 
mg/ml, geen antibiotica voor te schrijven bij een CRP < 40 
mg/ml én geen purulent sputum, en antibiotica juist wel te 
overwegen als de CRP hoger is dan 40 mg/ml. ■

➤ De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.

CRP bij COPD-exacerbaties
Jochen Cals, Ivo Smeele

Cals JWL, Smeele I. CRP bij COPD-exacerbaties. Huisarts Wet 
2019;62(10):49. DOI:10.1007/s12445-019-0297-2.
Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde: prof.dr. J.W.L. 
Cals, huisarts, j.cals@maastrichtuniversity.nl. Huisartsenpraktijk En-
gelsbergen, Eindhoven: dr. I. Smeele, kaderhuisarts astma-COPD.
Mogelijke belangenverstrengeling: JC was projectcommissielid en 
co-auteur van de Britse trial, IS was medeauteur van de NHG-Stan-
daard COPD.



50 HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2019

Casuïstiek

Hiv bij migranten
Ysbrand van der Vleugel, Tatiana Mouhebati

Niet-westerse migranten in Nederland hebben meer te 
kampen met soa- en hiv-problematiek dan autochtone Ne-
derlanders. Wanneer zij vragen hebben over hiv en soa gaan 
ze vaak eerder naar de huisarts dan naar een Centrum voor 
Seksuele Gezondheid. Dat betekent dat huisartsen bij deze 
groep migranten extra alert moeten zijn op symptomen die 
kunnen wijzen op een hiv-indicatoraandoening.

WEL EEN HIV-INDICATORAANDOENING, GEEN DIAGNOSE
Bij migranten met een niet-westerse migratieachtergrond, 
en vooral bij degenen onder hen met een asielachtergrond, 
zoals vluchtelingen, wordt vaker de diagnose hiv gesteld dan 
bij autochtone heteroseksuele mannen en vrouwen.1,2 Deze 
migranten zijn in het algemeen afkomstig uit hiv-endemische 
gebieden en lopen een groter risico op besmetting omdat ze 
leven in en vluchten door oorlogsgebied.3,4 Er is bij patiënten 
afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika vaker sprake van een late 
diagnose en ze komen ook later in zorg.1,2

Opmerkelijk is dat 60% van de mensen die vijf jaar vooraf-
gaand aan de diagnose hiv hadden de huisarts bezocht met 
een aandoening of met klachten die kunnen wijzen op een 
hiv-infectie, dus met een hiv-indicatoraandoening. Bij een 
derde van deze mensen is in het jaar voorafgaand aan de diag-
nose bloed geprikt, waarbij er geen onderzoek naar het human 
immunodeficiency virus (hiv) of ander seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s) is gedaan.5

Vergeleken met autochtone Nederlanders gaan mensen met 
een migratieachtergrond voor soaproblematiek eerder te rade 
bij de huisarts, dan bij een Centrum voor seksuele gezondheid 
(CSG).6 Daarnaast is naar schatting bij 12% van de met hiv be-
smette mensen de positieve hiv-status niet bekend, waardoor 
deze groep een bron blijft van nieuwe besmettingen.7

HIV-ENDEMISCHE LANDEN
In 2017 was 83% van de heteroseksuele mannen en vrouwen 

die in Nederland hiv-positief werden bevonden afkomstig uit 
een hiv-endemisch gebied.1 Volgens het RIVM is hiv in de 
hele wereld endemisch, met uitzondering van West  Europa, 
Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. In de als hiv-en-
demisch te beschouwen gebieden bestaat geen betrouwbaar 
surveillancesysteem voor soa’s en hiv. Het RIVM stelt daarom 
dat het soa- en hiv-percentage in die landen hoog kan zijn. Dit 
betekent dat we ervan uit moeten gaan dat alle mensen met 
een niet-westerse migratieachtergrond, dus ook alle asielzoe-
kers en vluchtelingen, uit hiv-endemisch landen komen.8

In Nederland zijn cijfers over hiv en andere soa’s beschikbaar 
via de CSG’s. Daar vindt registratie van epidemiologische 
gegevens plaats, inclusief de herkomst van patiënten. De CSG’s 
deden in 2016 143.139 soa-consulten. Voor huisartsen ligt 
dit aantal in 2016 op 281.300. Ongeveer twee derde van alle 
soaconsulten vindt dus plaats in de huisartsenpraktijk.2,9

BESCHOUWING
Huisartsen mogen er niet van uitgaan dat hiv of andere soa’s in 
een AZC worden uitgesloten. Bij migranten met een asielach-
tergrond wordt tijdens verblijf in een AZC geen medisch 
onderzoek verricht, behalve naar tuberculose (tb). In de Ver-
enigde Staten en Canada vindt in vluchtelingencentra naast 
screening op tb wel onderzoek naar hiv en hepatitis-B plaats.
Het is bekend dat vluchtelingen in oorlogsgebieden bloot-
staan aan allerlei ontberingen, waaronder seksueel misbruik 
en geweld. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen 
en kinderen. Misbruik kan plaatsvinden door vijandelijke 
troepen en mensensmokkelaars, maar ook tijdens het verblijf 
in vluchtelingenkampen en in het AZC. Mensen met een 
asielachtergrond (vluchtelingen) zijn daardoor kwetsbaarder 
voor soa’s en hiv.3,4 

CASUS
Amina is een 32-jarige vrouw, kort geleden uit Syrië gekomen, die voor 
de tweede keer op het spreekuur komt in verband met een griepach-
tig beeld. Ze blijft moe, transpireert veel en voelt zich koortsig. Haar 
huisarts ziet een niet-zieke vrouw. Bij lichamelijk onderzoek vindt hij 
geen bijzonderheden, behalve wat opgezette klieren in het halsgebied. 
Een onschuldige luchtwegvirus lijkt het meest waarschijnlijk en hij 
besluit spontaan herstel af te wachten. Een half jaar later is Amina 7 
kilo afgevallen en heeft ze voortdurend diarree. De ontlastingkweken 
zijn negatief, maar de hiv-test is positief. 

VERVOLG CASUS
De huisarts verneemt in een uitgebreid gesprek met Amina’s echtge-
noot, die twee jaar eerder uit Syrië naar Nederland was gevlucht, dat 
hij tijdens zijn verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC) onbeschermd 
seksueel contact heeft gehad met een andere vrouwelijke vluchteling. 
Ook bij hem blijkt de hiv-test positief te zijn. De huisarts verwijst Amina 
en haar man naar een hiv-centrum.
Amina heeft een CD4-count van 250/mm3; bij haar echtgenoot is deze 
150/mm3. Allebei hebben ze een hoge viral load. Amina denkt dat ze bij 
haar twee zwangerschappen in Syrië wél op hiv is getest en ‘toen was 
alles goed’.
In het hiv-centrum worden ze intensief bijgestaan door een hiv-consu-
lent, die hen niet alleen voorlichting geeft op medisch vlak, maar ook de 
psychosociale situatie in kaart brengt. 
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Mogelijk maakten Amina’s griepsymptomen deel uit van het 
beeld van een acute hiv-infectie. Haar huisarts dacht in eerste 
instantie niet aan een hiv-indicatoraandoening. De belangrijk-
ste hiv-indicatoraandoeningen zijn gonorroe, syfilis, hepatitis 
B en C, mononucleose (een pfeifferachtig beeld dat kan wijzen 
op een acute hiv-infectie), herpes zoster en een niet nader ver-
klaarde recidiverende pneumonie. Daarnaast kunnen onver-
klaarde klachten, zoals chronische diarree of gewichtsverlies, 
indicatoren zijn voor een hiv-infectie. Wanneer sprake is van 
een van deze klachten of aandoeningen moet de (huis)arts een 
hiv-test overwegen.5,9,10

Huisartsen zijn veelal niet op de hoogte van de hiv-status van 
migranten zoals Amina en haar echtgenoot. Bij Amina heeft 
besmetting waarschijnlijk plaatsgevonden ná haar aankomst 
in Nederland. 
Bij mensen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika zien we 
een opvallende trend. De hiv-besmettingen in de groep die 
vóór 2015 werd gediagnosticeerd vonden overwegend plaats 
buiten Nederland: 81% besmetting in Sub-Saharaans Afrika, 
16% in Nederland. De besmettingen die in of ná 2015 wer-
den vastgesteld vonden echter in 57% van de gevallen plaats 
in Sub-Saharaans Afrika en voor 41% in Nederland.1 Dit 
wijst erop dat verspreiding van het hiv-virus doorgaat nadat 
vluchtelingen het hiv-endemische gebied hebben verlaten. 
Dat kan betekenen dat AZC’s en huisartsenpraktijken méér 

aandacht moeten besteden aan voorlichting en risico-inven-
tarisatie.
Toen een half jaar later bij Amina de diagnose werd gesteld 
was de CD4-count aanzienlijke gedaald. Dit past net als bij 
haar man bij een late diagnose, waarvan immers sprake is bij 
CD4 < 350/mm3.1,14

Mensen bij wie de hiv-diagnose vroeg wordt gesteld (bij CD4 
> 350/mm3) en die meteen met behandeling starten reageren 
beter op de behandeling, en hebben een geringere ziektelast en 
een betere prognose.10,11

Bovendien zijn ze niet besmettelijk meer zodra het hiv-virus 
tijdens de behandeling ondetecteerbaar is geworden, wat 
natuurlijk bijdraagt aan het terugdringen van de verspreiding 
van het hiv-virus.
De casus illustreert enerzijds het belang van een brede diffe-
rentiële diagnose bij een aspecifiek ziektebeeld. Anderzijds 
maakt deze het nut van gepaste aandacht voor hiv en soa’s 
duidelijk: door hiv en soa’s ter sprake te brengen wordt het 

Hiv zien we in Nederland vaker bij 
niet-westerse immigranten

Mensen met een migratieachtergrond gaan voor soaproblematiek eerder naar de huisarts dan naar een Centrum voor Seksuele Gezond-
heid. Foto: Shutterstock
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mogelijk om informatie te delen en patiënten bewust te maken 
van de mogelijkheid van een proactieve test.
Hiv zien we in Nederland vaker bij niet-westerse immigran-
ten, vooral bij migranten uit Sub-Saharagebieden, Suriname 
en de Antillen. Ook blijkt het percentage positieve tests van 
het totaal aantal verrichte tests hoger bij mensen die tot een 
risicogroep behoren. Het percentage positieve hiv-tests bij he-
teroseksuele mannen uit Nederland is 0,02 en bij vrouwen uit 
Nederland 0,01. Bij heteroseksuele mannen uit Sub-Saharaans 
Afrika is het 0,63, bij vrouwen uit dit gebied 0,48.2

Vrouwen en heteroseksuele mannen met hiv uit Latijns-Ame-
rika, Zuid- en Zuidoost-Azië, het Caraïbisch gebied, Suriname 
en Sub-Saharaans Afrika komen vaker laat in zorg.1 De reden 
hiervan is niet precies bekend. Bij migranten vormen mogelijk 
onbekendheid met het Nederlandse gezondheidszorgsysteem 
en een gebrek aan kennis en vaardigheden op het gebied van 
gezondheid een belemmering. Ook kunnen culturele opvat-
tingen een rol spelen.6,13 Een positieve hiv-diagnose heeft voor 
veel mensen in de migrantengroepen grote sociaal-maatschap-
pelijke consequenties en kan onder andere tot sociale uitslui-
ting leiden. Op het spreken over seksualiteit en hiv rusten vaak 
taboes. Migranten stellen betrouwbare online informatie op 
prijs (bijvoorbeeld via Zanzu.be). Ook huisartsen kunnen van 
dit soort informatie gebruikmaken tijdens gesprekken over 
seksuele gezondheid.12

Het is belangrijk dat u als huisarts bij niet-westerse migranten 
kijkt naar het risico op soa’s en hiv, óók wanneer ze daar zelf 
geen vragen over hebben. Maak het risico op een hiv-infectie 
bespreekbaar en geef de patiënt informatie. Vervolgens kunt 
u overwegen om laagdrempelig en proactief een test aan te 
bieden, óók wanneer de patiënt daar niet direct om heeft ge-
vraagd. Het is natuurlijk belangrijk om voor dit soort gesprek-

ken voldoende tijd te nemen en eventueel de hulp van een tolk 
aan te bieden. Vraag vervolgens eerst toestemming om een 
aantal vragen te stellen met betrekking tot seksualiteit en hiv.

CONCLUSIE
Deze casus laat zien welke rol u kunt spelen bij het beperken 
van de verspreiding van het hiv-virus. Wees alert op de aanwe-
zigheid van symptomen die kunnen wijzen op een hiv-indica-
toraandoening en breng expliciet het risico op besmetting met 
hiv ter sprake. Vroegdiagnostiek leidt immers tot een beper-
king van de gezondheidsschade. ■
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Uw diagnose Huidafwijking
Een man van 62 jaar – roker, met diabetes mellitus type 2, hypertensie en recidiveren-
de jicht – heeft sinds enkele maanden een niet-jeukende, niet-schilferende huidafwij-
king op zijn linkerhand. Een soortgelijke laesie is te vinden op zijn rechter elleboog.

Wat is uw diagnose?
1. Erythema multiforme
2. Dermatomycose (ringworm)
3. Granuloma annulare 
4. Nummulair eczeem 

➤  Het antwoord leest u op pagina 77 en op www.henw.org  
(zoek op ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Huidafwijking’). Fo
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Foto’s gezocht
Ziet u ook een bijzondere aandoening op het spreekuur? 
Denk dan aan onze fotoquiz Uw diagnose van H&W. Maak er een 
goede en scherpe foto van (of meerdere), liefst staand  (minimaal 

300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke diagnose.  
Mail uw bijdrage naar redactie@nhg.org onder vermelding van 
‘Uw diagnose’.
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Casuïstiek

Soms wordt op een echo of CT van de buik een aneurysma 
aortae abdominalis (AAA) ontdekt. Vaak gebeurt dat in een 
ziekenhuis. De radioloog vermeldt die toevalsbevinding 
meestal wel in de brief aan de huisarts, maar als het AAA 
‘klein’ is, wordt meestal niet vermeld dat follow-up geïndi-
ceerd is. Die controle kan echter van levensbelang zijn.

