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Redactioneel

CComplexe zorg, het thema van dit nummer 
en van het NHG-Congres, wordt in toe-
komstverkenningen over de zorg vaak een 
van de grote uitdagingen genoemd. Waar 
hebben we het dan precies over en wordt ons 
vak daarmee niet nog ingewikkelder? 
Complexiteit zit om te beginnen in de pati-
ent zelf: we kennen allemaal patiënten met 
laaggeletterdheid, multimorbiditeit, polyfar-
macie, multipsychosociale problematiek of 
lage SES. Verder wordt ook het huisartsen-
vak zelf steeds complexer. We moeten wijk-
gerichter werken, in netwerken leren werken 
en coördineren. Waar ligt de grens van de 
huisarts: moet hij alles zelf blijven doen 
of bepalen waar zijn grenzen liggen? Ten 
slotte is er nog de complexiteit in praktische 
en organisatorische zin: zorgverzekeraars, 
ict, toenemende administratie, regelgeving 
(privacywetgeving) en financiële zaken 
maken het vak eerder complexer dan minder 
complex. In dit themanummer belichten we 
een aantal facetten van die complexe zorg.
Zo geven Erik Stolper et al. een verrassend 
helder theoretisch kader vanuit een relevante 
invalshoek, met een prachtige metafoor: met 
een unifocale bril kun je lineair denken, met 
een multifocale bril is complexiteitsdenken 
mogelijk. Bij sommige problemen, zoals 
een verstuikte enkel of een hechtwond, zie 
je met een unifocale bril scherp genoeg. 
Andere problemen kun je echter beter in 
kaart brengen en behandelen als je een 
multifocale, niet-lineaire bril opzet. Zoals 
bij deprescribing; graag een pilletje minder 
bij de complexe, multimorbide patiënt met 
polyfarmacie. Want goed voorschrijven is 
al lastig genoeg, deprescriben maakt het 
nog complexer. Verdere ontwikkeling van 
deze nieuwe manier van kijken en denken, 
het bepalen van onze positie daarin, en het 
aangeven en bewaken van onze grenzen is 

een van de uitdagingen voor de huisartsge-
neeskunde in de komende decennia. 
Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, 
maar deze ontwikkelingen maken ons vak 
relevanter, eigener, uitdagender en vooral 
ook leuker. Als de beroepsgroep die ook de 
complexe patiëntenzorg persoonsgerichter 
kan maken, hebben wij veel te bieden in deze 
tijd van versnippering, super- en subspecia-
listen. En laten we er niet bang voor zijn, zo-
als ook het motto van het congres aangeeft: 
relax, het is gewoon complex. ■

De gastredactie van het themanummer Com-
plexe zorg bestaat uit (van links naar rechts): 
Wim Verstappen, Lin Smeets, Jean Muris en 
Mirrian Hilbink

Complexiteit is overal
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Nieuws

Ongeveer één op de tien kinderen heeft 
een chronische ziekte, zoals astma, dia
betes of kanker. Deze kwetsbare groep 
heeft een groter risico op het ontwik
kelen van angst en depressie. Er is veel 
onderzoek gedaan naar psychologische 
behandeling van angst en depressie bij 
deze kinderen, maar het bewijs voor de 
effectiviteit daarvan is erg mager. 

De auteurs van dit literatuuronderzoek 
selecteerden 29 klinische trials met in 
totaal 1349 kinderen met chronische 
ziekten. In deze onderzoeken werden 
psychologische behandelingen die 
waren gericht op angst en depressie 
vergeleken met een controlebehande-
ling. Er was veel variatie in behandelin-
gen tussen de onderzoeken. De meeste 
onderzoeken evalueerden cognitieve 
gedragstherapie (9 onderzoeken) of 
het aanleren van copingstrategieën (3 
onderzoeken) als interventie. De meest 
voorkomende controlebehandeling was 
standaardzorg (9 onderzoeken).
De resultaten van 16 onderzoeken met 
1121 kinderen lieten zien dat psycho-
logische behandeling op korte termijn 
effectiever is dan de controlebehande-
ling in het verminderen van depressieve 
klachten. De kwaliteit van het bewijs 
was laag, de grootte van het effect was 
klein en de heterogeniteit was groot 
(SMD -0,31; 95%-BI: -0,59 tot -0,03;   
I2 = 79%). Bovendien verdween dit 
effect bij 5 onderzoeken (258 kinde-
ren) waarin het 3 tot 6 maanden na de 
interventie werd bekeken. Er was geen 
bewijs dat psychologische behandeling 
op korte of lange termijn angstklachten 
verminderde. Cognitieve gedragsthera-
pie leek effectiever dan andere behande-
lingen in een kleine subgroepanalyse.
Het is voor huisartsen belangrijk om te 
weten dat angst en depressie bij kinderen 
met chronische ziekten vaak voorkomen. 
Indien er wordt gekozen voor ondersteu-
nende psychologische behandeling, is 

er op basis van dit literatuuronderzoek 
een klein en kort effect te verwachten op 
klachten van depressie, bij voorkeur met 
cognitieve gedragstherapie. ■

Thabrew H, et al. Psychological therapies 
for anxiety and depression in children 
and adolescents with long-term physical 
conditions. Cochrane Database Syst Rev 
2018;12:CD012488.

Angst en depressie bij kinderen met chronische 
ziekten
Daan Backes
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Met spiegelbijeenkomsten kun je pa
tiënten meer invloed op het zorgpro
ces geven. Uit een Nijmeegs kwalitatief 
onderzoek blijkt dat deze bijeenkom
sten kunnen helpen om de zorg voor 
kwetsbare patiënten persoonsgerichter 
te organiseren. 

De centrale vraag hierbij is: hoe ervaart 
de patiënt de gegeven zorg? Tijdens een 
spiegelbijeenkomst zitten de patiënten 
met een moderator in een centrale 
kring; de betrokken hulpverleners 
zitten buiten deze kring en luisteren 
alleen. Door deze methode worden 
hulpverleners, onder wie huisartsen, 
bewuster gemaakt van het patiënten-
perspectief. 
In mixed-methods onderzoek laten 

Grol et al. zien hoe een dergelijke vorm 
van patiënteninspraak kan worden 
geïmplementeerd en wat de impact 
daarvan is. De onderzoekers hielden 
vier spiegelbijeenkomsten van 1,5 uur, 
met in totaal 44 kwetsbare, oudere 
patiënten. Daarbij waren 23 (van de 44) 
professionals uit vier eerstelijnsteams 
aanwezig. Zoals verwacht bleek het or-
ganiseren van dergelijke bijeenkomsten 
lastig, maar uit de interviews met de 
deelnemende patiënten bleek dat ze blij 
waren dat ze deze mogelijkheid kregen. 
De deelnemende teams schatten de 
waarde van deze bijeenkomsten hoger 
in dan die van bijvoorbeeld patiën-
tenenquêtes en interviews. Het was 
voor de hulpverleners opvallend om te 
horen hoe weinig inzicht de kwetsbare 

Spiegelbijeenkomsten voor kwetsbare patiënten
Wim Verstappen
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Risicogedrag van pubers en jongvol-
wassenen is een probleem en het blijft 
de vraag wat daarbij de beste aanpak is. 
Volgens een recente cochranereview lijkt 
het erop dat interventies die plaats-
vinden op scholen en interventies die 
focussen op tabaks-, alcohol- en drugs-
gebruik het effectiefst zijn. Vergelijkbare 
interventies op individueel en gezinsni-
veau lieten een veel minder duidelijk ef-
fect zien, evenals interventies op andere 
terreinen. 

Deze cochranereview beschrijft de ef-
fecten van interventies ter preventie van 
risicogedrag onder jongeren van 8 tot 
25 jaar. Bij de onderzochte interventies 
werden minstens twee risicogedragin-
gen aangepakt. In totaal kwamen 70 
onderzoeken in aanmerking, waarvan 
de meeste werden uitgevoerd binnen 

scholen (n = 28; 40%). De meeste onder-
zoeken vonden plaats in de Verenigde 
Staten (n = 55; 79%). Er zijn aanwijzingen 
dat interventies op schoolniveau tot 12 
maanden follow-up gunstige effecten 

gaven bij roken (OR 0,77; 95%-BI 0,60 tot 
0,97; n = 9 onderzoeken; 15.354 deelne-
mers), alcoholgebruik (OR 0,72; 95%-BI 
0,56 tot 0,92; n = 8 onderzoeken; 8751 
deelnemers) en drugsgebruik (OR 0,74; 
95%-BI 0,55 tot 1,00; n = 5 onderzoeken; 
11.058 deelnemers). Minder duidelijk wa-
ren de effecten op seksueel risicogedrag 
en ongezond eetgedrag. De kwaliteit van 
de onderzoeken op schoolniveau werd 
beoordeeld als matig tot laag. Er was een 
matige tot aanzienlijke heterogeniteit   
(I² = 49 tot 69%).
De auteurs concluderen dat de interven-
ties op schoolniveau effectiever lijken dan 
een individuele of familieaanpak. Het is 
goed als huisartsen zich realiseren dat 
individuele interventies die zijn gericht 
op preventie van risicovol gedrag bij 
jongeren beperkt effect hebben, zij vullen 
de interventies in schoolverband hooguit 
aan. Goed om daarop aan te sluiten. ■

MacArthur G, et al. Individual-, family-, 
and school-level interventions target-
ing multiple risk behaviours in young 
people. Cochrane Database Syst Rev 
2018;10:CD009927. 

Risicogedrag bij jongeren vraagt om specifieke 
aanpak
Wim Verstappen
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patiënten bleken te hebben in hun ei-
gen zorgproces: alsof ze vreemden van 
elkaar waren. Een impactanalyse gaf 
vier verbetergebieden voor de zorg aan: 
behandeldoelen opstellen samen met 

de patiënt, betere communicatie met 
de patiënt, betere samenwerking met 
mantelzorgers en andere hulpverleners, 
en tot slot meer duidelijkheid over de 
rollen van de verschillende teamleden 
en wat patiënten van de diverse teamle-
den kunnen verwachten. 
Gestructureerde spiegelbijeenkomsten 
lijken een relatief eenvoudige en veel-
belovende methode om te achterhalen 
hoe kwetsbare, oudere patiënten de 
zorg ervaren en om de zorg voor deze 
groep te verbeteren. ■

Grol S, et al. Mirror meetings with frail 
older people and multidisciplinary 
primary care teams: Process and impact 
analysis. Health Expect 2019 May 23. 
DOI: 10.1111/hex.12905 [Epub ahead 
of print].

Spiegelbijeenkomsten voor kwetsbare patiënten
Wim Verstappen
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Patiënten met kanker hebben vijf jaar na 
de diagnose niet méér psychische pro-
blemen dan de algemene populatie. Dat 
concluderen Nederlandse onderzoekers 
in een systematisch literatuuronderzoek 
naar de prevalentie van depressie, angst-
klachten en overbelasting binnen deze 
patiëntengroep.