EPIDEMIOLOGIE
De gemiddelde diameter van de buikaorta kan verschillen met 
de leeftijd, het geslacht en de lengte. Bij de meeste gezonde 
volwassenen meet deze ongeveer 2 cm en bij 95% is hij niet 
groter dan 3 cm.1 Men spreekt van een aneurysma aortae 
abdominalis (AAA) bij een diameter ≥ 3,0 cm. De preva-
lentie van AAA’s is onder 50- tot 84-jarigen momenteel naar 
schatting 1,4%.2 De gemiddelde leeftijd waarop een klinisch 
relevant AAA ontdekt wordt, is de afgelopen jaren aanzienlijk 
gestegen. De incidentie onder ouderen lijkt toe te nemen en 
de incidentie onder jongeren lijkt af te nemen.3,4 De precieze 
oorzaak van deze verschuivingen is onduidelijk.3 Het zou kun-
nen liggen aan de daling van het aantal rokers en aan de betere 
behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie.3,4 Ook 
kan een rol spelen dat vaker beeldvormend onderzoek wordt 
uitgevoerd dan vroeger, zodat AAA’s eerder worden ontdekt.4

RUPTUURKANS
Er bestaan twee soorten AAA’s: een fusiform (spoelvormig) 
en een sacculair (zakvormig) type; de radioloog hoort het 

Een snelgroeiend aneurysma van 
de buikaorta
Robin Lokerman, Andrew Oostindjer, Suresh Nagesser

EEN 49-JARIGE MAN MET NIERSTENEN
Een 49-jarige man, bekend met hypertensie en sinds enkele jaren 
gestopt met roken, bezocht in 2013 de spoedeisende hulp in verband 
met mogelijke nierstenen. Op de CT-scan van het abdomen werd, als 
toevalsbevinding, een ‘klein’ aneurysma van de buikaorta ontdekt met 
een diameter van 3,9 cm [figuur 1]. De patiënt werd nadien niet ge-
volgd. In 2018 werd de man door de huisarts verwezen voor echografie 
in verband met sinds drie maanden bestaande buikpijn. Op de echo 
werd een AAA van ruim 7 cm ontdekt; op de daarna gemaakte CT-aorta 
bleek de diameter zelfs 8,2 cm [figuur 2]. Bij een zodanige verwijding 
is het risico op een aortaruptuur groot. Gelukkig kon deze patiënt nog 
op tijd worden behandeld en de endovascular aneurysma repair (EVAR) 
verliep zonder complicaties. 

Figuur 1

Aneurysma van de buikaorta in 2013: diameter 3,9 cm

Figuur 2

Dezelfde patiënt in 2018: diameter 8,2 cm



56 HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2019

type aneurysma exact te beschrijven op basis van echografie. 
Sacculaire aneurysma’s komen aanzienlijk minder vaak voor dan 
fusiforme, maar zijn altijd een indicatie voor verwijzing naar 
de vaatchirurg omdat het de vorm kan zijn, en niet zozeer de 
diameter of de groeisnelheid, die operatie noodzakelijk maakt.5,6 
Bij fusiforme AAA’s is de noodzaak van verwijzing en 
controle afhankelijk van twee zaken: grootte en groeisnel-
heid.5,6 Tijdige diagnose en behandeling kunnen een ruptuur 

voorkomen, want hoe groter de diameter, hoe groter de kans 
op een ruptuur.7 De Amerikaanse en Europese beroepsver-
enigingen voor vaatchirurgie adviseren asymptomatische 
fusiforme AAA’s operatief te behandelen bij een diameter ≥ 
5,5 cm (mannen) of ≥ 5,0 cm (vrouwen).5,6 Bij een diameter 
< 5,5 cm is het risico van een operatie hoger dan het risico 
op ruptuur en zal operatie dus geen positief effect hebben 
op de overleving.8 Een recente meta-analyse geeft een goed 
overzicht van het cumulatieve jaarlijkse risico op ruptuur van 
een AAA:7 

■■ 3,5% per jaar bij een diameter van 5,5 tot 6,0 cm
■■ 4,1% per jaar bij een diameter van 6,1 tot 7,0 cm
■■ 6,3% per jaar bij een diameter ≥ 7,0 cm (zoals bij onze 

patiënt)

Ook de groeisnelheid van een aneurysma wordt als een risi-
cofactor beschouwd. Gemiddeld groeit een ‘klein’ aneurysma 
(van 3,0 tot 5,4 cm) met 0,22 cm per jaar, maar naarmate het 
aneurysma groter wordt, neemt de groeisnelheid toe.9,10 Een 
aneurysma van 3 cm groeit bij mannen met gemiddeld 0,13 
cm en bij vrouwen met 0,15 cm per jaar, een aneurysma van 5 
cm groeit bij mannen én vrouwen met gemiddeld 0,36 cm per 
jaar.10 AAA’s met groeisnelheden van ≥ 1 cm per jaar worden 
over het algemeen beschouwd als snelgroeiend.6 Er is anek-

DE KERN
■■ Men spreekt van een aneurysma aortae abdominalis 

(AAA) bij een diameter ≥ 3,0 cm.
■■ Elk AAA groeit en sommige groeien uitzonderlijk snel; 

regelmatige controle kan daarom van levensbelang 
zijn.

■■ Het advies is asymptomatische fusiforme AAA’s te 
opereren bij een diameter ≥ 5,5 cm (mannen) of  
≥ 5,0 cm (vrouwen).

Figuur 3

Beslisregel voor controle en verwijzing bij een verwijde buikslagader

abdominaal
aorta

aneurysma

geen echografische
controle

verwijzing naar
vaatchirurg

verwijzing naar
vaatchirurg afhankelijk

van lokale afspraken

iedere 3 jaar
echografische

controle

sacculair< 3 cm

3,0 - 3,9 cm ≥ 4 cm

groei > 1 cm
per jaarfusiform

Bij het beoordelen van een fusiform AAA 
zijn twee zaken van belang:  
diameter en groeisnelheid
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dotisch bewijs dat de kans op een ruptuur groter is bij snelle 
groei.6 Snelle groei zou een teken kunnen zijn van verhoogde 
druk of van een verzwakte aortawand. Daarom moeten pati-
enten met een snelgroeiend aneurysma worden verwezen naar 
de vaatchirurg. Aangezien het aneurysma bij onze patiënt snel 
gegroeid was en een diameter had van 8,2 cm, was het risico 
op een ruptuur voor hem mogelijk nog groter dan de genoem-
de 6,3% per jaar.

CONTROLES
Bij een fusiform aneurysma is de controlefrequentie afhan-
kelijk van de diameter. De huisartsen en vaatchirurgen in 
Nederland hebben hierover landelijk recent geen duidelijke 
afspraken gemaakt, maar er zijn wel vaak lokale of regionale 
afspraken, vastgelegd in bijvoorbeeld een Regionale Trans-
murale Afspraak (RTA). De Amerikaanse en de Europese 
beroepsverenigingen voor vaatchirurgie bevelen het volgende 
schema [figuur 3] aan voor de echografische controle van 
fusiforme aneurysma’s:

■■ bij een diameter van 3,0 tot 3,9 cm iedere drie jaar
■■ bij een diameter van 4,0 tot 4,9 cm ieder jaar
■■ bij een diameter ≥ 5,0 cm iedere zes maanden5,6 

Fusiforme AAA’s met een diameter ≥ 4 cm zullen meestal al 
onder controle staan van de vaatchirurg, afhankelijk van de 
lokaal gemaakte afspraken.

OPEREREN OF NIET
De uiteindelijke beslissing tot operatief ingrijpen wordt ge-
nomen door de vaatchirurg in overleg met de patiënt. Naast 
diameter en groeisnelheid wegen daarbij ook andere factoren 
mee. Contra-indicaties voor een operatie zijn bijvoorbeeld 
hoge leeftijd of comorbiditeit.5 Daartegenover staan risico-
factoren voor snelle groei of ruptuur, waaronder roken, hoge 
leeftijd, familiaire belasting en hoge bloeddruk.5,6,9,11,12 Ook de 
afwezigheid van diabetes mellitus is een risicofactor: bij pati-
enten met diabetes groeit een AAA trager.5,6,9 Ook vrouw zijn 
is een risicofactor voor een ruptuur.9,10 De Amerikaanse en 
Europese beroepsverenigingen voor vaatchirurgie adviseren 
dan ook bij vrouwen met een fusiform AAA al vanaf 5,0 cm 
operatief in te grijpen.5,6

CONCLUSIE
Elk aneurysma van de buikaorta groeit en sommige groeien 
zelfs uitzonderlijk snel. Daarom kan het volgen van een bij 
toeval gevonden AAA van levensbelang zijn voor de patiënt. 
Wij pleiten dan ook voor duidelijke (landelijke) transmurale 
afspraken en richtlijnen om onnodige risico’s te vermijden. In 
de tussentijd adviseren wij huisartsen om alert te zijn op bij 
toeval ontdekte aneurysma’s van de buikaorta en deze patiën-
ten regelmatig te controleren met de frequentie die geadviseerd 
wordt door de Amerikaanse en Europese beroepsverenigingen 
voor vaatchirurgie. Patiënten met een sacculair aneurysma 
(ongeacht de grootte) of met een fusiform aneurysma ≥ 4 cm 
moeten verwezen worden naar een vaatchirurg. ■
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Casuïstiek

Pijnlijke nachtelijke erecties
Pieter Barnhoorn, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof

Het voorkomen van nachtelijke erecties is normaal. Soms 
kunnen deze erecties pijnlijk zijn, dan voelt de patiënt 
(heftige) pijn diep in de penis. Dit gebeurt tijdens de rem-
slaap. Uitleg over mogelijke oorzaken van deze sleep-related 
painful erections of erectio nocturna dolorosa is belangrijk, 
omdat patiënten zich vaak zorgen maken. Bij veel last is het 
goed om te verwijzen naar een uroloog.

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
De patiënt meldt zich op het spreekuur met pijn, diep in de 
penis, tijdens nachtelijke erecties. Andere erecties, tijdens 
gemeenschap of masturbatie, zijn niet pijnlijk.

DEFINITIE
Pijnlijke nachtelijke erecties (in de internationale literatuur 
sleep-related painful erections (SRPE) of erectio nocturna 
 dolorosa genoemd) werden in 1939 voor het eerst beschre-
ven.1 De aandoening wordt gekenmerkt door (heftige) pijn 
diep in de penis, optredend tijdens de remslaap. De pijn treedt 
op tijdens de fase van de normale nachtelijke erecties.2 Bij pa-
tiënten met SRPE zijn sommige van deze nachtelijke erecties 
pijnlijk. De erecties tijdens gemeenschap en masturbatie zijn 
niet pijnlijk.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Nachtelijke erecties (zonder pijn) zijn een volledig fysiolo-
gisch gegeven. Sterker, het al of niet ontstaan van sleep-related 
erections (SRE) kan worden gebruikt als aanvullende test om 
onderscheid te maken tussen een erectiestoornis van vooral 
een psychogene of een somatogene origine. SRE ontstaan 

tijdens de remslaap bij alle gezonde mannen van de kinder-
tijd tot op hoge leeftijd. Ze werden voor het eerst beschreven 
in 1944.3 Men ontdekte dat deze erecties in vier of vijf cycli 
optraden tijdens de slaap. Een decennium later werd voor 
het eerst de remslaap beschreven.4 Weer een decennium later 
werd ontdekt dat de nachtelijke erecties optreden in de rem-
slaapfasen.5 Bij de fysiologische nachtelijke erecties ontstaat 
geen pijn. Bij SRPE is diepe pijn in de penis kenmerkend. Hoe 
deze pijn ontstaat, is niet bekend. Er bestaan verschillende 
theorieën over het ontstaan. De breedst gedragen theorie is 
dat er spasmen ontstaan in de m. bulbospongiosus en de m. 
ischiocavernosus.6 Dit zijn twee spieren aan de basis van de 
penis [figuur]. De reden dat deze spasmen ontstaan is onbe-
kend. Ook het spontane beloop door de jaren heen, zonder 
medicatie, is niet goed bekend.

DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Bij verschillende aandoeningen kan een patiënt pijn aan de 
penis ervaren. Te denken valt aan balanitis, de ziekte van 
Peyronie in de acute fase, priapisme, urineweginfectie, soa en 
sporttrauma. Ook kan pijn aan de penis ontstaan na langdurig 
rijden op een paard, fiets, motor of in een terreinwagen. De 
anamnese (een pijnlijke erectie die alleen in de nacht optreedt) 
is echter kenmerkend bij SRPE.

Figuur  Bij SRPE ontstaan er spasmen in twee spieren aan de 
basis van de penis, de m. bulbospongiosus en de m. ischiocaver-
nosus.

KERNPUNTEN
■■ Pijnlijke nachtelijke erecties worden gekenmerkt 

door pijn diep in de penis tijdens de remslaap, terwijl 
de erecties tijdens gemeenschap en masturbatie 
pijnloos zijn. 

■■ Pijnlijke nachtelijke erecties kunnen leiden tot een 
verstoord slaappatroon met gevolgen overdag, zoals 
vermoeidheid, concentratieproblemen en somberheid. 

■■ De pathofysiologie van pijnlijke nachtelijke erecties is 
onbekend. 

■■ De acute behandeling bestaat uit lichamelijke oefe-
ningen of koelen; als preventieve medicamenteuze 
behandeling kan baclofen ingezet worden.
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EPIDEMIOLOGIE
Epidemiologisch onderzoek naar SRPE is zeer beperkt. De 
hoogste prevalentie wordt gevonden bij mannen van 40-60 jaar, 
maar de ziekte is ook beschreven bij jongere mannen. Bij de 
huisarts wordt de aandoening gecodeerd met de gemeenschap-
pelijke ICPC-code Y04 (andere symptomen/klachten penis).7 
Bij de NIVEL zorgregistratie is de totale incidentie bij mannen 
6,2 per 1.000 patiëntjaren en de totale prevalentie 7,5 per 1.000 
patiëntjaren. Slechts een klein deel hiervan betreft SRPE.

ANAMNESE EN ONDERZOEK
De huisarts vraagt naar:

■■ ontstaan en beloop van de klachten; 
■■ pijn tijdens erectie gedurende gemeenschap of masturbatie; 
■■ wakker worden van pijnlijke erecties; 
■■ welke acties worden ondernomen om erectie te doen zakken; 
■■ slaapproblemen; 
■■ problemen overdag als vermoeidheid, concentratieproble-

men, somberheid.

Bij het lichamelijk onderzoek kunnen de penis en bekken-
bodem worden onderzocht. Dit levert echter zelden extra 
informatie op. Patiënten verwachten naast een anamnese vaak 
wel een gedegen lichamelijk onderzoek.

BELEID
Afwachtend beleid: afwachtend beleid is met name aangewe-
zen bij patiënten die niet veel last hebben van de SRPE.
Acute fase: in het acute moment bij het wakker worden van de 
pijn in de penis kan de patiënt op verschillende manieren pro-
beren om de erectie te laten zakken. Dit kan door lichamelijke 
oefening, lopen, koelen met ijs of een koude douche.2

Preventieve medicatie: over SRPE zijn veel case reports ver-
schenen. Hierin zijn verschillende orale middelen beschre-
ven, zoals clozapine, baclofen, clonazepam, amitryptyline en 
bètablokkers. Van de meeste middelen is de effectiviteit niet 
overtuigend aangetoond. In een patiëntenserie is beschreven 
dat van baclofen en in mindere mate van clonazepam moge-
lijk gunstige effecten te verwachten zijn.6,8 Bij zeer hinderlijke 
klachten kan een van deze twee middelen worden overwogen. 

WAT IS AANGETOOND? 
Gecontroleerd onderzoek naar pijnlijke nachtelijke erecties is 
niet beschikbaar. Wel vonden we een informatieve patiënten-
serie.8

VERWIJZEN, PREVENTIE EN VOORLICHTING
Verwijzing naar een uroloog is aangewezen bij patiënten die 
veel last ondervinden en zeker bij slaapproblemen die ge-
volgen hebben overdag. Overleg met of een verwijzing naar 
een uroloog die tevens seksuologisch onderlegd is, is bij dit 
invaliderende ziektebeeld al snel op zijn plaats. Om een keuze 
te maken uit urologen die voldoende seksuologische kennis 
hebben kan de website van de Nederlandse Vereniging Voor 
Seksuologie (NVVS) geraadpleegd worden (www.nvvs.info).

Uitleg over de (mogelijke) oorzaak en het (onbekende) beloop 
van de pijn in erectie is een belangrijke eerste stap in de 
behandeling. Vaak heeft de patiënt namelijk grote zorgen over 
deze plotseling ontstane pijn in de penis in erectie. ■
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Lichamelijke oefening, koelen met ijs of een koude douche kan helpen 
om de erectie te laten zakken. Foto: Margot Scheerder
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Casuïstiek

Vulvaire jeuk: niet altijd candidiasis 
Joyce van Veldhuizen, Judith de Waard, Tialda Landsweers, Marinus van Praag

Vulvaire jeuk is een vervelende en veel voorkomende klacht 
die een grote invloed kan hebben op het dagelijks leven. Het 
is belangrijk om naast de frequent voorkomende oorzaken 
als Candida-infecties, seksueel overdraagbare aandoenin-
gen, irritatieve en contactallergische oorzaken, ook andere, 
mogelijk minder bekende oorzaken van vulvaire jeuk in 
het achterhoofd te houden, zoals vulvaire intra-epitheliale 
neoplasie, lichen simplex chronicus en lichen sclerosus. 

BESCHOUWING
Een vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) is een premalig-
ne aandoening van de vulva, die ontstaat in het plaveiselepi-
theel. Het is belangrijk om een VIN in een vroeg stadium te 
herkennen en te behandelen, om de kans op het ontstaan van 
een plaveiselcelcarcinoom te verkleinen.
De internationale nomenclatuur maakt onderscheid tussen 
een HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion, ofwel 
hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie; oude naamge-
ving: usual type VIN) en een differentiated type VIN.1 Bij HSIL 
is het HPV-virus betrokken (meestal type 16). HSIL komt 
vooral voor op jongere leeftijd: de gemiddelde leeftijd van 
ontstaan is 35 jaar.2 De incidentie is 5 per 100.000 vrouwen en 
deze neemt toe, vooral onder vrouwen onder de 50 jaar.3 Van 
de patiënten rookt 90%.
Een differentiated VIN omvat slechts 2,5% van de patiënten 
met VIN.4 Deze ontstaat meestal op oudere leeftijd vanuit een 
lichen sclerosus. Bij een HSIL ligt de maligne potentie tussen 
de 3 en 6%, terwijl deze volgens schattingen bij een differen-
tiated VIN op 32% ligt.4 Naast de bovenstaande categorieën is 
er nog de unclassified VIN, waaronder onder andere de ziekte 
van Paget valt, een niet-squameuze vorm van VIN.

Een HSIL kan asymptomatisch zijn, maar er kunnen ook 
jeuk- en pijnklachten optreden. Daarnaast kan de patiënte 
last hebben van irritatie en seksuele dysfunctie. Klinisch is er 
sprake van een zeer variabel beeld: er kunnen vlakke, maar 
ook verheven papels, plaques en soms ulcera zijn, met een 
afmeting van millimeters tot centimeters, die vaak scherp 
begrensd en asymmetrisch zijn. De afwijkingen kunnen ver-
schillende kleuren hebben, zoals rood, wit, bruin en grijs. De 
aandoening is vaak multifocaal aanwezig. De perianale huid 
kan ook aangedaan zijn.4-8

Bij een differentiated type VIN hangen de klachten vaak 
samen met lichen sclerosus. In tegenstelling tot de HSIL is 
differentiated type VIN vaak unifocaal aanwezig en is lastig te 
onderscheiden van lichen sclerosus. Daarnaast kan er sprake 
zijn van hyperkeratotische afwijkingen, erosies en ulceraties.5-8

Twee andere aandoeningen uit de differentiële diagnose van 
vulvaire jeuk zijn lichen sclerosus en lichen simplex.

Lichen sclerosus
Lichen sclerosus is een chronische, inflammatoire, niet-infec-
tieuze huidaandoening, met als voorkeursplaats de anogeni-

CASUS
Een 20-jarige vrouw (nulligravida) bezoekt de dermatoloog omdat ze 
sinds drie jaar jeuk- en pijnklachten aan haar schaamlippen, kloofjes, 
dyspareunie en als gevolg van deze klachten een verminderd libido 
heeft. Haar partner heeft geen klachten. Bij het lichamelijk onderzoek 
vindt de dermatoloog grijze, vlakke, verrukeuze papels op de commis-
sura posterior en het perineum, die doorlopen tot rond de anus [figuur 
1 en 2] en lichenificatie van 5 tot 7 uur. 
Het symptoom jeuk in combinatie met het klinische beeld en het uitblij-
ven van een reactie op antimycotica en corticosteroïdcrème kan wijzen 
op een vulvaire intra-epitheliale neoplasie. De dermatoloog neemt een 
biopt, dat wijst op een hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie; 
HPV16-virus positief. De patiënte krijgt een behandeling met driemaal 
per week imiquimodcrème, een immunomodulerende stof die na cutane 
toepassing een lokale immuunrespons veroorzaakt. Daarmee verdwij-
nen de laesies helemaal. Daarnaast adviseert de dermatoloog haar om 
te stoppen met roken, omdat dit het ziektebeeld in stand kan houden.

Figuur 1 Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) vulvaire regio

Figuur 2 Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) perianale regio
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tale regio. Er bestaat ook een zeldzamere extragenitale vorm. 
De incidentie van lichen sclerosus lijkt toe te nemen: deze was 
7,4 per 100.000 vrouwenjaren in 1991 en steeg naar 14,6 per 
100.000 vrouwenjaren in 2011.9 Symptomen zijn vulvaire jeuk, 
branderigheid, pijn en dyspareunie. Daarnaast kan deze aan-
doening mictie- en defecatieproblemen geven door perianale 
fissuren en erosies, en kan ze gepaard gaan met vaginale fluor 
en pruritus ani. Soms is ze asymptomatisch.6-8

Lichen sclerosus komt vooral voor bij vrouwen voorafgaand 
aan de puberteit of na de overgang. De oorzaak is niet bekend, 
hoewel er een verband lijkt te zijn met auto-immuunziekten.6,7 
Wanneer lichen sclerosus langdurig bestaat, kan er maligne 
degeneratie optreden tot een plaveiselcelcarcinoom. De kans 
hierop is 4 tot 5%.7 Daarom is het belangrijk om patiënten 
een- tot tweemaal per jaar te controleren.8 Lichen sclerosus 
[figuur 3 en 4] valt te onderscheiden van een VIN op basis 
van het lichamelijk onderzoek: er is dikwijls een porceleinwit-
te verkleuring van de vulva te zien, waarbij de labia minora 
vaak verstrijken. Soms is er sprake van hyperkeratose, erosies, 
fissuren en kleinvlekkige bloedingen, papels of maculae. Ge-
meenschap kan onmogelijk worden door vernauwing van de 
introïtus. De definitieve diagnose kan worden gesteld via een 
biopt, wat echter niet altijd noodzakelijk is omdat het klinisch 
beeld vaak al duidelijk genoeg is. De behandeling bestaat uit 
een klasse IV corticosteroïdzalf (clobetasol-17-propionaat-
zalf) – lagere klassen zijn meestal minder effectief.6-8

Lichen simplex chronicus
Lichen simplex chronicus [figuur 5] is een chronische, geloka-
liseerde vorm van prurigo die veroorzaakt wordt door dwang-
matig en herhaaldelijk krabben aan de huid. De incidentie is 
onbekend, maar ligt volgens schattingen op ongeveer 0,5% van 
de vrouwen in de West-Europese en Amerikaanse populatie.3 
Niet altijd ligt er een andere dermatose aan ten grondslag. 
Symptomen zijn jeuk, maar ook branderigheid en dyspareu-
nie. In de praktijk zien we matig scherp begrensde plaques en 
papels, lichenificatie (vergroving van het huidreliëf) en krabef-
fecten. Ook kunnen er ulceraties, erosies en hyper- of hypo-
pigmentaties te zien zijn. Lichen simplex chronicus komt het 
meest voor op plaatsen die makkelijk kunnen worden bereikt 
met krabben, zoals de nek, de strekzijde van de onderarmen, 
onderbenen en enkels, maar ook de dijen en de anogenitale 
 regio.6,9 Deze aandoening komt veel voor: de exacte prevalen-
tie is niet bekend, maar ligt rond de 10%.7 
Door krabben verergert de initiële jeuk, zodanig zodat de 
patiënt in een negatieve spiraal belandt – de zogenaamde 
jeuk-krabcyclus –, met vaak multipele krabeffecten en lichen-
ificatie tot gevolg. Deze spiraal is te doorbreken door middel 
van een sterke corticosteroïdzalf, zoals bètametasonzalf (klasse 
III) of clobetasol-17-propionaatzalf (klasse IV), die na verbete-
ring van de klachten moet worden afgebouwd.

CONCLUSIE
Naar aanleiding van de bovenstaande casuïstiek kunnen we de 
volgende leerpunten formuleren:

1. Vulvaire jeuk is een symptoom dat geregeld optreedt, waar-
bij u naast de veelvoorkomende oorzaken ( Candida-infectie, 
contactallergie, seksueel overdraagbare aandoeningen) 
ook moet denken aan zeldzamere oorzaken, zoals lichen 
sclerosus, lichen simplex chronicus en VIN [tabel], in 
het bijzonder als de patiënte niet reageert op de ingezette 
behandeling.10-12

2. Verricht adequaat lichamelijk onderzoek in de vorm van 
nauwkeurige inspectie van het genitale gebied. Daarnaast 
kunt u ook kweken afnemen om eventuele infecties aan te 
tonen of uit te sluiten. Bedenk dat voor de diagnosestelling 
van een VIN een biopt voor histopathologisch  onderzoek 
essentieel is. Voor lichen simplex chronicus is in het 

Figuur 3 Lichen sclerosus, vulvaire regio

Figuur 5 Lichen simplex chronicus

Figuur 4 Lichen sclerosus, perianale regio
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algemeen geen biopt nodig en bij lichen sclerosus alleen 
wanneer u op grond van het klinisch beeld twijfelt over de 
diagnose.

3. Verwijs de patiënte bij twijfel of onduidelijkheid over de 
diagnose door naar een gynaecoloog of dermatoloog, en bij 
voorkeur naar een (multidisciplinair) vulvaspreekuur.