Eerdere onderzoeken lieten een hoge 
prevalentie zien van psychische klachten 
bij patiënten die pas recent de diagnose 
van een maligniteit hadden gekregen. Zij 
consulteren hiervoor vaak de huisarts. 
Vijf jaar na de initiële diagnose is het 
behandeltraject bij de specialist meestal 
afgesloten en vallen patiënten sowieso 
weer onder de zorg van de huisarts. De 
meeste patiënten beschouwen zichzelf 
vanaf dat moment als ‘overlevers’. Tot nu 
toe was het onduidelijk in welke mate zij 
nog psychische klachten ervaren. 
Als indicatie voor de eerstelijnssetting 
zochten de auteurs naar onderzoeken die 
keken naar de prevalentie van psychische 
klachten vijf jaar na de eerste diagnose. 
Hoewel geen enkel onderzoek speci-
fiek voor dit doel was opgezet, konden 
zij toch 20 onderzoeken includeren. 
Hieruit kwam een gepoolde prevalentie 
naar voren van 21% voor depressieve 
symptomen (spreiding 5,4 tot 49%; 18 
onderzoeken; 8803 patiënten), 21% voor 
angstklachten (spreiding 3,4 tot 43%; 7 
onderzoeken; 4855 patiënten) en 7% voor 
distress (spreiding 4,3 tot 11,6%; 4 on-
derzoeken; 9548 patiënten). Deze cijfers 
komen grotendeels overeen met prevalen-
ties bij de algemene populatie (respectie-
velijk depressie 10 tot 23% en angst 10 tot 
21%). Vanwege de heterogeniteit van de 
geïncludeerde onderzoekscohorten was 
het voor de onderzoekers niet mogelijk 
om subgroepanalyses per maligniteit uit 
te voeren. 
Hoewel patiënten de huisarts begrijpe-
lijkerwijs vaker consulteren vanwege 
psychische problematiek in de eerste fase 

na de diagnose van een maligniteit, lijkt 
dit dus gelukkig van voorbijgaande aard. 
Extra alertheid bij deze groep lijkt na vijf 
jaar dan ook niet meer nodig. ■

Brandenbarg D, et al. A systematic 
review on the prevalence of symptoms of 
depression, anxiety and distress in long-
term cancer survivors. Implications for 
primary care. Eur J Cancer Care (Engl) 
2019;28:e13086.

Psychische problematiek bij maligniteit meestal 
tijdelijk
Niels van der Steen
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Wanneer huisartsen te maken krijgen 
met somatisch onverklaarbare licha-
melijke klachten (SOLK) uiten zij zich 
vaker impliciet over de onzekerheid 
van de diagnose en behandeling dan 
bij medisch verklaarbare aandoenin-
gen. Dit lijkt echter geen weerslag te 
hebben op de onzekerheid bij de pati-
ent. Dat blijkt uit Nijmeegs onderzoek.

Onzekerheid is inherent aan het 
huisartsenvak. Deze onzekerheid uiten 
huisartsen zowel expliciet (‘ik weet 
het niet’) als impliciet (‘zou kunnen/
misschien’). In een eerder kwalitatief 
onderzoek van dezelfde Nijmeegse 
onderzoekers kwam al naar voren dat 
onzekerheden bij SOLK vaker op een 
impliciete manier worden gecom-

municeerd. In het verlengde hiervan 
poogden zij dit gegeven met nieuw 
onderzoek te kwantificeren. Daarnaast 
bekeken zij of deze impliciete manier 
van communiceren effect had op de 
onzekerheid van patiënten. 
De onderzoekers vergeleken 41 
SOLK-consulten van Nederlandse 
huisartsen met 41 consulten over een 
medisch verklaarbare aandoening van 
diezelfde huisarts, zoveel mogelijk op 
dezelfde dag. Hierbij observeerden 
zij in totaal 2590 uitspraken over de 
medische situatie van de patiënt. Bij 
de SOLK-consulten deden huisartsen 
vaker een impliciete uitspraak dan bij 
medisch verklaarbare aandoeningen 
(OR 1,54; 95%-BI 1,15 tot 2,10). De on-
zekerheid bij de patiënt werd in kaart 

Impliciete onzekerheden bij SOLK
Niels van der Steen
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In Nederland nemen de niet-verzekerde 
zorgkosten voor patiënten de laatste 
jaren sterk toe. Patiënten vinden infor-
matie over deze zorgkosten belangrijk, 
maar tegelijkertijd zijn ze in slechts 10% 
van de consulten bij de huisarts onder-
werp van gesprek. Dat blijkt uit een 
Nederlands onderzoek.

Drie onderzoekers analyseerden aan de 
hand van een observatieprotocol 475 
videoconsulten en bekeken in welke mate 
ziektekostenverzekering, eigen risico en 
niet-verzekerde kosten gedurende het 
consult aan de orde kwamen. In slechts 
9,5% van de consulten bleek dit het geval 
te zijn. Vergoeding van kosten van medi-
catie werd het meest besproken (3,2%), 
gevolgd door kostenvergoeding voor 
diagnostiek (2,5%) en behandeling en het 
eigen risico (2,1%). 
De Nederlandse Zorgautoriteit en pa-
tiënten verwachten dat de huisarts hen 

informeert over de verschillende opties 
voor diagnostiek en behandeling, en 
daarbij eveneens rekening houdt met de 
eventuele eigen kosten voor de patiënt. 
Huisartsen zien dit niet altijd als hun 

taak, maar moeten hun patiënten wel van 
alle relevante informatie voorzien zodat 
zij een voldoende onderbouwd besluit 
over hun behandeling kunnen nemen. De 
auteurs benoemen in hun beschouwing 
dat veel patiënten onaangenaam werden 
verrast doordat zij achteraf een deel van 
de rekening zelf moesten betalen terwijl 
zij dachten dat de verzekeraar de kosten 
zou vergoeden.
Gezien de huidige organisatie en com-
plexiteit van ons stelsel is het misschien 
voor alle partijen wat veel gevraagd om 
tijdens het consult ook nog de zorgkosten 
te bespreken. Er moet al zoveel in het 
gemiddelde consult van tien minuten per 
patiënt. Het komt – zoals ook blijkt uit 
dit onderzoek – dan ook niet echt als een 
verrassing dat zorgkosten vrijwel nooit 
worden besproken tijdens het consult, 
ondanks het mogelijke belang daarvan 
voor de individuele patiënt. ■

Victoor A, et al. Discussing patients’ insu-
rance and out-of-pocket expenses during 
GPs’ consultations. BMC Health Serv Res 
2019;19:141.

Eigen kosten in de zorg
Rob van Kimmenaede
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gebracht met de State Trait-Anxiety 
Inventory, die de angst over een mo-
gelijke gebeurtenis probeert te objec-
tiveren. De onderzoekers vonden geen 
significante relatie tussen het aantal 
impliciete uitingen en de zelfgerappor-
teerde onzekerheid van patiënten voor 
en na het consult.
Over de redenen van expliciete en 
impliciete uitingen tijdens het consult 
durven de onderzoekers geen uitspra-

ken te doen. Mocht u echter merken 
dat u tijdens het consult een slag om de 
arm houdt, dan hoeft dit niet tot onze-
kerheid bij uw patiënt te leiden. ■

Stortenbeker I, et al. Quantifying 
implicit uncertainty in primary care 
consultations. Patient Educ Couns 2019 
Jul 4. pii: S0738-3991(19)30262-9. 
DOI:10.1016/j.pec.2019.07.005 [Epub 
ahead of print].

Impliciete onzekerheden bij SOLK
Niels van der Steen
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Beschouwing

Met welke bril kijkt een huisarts naar een patiënt met 
multimorbiditeit? Is het een unifocale, lineaire bril of ligt er 
ook een multifocaal exemplaar op zijn bureau, die van het 
niet-lineaire complexiteitsdenken? En ziet hij met die laat-
ste bril meer en anders? Wordt de patiënt daar beter van?

GECOMPLICEERD OF COMPLEX?
Elke huisarts (her)kent verschillende patiënten met multimor-
biditeit zoals meneer Van Dijk, want multimorbiditeit heeft 
vele gezichten. Huisartsen kennen de context van hun patiënt 
en de invloed ervan op ziekte(n) en vice versa. Tegelijk redu-
ceren ze multimorbiditeit vaak tot een nauwelijks samenhan-
gende, contextloze stapeling van ziekten en deeloplossingen 
in de vorm van richtlijnen en medicamenteuze voorschriften.1 
Meneer Van Dijk heeft als ziekte-episodes rouw na overlijden 
van zijn kind, slaapproblemen, diabetes mellitus type 2, over-
gewicht, hypertensie, financiële stress, dysthymie, relatiepro-
bleem met kind en refluxziekte. De medicamenteuze interven-
ties vinden vooral op celniveau plaats. Metformine verlaagt de 
glucogenese in de lever, verhoogt de insulinegevoeligheid van 

cellen en stimuleert de insulineproductie in de pancreas. Het 
antihypertensivum remt de angiotensineactivering, wat via 
een gecompliceerde reeks reacties onder meer tot vasodilatatie 
leidt. Deze oplossingen spelen zich op cel- en orgaanniveau af, 
terwijl de oorzaken deels op een hoger schaalniveau te vinden 
zijn.
We kunnen gezondheid beschouwen als het vermogen om je 
aan te passen aan ziekte en andere stressoren en het hand-
haven van een zekere mate van autonomie.1,2 Een verstoring 
in de gezondheid is vaak tijdelijk en het evenwicht herstelt 
zich meestal of er ontstaat een nieuw, minder uitgebalanceerd 
evenwicht met enige restschade. Sinds de dood van zijn eerste 
kind slaapt meneer Van Dijk niet goed. Het verdriet over zijn 
gescheiden dochter maakt hem somber en de stress rond een 
financieel onzekere toekomst komt daar nog bovenop. Zijn 
huisarts overweegt nu antidepressiva voor te schrijven en de 
poh-ggz in te schakelen. 
De casus van meneer Van Dijk is voor huisartsen herken-
baar maar gecompliceerd, omdat diverse variabelen in het 
systeem elk op zich een rechtstreekse bedreiging voor Van 
Dijks gezondheid vormen, in het bijzonder het effect op zijn 
bloedvaten in hart, hersenen en de rest van zijn lichaam. Dat 
rechtstreekse verband wordt lineair genoemd: er is bijvoor-
beeld een rechtstreeks causaal verband tussen een hoge bloed-
druk en vaatschade. Door aan bepaalde variabelen te sleutelen 
probeert Van Dijks huisarts op basis van wetenschappelijk 
bewijs de kans op vaatschade te verkleinen en de prognose 
te verbeteren. Ook al is aangetoond dat antihypertensiva op 
populatieniveau effect hebben, het effect blijft op individueel 
niveau tamelijk onvoorspelbaar, want het number needed to 
treat van bijvoorbeeld hydrochloorthiazide is hoog, zelfs als er 
ook sprake is van diabetes mellitus.3,4 Het is echter niet alleen 
een gecompliceerde casus, maar ook een complexe casus. 
Daarvoor moet Van Dijks huisarts een andere bril opzetten, 
die van het complexiteitsdenken. De term ‘complex’ betekent 
hier iets anders dan ‘gecompliceerd’.

COMPLEXITEITSDENKEN: MULTIFACTORIEEL
Systeemmodellen die in de zogenaamde complexity science 
worden gebruikt, krijgen in de geneeskunde langzamerhand 
meer voet aan de grond.5-13 Ze zijn zeker een halve eeuw oud 
en worden in vele wetenschappelijke domeinen gebruikt. Die 

Complexer dan huisartsgenees-
kunde kun je het niet krijgen
Erik Stolper, Paul Van Royen, Jeroen Uleman, Marcel Olde Rikkert

CASUS
Meneer Van Dijk is een 58-jarige keukeninstallateur die al jaren dezelf-
de huisarts heeft. In 2010 gaat zijn baas failliet en start hij als zzp’er. 
Zijn huwelijk is goed, ze hebben vier kinderen gekregen. Hun eerste kind 
is met vier maanden plotseling overleden door wiegendood – sindsdien 
slaapt hij matig. Met de twee getrouwde zonen die dichtbij wonen heeft 
hij goed contact. De jongste dochter is gescheiden, woont ver weg en 
heeft het contact verbroken. Daar kan Van Dijk behoorlijk over sombe-
ren. Hij sport niet en drinkt in de weekenden weleens wat te veel, zegt 
hij zelf. Van Dijk haalt voldoende werk binnen en maakt lange dagen, 
maar de concurrentie is zwaar en de winst laag. Geld apart zetten voor 
pensioenopbouw is er niet bij en daar piekert hij over. Van Dijk heeft al 
jaren diabetes mellitus type 2, net als zijn moeder en zus, en gebruikt 
metformine. Zijn BMI (29) zakt niet, ondanks de begeleiding door een 
diëtist. Zijn hypertensie is onder controle met een ACE-remmer. Op 
basis van zijn risico slikt hij statines. De apotheker meldde onlangs dat 
meneer Van Dijk deze statines onregelmatig slikt. Van Dijk is acht jaar 
geleden met roken gestopt. Hij gebruikt omeprazol vanwege reflux. 
Viermaal per jaar controleert een praktijkondersteuner (poh) Van Dijk, 
maar de communicatie loopt stroef. Hij heeft het gevoel alleen op zijn 
uitslagen te worden beoordeeld. Onlangs schreef de poh in overleg met 
de huisarts gliclazide voor. Hij ‘vergeet’ de ACE-remmer soms, omdat 
hij er moe van wordt. 
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modellen kenmerken zich door netwerkvorming, waarbij de 
relaties, de interacties tussen de knooppunten in het netwerk, 
nog belangrijker zijn dan de knooppunten zelf. Omdat veel 
knooppunten direct of indirect met elkaar zijn verbonden, 
kan een kleine verandering in een knooppunt effect hebben 
op vele andere knooppunten. Soms is dat effect groot: het 
systeem raakt – meestal tijdelijk – uit evenwicht. De context 
kan ook een grote verandering in een knooppunt veroorzaken 
zonder dat dit een groot effect heeft voor het systeem: het 
systeem past zich aan, het evenwicht blijft bestaan. Effecten 
van lokale veranderingen op het netwerk zijn dus minder 
goed voorspelbaar. De lineaire, causale relatie van ‘als input 
A, dan effect B’ is in het complexiteitsdenken niet-lineair: ‘als 
input A, dan misschien effect B, F en G, vooral wanneer C en 
D niet veranderen en E groter wordt’. Vergelijk het met het 
dagelijkse weer, dat de resultante is van een complex systeem 
van luchtdrukverschillen, temperatuur, luchtvochtigheid en 
tientallen andere interacterende factoren. Een langetermijn-
weersvoorspelling is daarom weinig betrouwbaar en zelfs de 
kortetermijnvoorspelling kan ernaast zitten. 
Kleinere netwerken liggen ingebed in grotere netwerken en 
zijn daarvan afhankelijk. Een hartcel is een zelfstandig sys-
teem, maar ligt ingebed in een groter systeem, het hartweefsel, 
dat weer ligt ingebed in een nog groter systeem, het lichaam, 
dat op zijn beurt ingebed ligt in bijvoorbeeld het systeem 
gezin, de werksituatie, enzovoort. Veranderingen in hogere 

systemen hebben invloed op het evenwicht in lagere systemen 
en omgekeerd.

COMPLEXITEITSDENKEN IN DE SPREEKKAMER
In de spreekkamer komen huisartsen veel problemen tegen 
die lineair van aard zijn; er is een duidelijke oorzaak en vol-
doende bewijs voor één bepaalde beste behandeling. Huisart-
sen behandelen een eenvoudige, niet-recidiverende cystitis 
of een keelontsteking volgens een algoritme (respectievelijk 
de NHG-Standaard Urineweginfecties en Acute keelpijn). 
Bij een patiënt met stabiele angina pectoris volgen huisart-
sen vaak een protocol (de NHG-Standaard Stabiele angina 
pectoris). Een kindje met een armfractuur door een valpartij 
is een lineair te benaderen casus, behalve als het naderhand 
mishandeld blijkt te zijn. Dan is het een complex probleem en 
volstaat alleen gips niet meer.14 Een hydroadenitis kan zichzelf 
onderhouden of sneller recidiveren als de ontsteking anatomi-
sche structuren aantast. Dit heet in het complexiteitsdenken 
een feedbackloop.
Een bepaalde mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid 
past bij het complexiteitsdenken, het netwerkdenken – ook in 
de huisartsenpraktijk. Er is bijvoorbeeld veel bewijs voor een 
lineair verband tussen pijn op de borst (POB) en het acuut 
coronair syndroom (ACS) (zie de NHG-Standaard Acuut co-
ronair syndroom). De ene patiënt kan daarom met deze klacht 
vanuit de spreekkamer per ambulance naar de spoedeisende 
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hulp gaan, maar een volgende patiënt kan met dezelfde klacht 
naar huis fietsen. Het gewicht van het lineaire verband tussen 
POB en ACS wegen huisartsen af tegen hun contextkennis 
over de patiënt en het verhaal van de patiënt.15 In dit inschat-
tingsproces spelen niet-lineaire verbanden een rol, zoals het 
feit dat deze patiënt weinig komt, normaal gesproken nooit zo 
ongerust is, eigenlijk al jaren boven zijn niveau werkt, weke-
lijks intensief sport en niet rookt, en dat de familieanamnese 
voor coronaire problemen negatief is. Het complexiteitsden-
ken en inherent hieraan het omgaan met onzekerheid zijn 
de huisarts niet vreemd [tabel]. Veel chronische ziekten zijn 
complex van aard omdat talrijke, elkaar versterkende factoren 
een rol spelen, zoals bijvoorbeeld bij het prikkelbaredarmsyn-
droom.15 De NHG-Standaard Diabetes mellitus is belangrijk 
als richtlijn, maar de medicatie-effecten variëren omdat pati-

enten en hun context telkens anders zijn. Hydrochloorthiazide 
als een van de context geïsoleerde, secundaire preventiemaat-
regel voor verdere vaatschade heeft een lineair effect en is een 
beperkte oplossing voor het complexe probleem hypertensie. 
Patiënten met multimorbiditeit hebben meestal minder baat 
bij lineaire, gefragmenteerde benaderingen van hun ziektedi-
agnoses.

HET VERHAAL VAN DE PATIËNT BELUISTEREN EN BEGRIJPEN 
Huisartsen zijn complexiteitsdenkers bij uitstek als ze de tijd 
nemen om naar het vaak complexe verhaal van de patiënt 
te luisteren en de klachten en symptomen te wegen en van 
betekenis te voorzien.16-18 Huisartsen generaliseren klachten en 
symptomen in de richting van ziektebeelden, stellen diagno-
ses en formuleren op evidence gebaseerde behandelingen.19 

Tabel

Verschillen tussen lineair en niet-lineair denken in de (huisarts)geneeskunde

Lineair Niet-lineair

Een rechtlijnig verband met een duidelijke oorzaak Netwerkdenken, multifactorieel, interactioneel, feedbackloops
Voorspellingen van veranderingen op basis van risicoschattingen en kansberekeningen 
hebben een hoge mate van zekerheid

Voorspellingen van veranderingen op basis van risicoschattingen en kansberekeningen 
hebben een hoge mate van onzekerheid

Op bewijs gebaseerd Op het verhaal van de patiënt gebaseerd
Hypothetisch-deductief Interpretatief, contextueel
Kwantitatief Kwantitatief en kwalitatief 
Toepasbaar voor gecompliceerde problemen Toepasbaar voor complexe problemen

Figuur

Causaal-ketendiagram van de complexe interacties die de gezondheid van meneer Van Dijk bepalen.

+: versterkend effect; - verminderend effect.
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Tegelijk individualiseren zij dezelfde klachten en symptomen 
binnen de context van de patiënt en passen ze de behandeling 
daarop aan. Door het verhaal van de patiënt te begrijpen zijn 
huisartsen in staat de betekenisvolle elementen erin te regis-
treren en samen met de patiënt de onderlinge interacties en 
feedbackloops vast te stellen. De benadering van een patiënt 
met multimorbiditeit vereist een andere dan een protocolge-
dreven anamnese of een door labuitslagen gestuurde behande-
ling. Het vraagt om in het proces van gezamenlijke besluitvor-
ming, in een sfeer van wederzijds vertrouwen, op zoek te gaan 
naar haalbare behandelprioriteiten, met gebruikmaking van 
evidence. Het betekent ook accepteren dat een bepaalde mate 
van diagnostische en prognostische onzekerheid inherent is 
aan huisartsgeneeskunde.

DE CASUS OPNIEUW BEKEKEN
Zo bezien kan de invloed van de context waarin meneer Van 
Dijk leeft – een forse werkbelasting, een laag inkomen – op 
zijn bloeddruk groter zijn dan het ACE-remmereffect. De 
genetische predispositie voor DM2 op weefselniveau kan 
worden geactiveerd door verkeerde eetpatronen, die mogelijk 
samenhangen met verdriet over de dood van zijn eerste kind 
en de breuk met zijn jongste dochter, en/of met verkeerd 
voedsel door relatieve armoede. DM2 kan zelfs worden ge-
activeerd door statinegebruik. Het resulterende overgewicht 
werkt negatief op zijn glucosewaarden en bevordert reflux. 
De reflux wordt op zijn beurt versterkt door overmatig 
alcoholgebruik ten gevolge van onvredegevoelens. Van Dijks 
moeheid is verklaarbaar door slapeloosheid, dysthymie, de 
ACE-remmer en het gebrek aan sport. Te weinig lichaams-
beweging draagt weer bij aan zijn overgewicht. De positieve 
invloed van vrouw en zonen stimuleerde hem om te stoppen 
met roken, voorkomt nog meer alcoholgebruik en beïnvloedt 
het voedingsaanbod, en waarschijnlijk ook zijn stemming. 
De strikt protocollaire, lineaire benadering door de poh-
DM vermindert de therapietrouw van meneer Van Dijk. Het 
plan van de huisarts om antidepressiva voor te schrijven 
zou dezelfde uitwerking kunnen hebben. Allerlei factoren 
uit Van Dijks context, maar ook in lagere systemen, zoals 
zijn genetische belasting, beïnvloeden elkaar – soms op een 
circulaire, zichzelf versterkende manier – en dragen bij aan 
zijn multimorbiditeit [figuur].