4. Bedenk dat premaligniteiten van de vulva ook op jonge 
leeftijd kunnen optreden. ■
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Tabel

Vergelijking van de kenmerken van VIN, lichen sclerosus en lichen simplex

VIN Lichen sclerosus Lichen simplex

Oorzaak HSIL: HPV-infectie (vooral type 16)
Differentiated type VIN: vanuit lichen sclerosus 

Onbekend. Mogelijk gerelateerd aan bepaalde 
auto-immuunziekten, genetische predispositie 
en hormonale factoren

Jeuk, met als gevolg chronisch krabgedrag 
waardoor de jeuk in stand gehouden wordt

Locatie Vulva Over het hele lichaam, met als voorkeurslocatie 
de anogenitale regio

Over het hele lichaam, met als voorkeurslocatie 
nek, strekzijde onderarmen, onderbenen, enkels, 
dijen, anogenitale regio

Voorkomen Gemiddelde leeftijd is 35 jaar; 90% van de 
patiënten rookt
HSIL: vaker jonge vrouwen
Differentiated VIN: vaak oudere vrouwen

Vooral in leeftijdsgroep 50-70 jaar; vooral bij   
het Kaukasische ras

Vooral in leeftijdsgroep 30-50 jaar

Kernsymptomen Jeuk, pijn Jeuk Jeuk 

Overige symptomen Asymptomatisch, dyspareunie Branderigheid, dyspareunie, dysurie, pijn bij 
defecatie (door fissuren, erosies)

Branderigheid

Lichamelijk onderzoek Papels of macula in verschillende kleuren (grijs, 
wit, rood, bruin), verrukeuze plaques, ulcera 
labia 

Porceleinwitte verkleuring en sclerosering van 
de labia en uiteindelijk het verstrijken hiervan, 
8-vormig (als ook het perianale gebied aange-
daan is)

Lichenificatie van de labia, littekenvorming, 
postinflammatoire hyper- of hypopigmentatie

Diagnosestelling Biopt Klinisch beeld, bij twijfel eventueel een biopt Klinisch beeld, biopt in het algemeen niet nodig 

Behandeling Imiquimod 5%-crème, excisie, CO2-laserbe-
handeling

Klasse III-IV corticosteroïdcrème, tacrolimus-
crème in combinatie met een emolliens, 
 chirurgisch bij vernauwing van de introïtus

Klasse III-IV corticosteroïdcrème, tacrolimus-
crème in combinatie met een emolliens

Maligne ontaarding HSIL: 3-6%
Differentiated VIN: 32%

5% kans op een plaveiselcelcarcinoom Geen
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Kennistoets

Vulvaire aandoeningen
1. Van Veldhuizen et al. beschrijven drie 

vulvaire aandoeningen die gepaard 
gaan met jeuk: lichen sclerosus, 
lichen simplex chronicus en vulvaire 
intra-epitheliale neoplasie (VIN). 
Ze hebben alledrie een kenmerkend 
klinisch beeld. Welke van de drie 
beschreven diagnoses moet altijd 
worden bevestigd door middel van 
een biopt?
a. Lichen sclerosus
b. Lichen simplex chronicus
c. VIN

2. Vulvaire intra-epitheliale neoplasie 
(VIN) is een premaligniteit van de 
vulva. Er worden twee typen onder-
scheiden: HSIL (high grade squamous 
intraepithelial lesion) en differentiated 
type VIN. Wat is de onderliggende 
oorzaak van HSIL?
a. Herpes simplex infectie
b. HPV-infectie
c. Lichen sclerosus

3. Zowel uit VIN als lichen sclerosus 
kunnen plaveiselcelcarcinomen 
ontstaan. Welke aandoening heeft de 
hoogste kans op maligne ontaarding?
a. Differentiated type VIN
b. HSIL
c. Lichen sclerosus

4. Van welke van onderstaande factoren 
is bekend dat het VIN in stand kan 
houden?
a. Alcoholgebruik
b. Roken
c. Veelvuldig wassen met zeep

5. Lichen simplex chronicus is een 
gelokaliseerde vorm van prurigo 
die wordt veroorzaakt en in stand 
gehouden door dwangmatig krabben 
aan de huid. Het is bekend dat de 
aandoening verergert in perioden van 
stress. Vaak is er een onderliggende 
aandoening. Welke is dit?
a. Candida infectie

b. Herpes simplex
c. Vulvair eczeem

6. Bij mevrouw Verstegen, 57 jaar, werd 
vier maanden geleden de diagnose 
lichen sclerosus gesteld. Behandeling 
met clobetasolzalf (klasse 4) 1x/dag 
gaf goed resultaat. Na een maand kon 
zij afbouwen en na twee maanden 
stoppen met de zalf. Sinds een aantal 
weken heeft ze echter weer toene-
mend klachten van jeuk, ondanks 
dagelijks gebruik van vette zalf. Welk 
beleid is nu aangewezen?
a. Clobetasolzalf 1x/dag gedurende 

een maand
b. Clobetasolzalf 2x/dag gedurende 

een maand
c. Verwijzing naar de gynaecoloog

7. Mevrouw Kopek, 38 jaar, heeft uitge-
breide lichen sclerosus met uitbrei-
ding richting het perineum. Ze heeft 
een maand clobetasolzalf gesmeerd, 
maar ervaart weinig verbetering van 
de jeukklachten. Bij navraag vertelt ze 
de zalf niet dagelijks en slechts heel 
dun aan te brengen uit angst voor 
bijwerkingen. De huisarts geeft uitleg. 
Welke hoeveelheid clobetasol mag er 
per week worden gesmeerd?
a. 15-30 mg
b. 30-60 mg
c. 60-100 mg

8. Mevrouw Moreau, 52 jaar, heeft al 
maanden last van vaginale pijnklach-
ten. De afscheiding is toegenomen. 
Ze heeft geen jeuk, ook niet op ande-
re delen van het lichaam. Bij lichame-
lijk onderzoek ziet de huisarts felrood 
erytheem dat pijnlijk is bij aanraking, 
met een netwerk van fijne witte lijn-
tjes. De labia minora zijn gedeeltelijk 
verstreken. Wat is op dit moment de 
meest waarschijnlijke diagnose?
a. Candida vaginitis
b. Lichen sclerosus
c. Lichen planus
d. Trichomonas vaginitis

De kennistoets is gemaakt door Anne Klijnsma, 
huisarts en toetsdeskundige. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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ANTWOORDEN

1c / 2b / 3a / 4b / 5c / 6a / 7b / 8c
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Elke Geraerts (België) studeerde psychologie en promoveerde aan 
de universiteit van Maastricht. Na een succesvolle wetenschap-
pelijke carrière (Harvard, St. Andrews, Maastricht University, Eras-
mus Universiteit Rotterdam) – hoofdthema mentale veerkracht – 
koos ze in 2014 voor het ondernemerschap. Sindsdien brengt ze 
de wetenschappelijke inzichten met Better Minds at Work naar de 
praktijk. Geraerts publiceerde diverse boeken (Mentaal Kapitaal, 
Het nieuwe Mentaal, Better Minds, Authentieke intelligentie) en is 
keynote speaker op het NHG-Congres 2019.

Foto: Debby Termona
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Interview

Het NHG-congres komt er weer aan, dit jaar onder het 
motto ‘Relax, ‘t is gewoon complex!’ over het veelzijdige 
huisartsenvak. Neuropsycholoog en keynotespreker 
Elke Geraerts weet als geen ander dat complexiteit een 
fenomeen van deze tijd is. En heeft volop ideeën over 
hoe het anders kan. Sleutelwoorden: lef en bezieling.

Geraerts komt dagelijks bij bedrijven over de vloer om 
uit te zoeken hoe het beter kan. Na een succesvolle, 
internationale wetenschappelijke carrière besloot ze een 
eigen bedrijf op te zetten: Better Minds at Work, om een 
brug te slaan tussen het academisch gedachtegoed en de 
werkvloer. “Ik ben erg geïnteresseerd in de positieve psy-
chologie, dus hoe je iemands kracht kunt benadrukken. 
Daarnaast ben ik gefascineerd door alles wat het brein 
aangaat, vandaar de neuropsychologie. De afgelopen vijf 
jaar zijn we in allerlei organisaties in België, Nederland en 
ver daarbuiten bezig geweest met het versterken van wat 
ik het ‘mentaal kapitaal’ noem.”

Mentaal kapitaal is tevens de titel van een van haar boe-
ken, want bevlogen als ze is, gebruikt Geraerts alle midde-
len om haar doelgroep te bereiken. Het boek leert de lezer 
hoe hij zijn mentale weerbaarheid kan versterken en zich 
al doende kan wapenen tegen stress, burn-out en andere 
mentale problemen. Daarmee sluit ze feilloos aan op de 
vraag van de congresorganisatie: hoe kunnen huisartsen 
omgaan met de veelheid aan taken die op hen afkomt, alle 
veranderingen en de bureaucratie?

Aandachtsmanagement
Hoe gaat Geraerts zelf om met haar drukke agenda? “Het 
belangrijkste is dat ik mijn brein probeer te controleren 

op het moment dat ik echt in de focus wil gaan. Met een 
vast ritueel – ik luister altijd naar een bepaald nummer 
van Leonard Cohen – heb ik mijn brein geconditioneerd, 
zodat het meteen weet: aha, nu draait het erom! Nu ga 
ik me niet meer laten afleiden door e-mail, telefoon en 
appjes.”
Het is ook een kwestie van intensieve taken op de juiste 
momenten van de dag plannen, benadrukt ze. “Welke mo-
menten dat zijn, is persoonlijk, maar bij mij is dat meestal 
’s ochtends. Vergaderingen, e-mail en conference calls, die 
minder concentratie vergen, doe ik op andere momenten. 
Geen timemanagement dus, maar aandachtsmanagement, 
oftewel je dag indelen op basis van je aandachtspieken en 
-dalen.”
Maar hoe om te gaan met de veelheid aan patiëntcontac-
ten, van maximaal tien, soms twintig minuten, tussendoor 
allerlei andere taken en misschien ’s avonds ook nog 
dienst op de huisartsenpost? Geluiden dat het takenpak-
ket, maar ook de patiëntenzorg steeds complexer wordt, 
zijn niet van de lucht.
“Dat blijkt wel uit de titel van het congres”, reageert Ge-
raerts. “En nu ik erover nadenk is die niet echt activerend. 
Er spreekt iets uit als: ‘Ga lekker achterover zitten, want 
het is nu eenmaal zo.’ Natuurlijk kan ik me goed voorstel-
len dat het huisartsenvak vandaag de dag heel ingewik-
keld is, maar dat geldt voor andere beroepen evengoed. 
Het zijn niet alleen de huisartsen die het moeilijk hebben. 
We leven in een tijd waarin heel veel verandert en het 
brein voortdurend grote hoeveelheden prikkels te ver-
werken krijgt. En wat we met z’n allen vergeten zijn, is het 
aanpassen van het werk aan de manier waarop ons brein 
functioneert.”

Adrenaline
Het probleem, stelt Geraerts, is dat onze hersenen lui zijn. 
Ze vinden het eigenlijk wel lekker om op die rommelige 
manier te functioneren. “Waarschijnlijk word je als huis-
arts de hele dag gedreven door adrenaline, want er zijn 
voortdurend prikkels, nieuwe patiënten, nieuwe vragen 
en problemen die snel opgelost moeten worden. Maar die 

Elke Geraerts: “We moeten 
van timemanagement naar 
aandachtsmanagement”
Tanja Veenstra

 “Wat we met z’n allen vergeten zijn, 
is het aanpassen van het werk aan de 
manier waarop ons brein functioneert”
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constante adrenalinespiegel veroorzaakt stress, waarmee je al 
snel terechtkomt in een vicieuze cirkel, en een mindset creëert 
die alleen nog vraagt om weer nieuwe korte prikkels, in plaats 
van langetermijnoplossingen.”
De boodschap van Geraerts is dat we het werk anders moeten 
organiseren. Maar hoe dan? “Ik kan natuurlijk geen mirakel-
recept bedenken voor de huisartsenpraktijk. Ik kan wel zeggen 
dat je een andere mindset nodig hebt om te durven verande-
ren. Om na te denken over de vraag: hoe kan ik mijn praktijk 
en het hele reilen en zeilen eromheen beter afstemmen op het 
functioneren van mijn brein en dat van mijn personeel?”

Het is een kwestie van gezamenlijk op zoek gaan naar de ener-
gielekken en daar andere oplossingen voor bedenken: “Bij een 
verzekeringsmaatschappij zaten medewerkers van een klant-
contactcentrum de hele dag te switchen tussen zware dossiers 
en de telefoon die rinkelde voor nieuwe cases. Er was nooit 
focus. De medewerkers zeiden: ‘Ja, zo gaat dat nu eenmaal op 
een klantcontactcentrum, hè.’ Maar de leidinggevende vond 
dat het zo niet langer kon: hij zag de productiviteit kelderen. 
Hij kwam naar mij toe en uiteindelijk hebben ze het als volgt 
opgelost: de ene helft van de medewerkers werkt voortaan 
twee uur geconcentreerd aan de dossiers, en de andere helft 
neemt de telefoon op. Na twee uur wisselen ze van taak. Het 
boeiende is dat het dossierwerk veel beter en sneller wordt ge-
daan, er is afwisseling tussen intensief en licht werk en klanten 
krijgen de aandacht die ze verdienen, dus iedereen is blij.”

Olifanten en konijnen
Een tot de verbeelding sprekende metafoor die Geraerts graag 
gebruikt, is die van de olifant en de konijnen: laat je niet 
afleiden door konijnen als je op een olifant jaagt. De olifant is 
de prioriteit van de dag die honderd procent focus vergt. En 
de konijnen vormen de waan van de dag: e-mails, telefoon-
tjes, herhaalrecepten, administratie, alles wat je afleidt van 
je hoofdtaak. “De patiënt is vermoedelijk de olifant voor de 
huisarts, wat betekent dat er in de huisartsenpraktijk elke dag 
een hele rij olifanten langskomt. Ik kan me voorstellen dat je 
brein met tien mensen in de wachtkamer misschien neigt naar 
de modus voor ‘lopendebandwerk’, waardoor je continu hoog 
op stresshormonen zit. Dat je, met de patiënt tegenover je, 
denkt: hierna nóg negen, en: krijg ik al dat werk wel af voordat 
ik visites moet rijden? Op dat moment maak je van olifanten 
konijnen: je bent dan gestrest en niet scherp.”

Resetbutton
Het goede nieuws is dat het brein, net als je spieren, zich laat 
trainen. Bijvoorbeeld om voor elk nieuw consult focus te 
creëren. Dat kan heel eenvoudig met een klein aandachtsritu-
eel. “Je installeert daarmee als het ware een ‘resetbutton’ in je 
brein, die je telkens opnieuw activeert. Het signaal is dan: oké, 
nu volle focus. Ik vermoed dat velen dit al goed kunnen, maar 
door je eigen brein net iets beter te snappen, kun je nog veel 
meer focus aan de dag leggen en veel efficiënter werken.”
Die resetbutton is heel persoonlijk: voor de een is het een 
bepaald liedje dat hij in zijn hoofd zingt, voor de ander mis-
schien vijf keer diep in- en uitademen, of een korte lichame-
lijke oefening. “Het kan van alles zijn, gewoon een klein trucje 
voor je brein. Zo’n ritueel haalt je uit de onbewuste modus en 
roept als het ware een helikopterview op, zodat je het vorige 
consult echt los kunt laten en met een fris hoofd aan het vol-
gende kunt beginnen. Ook als er sprake was van een ingewik-
kelde casus die anders door je hoofd blijft spelen. De helikop-
terview helpt ook bij het afstand nemen van energievreters, 
zoals administratie, bureaucratie en gedoe met zorgverzeke-
raars, zodat je er met weinig stress in je lijf mee kunt omgaan”
Hoe vaak de resetknop met succes ingedrukt kan worden, ver-
schilt van mens tot mens. “Meestal lukt het wel om een tweetal 
uren echt geconcentreerd te blijven, daarna zou het handig 
zijn om even te recupereren. Als huisarts denk je nu waar-
schijnlijk: dat kan niet, dat is tijdverlies! Maar waarschijnlijk is 
vijf minuten recuperatie genoeg voor weer een uur echte focus 
(in plaats van een uur op halve kracht). Een topsporter zal 
nooit zes sprints achter elkaar doen, maar wij doen gerust drie 
marathons aan één stuk, gewoon op karakter.”