UNI- OF MULTIFOCAAL?
Er zijn heel wat problemen waar een huisarts met een unifo-
cale, lineaire bril scherp zicht op heeft, zelfs als het gecompli-
ceerde problemen betreft. Maar sommige problemen, bijvoor-
beeld als sprake is van multimorbiditeit, kan de huisarts beter 
in kaart brengen en behandelen als hij een multifocale, niet-li-
neaire bril opzet, die van het complexiteitsdenken. Verdere 
ontwikkeling van deze nieuwe manier van kijken en denken 
is een van de uitdagingen voor de huisartsgeneeskunde in de 
komende decennia, vooral omdat er steeds meer patiënten 
zullen komen met multimorbiditeit.5,21,22 ■
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VERVOLG CASUS: EEN ANDERE AANPAK
Meneer Van Dijk bezoekt opnieuw zijn huisarts en legt zijn onvrede over 
de aanpak aan hem voor. Zijn huisarts erkent dat die tamelijk verbrok-
keld is en besluit de regie tijdelijk meer in eigen hand te nemen. Hij 
plant een volgende afspraak met meer tijd in en vraagt Van Dijk alvast 
na te denken over welke factoren in zijn leven zijn medische problemen 
als suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht negatief beïnvloeden. 
Hij verwacht dat het stemmingsprobleem vanzelf aan de orde gaat 
komen. Meneer Van Dijk doet tijdens een volgend consult zijn verhaal 
en vrij snel wordt duidelijk dat het om een complex probleem gaat, dat 
keuzes in de aanpak vereist op basis van haalbaarheid en waarvoor 
moet worden gekeken welke veranderingen het meeste effect op het 
hele systeem hebben. De antidiabetica worden gehandhaafd, maar me-
neer wil graag een koolhydraatbeperkt dieet proberen, zoals aanbevo-
len door de Diabetes Vereniging Nederland.20 De huisarts gaat akkoord 
en zal de poh bijpraten. Van Dijk geeft aan dat de werkstress en de 
daaraan gekoppelde financieel onzekere toekomst hem het meest 
dwarszitten. Hij spreekt af dat hij op korte termijn op zoek zal gaan 
naar vast werk, nu er meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn dan 
tien jaar geleden. De ACE-remmer wordt voorlopig in overleg gestopt 
en meneer begint niet met een antidepressivum. Op hun pro-memo-
rielijstje zetten ze overgewicht, poh-ggz, overmatig alcoholgebruik en 
gebrek aan sportieve lichaamsbeweging. Van Dijks huisarts wil hem 
graag over zes weken terugzien, samen met zijn echtgenote. Als Van 
Dijk de spreekkamer verlaten heeft, kijkt de huisarts op zijn horloge. Het 
gesprek heeft meer tijd gekost dan gepland, maar toch is hij tevreden 
omdat ze samen een goede eerste stap hebben gezet op weg naar 
meer gezondheid voor zijn patiënt. Hij besluit een bevriende internist te 
bellen over het koolhydraatbeperkte diabetesdieet.
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Onderzoek

Inleiding Medicatiebeoordelingen (MBO’s) kunnen farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) verminderen. 
Daarbij ligt de nadruk vaak meer op het volgen van richtlijnen en is er minder aandacht voor persoonlij-
ke doelen van de patiënten. Wij onderzochten 1) of goal attainment scaling (GAS) een bruikbaar hulp-
middel is om tijdens een MBO persoonlijke doelen te formuleren en 2) of GAS een geschikt instrument 
is om het behalen van die doelen te meten.

Methode We voerden een procesanalyse uit van de interventiegroep van het DREAMeR-onderzoek, een gerando-
miseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een MBO op de kwaliteit van leven en gezond-
heidsklachten. De interventiegroep bestond uit 315 ouderen van ≥ 70 jaar die ≥ 7 geneesmiddelen 
gebruikten en meededen aan een MBO gericht op persoonlijke doelen. Uitkomstmaten voor dit deel-
onderzoek waren het percentage ouderen met een persoonlijk doel, het behalen van doelen gemeten 
met GAS na drie en zes maanden, en de implementatiegraad van aanbevelingen voor GAS-gerelateerde 
FTP’s en overige FTP’s. 

Resultaten Bij 280 ouderen werden 406 persoonlijke doelen opgesteld (90%). Na drie en zes maanden was res-
pectievelijk 37% en 43% daarvan behaald. De meest voorkomende doelen waren: pijn verminderen (n = 
66; 16%), aantal pillen verminderen (n = 57; 14%) en mobiliteit verbeteren (n = 37; 9%). De implemen-
tatiegraad van aanbevelingen behorende bij GAS-gerelateerde FTP’s was hoger dan van overige FTP’s 
(81% versus 62%, p < 0,05). 

Conclusie Goal attainment scaling lijkt een bruikbaar hulpmiddel bij het opstellen van persoonlijke doelen tijdens 
een MBO en is geschikt om het behalen van doelen te meten. 

INLEIDING
Vanwege het toenemende aantal ouderen dat chronisch 
medicatie gebruikt, met het bijbehorende risico op 
bijwerkingen, worden medicatiebeoordelingen (MBO’s) 
de afgelopen jaren op steeds grotere schaal ingezet.1,2 
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat MBO’s 
farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) kunnen 
verminderen, bijvoorbeeld onder- en overbehandeling.3-7 
Er zijn echter weinig onderzoeken die aantonen dat 
MBO’s klinische uitkomsten, zoals ziekenhuisopnamen of 
kwaliteit van leven, kunnen verbeteren.3,4,8

Redenen hiervoor kunnen zijn dat MBO’s complexe en 
multifactoriële interventies zijn. De diversiteit aan FTP’s 
en interventies bij MBO’s maakt het lastig om een generie-
ke uitkomstmaat te kiezen die geschikt is om de effecten 
te meten.3,5,6 Daarnaast ligt de focus van de klassieke 
MBO’s vooral op het volgen van richtlijnen en niet zozeer 
op de gezondheidsklachten en persoonlijke wensen van 
ouderen. Het volgen van preventieve richtlijnen zal op de 
korte termijn vaak geen verbetering in de gezondheids-
toestand laten zien. Mogelijk zijn MBO’s effectiever als ze 
zich meer richten op de gezondheidsklachten en persoon-
lijke wensen van ouderen.
Met goal attainment scaling (GAS), van oorsprong 
toegepast in de geestelijke gezondheidszorg en revalida-
tiegeneeskunde, kunnen we het behalen van persoonlijke 
doelen in complexe interventies meten.9 In tegenstelling 
tot generieke uitkomstmaten, die dezelfde schaal gebrui-
ken voor iedere patiënt, is GAS een geïndividualiseerde 

Persoonlijke behandeldoelen 
helpen bij medicatiebeoordelingen
Sanne Verdoorn, Henk-Frans Kwint, Jeanet Blom, Jacobijn Gussekloo, Marcel Bouvy

Dit is een bewerkte vertaling van Verdoorn S, Blom J, Vogelzang T, Kwint HF, 
Gussekloo J, Bouvy ML. The use of goal attainment scaling during clinical med-
ication review in older persons with polypharmacy. Res Social Adm Pharm 2018 
Nov 7. pii: S1551-7411(18)30619-3 [Epub ahead of print]. Publicatie gebeurt 
met toestemming.
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schaal 
die de 

baselinewaar-
de van een patiënt 

als referentie gebruikt.9 
Deze kan de progressie van 

een individuele patiënt bepalen en op populatieniveau het 
behalen van doelen binnen een groep meten. Mogelijk is deze 
schaal ook bruikbaar bij MBO’s. Er was nog geen onderzoek 
met GAS gedaan dat zich richt op persoonlijke doelen binnen 
MBO’s.10 Het DREAMeR (Drug use Reconsidered in the 
Elderly using goal Attainment scales during Medication Re-
view)-onderzoek was het eerste onderzoek dat gebruikmaakt 
van goal attainment scaling bij MBO’s [online kader].11,12 Het 
doel van dit deelonderzoek van de interventiegroep van het 
DREAMeR-onderzoek was om te kijken 1) of het opstellen 
van persoonlijke doelen bij een MBO met behulp van GAS 
mogelijk is en 2) of GAS een geschikt instrument is om na een 
MBO bij ouderen met polyfarmacie te evalueren of doelen zijn 
behaald.

METHODE
Dit deelonderzoek van het DREAMeR-onderzoek betreft 
een procesanalyse van de interventiegroep, waarin we 315 
van de 629 geïncludeerde patiënten hebben gerandomiseerd. 
De interventiegroep kreeg een MBO uitgevoerd volgens de 
STRIP-methode, zoals beschreven in de multidisciplinaire 
richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.1 Tijdens het medicijnge-
sprek tussen apotheker en patiënt lag de focus op de persoon-
lijke wensen, doelen en gezondheidsklachten. Vooraf ingevul-
de vragenlijsten over gezondheidsklachten vormden daarvoor 
de input. Aan het einde van het gesprek inventariseerden 
de deelnemers de belangrijkste problemen en zo mogelijk 
formuleerden ze een of meer doelen die samenhingen met 
gezondheid of medicatie. Huisarts en apotheker stelden samen 
het behandelplan op en bedachten interventies om alle FTP’s 
op te lossen. In de prioritering daarvan hielden ze rekening 
met de persoonlijke doelen van de ouderen. Tijdens twee 
evaluatiemomenten keken de deelnemers wat het effect was 
van eventuele medicatiewijzigingen en stelden ze zo nodig het 
behandelplan bij.
Bij het opstellen van een SMART-geformuleerde GAS konden 

de zorgverleners gebruikmaken 
van een database met de vijftig 

meest voorkomende doelen en kregen 
ze ondersteuning van een helpdesk. De 

gebruikte GAS was een zespuntsschaal van -3 
(achteruitgang) tot +2 (veel meer dan het doel be-

haald). Voorbeelden van doelen die werden gemeten met 
deze schaal staan in [tabel 1] weergegeven.13 Voor elk persoon 
en voor elk doel wordt deze schaal individueel ingevuld. Na 
drie en zes maanden evalueerden onafhankelijke onderzoek-
sassistenten de doelen via telefonische interviews.
Primaire uitkomstmaten waren het percentage ouderen met 
minimaal één doel, en het behalen van doelen, die na drie en 
zes maanden werden gemeten met GAS-scores. Secundaire 
uitkomsten waren het aantal en type doelen, en het aantal 
en type FTP’s, onderverdeeld in GAS-gerelateerde FTP’s en 
overige FTP’s (vaak gebaseerd op richtlijnen). De implemen-
tatiegraad bij de FTP’s definieerden we als het percentage 
aanbevelingen dat deels (bijvoorbeeld dosiswijziging in 
plaats van stoppen met het geneesmiddel) of volledig werd 
doorgevoerd.

RESULTATEN
Van de 315 geïncludeerde ouderen in de interventiegroep 
rondden 294 het onderzoek af (93%). De mediane leeftijd 
was 80 (interkwartielspreiding 76 tot 84), 56% was vrouw en 

-

+

+

-
+

WAT IS BEKEND?
■■ Medicatiebeoordelingen (MBO’s) kunnen farmaco-

therapiegerelateerde problemen verminderen, zoals 
onder- en overbehandeling.

■■ Het is moeilijk om het effect van een MBO op gene-
rieke klinische uitkomsten aan te tonen, bijvoorbeeld 
kwaliteit van leven.

■■ Mogelijk kan een MBO die meer gericht is op per-
soonlijke wensen van ouderen, en niet zozeer op 
het volgen van richtlijnen, de kwaliteit van leven van 
ouderen meer verbeteren.

WAT IS NIEUW?
■■ Dit is het eerste onderzoek dat goal attainment 

scaling gebruikt als hulpmiddel en meetinstrument 
bij een MBO.

■■ Ouderen zijn in staat om samen met zorgverleners 
persoonlijke doelen op te stellen met betrekking tot 
hun gezondheid en medicatie.

■■ Persoonsgerichte zorg tijdens een MBO met een 
focus op persoonlijke doelen helpt problemen voor 
ouderen te prioriteren en verminderen.

Illustratie: Erik Wiegers
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het mediane aantal geneesmiddelen in gebruik was 9 (inter-
kwartielspreiding 7,5 tot 10,5). In totaal werkten 35 apotheken 
samen met 113 huisartsen. 
De betrokken ouderen stelden 406 doelen op (gemiddelde 
1,4 (sd 0,52)). Negentig procent van de ouderen was in staat 
om tijdens de MBO een of meer doelen op te stellen. De drie 
meest voorkomende doelen waren het verminderen van pijn, 
het reduceren van het aantal gebruikte pillen en het verbe-
teren van de mobiliteit [online tabel 2]. Vaak kon hier iets 
aan gedaan worden met medicatie (denk aan bijwerkingen of 
onderbehandeling) of medische hulpmiddelen (zoals incon-
tinentiemateriaal). De resultaten van de GAS-scores na drie 
en zes maanden zijn weergegeven in de [online figuur]. Na 
zes maanden was 43% van de doelen behaald (score 0, 1, 2) en 
toonde 52% vooruitgang (score -1, 0, 1, 2).
Het gemiddeld aantal FTP’s per patiënt was 5,8 (sd 2,1). Van 
1751 FTP’s was 28% gerelateerd aan een doel en betrof 72% 
overige FTP’s, vaak gerelateerd aan richtlijnen. De verschil-
lende typen FTP’s met bijbehorende implementatiegraad, 
onderverdeeld in GAS-gerelateerd of overig, zijn weergegeven 
in [tabel 3]. De implementatiegraad voor GAS-gerelateerde 
FTP’s was hoger dan die van overige FTP’s (81% versus 62%, 
p < 0,05).

BESCHOUWING 
Dit onderzoek laat zien dat bijna alle ouderen in staat zijn om 
tijdens een MBO samen met zorgverleners ten minste één 
persoonlijk doel te formuleren. De hogere implementatie graad 
van de interventies die horen bij de FTP’s gerelateerd aan deze 
doelen wijst erop dat de focus van toekomstige MBO’s moet 
liggen op de belangrijkste gezondheidsproblemen bij ouderen. 

Daarnaast lijkt GAS tijdens MBO’s bruikbaar als uitkomst-
maat voor het meten van het behalen van doelen. De resulta-
ten van dit onderzoek laten zien dat de ouderen 43% van de 
doelen behalen en dat ze vooruitgang boeken op 52% van de 
doelen. De meest voorkomende doelen betroffen het vermin-
deren van pijn en verbeteren van de mobiliteit, twee klachten 
die bij ouderen veel voorkomen. Ouderen willen ook vaak 
minder pillen gaan gebruiken, wat interessante aanknopings-
punten biedt voor deprescribing - het afbouwen of stoppen van 
geneesmiddelen - een onderwerp dat steeds meer aandacht 
krijgt in de ouderenzorg.14 
Dit was het eerste onderzoek naar MBO’s waarbij GAS is 
gebruikt, waardoor vergelijking met vergelijkbare onderzoeken 
niet mogelijk is. Een belangrijke beperking van het gebruik van 
GAS blijft echter dat het moeilijk is om dit instrument toe te 
passen in een controlegroep, omdat het opstellen van doelen 
ook onderdeel is van de interventie. Hierdoor kunnen we 
niet met zekerheid concluderen dat een MBO tot het behalen 
van deze doelen leidt. De combinatie van GAS met generieke 
uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven, blijft essentieel in dit 
type onderzoek. 
In het DREAMeR-onderzoek zijn naast de effecten op GAS, 
ook de effecten gemeten die MBO’s hebben op de kwaliteit 
van leven en de gezondheidsklachten die invloed hebben 
op het dagelijks leven van de patiënt. De EQ-5D liet na zes 
maanden geen verandering zien, maar de EQ-VAS en het 
aantal gezondheidsklachten veranderden wel ten opzichte van 
die in de controlegroep.12 Daarnaast leek er een grote kans te 
zijn op kostenbesparing.15 De combinatie van deze effecten 
met de resultaten uit dit onderzoek wijst erop dat een focus 
op de persoonlijke wensen en doelen tijdens MBO’s bij oude-

Tabel 1

Voorbeelden van drie verschillende goal attainment scales (pijn, mobiliteit en aantal medicijnen)

GAS-score gerelateerd aan doel Pijn Mobiliteit Aantal medicijnen

-3 (achteruitgang) VAS-score > 6 Patiënt kan niet meer naar de supermarkt 
lopen (200 meter)

9 of meer geneesmiddelen in gebruik (1 of 
meer geneesmiddelen gestart) 

-2 (uitgangssituatie) VAS-score 6 Patiënt moet onder het lopen naar de su-
permarkt minimaal 3 keer stoppen om uit te 
rusten (vanwege benauwdheid) 

8 geneesmiddelen in gebruik bij start van 
MBO; geen wijzigingen 

-1 (minder dan het doel) VAS-score 5 Patiënt moet onder het lopen naar de super-
markt 1 à 2 keer stoppen om uit te rusten 
(vanwege benauwdheid) 

Geen geneesmiddelen gestopt; 1 doserings-
verlaging 

 0 (doel) VAS-score 4 Lopen naar supermarkt is zonder uitrusten 
mogelijk (200 meter) 

7 geneesmiddelen in gebruik; succesvol ge-
stopt met 1 geneesmiddel zonder terugkeer 
van klachten

+1 (meer dan het doel) VAS-score 3 Patiënt kan zonder uitrusten verder dan 
supermarkt lopen (200 tot 400 meter) 

7 geneesmiddelen in gebruik; 1 geneesmid-
del gestopt en 1 doseringsverlaging 

+2 (veel meer dan het doel) Geen pijn meer of VAS-score < 3 Patiënt kan zonder uitrusten > 400 meter 
lopen 

< 7 geneesmiddelen in gebruik; meerdere 
geneesmiddelen in gebruik succesvol gestopt 

Voorbeeld van interventie en evaluatie Start met pijnstillers, bijvoorbeeld parace-
tamol in adequate dosering; evalueren van 
pijnklachten na 2 tot 4 weken en zo nodig 
toevoegen van een andere pijnstiller

Inhalatie-instructie en controleren van de 
techniek; toevoegen van kortwerkende bè-
ta-2-agonist (salbutamol); na 2 tot 6 weken 
evaluatie van benauwdheidsklachten

Stoppen van geneesmiddelen die niet ef-
fectief zijn of waar geen indicatie meer voor 
is; na 4 tot 8 weken evaluatie op eventueel 
terugkerende symptomen
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ren met polyfarmacie belangrijk is voor het verbeteren van de 
uitkomsten.

CONCLUSIE
Ouderen zijn tijdens een MBO in staat om samen met zorg-
verleners persoonlijke gezondheidsdoelen op te stellen. Het 
formuleren van deze doelen helpt om de belangrijkste proble-
men voor ouderen rond hun medicatie te prioriteren. Goal 
attainment scaling helpt deze doelen meetbaar te maken. ■
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Tabel 3

Classificatie van geïdentificeerde en opgeloste FTP’s

Geïdentificeerd (n, %) Opgelost (%)

Type FTP GAS-gerelateerd Overig GAS-gerelateerd Overig

Onderbehandeling 123 25%  414 32%*  82%  50%*
Overbehandeling  98 20%  237 19%  71%  54%*
(Potentiële) bijwerking 110 22%  162 13%*  76%  70%
Geneesmiddel niet effectief  55 11%  112  8,9%  89%  70%*
Geneesmiddeleninteractie   1  0,2%   20  1,6%* 100%  80%
Contra-indicatie   5  1,0%   27  2,1%  60%  63%
Dosering te hoog   7  1,4%   42  3,3%*  71%  74%
Dosering te laag  19  3,9%   45  3,6%  95%  76%
Therapieontrouw  13  2,7%   25  2,0% 100% 100%
Gebruiksongemak  29  5,9%   70  5,6%  90%  77%
Onjuiste toedieningsvorm   2  0,4%   43  3,4%* 100%  86%
Overig†   3  0,6%   22  1,7% 100%  91%
Geen FTP‡  20  4,1%   42  3,3% 100%  50%*
Totaal 490 1261  81%  62%

Afkortingen: GAS = goal attainment scale; FTP = farmacotherapeutisch probleem.
* p-waarde < 0,05.
† ‘Overig’ betrof voornamelijk problemen waarbij laboratoriumcontrole nodig is (natrium, kalium, nierfunctie) en het bijwerken van het patiëntdossier.
‡ ‘Geen FTP’ betrof voornamelijk problemen die niet direct te maken hadden met het geneesmiddelgebruik, maar met andere onderwerpen, zoals doelmatigheid, cognitie, 
 eenzaamheid en toevoegen van medische hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal.
NB Van veertien deelnemers (4,8%) waren deze gegevens niet beschikbaar. 
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Onderzoek

Inleiding Het antidepressivagebruik neemt toe, vooral door langdurig gebruik. Niet in alle gevallen geldt de 
indicatie nog. Wij onderzochten de effectiviteit van het advies om te stoppen met antidepressiva bij 
patiënten die langdurig gebruikten en die geen indicatie meer hadden voor het gebruik. 

Methode Via het HIS van de deelnemende huisartsen hebben we patiënten opgespoord die antidepressiva 
langdurig gebruikten. Psychiatrisch diagnostisch onderzoek moest uitwijzen of deze patiënten nog 
steeds een depressie hadden. Vervolgens kregen de huisartsen in de interventiegroep het advies om de 
medicatie te stoppen met behulp van een gedetailleerd stopadvies.

Resultaten De interventiegroep bevatte 70 patiënten, de controlegroep 76. Van de 70 patiënten in de interven-
tiegroep volgden 34 het advies om te stoppen niet; van de 36 die dit advies wel wilden volgen stopten 
uiteindelijk 4 patiënten. Van de 76 patiënten in de controlegroep stopten 6 patiënten. Het verschil was 
statistisch niet significant.

Conclusie Stoppen met antidepressiva is moeilijk en vereist meer dan een eenvoudige aanbeveling om te stoppen.