Jungle
In haar nieuwste boek, Authentieke intelligentie, over de uit-
dagingen die de robotisering met zich meebrengt, vergelijkt 
Geraerts het brein met een jungle. “Het brein is zo ontworpen 
dat het bij voorkeur de makkelijkste paadjes door de jungle 
volgt, de paadjes die al zijn ‘voorgeprogrammeerd’. Wanneer 
je iets wilt veranderen, moet je als het ware in jouw jungle 
gaan kappen, want er ligt geen geëffend nieuw pad, en als je 
achteromkijkt zul je zien dat het pad al snel weer dichtgroeit. 
Onderzoek toont aan dat het ongeveer drie maanden duurt 
voordat je een nieuw pad hebt gekapt.”
Verandering kost met andere woorden veel energie, maar het 
gedeelde besef dat de huidige manier van werken in al zijn 
complexiteit niemand gelukkig maakt, noch efficiënt is, noch 
voldoende euro’s oplevert en bovendien ongezond is, zou toch 
voldoende voedingsbodem moeten zijn om te willen zoeken 
naar betere oplossingen. “Want”, besluit Geraerts, “uiteindelijk 
heb je voor dit beroep gekozen omdat je iets goeds wilde doen 
voor de wereld. Dat is heel mooi, maar om het vol te houden 
moet je er zelf wel blij van blijven worden!” ■

“Laat je niet afleiden door konijnen 
als je op een olifant jaagt”
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NHG richtlijn

De aanbeveling over alfablokkers in de NHG-Standaard 
Urinesteenlijden is herzien. Mogelijk levert het gebruik van 
alfablokkers klinisch relevante voordelen aan patiënten die 
opwegen tegen de eventuele nadelen van dit middel. Een 
recente internationale richtlijn en de daaraan gekoppelde 
herziening van een cochranereview suggereert het gebruik 
van alfablokkers voor patiënten met urinestenen.

VOORDELEN ALFABLOKKERS
Aanleiding voor de herziening van de aanbeveling over alfa
blokkers is het verschijnen van een aantal recente onderzoe
ken van grote omvang die zijn samengevat in een geactuali
seerde cochranereview.1 Deze review rapporteert mogelijke 
voordelen op relevante uitkomsten, zoals het voorkomen van 
ziekenhuisopnames, chirurgische ingrepen en het verminde
ren van het aantal pijnepisoden. De richtlijn van de interna
tionale richtlijnwerkgroep (waar ook Nederlandse huisartsen 
en patiënten deel van uitmaakten) en de NHGwerkgroep 
Urinesteenlijden oordeelt dat het gebruik van alfablokkers 
mogelijk klinisch relevante voordelen kan bieden aan patiën
ten die opwegen tegen de nadelen.2 

ZWAKKE AANBEVELING
We geven een zwakke aanbeveling, tot stand gekomen op 
basis van de GRADEmethode, omdat we inschatten dat de 
mogelijk kleine, maar relevante voordelen (een reductie van 
het aantal pijnepisodes, vermindering van de kans op zieken
huisopnames en een verhoogde kans op steenlozing) voor 

Overweeg alfablokkers bij urinestenen
Ton Kuijpers, Gerda van der Weele

Patiënten met urinestenen hebben mogelijk baat bij alfablokkers. 
 Foto: Shutterstock

VERNIEUWDE PRESENTATIE OP RICHTLIJNEN.NHG.ORG
NHG-Standaarden, zoals de NHG-Standaard Urinesteenlijden, 
zijn ook te raadplegen via de bètaversie van de vernieuwde web-
site richtlijnen.nhg.org. Naast een gebruiksvriendelijke presenta-
tie, waarbij alle belangrijke onderdelen van de GRADE-methode 
tot uiting komen, heeft deze website tot doel om standaarden 
eenvoudiger op onderdelen actueel te kunnen houden en wijzi-
gingen helder zichtbaar te maken voor gebruikers.
De presentatie van de herziening van deze aanbeveling is ge-
laagd, waarbij de gebruiker steeds meer achtergrondinformatie 
kan lezen, direct beschikbaar binnen de richtlijntekst. Eénmaal 
klikken geeft toegang tot de samenvatting van het bewijs en 
tot de redenen van de werkgroep om een bepaalde aanbeveling 
voor of tegen een interventie te geven. 
Het oordeel van de werkgroep over de factoren die de sterkte en 
richting van de aanbeveling bepalen wordt expliciet aangegeven:

 ∫ voor- en nadelen van de interventie
 ∫ kwaliteit van het bewijs
 ∫ waarden en voorkeuren van patiënten
 ∫ kosten
 ∫ aanvaardbaarheid en haalbaarheid

In een interactieve tabel op basis van GRADE staat een over-
zichtelijke samenvatting van het bewijs, met:

 ∫ presentatie van het bewijs per patiëntrelevante uit-
komstmaat (bijvoorbeeld pijn, steenlozing)

 ∫ presentatie van absolute effectschattingen en de zeker-
heid (GRADE) van het effect 

 ∫ tekstuele samenvatting met een duiding van de zeker-
heid en grootte van het effect

Daarnaast is er een verbeterd versiebeheer met:
 ∫ nummering van richtlijnversies op basis van kleine of 

grote wijzigingen 
 ∫ labels ‘herzien’ of ‘in herziening’ op het niveau van een 

aanbeveling of gehele richtlijn

Er is verder sprake van integratie met MAGICapp, een program-
ma dat gemaakt is om richtlijnen te ontwikkelen en te publice-
ren, hierdoor kunnen we experimenteren met presentatie van 
het bewijs in de vorm van een infographic (grafische presentatie 
van het bewijs) en interactieve bewijstabellen die een link met 
beslisondersteuning mogelijk maken.

Voortdurend in ontwikkeling
De nieuwe website is in ontwikkeling en er worden regelma-
tig vernieuwingen doorgevoerd en getest bij gebruikers. We 
verzamelen voortdurend feedback en horen graag uw reactie. Ga 
hiervoor naar de nieuwe website en geef feedback via de pop-up 
die verschijnt onder aan het scherm.

Oud en vertrouwd
Totdat alle standaarden te raadplegen zijn via de nieuwe web-
site, blijft de huidige website in de lucht. Hier is vanzelfsprekend 
ook de actuele versie van deze standaard te raadplegen.
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het merendeel van de patiënten opwegen tegen de nadelen. 
De nadelen zijn echter onzeker, maar de inschatting van de 
werkgroep is dat de kans hierop beperkt is. Hierbij weegt 
mee dat alfablokkers voor een korte tijd worden gebruikt 
en de kosten beperkt zijn Voor sommige patiënten zal de 
onzekerheid over de nadelen niet opwegen tegen mogelijke, 
kleine voordelen. Dit betekent dat beide opties (dus ook de 
optie afwachtend beleid) besproken moeten worden met de 
patiënt.

WIJZIGING
Er is de laatste jaren regelmatig nieuw bewijs verschenen 
over alfablokkers. Het NHG sluit met deze aanpassing aan bij 
andere richtlijnen, waaronder de richtlijn van de Nederlandse 
Vereniging voor Urologie [NVU 2014] en de recent geüpdate-
te richtlijn van NICE [NICE 2019].3,4 ■

LITERATUUR
1. Campschroer T, Zhu X, Vernooij RW, et al. Alfablokkers as medi-

cal expulsive therapy for ureteral stones. Cochrane Database Syst 
Rev 2018;4:CD008509.

2. Vermandere M, Kuijpers T, Burgers JS, et al. α-Blockers for un-
complicated ureteric stones: a clinical practice guideline. BJU Int 
2018;122:924-31.

3. NVU. Evidence-based richtlijn diagnostiek, behandeling en 
follow-up van nierstenen. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor 
Urologie, 2014. https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/
actuelerichtlijnen.aspx.

4. NICE guideline [NG118] Renal and ureteric stones: assessment 
and management. Manchester: National Institute for Health and 
Care Excellences, 2019. https://www.nice.org.uk/guidance/ng118.

Kuijpers T. Van der Weele G. Overweeg alfablokkers bij urinestenen. 
Huisarts Wet 2019;62(10):69-70. DOI:10.1007/s12445-019-0292-7.
NHG-werkgroep Urinesteenlijden. NHG-Standaard Urinesteenlijden, 
richtlijnen.nhg.org. 

Per 1 oktober 2019 brengt het NHG vier nieuwe ICPC-sub-
codes uit om gezondheidsklachten, diagnoses, en soms 
ook processen en verrichtingen in de huisartsenpraktijk te 
coderen. Het gaat om codes voor palliatieve zorg, integrale 
complexe zorg, genderincongruentie en aanpassings-
stoornis. Ook is de ICPC-thesaurus uitgebreid met nieuwe 
toegestane zoektermen, waaronder transgender en eiken-
processierups.

Deze nieuwe subcodes en zoektermen zijn het resultaat 
van feedback aan het NHG door zowel individuele huisart-
sen als door de NHG-Verenigingsraad, werkgroepen voor 
NHG-Standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen. 
Alle wijzigingen zijn afgestemd met de ICPC-adviseur van het 
Radboud-UMC. Ook is rekening gehouden met het code-
ringssysteem dat de ziekenhuizen gebruiken (International 
Classification of Diseases (ICD)).

WANNEER STAAN ZE IN UW HIS?
De NHG-ICPC-zoekmachine is al voorzien van deze nieuwe 
subcodes en zoektermen (zie http://aut.nhg.org/icpczoek/). 
Zoeken ondersteund door uw eigen HIS kan zodra uw HIS-le-
verancier de vernieuwde ICPC-tabel heeft ingebouwd.
De vernieuwde tabellen en een compleet overzicht van alle 

wijzigingen zijn te downloaden via https://referentiemodel.
nhg.org/tabellen/inkijkexemplaren.

OOK FEEDBACK GEVEN?
Dit kan met een e-mail naar K.Njoo@nhg.org of via HAweb 
‘ADEPD in de praktijk’. Met uw feedback blijven de ICPC- 
codes aansluiten bij de dagelijkse praktijk. ■

Vier nieuwe ICPC-subcodes in het HIS

NIEUWE ICPC-SUBCODES
■■ Palliatieve Zorg (A69.01)
■■ Integrale complexe zorg (A69.02)
■■ Genderincongruentie (P09.01)
■■ Aanpassingsstoornis (P99.02) 

Eikenprocessierups is vanaf 1 oktober te vinden in de 
ICPC-thesaurus.
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In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om mensen tussen 
60 en 75 jaar te vaccineren tegen pneumokokken, om zo 
deze groep beter te beschermen tegen sterfte en ziekte 
door pneumokokken. De minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport wil vanaf 2020 de pneumokokkenvaccina-
tie beschikbaar stellen voor deze doelgroep via een pro-
grammatische aanpak met financiering vanuit de overheid. 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke 
Huisartsen Vereniging ondersteunen dit advies. 

Wat zijn pneumokokken, welke personen lopen risico en 
welke ziektebeelden veroorzaken pneumokokken?
Pneumokokken zijn gekapselde bacteriën, die bij veel mensen 
voorkomen als commensalen van de bovenste luchtwegen. Er 
worden meer dan 90 verschillende serotypen onderscheiden. 
Vooral kinderen, mensen ouder dan 60 jaar en mensen met 
een minder goed werkend immuunsysteem zijn vatbaar voor 
ziekte door pneumokokken. 
Pneumokokken zijn veroorzakers van zowel niet-invasieve 
ziektebeelden zoals otitis media acuta, sinusitis en (niet-inva-
sieve) pneumokokkenpneumonie als van invasieve ziektebeel-

den zoals meningitis, sepsis en een invasieve pneumokokken-
pneumonie. Bij ouderen is een niet-invasieve pneumonie het 
meest voorkomende ziektebeeld.

Hoe vaak leidt een infectie door pneumokokken tot zieken-
huisopname of sterfte?
Omdat onbekend is hoeveel van de pneumonieën in de eerste 
lijn wordt veroorzaakt door pneumokokken, ontbreken exacte 
cijfers. Naar schatting worden jaarlijks 2600 tot 5600 mensen 
van 65 jaar en ouder opgenomen in het ziekenhuis met een 
pneumokokkenpneumonie. 
Jaarlijks zijn er circa 1800 60-plussers met een invasieve pneu-
mokokkenziekte, zij worden vrijwel altijd opgenomen in het 
ziekenhuis en het beloop is vaak ernstiger dan bij een niet-in-
vasieve pneumokokkenziekte. Van de 60-plussers die zijn 
opgenomen in het ziekenhuis met een pneumokokkenziekte, 
overlijdt circa 15% in het ziekenhuis. Het risico op overlijden 
in de jaren na het doormaken van een pneumokokkenziekte is 
naar schatting ook met 15% verhoogd.

Wie krijgen momenteel al een pneumokokkenvaccinatie? 
Sinds 2006 is pneumokokkenvacci-
natie opgenomen in het Rijksvac-
cinatieprogramma voor kinderen. 
Daarnaast ontvangen patiënten die 
tot een medische risicogroep beho-
ren een vaccinatie op indicatie. Dit 
zijn bijvoorbeeld patiënten zonder 
functionele milt en patiënten met 
liquorlekkage. 

Welk vaccin wordt gebruikt?
Er zijn verschillende vaccins beschik-
baar; vaccinatie van volwassenen met 
het vaccin PPV23 op de leeftijd van 
60, 65, 70 en 75 jaar blijkt het effec-
tiefst. Vergeleken met de alternatieven 
levert deze strategie de meeste ge-
zondheidswinst en is kosteneffectief.
Na vaccinatie met PPV23 wordt geen 
immunologisch geheugen opgebouwd 
en de beschermingsduur is beperkt. 
PPV23 biedt bescherming tegen 23 
serotypen, samen verantwoordelijk 
voor 85-90% van de invasieve pneu-
mokokkenziekten bij 60-plussers. 