INLEIDING
Huisartsen hebben in het verleden kritiek gekregen van-
wege onderdiagnostiek en onderbehandeling van depres-
sie.1 Momenteel zijn er juist zorgen over overbehandeling 
met antidepressiva.2 Het aantal recepten is nu meer dan 
een miljoen per jaar en langdurig gebruik komt veel 
voor.3,4 Volgens schattingen is ongeveer een derde van het 
langdurig gebruik onnodig en vaak vindt er gedurende 
de behandeling geen controle van het antidepressivage-
bruik plaats.5,6 De NHG-Standaard Depressie adviseert 
de behandeling voort te zetten gedurende ongeveer zes 
maanden na remissie bij een eerste of tweede episode.7 
Wanneer geen remissie optreedt raadt de standaard aan 
over te stappen op een ander antidepressivum.
De standaard is terughoudend met het advies om met 
antidepressiva te starten. Dat is begrijpelijk, want de effec-
tiviteit van deze medicijnen – zeker bij matige depressie – 
is verre van optimaal. Het number needed to treat is 7 bij 
SSRI’s, wat betekent dat van elke zeven gebruikers er zes 
geen baat bij zullen hebben.8 

We hebben dit onderzoek opgezet omdat we vermoedden 
dat overbehandeling met antidepressiva vaak voorkomt 
en dat een behoorlijk deel van de langdurig gebruikers 
zonder medische reden doorgaat met deze middelen.4 Wij 
wilden de effectiviteit evalueren van een geïndividuali-
seerd stopadvies aan patiënten die zonder goede indicatie 
langdurig een antidepressivum gebruiken.

METHODE
We deden een clustergerandomiseerde, gecontroleerde 
trial bij 45 huisartsenpraktijken in Nederland. Huisartsen 
selecteerden antidepressivagebruikers uit hun HIS en 
includeerden alle patiënten die langer dan negen maanden 
gebruikten. Ze excludeerden patiënten die MAO-remmers 
gebruikten, onder behandeling waren bij een psychiater, 
een voorgeschiedenis hadden van psychose, bipolaire 
stoornis of verslaving, een niet-psychiatrische reden had-
den voor het gebruik van antidepressiva, of mensen met 
wie om wat voor reden dan ook communicatie onmogelijk 
was. Patiënten die conform de standaard antidepressiva 
gebruikten vanwege recidiverende depressie of een angst-
stoornis werden eveneens uitgesloten van het onderzoek.
Alle patiënten die in aanmerking kwamen en ingestemd 
hadden met het onderzoek kregen een telefonisch inter-
view met getrainde interviewers. Deze namen de CIDI 

Dit is een bewerkte vertaling van Eveleigh R, Muskens E, Lucassen P, Verhaak 
P, Spijker J, Van Weel C, Oude Voshaar R. Withdrawal of unnecessary antide-
pressant medication: a randomised controlled trial in primary care. BJGP Open 
2017;1:bjgpopen17X101265.

Stoppen met onnodig 
antidepressivagebruik
Peter Lucassen

Gezonde voeding,
een goed recept voor in je praktijk

Op www.voedingscentrum.nl/huisartsenpraktijk vind je
korte en bondige informatie, speciaal voor huisartsen en
praktijkondersteuners. Zet het in voor je patiënten!

Jouw praktijk speelt een belangrijke rol bij de voorlichting over voeding bij
ziekte. Het Voedingscentrum ondersteunt je daar graag bij. De informatie op
www.voedingscentrum.nl/huisartsenpraktijk kun je gebruiken om patiënten
te helpen hun voedingspatroon aan te passen. Denk aan informatie over
voeding bij diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht. Heb je vragen of
suggesties? Laat het ons weten via professionals@voedingscentrum.nl
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af, een gestandaardiseerd psychiatrisch interview waarmee 
DSM-diagnoses gesteld kunnen worden, waaronder depres-
sie.9,10 Patiënten die op grond van de CIDI-resultaten geen 
depressie meer hadden, kwamen in aanmerking voor de trial. 
Om contaminatie te voorkomen hebben we de praktijken 
gerandomiseerd. De praktijk was dus een interventie- of 
controlepraktijk. We hebben de patiënten gedurende een jaar 
gevolgd via een zelfinvulvragenlijst (elke drie maanden) en 
aan het eind van het jaar opnieuw een telefonisch interview, 
waarbij we nogmaals de CIDI afnamen.
De primaire uitkomst in dit onderzoek was het percentage 
patiënten dat met succes met antidepressiva stopte, gedefini-
eerd als geen antidepressiva gedurende de voorafgaande zes 
maanden bij afwezigheid van depressie of een angststoornis, 
zoals vastgesteld met de CIDI. We onderzochten of de mate 
van distress en depressieve klachten aan het begin van het 
onderzoek invloed had op het effect. Dit hebben we gemeten 
met de Brief Symptom Inventory (BSI-53) en de Centre for 
Epidemiological Studies Depression Scale (CESD)11,12.
De interventie bestond uit een brief aan de huisarts met de 
aanbeveling om bij een specifieke geselecteerde patiënt de 
antidepressiva te stoppen (brief: zie gerelateerde content bij dit 
artikel). De brief beschrijft hoe de patiënt moest stoppen en be-
vat informatie over ontwenningsverschijnselen. De voorgestel-
de afbouw betreft een geleidelijke vermindering in vier stappen 
van elk twee weken, rekening houdend met de verkrijgbaarheid 
van de toedieningsvormen van het antidepressivum (afbouw-
schema: zie gerelateerde content bij dit artikel). De huisarts riep 
de patiënt op en kon zelf bepalen hoe hij of zij het gesprek met 
behulp van de gestuurde informatie wilde voeren. Wanneer de 
depressie terugkeerde was de huisarts vrij om te doen wat hij 
of zij nodig vond. Als de huisarts of de patiënt bij nader inzien 
niet wilde stoppen werden de redenen daarvan vastgelegd.
Bij het berekenen van de grootte van de onderzoeksgroep 
gingen we uit van de volgende veronderstellingen: power 
85%, type-I-fout 5%, 20% uitval in de controlegroep en 50% 
uitval in de interventiegroep, 50 tot 60 langdurig antidepres-
sivagebruikers per praktijk van 2400 patiënten, van wie een 
derde onnodig gebruikte, elke praktijk is in staat 3 patiënten 
te leveren die aan alle criteria voldoen. Zo kwamen we op 
34 praktijken en 136 patiënten. Alle analyses voerden we als 
intention-to-treat uit. 

RESULTATEN
In 45 praktijken vonden we 6442 langdurig gebruikers van an-
tidepressiva. Volgens de huisarts waren er van hen 2411 (37%) 
geschikt voor deelname aan het onderzoek (zie het oorspron-
kelijk onderzoek voor de flowchart van de PANDA-trail). Van 
deze patiënten stemden 358 (15%) in met deelname. Uitein-
delijk hebben we 146 patiënten in deze stoptrial opgenomen, 
70 in de interventiegroep en 76 in de controlegroep. Aan 
het begin van het onderzoek waren er geen grote verschillen 
tussen beide groepen. De meest voorkomende redenen om 
niet met het onderzoek door te gaan (n = 154) waren: de 
patiënt gebruikte inmiddels geen antidepressiva meer (n = 29), 

de patiënt trok zijn toestemming weer in (n = 20), er waren 
goede redenen voor het gebruik van antidepressiva (n = 57), 
de patiënt had een voorgeschiedenis van psychose, bipolaire 
depressie of een obsessieve-compulsieve stoornis (n = 25). De 
overige 58 patiënten kwamen terecht in de onderbehande-
lingstrial (aanpassing van medicatie bij mensen die ondanks 
langdurig antidepressivagebruik nog steeds depressief waren).
In de interventiegroep volgde bijna de helft van de patiënten 
het voorstel om de antidepressiva af te bouwen (34/70, 49%, 
95%-BI 37 tot 60) niet op [figuur]. Dat was in 14 gevallen 
de beslissing van de patiënt zelf, in 1 geval de beslissing van 
de huisarts en in 16 gevallen een gezamenlijke beslissing van 
huisarts en patiënt; van 3 gevallen ontbraken gegevens. De 

voornaamste redenen om niet af te bouwen waren: angst voor 
terugval (n = 19, 56%), terugval na eerdere afbouwpogingen 
(n = 4, 12%), aanwezigheid van psychische klachten (n = 5, 
15%) en behoefte aan een second opinion (n = 4, 12%). Bij 2 
patiënten was de reden niet bekend. Het bestaan van distress 
of depressieve klachten aan het begin van het onderzoek was 
niet voorspellend voor het al dan niet starten met afbouwen.
In de interventiegroep stopten 4 patiënten (6%, 95%-BI 2 tot 
14) met de antidepressiva, in de controlegroep stopten er 6 
(8%, 95%-BI 4 tot 16). In de interventiegroep lag het terugval-
percentage hoger (n = 18/70, 26%) dan in de controlegroep (n 
= 10/76, 13%, p = 0,05). De patiënten die met succes stopten 
verschilden wat betreft leeftijd, geslacht, type antidepressivum 
of psychiatrische diagnose niet van degenen die niet stopten.

WAT IS BEKEND?
■■ Het antidepressivagebruik is fors gestegen, vooral door 

toenemend langdurig gebruik.
■■ Depressieve patiënten die antidepressiva gebruiken kun-

nen wanneer ze zes maanden in remissie zijn geleidelijk 
stoppen met de medicatie. Dit geldt niet voor patiënten 
met een ernstige depressie of mensen met drie of meer 
depressieve episodes.

WAT IS NIEUW?
■■ Een eenvoudig door de huisarts gegeven stopadvies bij 

langdurig gebruik van antidepressiva is niet effectief.
■■ Patiënten zijn vaak niet gemotiveerd om te stoppen met 

langdurig antidepressivagebruik.
■■ Huisartsen en patiënten nemen vaak gezamenlijk het 

besluit om niet met de antidepressiva te stoppen.

Geef bij aanvang aan dat het gebruik 
van antidepressiva in principe  

voor beperkte tijd is
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BESCHOUWING
Dit onderzoek illustreert de problematiek rond het stoppen met 
het langdurig, niet meer geïndiceerd gebruik van antidepressi-
va. We spoorden 6442 patiënten op die langdurig antidepressiva 
gebruikten, van wie de huisarts 2411 patiënten geschikt vond 
voor deelname aan het onderzoek. Van die patiënten wilden 
2053 niet meedoen aan het onderzoek en van de resterende 
358 voldeden er 146 aan de inclusiecriteria voor de trial. Van 
de 146 patiënten die langdurig antidepressiva gebruikten en er 
geen indicatie meer voor hadden, stopten er uiteindelijk 10. Er 
was geen verschil tussen de interventie- en controlegroep. In de 
interventiegroep stond iets meer dan de helft (36/70) positief 
tegenover stoppen met de medicatie. Van deze patiënten deed 
minder dan de helft (44%) werkelijk een poging om te stoppen. 
Terugval naar depressie (n = 28, 19%) kwam in de interventie- 
(n = 18, 26%) en de controlegroep (n = 10, 13%) voor, zowel bij 
patiënten die stopten met de medicatie, als bij patiënten die dat 

niet deden. Het terugvalpercentage in de interventiegroep was 
hoger, maar dat kwam voor bij zowel patiënten die het voorne-
men hadden te stoppen als patiënten die niet wilden stoppen. 
Mogelijk veroorzaakte de aanbeveling bij patiënten die niet echt 
gemotiveerd waren angst voor terugval, waarmee de kans op 
werkelijke terugval groter werd.

Stoppen is moeilijk
Dit was, voor zover ons bekend, de eerste RCT naar stoppen 
met antidepressiva. De ontwikkelde interventie is gebaseerd 
op ervaringen met stoppen met benzodiazepines, waarbij een 
stepped care-benadering effectief bleek.13 Blijkbaar spelen bij 
stoppen met antidepressiva andere factoren een rol, bijvoor-
beeld het idee dat depressie een gevolg is van een tekort aan 
een neurotransmitter in de hersenen, dat gecorrigeerd wordt 
door het antidepressivum.14 In dit onderzoek probeerde maar 
een klein deel van de patiënten die in aanmerking kwamen 
uiteindelijk echt te stoppen. Van de grote groep patiënten die 
antidepressiva langdurig gebruikten was volgens de betrok-
ken huisartsen slechts een deel geschikt om mee te doen 
aan het onderzoek. Van degenen die de huisartsen geschikt 
achtten wilde de overgrote meerderheid niet stoppen in 
onderzoeksverband. Uiteindelijk voldeed minder dan de helft 
van de overgebleven patiënten aan de inclusiecriteria voor 
het onderzoek, waardoor een selecte groep is ontstaan. Het is 
goed denkbaar dat degenen die niet mee wilden doen aan het 
onderzoek, minder gemotiveerd waren om te stoppen. Willen 
we de onderzoeksresultaten generaliseren, dan zal de effectivi-
teit naar verwachting nog lager liggen dan in dit onderzoek.
Verder zien we bij degenen die uiteindelijk aan het onder-
zoek deelnamen een relatief grote uitval (30/146). De meest 
gegeven reden betrof de problemen die patiënten met het 
uitgebreide psychiatrische interview (CIDI) hadden. Vervolg-
onderzoek zal dus goed moeten kijken naar de belasting van 
de deelnemers.
Ten slotte wilde een belangrijk deel van de deelnemers die toe-
gezegd hadden te willen stoppen dat bij nader inzien toch niet 
proberen en stopte slechts een deel van de mensen uit deze 
groep ook daadwerkelijk. Dat kan erop wijzen dat de interven-
tie veel te zwak is geweest om effectief te zijn. Daarmee laat 
dit onderzoek goed zien hoe moeilijk het is om te stoppen met 
langdurig antidepressivagebruik.

Vergelijking met de literatuur
Dit onderzoek toonde aan dat veel patiënten een voorstel tot 
stoppen met antidepressiva verwerpen, dat veel huisartsen 
het eens zijn met dat besluit en dat een groot aantal patiën-
ten (32/36) dat wilde proberen te stoppen daar niet in slaagt. 
Blijkbaar gaapt er een kloof tussen de dagelijkse praktijk en 
wat richtlijnen adviseren. Patiënten schrijven hun welbevin-
den vaak toe aan antidepressiva, zijn vaak banger voor stop-
pen dan voor doorgaan met de medicatie en gaan uit van het 
principe ‘better safe than sorry’.15,16 Patiënten denken dat ze 
een chronische aandoening hebben die levenslange behande-
ling behoeft.15-17

Ook huisartsen ervaren barrières bij het stoppen. Ze willen 
het evenwicht dat de patiënt ervaart niet verstoren en volgen 
de weg van de minste weerstand door het zo maar te laten.17 
Patiënten die gaan stoppen lijken meer informatie en bege-
leiding nodig te hebben dan de in dit onderzoek aangeboden 
ondersteuning. Inmiddels is er meer informatie over mogelij-
ke afbouwmethoden.18 Belangrijke elementen die in dit proces 

Stoppen met antidepressiva is moeilijk en vereist meer dan een een-
voudige aanbeveling om ermee op te houden. Foto: Shutterstock.

Angst voor terugval is de voornaamste 
reden om niet af te bouwen
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wellicht kunnen helpen zijn het groeiende besef dat het effect 
van antidepressiva bij de meeste patiënten met depressie deels 
een placebo-effect is (met uitzondering van ernstige depressie) 
en dat er in toenemende mate goede psychologische behande-
lingen beschikbaar zijn.8,19 

CONCLUSIE
De eenvoudige aanbeveling om te stoppen met antidepressiva 
via een stopgesprek en een op maat gesneden stopadvies is 
niet effectief en mogelijk zelfs contraproductief. Het lijkt goed 
om terughoudend te zijn met het voorschrijven van antide-
pressiva en meteen bij aanvang aan te geven dat het gebruik in 
principe voor beperkte tijd is, en dat het dus om een kuur gaat 
en niet om een levenslange behandeling. De volgende stap 
bestaat uit kwalitatief onderzoek onder patiënten die antide-
pressiva langdurig gebruiken naar de redenen van patiënten 
en huisartsen om niet te stoppen en naar de problemen die ze 
daarbij ervaren. ■
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Figuur

Resultaten van de interventie

* Van 2 personen geen gegevens over terugval.
† Van 8 personen geen gegevens over terugval.
‡ Van 3 personen geen gegevens over terugval.
** Van 5 personen geen gegevens over terugval.
†† Van 12 personen geen gegevens over terugval.
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Onderzoek

Inleiding Arts-onderzoekers zijn praktiserende dokters die ook een academische rol hebben. Zij zijn bij uitstek 
degenen die wetenschap en praktijk kunnen verbinden. Wij onderzochten hoe arts-onderzoekers bin-
nen de huisartsgeneeskunde en de ouderengeneeskunde aankijken tegen deze verbindende activitei-
ten, en welke belemmerende of bevorderende factoren ze daarbij ervaren.

Methode Kwalitatief onderzoek door middel van interviews met zeventien ervaren arts-onderzoekers. De inter-
views werden opgenomen, getranscribeerd en thematisch geanalyseerd.

Resultaten Arts-onderzoekers faciliteren de samenwerking tussen onderzoekers en clinici, wisselen informatie uit 
met beide zijden, hebben uitgebreide netwerken en betrekken actief de praktijk in het onderzoek en het 
onderzoek in de praktijk. Belangrijke factoren zijn een flexibele werkomgeving en voldoende tijd, geld 
en erkenning in de organisatie. Essentiële persoonlijke eigenschappen zijn goed kunnen netwerken, 
prioriteren en focussen.

Conclusie Om de klinische relevantie van wetenschappelijk onderzoek én de implementatie van academische 
inzichten in de praktijk te bevorderen, moet de verbindende functie van de arts-onderzoeker worden 
herkend, gefaciliteerd en gewaardeerd. Extra aandacht voor de vaardigheden die een bruggenbouwer 
nodig heeft, zou goed zijn, ook in de training van aios-onderzoekers.

INLEIDING
De werelden van onderzoek en klinische praktijk zijn 
onvoldoende verbonden: niet elk onderzoek is klinisch 
relevant en resultaten uit onderzoek worden niet altijd 
toegepast in de klinische praktijk.1 Arts-onderzoekers, 
oftewel clinician-scientists (CS), helpen deze kloof te over-
bruggen. Ze combineren klinische zorg met onderzoek en 
onderwijs, en vergroten daardoor de klinische relevantie 
van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien verspreiden 
ze de onderzoeksresultaten in de praktijk. Er is inmiddels 
een aanzienlijk aantal opleidingstrajecten waar aios in 
opleiding tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde 
ook een promotietraject doorlopen.2,3

De werelden van academie en praktijk met elkaar verbin-
den wordt als belangrijk gezien, maar over de activiteiten 

van arts-onderzoekers als bruggenbouwer is niet zo veel 
bekend.4-6 Om zicht te krijgen op die activiteiten en op 
de factoren die ze belemmeren of bevorderen, inter-
viewden we ervaren onderzoekers die tevens werkzaam 
zijn als huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Onze 
bevindingen kunnen richting geven aan de scholing van 
toekomstige arts-onderzoekers.7

METHODE
Deelnemers
Voor dit kwalitatieve onderzoek interviewden we zeven-
tien ervaren arts-onderzoekers die we wierven via ons 
eigen netwerk. De geïnterviewden waren gepromoveerd, 
meer dan tien jaar werkzaam als huisarts of specialist 
ouderengeneeskunde en werkten ook als onderzoeker, 
docent of bij de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap. De vijf vrouwen en twaalf mannen (elf huis-
artsen en zes specialisten ouderengeneeskunde) vormden 
een gevarieerde mix tussen academische en praktijk-
werkplekken, onderzoekservaring en betrokkenheid bij 
opleidingen en begeleiding van promovendi. Tien waren 
meer dan acht jaar geleden gepromoveerd, zeven minder 

Dit is een bewerkte vertaling van Bartelink ME, Baggen Y, Stevens DE, Smal-
brugge M, Scherpbier N, Damoiseaux RA, De Groot E. Facilitators and barriers 
to brokering between research and care by senior clinical-scientists in general 
practice and elderly care medicine. Educ Prim Care 2019;30:80-7. Publicatie 
gebeurt met toestemming.

Bruggenbouwers tussen 
wetenschap en praktijk
Marie-Louise Bartelink, Yvette Baggen, Diede Stevens, Martin Smalbrugge, Nynke Scherpbier, Roger Damoiseaux, Esther de Groot
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dan acht jaar geleden. Negen werkten maximaal 40% van hun 
werkweek in de academie, acht meer dan 40%. De deelnemers 
gaven allen informed consent.

Interviews
De semigestructureerde interviews duurden 45 tot 75 minu-
ten. De interviewstructuur was gebaseerd op de literatuur, dis-
cussie in de onderzoeksgroep en pilot interviews. De vragen 
betroffen verbindende activiteiten en ervaren belemmerende 
en bevorderende factoren. Interviews werden opgenomen en 
getranscribeerd.

Analyse
De meerderheid van de interviews werd door minimaal twee 

onderzoekers gecodeerd. De codeboom werd na onderlinge 
discussies tussen de onderzoekers definitief en hieruit werden 
de thema’s gevormd. Voor codering en analyse gebruikten we 
het softwarepakket Nvivo 11.

RESULTATEN
Uit de analyse van verbindende activiteiten kwamen vier 
thema’s naar voren:

■■ zorgen voor verbinding tussen onderzoekers en clinici;
■■ delen van kennis en informatie met beide kanten;
■■ ontwikkelen en gebruikmaken van netwerken;
■■ steeds de andere kant betrekken of vertegenwoordigen.

[Tabel 1] en [tabel 2] geven een overzicht van de belemme-
rende en bevorderende factoren.

Zorgen voor verbinding tussen onderzoekers en clinici
Arts-onderzoekers faciliteren de samenwerking door onder-
zoekers en praktiserende dokters bij elkaar te brengen. 

Ook stimuleren ze collega’s in de praktijk om deel te nemen 
aan onderzoeken en helpen ze daarbij.

Delen van kennis en informatie met beide kanten
Arts-onderzoekers bespreken de relevantie van het onderzoek 
voor de praktijk en de implementatie ervan met niet-klinische 
onderzoekers.

CS12: ‘Ja, daar moet je mij voor gebruiken, zal ik maar zeggen. Omdat 
het er dan om gaat de ideeën die die huisartsen hebben over wat er 
met hun data zinnig kan gebeuren en vragen uit de praktijk waarvan ze 
denken “is dat niet iets voor onderzoek”, in verbinding te brengen met 
de ambities van de onderzoekers die daar projecten in willen uitzetten 
maar die ook graag willen dat het aansluit bij de praktijk, en dat gaat 
niet altijd vanzelf.’