In 2020 start het vaccinatieprogramma pneumokokken voor mensen tussen de 60 en 75 jaar.
 Foto: Hollandse Hoogte

Veelgestelde vragen over  
pneumokokken vaccinatie bij 60-plussers
Judith van Gasteren, Rosemarie de Wit
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Hoe effectief is vaccinatie met PPV23?
De effectiviteit van vaccinatie met PPV23 bij 60-plussers is 
conservatief geschat, omdat de effectiviteit afneemt met de 
tijd na vaccinatie. Over een periode van vijf jaar na vaccinatie 
geeft het een gemiddelde vermindering van 37% kans op een 
invasieve pneumokokkenziekte en 7,5 % op een pneumokok-
kenpneumonie veroorzaakt door de serotypen waartegen het 
PPV23-vaccin bescherming biedt. De meeste gezondheids-
winst wordt bereikt als mensen tussen de 60 en 75 jaar iedere 
vijf jaar worden gevaccineerd. Vaker vaccineren wordt niet 
aangeraden, omdat niet valt uit te sluiten dat het vaccin min-
der effectief kan zijn (hyporesponsiviteit) en omdat de kans op 
bijwerkingen groter wordt. Er is geen groepsbescherming te 
verwachten. 

Waarom krijgen ouderen na hun 75e jaar geen vaccinatie?
De Gezondheidsraad geeft in haar advies aan dat er onvol-
doende onderzoek naar de effectiviteit bij ouderen boven de 80 
beschikbaar is. Volgens de Raad is het echter aannemelijk dat 
bij 80-plussers de effectiviteit beperkt is, omdat er een vermin-
derde respons zal zijn door veroudering van het afweersysteem.

Welke bijwerkingen kunnen na vaccinatie optreden?
Er worden vrijwel uitsluitend milde bijwerkingen gemeld, zo-
als lokale roodheid, zwelling en pijn of griepachtige verschijn-
selen. Eventuele bijwerkingen houden niet meer dan enkele 
dagen aan. Er is een zeer kleine kans op een anafylactische 
reactie bij allergie voor (hulpstoffen in) het vaccin. 

Hoe verloopt vaccinatie volgens dit programma via de huis-
artsenpraktijk?
Bij de start van het programma in 2020 worden, naast alle 
mensen die in dat jaar 60 worden, ook mensen uit de oudere 
leeftijdscohorten (65,70 en 75 jaar) uitgenodigd, zodat deze 
kunnen instromen in het programma (zie [tabel 1]). 
Na vijf jaar is iedereen uit de doelgroep van 60-75 jarigen 
één keer uitgenodigd, maar door de gefaseerde invoer zijn er 
mensen die pas na een aantal jaar een eerste uitnodiging ont-
vangen (maximaal na vier jaar). Bij patiënten die een medi-
sche indicatie hebben, zal per patiënt bekeken moeten worden 

of deze binnen het programma valt. Dit is afhankelijk van 
eerdere vaccinatie met dit vaccin en het moment van deze vac-
cinatie binnen het programma. Patiënten met een medische 
indicatie ontvangen voorafgaand aan het PPV23 eenmalig ook 
nog een ander vaccin tegen pneumokokken.
De organisatie van het pneumokokkenvaccinatieprogramma 
voor volwassenen kent veel overeenkomsten met het griep-
vaccinatieprogramma. Beide programma’s kunnen gelijktijdig 
plaatsvinden in de huisartsenpraktijk. 

Hoe kan de huisarts vragen van patiënten beantwoorden?
Mensen kunnen twijfelen over deelname aan het vaccina-
tieprogramma als zodanig en over de zin daarvan, bijvoor-
beeld bij een korte levensverwachting. Zij kunnen dit met de 
huisarts bespreken. Ook kunnen mensen zich tot de huisarts 
wenden met het verzoek voor vaccinatie buiten het program-
ma, bijvoorbeeld omdat zij pas over een aantal jaar in aan-
merking komen. De verschillende opties kunnen besproken 
worden, zoals wachten tot ze aan de beurt zijn of zich eerder 
op eigen kosten laten vaccineren. Het is van belang de patiënt 
te informeren dat verdere vaccinatie binnen het programma 
dan wellicht niet meer mogelijk is, doordat het moment van 
hervaccinatie niet meer samenvalt met hun eigen cohort. Bij te 
vroegtijdige hervaccinatie is er namelijk kans op hyporespon-
siviteit en op meer bijwerkingen na vaccinatie. 
In de publieksinformatie zal rekening worden gehouden met 
deze vragen. Voor de start van het programma zal ook voor 
de huisarts informatie beschikbaar komen om deze vragen te 
kunnen beantwoorden.

Waar is verdere informatie te vinden?
Binnen ons programma Preventie ontwikkelen we diver-
se materialen ter ondersteuning voor huisartsen, zoals een 
praktijkhandleiding en een e-learning. Ook zal selectie van de 
doelgroep via de HISsen worden ondersteund. Daarnaast zal 
er informatie voor patiënten te vinden zijn op Thuisarts.nl.

Is er ondersteuning vanuit het HIS? 
Ja, de HISsen worden aangepast, zodat ze de huisarts onder-
steunen in het pneumokokkenvaccinatieprogramma. Het 
NHG-Programma Informatisering Huisartsenzorg ontwikkelt 
daartoe een ICT-richtlijn Pneumokokkenvaccinatieprogram-
ma voor de HIS-leveranciers.  ■

➤  De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.

Van Gasteren JW, De Wit RH. Veelgestelde vragen over pneumo-
kokkenvaccinatie bij 60-plussers. Huisarts Wet 2019;62(10):71-2.
DOI:10.1007/s12445-019-0293-6.
NHG, programma Preventie, Utrecht: J.W. van Gasteren, tijdelijk 
projectmedewerker en huisarts; R.H. de Wit, programmamanager 
‘Preventie’ en huisarts, r.dewit@nhg.org.
Met dank aan dr. T.N. Platteel en prof. dr. J.S. Burgers voor hun com-
mentaar op de conceptversie.

Tabel 1 

Welk cohort wordt wanneer uitgenodigd

Leeftijd

Jaar 60 65 70 75

2020 1960 1955 1950 1945

2021 1961 1956 1951 1946

2022 1962 1957 1952 1947

2023 1963 1958 1953 1948

2024 1964 1959 1954 1949

2025 1965 1960 1955 1950

Ervaar zelf het gemak

Voor informatie over kleine kwalen raadpleegt u waarschijnlijk al 
onze  boekenreeks Kleine Kwalen. De informatie uit álle drie de boeken 
is ook online  beschikbaar. Inclusief alle herziene én nieuwe hoofdstukken uit 
de achtste druk van Kleine Kwalen in de huisartsenpraktijk. Kleine Kwalen 
Online is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de huisartsenpraktijk.

Ervaar zelf het gemak 
van Kleine Kwalen Online: 
www.kleinekwalen.nl

Probeer 
1 maand 

gratis
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Nieuws

Opvliegers tijdens de overgang zijn hinderlijk. Naast 
niet-medicamenteuze behandeling kan ook systemische 
hormonale therapie hulp bieden. Sommige patiënten hebben 
daarvoor echter een contra-indicatie. De NHG-Standaard 
De overgang (2012) noemt clonidine dan als alternatief, 
maar in sommige gevallen zijn ook SSRI’s een optie.

Voor vrouwen met contra-indicaties voor hormonale therapie 
(zoals trombose of mammacarcinoom) is de behandeling van 
opvliegers in de overgang beperkt. De NHG-Standaard raadt 
het gebruik van SSRI’s af op basis van onvoldoende bewijs, dit 
advies is gebaseerd op onderzoeken bij vrouwen met mamma-
carcinoom en tamoxifengebruik. Gezien deze selecte patiën-
tengroep en verouderde onderzoeken bekeken we of er plaats 
is voor SSRI’s als behandeling van opvliegers in de overgang. 

ZOEKSTRATEGIE EN RESULTATEN
We zochten op 26 juni 2019 in PubMed met diverse zoek-
termen voor SSRI’s, opvliegers en menopauze (MeSH en 
vrije tekst), zoals serotonin uptake inhibitors, serotonin or 
hydroxytryptamin, SSRI and flash or flush, hot or warm, hot 
flashes, vasomotor en menopaus. We beperkten ons tot RCT’s, 
systematic reviews en meta-analyses. Dit leverde 70 artikelen 
op. We sloten artikelen uit waarin niet specifiek naar SSRI’s 
werd gekeken en artikelen die uitsluitend over oncologische 
patiënten gingen. We bespreken de twee meest valide systema-
tische reviews.
Shams et al. includeerden 11 RCT’s die het effect bekeken 
van 5 verschillende SSRI’s op de frequentie van opvliegers en 
de score die de patiënten aan de ernst gaven.1 Het onderzoek 
betreft 2069 peri- en postmenopauzale vrouwen; patiënten 
met kanker en depressie werden uitgesloten. Gemiddeld 
hadden zij 10 opvliegers per dag. Zij werden 1 tot 9 maanden 
gevolgd. In de meta-analyse liet de behandeling met SSRI’s na 
4 tot 8 weken een statistisch significante vermindering zien 
van 1 opvlieger per dag ten opzichte van placebo (MD -0,93; 
95%-BI -1,46 tot -0,37; I2 = 21%) en een milde afname in ernst 
(SMD -0,34; 95%-BI -0,59 tot -0,10; I2 = 47%). SSRI’s hebben 
meer bijwerkingen vergeleken met placebo, maar dit verschil 
was niet statistisch significant. Het risico op publicatiebias was 
laag. 
Wei et al. bekeken het effect van paroxetine op opvliegers en 
zagen een afname van 9 opvliegers per week (MD 8,86; 95%-BI 
5,69 tot 12,04; I2 = 83%) in week 4 (4 RCT’s) en een afname van 
zeven per week (MD 7,36; 95%-BI 4,25 tot 10,46; I2 = 62%) in 
week 12 (3 RCT’s) ten opzichte van placebo.2 Hier was de statis-
tische heterogeniteit en het risico op publicatie bias hoog.

BESPREKING EN TOEPAS-
BAARHEID IN DE PRAKTIJK
Een beperking van het onder-
zoek van Shams is dat de resul-
taten van verschillende SSRI’s 
zijn samengevoegd alleen na 4 
tot 12 weken gebruik. Het effect 
is kleiner dan van oestrogenen 
(afname van 2 tot 3 opvliegers/
dag).3 In beide onderzoeken 
werden random-effects models 
gebruikt, wat een conserva-
tieve schatting geeft. Er is te weinig onderzoek verricht naar 
de individuele SSRI’s waardoor geen betrouwbare uitspraak 
mogelijk is over het effect per SSRI. Shams noemt met lage 
bewijskracht escitalopram als voorkeursmiddel.
We concluderen dat er bij de behandeling met SSRI’s een 
klein effect is op het aantal opvliegers en een gering effect op 
de ernst van de opvliegers op korte termijn. Voor de praktijk 
betekent dit dat bij patiënten met ernstige klachten en een 
duidelijke behandelwens SSRI’s een optie zijn, als hormonale 
therapie niet wenselijk is en bij onvoldoende baat van clo-
nidine. De afweging hiermee te starten kan de huisarts met 
de individuele patiënte maken waarbij het geringe effect, de 
ziektelast en het risico op mogelijke bijwerkingen van de SSRI 
moet worden meegewogen. ■
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SSRI’s als niet-hormonale behandeling 
bij opvliegers
Simone Gommers, Ronald van der Knaap

Er zijn verschillende behande-
lingen mogelijk tegen opvliegers 
tijdens de overgang. Foto: Shutterstock

Gommers SPJ, Van der Knaap RHP. SSRI als niet-hormonale behandeling bij 
opvliegers. Huisarts Wet 2019;62(10):75. DOI: 10.1007/s12445-019-0270-0.
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Dit is een CAT, critically appraised topic, waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord op een praktijkvraag wil krijgen.



76 HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2019

Verminderde inspanningstolerantie is een veelvoorkomend 
symptoom van hartfalen en een belangrijke voorspeller van 
de prognose en verminderde kwaliteit van leven. Conditie-
training kan hier uitkomst bieden, aldus een recente cochra-
nereview. Conditietraining verbetert de kwaliteit van leven 
en vermindert het risico op een ziekenhuisopname. 

In een cochranereview uit 2014 stond dezelfde conclusie, maar 
voornamelijk gebaseerd op kleine onderzoeken in gespecia
liseerde centra bij overwegend jongere, mannelijke patiënten 
met hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF). De 
huisarts ziet echter andere patiënten met hartfalen: ze zijn 
veelal oud, vaker vrouw en meer dan de helft van hen heeft 
een behouden ejectiefractie (HFpEF). Een recente update van 
de review, met nieuwe onderzoeken, ondersteunt de conclusie 
van de eerdere review. De patiënten die de huisarts het meest 
ziet, zijn echter nog steeds ondervertegenwoordigd.
De auteurs vergeleken het effect van hartrevalidatieprogram
ma’s met conditietraining op de eindpunten mortaliteit, 
ziekenhuisopnames en kwaliteit van leven ten opzichte van 
gebruikelijke zorg dan wel revalidatieprogramma’s zonder 
conditietraining. Zij includeerden 44 RCT’s, waarvan 11 nieu
we. In totaal betrof het 5783 patiënten met hartfalen, 19 tot 
2331 patiënten per onderzoek, gemiddelde leeftijd 51 tot 81 
jaar, 79% man, voornamelijk HFrEFpatiënten.1 
Hartrevalidatie met conditietraining lijkt geen overtuigend effect 
te hebben op mortaliteit op korte termijn (≤ 1 jaar followup; in
terventie 5,1% mortaliteit versus controle 5,8%; RR 0,89; 95%BI 
0,66 tot 1,21) en evenmin op lange termijn (> 1 jaar followup; 
17,2% versus 19,8%, RR 0,88; 95%BI 0,75 tot 1,02). Wel daalde 
de kans op ziekenhuisopnames (niet noodzakelijk ten gevolge 
van hartfalen) (16,5% versus 23,7%; RR 0,70; 95%BI 0,60 tot 
0,83). Ook de kwaliteit van leven lijkt te verbeteren (gestandaar
diseerd gemiddeld verschil 0,60; 95%BI 0,82 tot 0,39). De set
ting (thuis versus ziekenhuis) en de interventie (alleen training 
versus complexe programmatische zorg) varieerden, maar dit 
leek de effecten niet duidelijk te beïnvloeden. 

BETERE CONDITIE, MINDER ZIEKENHUISOPNAMES
Vroeger kregen patiënten na een acuut cardiovasculair event 
bedrust voorgeschreven en luidde het advies fysieke inspan
ning tot een minimum te beperken. Inmiddels weten we dat 
dit leidt tot snelle conditionele en functionele achteruitgang. 
Alle richtlijnen, waaronder de NHGStandaard Hartfalen, ra
den tegenwoordig begeleide lichaamsbeweging aan, zowel na 
een acuut event als in de chronische fase van cardiale ziekten. 
Deze cochranereview onderbouwt dit advies en laat boven

dien zien dat het positieve effect van conditietraining zowel 
thuis als in het ziekenhuis optreedt. Bij patiënten met stabiel 
chronisch hartfalen zijn de risico’s van conditietraining laag en 
deze lijkt een geschikte interventie voor de eerste lijn. 
Conditietraining heeft voornamelijk effect op het aantal 
 ziekenhuisopnames. Een belangrijk gegeven, want de mor
taliteit van hartfalen is de afgelopen decennia weliswaar fors 
gedaald, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft desondanks 
hoog.2 Ziekenhuisopnames hebben grote impact op conditie 
en zelfredzaamheid van de patiënt, en drijven de groeiende 
zorgkosten voor patiënten met hartfalen verder op.3

Zorgelijk is de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke, 
oudere patiënten met behouden ejectiefractie (HFpEF), terwijl 
de huisarts dit type patiënt het meest ziet. Vooralsnog bestaat er 
geen mortaliteitsverminderende medicatie voor patiënten met 
een behouden ejectiefractie. Patiënten met HFpEF zijn vaak 
oud en kwetsbaar; juist zij zouden baat kunnen hebben bij con
ditietraining, mits goed begeleid. Vooralsnog is er daarom geen 
reden van de standaard af te wijken: iedere patiënt met stabiel 
chronisch hartfalen zou moeten trainen, ongeacht de ejectie
fractie, maar aangepast aan de individuele belastbaarheid. ■
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Conditietraining bij chronisch hartfalen vermindert 
ziekenhuisopnames
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Dit is een PEARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de 
Cochrane Database of Systematic Reviews.

Conditietraining bij patiënten met hartfalen verbetert de kwaliteit 
van leven en vemindert het aantal ziekenhuisopnames. Foto: iStock
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Wist u dat meer dan 25% van de Nederlandse bevolking be-
perkte gezondheidsvaardigheden heeft? En dat geïsoleerde 
eosinofilie bij migranten op een worminfectie kan wijzen? 
Dit leerden wij op huisarts-migrant.nl. ‘Dé website voor 
huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en 
gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met 
beperkte gezondheidsvaardigheden’, aldus de homepage. 

De site biedt een veelheid aan informatie, zoals achtergrond-
informatie over cultuurverschillen bij gezondheid en ziekte, 
praktische tips en links naar ondersteunend materiaal. De 
website is ontwikkeld door Pharos (landelijk expertisecen-
trum voor terugdringen van gezondheidsverschillen), in 
samenwerking met het NHG. Een redactie bestaande uit 
ervaren huisartsen houdt de informatie up-to-date.
Neem deze week eens de tijd om de site te bekijken. De struc-
tuur is niet altijd even duidelijk en handig, maar de inhoud 
is nuttig. Wij vonden vooral de informatie onder ‘Cultuur 
en gezondheid’ interessant (met name ‘handelen huisarts’). 

Hier staat informatie over bijvoorbeeld culturele aspecten van 
zwangerschap en ziektebeleving bij Hindoestanen, de rama-
dan, palliatieve zorg en pelgrims naar Mekka. Onder ‘nieu-
we vluchteling in de huisartsenpraktijk’ vindt u praktische 
informatie over asielzoekers, vluchtelingen, de procedures en 
ook weer ‘handelen huisarts’ met links naar handige tools voor 
gespreksvoering en testmateriaal. 
Bekijk vooral ook ‘Ziektebeelden’ en ‘Materialen’; hier staat 
beeldmateriaal met zeer eenvoudige uitleg in diverse talen, 
waaronder een pdf over diabetes in het Arabisch en tien korte 
filmpjes om samen met familie te bekijken bij een vermoeden 
van dementie (Alzheimer). Bijna al dit materiaal loopt via de 
website begrijpjelichaam.nl. Tip: download het boek (pdf)!
Kortom: dit is een informatieve site met handig materiaal 
voor in de spreekkamer, maar vergt wel vooraf bestuderen en 
uitproberen. ■

Webtip Huisarts Migrant
Annet Sollie, Bart Timmers

Naam huisart-migrant.nl

Maker Pharos en NHG

Doel Informatie verstrekken aan huisarts over migranten, vluchte-

lingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Platform website

Prijs Gratis

Oordeel ∫∫∫

Het juiste antwoord is: 3) Granuloma annulare.
Granuloma annulare is een inflammatoire huidziekte met 
granulomen (infiltraat met histiocyten). Het klassieke beeld 
betreft scherpbegrensde, erythemateuze, annulaire plaques 
zonder schilfering of jeuk, met centrale genezing op de hand- 
en voetruggen en in de buurt van gewrichten. Tweederde van 
de patiënten is onder de 30 jaar en de man-vrouwverhouding 
is 1:3. Er zijn verschillende varianten van granuloma annulare, 
grofweg onder te verdelen in een gelokaliseerde vorm (zoals in 
deze casus) en een gedissemineerde vorm.
De oorzaak is onbekend. Bij de gedissemineerde variant is er 
een geringe associatie met diabetes mellitus. Bij de gelokali-

seerde vorm hoeft u hier niet standaard op te testen. Granulo-
ma annulare is meestal self-limiting en geneest vaak litteken-
loos binnen een tot twee jaar. Behandeling is niet noodzakelijk 
en bestaat in de eerste lijn uit het toepassen van een lokaal 
corticosteroïd klasse 3 of 4, eventueel onder occlusie. ■

Met dank aan Petra Dikrama, dermatoloog Erasmus MC, en 
Annet Sollie, huisarts.

LITERATUUR
www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Folder-Granuloma-annu-
lare-28-04-2015.pdf.

Antwoord uw diagnose huidafwijking
 ∂ Zie uw diagnose op www.henw.org en op pagina 52.
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Bij een vermoeden van longembolie wordt de huisarts vaak 
voor een diagnostisch dilemma geplaatst, met het risico op 
zowel over- als onderdiagnostiek. In een onderzoeksproject 
uit Utrecht wordt bekeken of een nieuwe beslisregel (de 
YEARS-strategie) effectiever is dan de huidige richtlijn, met 
minder onnodige doorverwijzingen tot gevolg.

De diagnostiek van longembolie is lastig: symptomen zijn 
vaak aspecifiek en overlappen met die van andere ziekten, 
vooral pneumonie.1 Volgens de huidige NHG-Standaard Diepe 
veneuze trombose en longembolie dient de huisarts hiervoor 
de Wells-regel te gebruiken, gevolgd door een D-dimeertest.2 

De D-dimeer is echter vaak foutpositief, waardoor patiënten 
achteraf gezien onnodig werden doorverwezen.3 Aan de an-
dere kant is longembolie nog steeds een van de meest gemiste 
diagnoses.4

Recent is een nieuwe beslisregel ontworpen: de YEARS-stra-
tegie.5 Hierbij start de arts met de beoordeling van drie items: 
(1) tekenen van diepe veneuze trombose, (2) hemoptoë en (3) 
longembolie is de meest waarschijnlijke diagnose. Daarnaast 
laat hij bij iedere patiënt een D-dimeertest verrichten, waarbij 

de afkapwaarde variabel is. Bij patiënten bij wie de bovenge-
noemde items afwezig zijn, is de afkapwaarde hoger (1000 
microgr/L). Als er daarentegen wel een of meer items aan-
wezig zijn, wordt de standaard afkapwaarde (500 microgr/L) 
gehanteerd. Met een D-dimeeruitslag onder de afkapwaarde 
kan een longembolie worden uitgesloten. Validatie van de 
YEARS-strategie in de tweedelijnszorg liet zien dat het aantal 
patiënten bij wie geen CT-scan nodig was, werd verhoogd van 
34% naar 48% met dezelfde veiligheid.6

In dit onderzoek wordt bekeken of de YEARS-strategie veilig 
en effectief is bij het gebruik in de huisartsenpraktijk. Het doel 
daarvan is dat de huisarts beter kan selecteren welke patiënten 
hij moet doorverwijzen bij een vermoeden van longembolie. 
Er wordt ook nagegaan wat de toegevoegde waarde is van een 
CRP-test bij de diagnostiek van longembolie en welke factoren 
voor de huisarts bijdragen aan het inschatten van longembolie 
als meest waarschijnlijke diagnose. De resultaten verwachten 
we in 2021. ■

LITERATUUR
De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.

Van Maanen R. Nieuw onderzoek naar de diagnostiek van longembolie. Huisarts 
Wet 2019;62(62):78. DOI: 10.1007/s12445-019-268-7.
R. van Maanen, Julius Centrum UMC Utrecht, arts-in-opleiding tot huisarts en 
onderzoeker (aioto), r.vanmaanen@umcutrecht.nl / pecan@umcutrecht.nl
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus. 

Lees ook: D-dimeer voor uitsluiten longembolie bij 
zwangerschap van Amy Manten en Ralf Harskamp op 
www.henw.org en pagina 13 van dit nummer.

Nieuw onderzoek naar de diagnostiek van longembolie
Rosanne van Maanen
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column

Koude technologie, 
warme zorg
Technologie zal de huisarts nooit vervangen; 
diens werk wordt er wél leuker en gemakkelij-
ker door. Met het oog op de snel toenemende 
zorgvraag maakt digitale technologie onze 
gezondheidszorg nóg beter en toegankelijker.
De huidige gezondheidszorg is zo inefficiënt 
dat we een dagdeel vrij moeten nemen voor 
vragen die net zo goed tijdens een digitaal 
consult kunnen worden beantwoord. Een 
betrouwbaar totaaloverzicht in een digitaal 
dossier met persoonlijke gezondheidsgegevens 
verkleint de kans op medische missers en 
voorkomt dat je steeds hetzelfde verhaal moet 
houden. 
Met de publieks- en patiënteninformatie op 
Thuisarts.nl draagt het NHG haar steentje bij 
aan de digitalisering van de zorg. Daarnaast 
ondersteunt Thuisarts.nl de voorlichting door 
artsen. De bezoekcijfers zijn hoog: maar liefst 
4,6 miljoen hits in augustus. 
We kunnen de waarde van Thuisarts.nl verder 
uitbreiden door de informatie voor meer 
mensen, inhoudelijk breder en meer gepersona-
liseerd in te zetten en te koppelen aan andere 
digitale zorgtoepassingen. Op termijn is 
Thuisarts.nl een duurzame voorziening die 
zelftriage ondersteunt, gepersonaliseerde 
medische en contextuele content biedt voor de 
hele zorgketen en aansluit op de (digitaal 
ondersteunde) zorgprocessen en behoeften van 
zorggebruikers. 
Voor morele afwegingen, niet-pluisgevoel, 
complexe zorgvragen en dilemma’s blijven 
mensen belangrijk. Technologie kan helpen bij 
het filteren van de statistisch beste keuze voor 
een patiënt. Huisartsen blijven nodig om op 
basis van de kernwaarden van het vak, deskun-
digheid en maatschappelijk belang besluiten 
te nemen. Koude technologie voor warme 
zorg, wat een geweldige uitdaging!

Desirée Beaujean, clusterhoofd Praktijk 
Kwaliteit en Innovatie, schreef deze maand de 
gastcolumn.

PIN Voeding
Voeding is een belangrijk en regelmatig 
terugkerend onderwerp in de praktijk. Ook in 
de media is er volop aandacht voor gezond 
eten en voedingstrends. Huisartsen die graag 
hun kennis en vaardigheden over voeding 
uitbreiden, kunnen dat nu doen met het 
nieuwe Programma Individuele Nascholing 
Voeding. De PIN Voeding is gebaseerd op de 
Richtlijnen goede voeding 2015 van de 
Gezondheidsraad en gaat in op leefstijlinter-
venties, ondervoeding en voedingsadviezen bij 
hypertensie, kinderen met obesitas en diabetes 
mellitus type 2. Onderdeel van de PIN 
Voeding is een interview met prof. dr. Jaap 
Seidell, hoogleraar Voeding en gezondheid aan 
de Universiteit van Amsterdam, locatie VU. 
Hierin bespreekt hij onder andere voe-
dingstrends zoals het koolydraatarme dieet.
De PIN Voeding is vanaf begin oktober beschikbaar, zowel als e-learning als in papieren vorm.

➤ https://www.nhg.org/pin

Laat NHG jouw profielfoto maken 
Op zaterdag 5 oktober 2019 is de Startersdag van het LHV in de Fabrique in Utrecht. Medewerkers 
van het NHG zijn daar aanwezig om aios en startende huisartsen te ontmoeten en te vertellen over 
de missie en activiteiten van het NHG. Ook kan je gratis een professionele profielfoto laten maken. 
Handig om te gebruiken voor op LinkedIn, Sillo en HAweb. Daarnaast vertellen NHG-medewerkers 
je graag over wat het NHG-lidmaatschap inhoudt en welke voordelen er zijn voor leden. Speciaal 
voor startende huisartsen die NHG-lid willen worden is er supergezond aanbod. Informatie over het 
gereduceerde tarief en andere belangrijke zaken is te vinden via  ➤ nhg.org/starters. 

kort nieuws

T/m 30 september 
€ 100 kor� ng

nhgcongres.nl

Een interview met Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en 

gezondheid aan de VU, is onderdeel van de PIN Voeding.

NHG FORUM
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De diversiteit van het vak van huisarts 

is iets wat Hemen Hamad (aios) altijd 

al heeft getrokken. Dit jaar neemt hij 

deel aan de congrescommissie van 

het NHG-Congres. Het thema ‘Relax, 

‘t is gewoon complex’ is hem op het 

lijf geschreven.

Hamad: “Alles wat ik leuk vind, zit in dit vak. Je 
krijgt zulke diverse mensen op je spreekuur, 
met zulke uiteenlopende problemen. Van een 
gekneusde teen tot een hartaanval. En je werkt 
met veel verschillende beroepsgroepen samen, 
met de wijkverpleging, met assistenten, met 
specialisten. Bovendien kun je op het sociale 
vlak ook veel voor mensen betekenen, omdat 
je op een gegeven moment je patiëntengroep 
goed leert kennen.” Ook het leren kennen van 
het sociale netwerk om iemand heen is 
volgens Hamad van essentieel belang als 
huisarts: “Zo kun je de zorg beter laten 
aansluiten.”

Migrantenzorg
Inmiddels zit Hamad in zijn derde jaar 
huisartsgeneeskunde. In dat jaar kies je een 
verdiepingsmodule. Hamad heeft ervoor 
gekozen om zich te verdiepen in migranten-
zorg. Via het Radboud kwam hij met 
verschillende mensen van het NHG in 
contact. Zij zochten nog een enthousiaste aios 
voor de congrescommissie. Het onderwerp 
van het congres, complexe zorg, sprak Hamad 
erg aan. “Het is een prikkelend onderwerp 
waar je veel kanten mee op kunt. En ook 
migrantenzorg komt op het congres op een 
aantal terreinen terug, omdat dat toch ook 
bepaalde factoren in zich heeft die de zorg 
complex kunnen maken. Ik vind het een uitda-
gend onderwerp, en erg leuk om me te 
verdiepen in welke factoren een patiënt, of 
een situatie, nou complex maken.”

Relaxt blijven
Vooral die verdieping meemaken tijdens de 
werkzaamheden voor de congrescommissie, 
ziet Hamad als een enorme verrijking: “Iedere 

bijeenkomst is leuk. Neem bijvoorbeeld SOLK; 
wat maakt dat nu zo ingewikkeld of complex? En 
daar volgt dan binnen de commissie een gesprek 
over, met verschillende visies en ervaringen. Het 
samen nadenken en van gedachten wisselen is 
enorm waardevol. Ik heb er veel van geleerd. Het 
is mooi om te zien hoe iedereen er weer net 
anders tegenaan kijkt.” 
Toch zijn situaties niet altijd zo complex als het 
misschien klinkt, vindt Hamad: “Daarom vind ik 
de boodschap van het congres ook goed: ‘Relax, ‘t 
is gewoon complex’. Vooral dat relaxed blijven is 
een belangrijke tip. Als je als huisarts wat overzicht 
krijgt in de situatie van een patiënt, je er echt in 
verdiept, dan valt het vaak wel mee. Het oogt 
vaak complexer dan het in de praktijk is.”

Leerzaam feestje
Voor Hamad zal het de derde keer zijn dat hij een 
NHG-Congres meemaakt, maar nu dus voor het 
eerst ook als congrescommissielid. Hamad: “Zo’n 
congres is niet alleen leerzaam, het is ook echt een 
feestje voor alle huisartsen en huisartsen in 
opleiding. Ik zie het als een hele leuke dag waarop 
je veel collega’s en groepsgenoten ziet en spreekt 
en ook nog eens geweldig veel kunt leren op een 
leuke, interactieve manier. Ik verwacht dat ik, net 
als vorige keer, direct de maandag na het congres 
de dingen die ik heb geleerd in praktijk kan 
brengen.” 

Dichtbij de huisarts
Voor Hamad staat het belang van het NHG als 
onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor 
huisartsen dan ook hoog in het vaandel. “Ik vind 
het heel belangrijk dat het NHG evidencebased 
standaarden ontwikkelt en die steeds weer 
up-to-date maakt. Verder vind ik het prettig dat 
de vereniging echt aansluit op de praktijk van de 
huisarts; er wordt veel informatie uitgewisseld 
waar je echt wat aan hebt. En de nascholingen 
zijn natuurlijk ook heel belangrijk. 
In deze tijd dat ons gezondheidssysteem en onze 
standaarden en protocollen op allerlei manieren 
worden beïnvloed, bijvoorbeeld door andere 
beroepsverenigingen, is het denk ik van groot 
belang dat er een onafhankelijke organisatie is die 
dichtbij de huisarts staat en praktijkgericht is. 
Zodat dingen zich ontwikkelen op een manier 
waar we gezamenlijk achter staan.” 

“Het samen nadenken  
en van gedachten wisselen  
is enorm waardevol”

Hemen Hamad is huisarts in opleiding aan het UMC 

St. Radboud. Naast zijn opleiding is hij betrokken bij het geven 

van onderwijs over kwetsbare groepen in de gezondheidszorg, 

op het Radboud en de Hogeschool Arnhem & Nijmegen.

“HET OOGT VAAK 
COMPLEXER DAN HET IS” 

 NHG FORUM  
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“WAARNEMEN BIEDT MEER 
VRIJHEID”

Binnenkort is Rick van den Doel klaar 

met de huisartsopleiding en gaat aan het 

werk als waarnemer, net als de meeste 

starters. Hoe word je vanuit de opleiding 

hierop voorbereid en wat kun je zelf 

doen?

“Bij de huisartsopleiding van het AMC krijg je drie  
middagen onderwijs over wat je moet regelen als 
je gaat starten als huisarts. Dit is vooral gericht op 
waarnemen, want daar kiezen de meeste mensen 
voor. Je krijgt informatie over het afsluiten van 
verzekeringen, klachtenregelingen, waar je op 
moet letten als zzp-er, het doen van belastingaan-
gifte, et cetera. Bij de meeste huisartsopleidingen 
zit er over dit onderwerp een stuk onderwijs in 
het curriculum. Daarnaast kun je altijd bij je 
opleider terecht. Alle huisartsen zijn ooit 
begonnen en weten dus wat je kunt verwachten.”

En starten met een eigen praktijk?
“Het merendeel van de startende huisartsen 
begint niet meteen met een eigen praktijk. Dan is 
onderwijs hierover een beetje een ver-van-mijn-
bed-show. Bij het AMC is er op dit gebied alleen 
een workshop personeelsmanagement. Aios 

vinden overigens dat praktijkmanagement 
onvoldoende terugkomt in het curriculum, dat 
blijkt ook uit een enquête van het Nivel. De vraag 
is of het nuttig is om tijdens je opleiding 
onderwijs hierover te krijgen, als je pas drie of vier 
jaar nadat je gestart bent als huisarts een praktijk 
gaat overnemen.”

Waarom kiezen de meeste starters voor 
waarnemen?
“Het geeft je een bepaalde vrijheid en dat is fijn. 
Tijdens de opleiding werk je in twee verschillende 
praktijken. Het is prettig om na je opleiding op 
meerdere plekken te kijken wat voor soort 
praktijkvoering er bij je past. Daarnaast willen veel 
starters graag diensten doen. Je doet dan ervaring 
op en legt jezelf niet meteen vast.”

Wat doet de LOVAH aan ondersteuning?
“De LOVAH organiseert op alle lokale afdelingen 
een of twee keer per jaar workshops samen met 
een adviesbureau. Die workshops zijn meestal 
gericht op waarnemen. In Maastricht en 
Groningen zijn er ook workshops over praktijk-
houden. Daarnaast kijken we als LOVAH naar de 
mogelijkheid voor aios om een profklas te volgen. 
Dat is een onderwijscyclus ontwikkeld voor 
huisartsen, om je voor te bereiden op het 
praktijkhouderschap.”

Waar denk je als startende huisarts tegenaan 
te lopen?
“Je moet veel dingen regelen, zoals verzekeringen 
en registraties. En je moet op zoek gaan naar werk. 
Daarnaast moet je jezelf aanmelden bij een 
klachtencommisie en nadenken over lidmaat-
schap van beroepsorganisaties. Van een situatie in 
loondienst waar alles voor je wordt geregeld, 
moet je in een keer alles zelf regelen.
Medisch-inhoudelijk denk ik dat je je leven lang 
tegen dingen aan blijft lopen. Je kunt niet in drie 
jaar tijd alles perfect in de vingers hebben. Er zijn 
altijd zaken waar je nog niet zoveel ervaring mee 
hebt. Je leert hoe je die lacunes kunt herkennen 
en aanvullen. En je kunt altijd overleggen met 
specialisten. In het begin is het even wennen, maar 
dat heb je met elke nieuwe baan of nieuwe stap in 
je carrière.”

Hoe blijf je wetenschappelijk gezien up-to-
date?
“Ik lees Huisarts en Wetenschap. Dat doen de 
meesten. Daarnaast gebruik je natuurlijk de 
NHG-Standaarden. Hoe je hiermee omgaat, 
verschilt per persoon. De een heeft meer 
behoefte om kwesties diep uit te zoeken dan de 
ander. Het NHG ondersteunt hierbij met de 
standaarden, PINS, e-learning en H&W. Wat mij 
betreft zijn daar geen lacunes.”

“Het is prettig om bij verschil-
lende praktijken te werken en 
te ontdekken wat bij je past”

Rick van den Doel is aios aan de huisartsopleiding in 

Amsterdam (locatie AMC) en bijna klaar.

Daarnaast is hij bestuurslid sponsoring bij de Landelijke 

Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH).
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NHG Forum is een uitgave van het NHG-bureau. Voor het colofon van het wetenschappelijke deel van 

Huisarts & Wetenschap: blader vier pagina’s terug.

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. 
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van de 
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen 
biedt het NHG graag een podium.

Eén aangetekend schrijven
Het antwoord van de KNMG lijkt me een juridisch zeer 
defensieve manier. Eindeloos contact blijven zoeken? Eén 
keer per week? Eén keer per maand? Eén keer per kwartaal? 
Iedere week langsrijden en aanbellen? Mij lijkt dat één 
aangetekend schrijven dat aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat voldoende moet zijn en dat hierna de verantwoor-
delijkheid en keuzevrijheid bij de patiënt ligt. 
Een mooi onderwerp in de discussie of één uitspraak van 
het tuchtcollege ook meteen een hele nieuwe norm voor 
de gehele beroepsgroep moet vormen. Zij kunnen er 
immers ook naast zitten met hun uitspraak.
Huisarts in Overijssel

Patiënt in de regie
Overal kampen we met huisarts- en personeelstekorten. We 
zoeken meer tijd voor de patiënt. En dan komt de KNMG 
met dit advies. Overigens gaf ook de LHV op eenzelfde 
soort vraag een even weifelachtig soort antwoord. Het 
wordt tijd voor een echt antwoord. Ik hoop dat LHV, InEen 
en de KNMG samen met de NPCF een advies opstellen. 
De patiënt in de regie, de huisarts doet zijn best patiënt één 
keer telefonisch te bereiken en één keer schriftelijk. De 
patiënt heeft het recht om geen zorg te willen. 
Huisarts in Overijssel

Gedeelde verantwoordelijkheid
Shared descision making en shared responsibility. De 
verantwoordelijkheid delen patiënt en huisarts met elkaar. 
Maar, dat delen is per individu anders. Er is geen standaard 
oplossing voor alle patiënten. Bij de een zijn twee visites 
nodig met een brief door de brievenbus, bij de ander 
volstaat een reactie per mail van de patiënt dat hij zich 
bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid. In het geval 
dat het om een diabeet gaat zal de huisarts na enige tijd 
toch weer in actie moeten komen om opnieuw de patiënt 
op de risico’s van onderbehandeling te wijzen. Bij de heel 
moeilijke gevallen vraag ik de patiënt eens per jaar om zijn 
handtekening onder het behandelplan waarin is vastgelegd 
dat de patiënt bepaalde gebruikelijke zorg niet wenst.
Huisarts in Gelderland

No show patiënten
Wat doe je als een patiënt niet reageert op een oproep – zowel schriftelijk als 
telefonisch - voor een herhaaluitstrijkje? Marjolein Busser, huisarts in Rotterdam, 
besprak deze kwestie met haar collega’s uit de HOED en belde vervolgens de KNMG 
voor advies. Naar aanleiding van een tuchtzaak luidde dat advies: blijf contact zoeken 
met de patiënt, net zo lang tot deze reageert. Een richtlijn, protocol of jurisprudentie 
hierover ontbreekt. Dus vroeg ze op het HAweb ledenforum hoe collega’s hiermee 
omgaan.
Daarnaast vroeg ze zich af hoe om te gaan met patiënten die bij een specialist niet 
komen opdagen. Dit naar aanleiding van een brief van een internist over een patiënt 
met diabetes mellitus type 1. Citaat uit de brief: ‘Wij zullen patiënt dan ook niet meer 
oproepen. Patiënt zal hierover ook bericht ontvangen. Mocht er een vergissing in het 
spel zijn of mocht u patiënt (opnieuw) willen verwijzen, dan is hij uiteraard van har-
te welkom.’ Met het advies van de KNMG in het achterhoofd vroeg Marjolein zich af 
of voor specialisten andere regels gelden als het gaat om het oproepen van patiënten. 
“Moeten zij ook tot in den treure doorgaan met oproepen? Of ligt die verantwoorde-
lijkheid dan ineens bij ons? En moet ik nu die patiënt gaan bellen?”

Op haar post over deze twee kwesties op het ledenforum kwamen diverse reacties. 
Marjolein constateert dat collega’s heel verschillend over de kwestie denken. “Sommi-
gen zijn voorstander om de verantwoordelijkheid bij de patiënt te leggen, of vinden 
één keer bellen genoeg. De meeste collega’s vinden dat je ook wat van de patiënt mag 
verwachten. Veel reageerders trokken de stelling van de KNMG in twijfel en vonden 
deze nogal defensief. De beste tip vond ik het sturen van een aangetekende brief. 
Volgens mij sta je dan juridisch ook sterk. Er is behoefte aan een duidelijke richtlijn. Wij 
huisartsen handelen nu eenmaal defensiever dan voorheen, ook vanwege tuchtrecht-
zaken.”

Heeft u ook een vraag of opinie? Plaats een oproep op HAweb Ledenforum!
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