CS17: ‘Er kan wel weerstand bij zijn, dat de huisartsen denken van “ja, 
maar het gaat mij nooit lukken”, of “daar heb ik geen tijd voor” of zo. 
Ja, dan probeer ik daar […] Kijk, ik kan makkelijker praten omdat ik zelf 
huisarts ben en ook heel goed weet van waar het hem dan in zit, dus 
ik kan meestal de argumenten wel goed tegengaan doordat ik weet 
wat eventueel een oplossing zou kunnen zijn. Dus als mensen over 
tijdgebrek beginnen, dan kan ik iets vertellen zoals wij het in de praktijk 
hebben geregeld, dat het wel kan bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik echt voor-
deel dat ik niet alleen onderzoeker ben maar ook huisarts.’

CS6: ‘Dus bij elk stapje van je onderzoek, tenminste als het over de 
praktische uitvoering gaat, denk ik ook als huisarts mee van “hoe 
zou ik dat vinden als het in mijn praktijk zou zijn en waar loop ik dan 
tegenaan”. Dus dan kan je meteen ook sturing geven aan hoe je zo’n in-
terventie bijvoorbeeld opzet. Hoe zorg je ervoor dat het zo min mogelijk 
tijd kost en dat het zo efficiënt mogelijk gaat?’

CS13: ‘En ik spreek wel onderzoekers over de praktijk uiteraard. Ik heb 
een aantal onderzoekers, collega’s, die geen clinicus practicus zijn en 
die vragen ook aan mij wat mijn ervaring is uit de praktijk omdat ze dat 
zelf missen.’

Tabel 1

Belemmerende omgevings- en persoonlijke factoren

Omgevingsfactoren

Tijdgebrek
Financiële beperkingen
Geen gemeenschappelijke interesse
Geen ondersteuning vanuit organisatie
Geen steun van collega’s
Druk vanuit meerdere werkplekken

Persoonlijke factoren

Onzichtbaar zijn en ondergewaardeerd voelen
Gevoel tussen wal en schip te vallen
Inadequaat voelen door dubbele verantwoordelijkheden

Zie de online bijlage voor de bijbehorende citaten bij de belemmerende omgevings- en 
persoonlijke factoren.

Tabel 2

Bevorderende omgevings- en persoonlijke factoren

Omgevingsfactoren

Voldoende tijd
Toegang tot informatie en collega’s in netwerken
Vergelijkbare interesse  en belang
Gelegenheid tot interactie met anderen
Ondersteuning vanuit organisatie
Cultuur van wederzijds respect en vertrouwen

Persoonlijke factoren

Erkenning en waardering krijgen
Van toevoegde waarde zijn in dubbelfunctie
Goed kunnen prioriteren
Van rol kunnen wisselen
Verantwoordelijkheid voelen om onderzoek klinisch relevant te maken en de praktijk 
evidence-based
Behoefte hebben aan zelfontwikkeling
Inspiratie voor kliniek en voor onderzoek

Zie de online bijlage voor de bijbehorende citaten bij de belemmerende omgevings- en 
persoonlijke factoren.
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Ze stimuleren het gebruik van evidence in hun eigen praktijk-
omgeving en hen wordt ook om hulp gevraagd.

Ontwikkelen en gebruikmaken van netwerken
Arts-onderzoekers ontwikkelen netwerken om als bruggen-
bouwer te kunnen fungeren en gebruiken die ook. Deze 
netwerken bestaan uit klinische collega’s, academische collega’s 
en vele mensen om deze directe werkomgevingen heen. Dit 
maakt het mogelijk om academie en zorg met elkaar te verbin-
den op allerlei verschillende manieren.

Steeds de andere kant betrekken of vertegenwoordigen
Arts-onderzoekers proberen steeds weer de brug te slaan 
tussen wetenschap en praktijk. 

BESCHOUWING
Arts-onderzoekers binnen de huisartsgeneeskunde en de oude-
rengeneeskunde zijn bruggenbouwers tussen de academie en de 
klinische praktijk. De meesten kozen deze carrière juist daar-

om: ze geloven sterk in hun toegevoegde waarde om het vak en 
zichzelf te ontwikkelen. Ze zien zichzelf ook als rolmodel voor 
toekomstige arts-onderzoekers. Ze voelen zich verantwoorde-
lijk om actief te netwerken om mensen in beide werkomgevin-
gen te verbinden en informatie te laten uitwisselen.

Verbindende activiteiten
De verbindende activiteiten van de arts-onderzoekers in ons 
onderzoek komen slechts beperkt overeen met de activiteiten 
gevonden in eerder onderzoek naar ‘kennismakelaars’ in de 
gezondheidszorg.8 Voor een deel komt dat doordat de context 
anders is. De kennismakelaars in de genoemde onderzoeken 
waren vaak speciaal aangesteld als bruggenbouwer in een orga-
nisatie, terwijl de meeste arts-onderzoekers in ons onderzoek 
officieel juist helemaal geen verbindende rol hadden. Ze verbin-
den zorg en wetenschap doordat ze formeel verschillende werk-
zaamheden uitvoeren en daarbij steeds de verantwoordelijkheid 
voelen ‘de andere kant’ te vertegenwoordigen. Ze fungeren als 
het geweten van de wetenschap in de praktijk en omgekeerd.

Belemmerende factoren
Arts-onderzoekers ondervinden belemmeringen, zoals de 
continue strijd om geld en tijd in de academische wereld waar 
ze de competitie aangaan met voltijds werkende onderzoekers. 
Leidinggevenden herkennen de verbindende activiteiten niet 
altijd of zien de toegevoegde waarde er niet van in. Daardoor 
dreigen arts-onderzoekers soms tussen twee werelden te 
vallen. Ze voelen zich wel eens tekortschieten doordat ze niet, 
zoals hun collega’s, de kans krijgen te focussen op één taak. Dit 
gevoel van ‘tussen twee vuren te zitten’ maakt duidelijk hoe 
belangrijk het is dat de aparte status van arts-onderzoekers 
erkend en gewaardeerd wordt, en dat die verbindende taken 
ook bij evaluaties worden meegenomen.

Bevorderende factoren
Arts-onderzoekers streven ernaar geaccepteerd te worden door 
de collega’s in beide werkomgevingen. Als ze geaccepteerd 
worden, blijken ze goed in staat deze collega’s te beïnvloeden. 
Als het ze lukt alle ballen in de lucht te houden, kunnen ze er 
wel degelijk voor zorgen dat evidence in de praktijk gebruikt 
wordt en dat praktijkrelevant onderzoek uitgevoerd wordt. 
Factoren die dit bevorderen, zijn een flexibele werkomgeving 
en persoonlijke eigenschappen zoals goed kunnen netwerken, 
prioriteren en focussen. De betrokkenen zelf hebben in ieder 
geval een grote drive om het vak en zichzelf te verbeteren.

Betekenis voor onderzoek en praktijk
Het aanstellen van arts-onderzoekers bevordert de klinische 
relevantie van wetenschappelijk onderzoek én de implementa-
tie van academische inzichten in de praktijk. Om deze moge-
lijkheden tot hun recht te laten komen, moet de verbindende 
functie van de arts-onderzoeker worden herkend, gefaciliteerd 
en gewaardeerd. Extra aandacht voor de vaardigheden die een 
bruggenbouwer nodig heeft, zou goed zijn, ook in de training 
van aios-onderzoekers.

Effectief functioneren als bruggenbouwer stelt hoge eisen aan de flexi-
biliteit van de medewerker en aan zijn werkomgeving. Foto: Shutterstock.

CS3: ‘Maar de praktijk wil ik ook wel weer afhouden van het, nou ja …, 
het “in mijn ervaring is dat en dat …” of “ik heb horen zeggen dat dat 
en dat werkt”. Dus dat is expert opinion en van horen zeggen. Dat er 
ook een grote wereld is van publicaties en evidence-based medicine. 
En dat je ook daar heus wel klinisch relevante antwoorden vindt. […] 
En daar wordt vaak wel een beroep gedaan op ook van, ja, “wat komt 
er nou uit de literatuur, wat zegt de literatuur daarover?” En dan weten 
ze (praktiserende collega’s) dat ik daar dan ook wel toegang tot heb en 
dat makkelijk kan opzoeken.’

CS12: ‘Exploreren, van wat mensen bedoelen en wat daar de mogelijk-
heden van zijn. En daar commentaar op leveren. Bij de onderzoekers 
het geweten zijn van de relevantie voor de praktijk. In de opleiding het 
geweten zijn voor het wetenschappelijke gehalte.’

CS9: ‘Want bij elk artikel dat ik schrijf vraag ik me ook voortdurend af ik 
weet dat als ik nu een praatje ga houden voor huisartsen dat de laatste 
vraag die ze altijd stellen of soms de eerste al is: “Ja, maar wat moet ik 
nou morgen?” ’
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Arts-onderzoekers hebben een positieve invloed op de huis-
artsgeneeskunde en de ouderengeneeskunde. Die invloed kan 
versterkt worden als men hun verbindende rol erkent en de 
voorwaarden creëert zodat zij effectief kunnen functioneren 
in twee veeleisende werkomgevingen.
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WAT IS BEKEND?
■■ Arts-onderzoekers zijn dokters met een academi-

sche rol, van wie verwacht wordt dat ze de verbinding 
maken tussen wetenschap en praktijk.

■■ Veel aios in opleiding tot huisarts of specialist oude-
rengeneeskunde combineren opleiding en promotie-
onderzoek, en bereiden zich voor op een dergelijke 
rol.

WAT IS NIEUW?
■■ De verbindende functie van arts-onderzoekers is 

belangrijk op veel vlakken: samenwerking tussen 
onderzoekers en clinici, informatie-uitwisseling, een 
uitgebreid netwerk en continu onderzoek en praktijk 
op elkaar betrekken.

■■ Effectief functioneren als bruggenbouwer in twee 
veeleisende werkomgevingen stelt hoge eisen aan de 
flexibiliteit van de persoon en van beide werkomge-
vingen.

■■ Erkenning van deze verbindende rol, ondersteuning 
en scholing kunnen helpen de positieve invloed van 
(toekomstige) arts-onderzoekers te vergroten.

Uw diagnose ‘jeuk en blaren’
Een 84-jarige vrouw heeft last van oedeem van haar benen, 
met sinds twee weken jeuk en blaren die zich uitbreiden naar 
haar armen en rug. Er zijn geen slijmvliesafwijkingen. Ze heeft 
geen koorts of klachten over malaise. De voorgeschiedenis 
vermeldt atriumfibrilleren, hypertensie en nierinsufficiëntie. 
Haar medicatie: acenocoumarol, amiodoron, furosemide, 
barnidipine, simvastatine en olmersatan. Twee dagen geleden 
werd flucloxacilline gestart. 

Wat is uw diagnose?
a. Erysipelas bullosa
b. Toxische epidermale necrolyse
c. Bullae ten gevolge van oedeem
d. Bulleus pemfigoïd

➤■■Het antwoord leest u op pagina 89 en op de website.
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Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose. 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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Onderzoek

Inleiding Het zelfmanagementprogramma Beyond Good Intentions (BGI) is effectief gebleken bij patiënten die 
onlangs de diagnose diabetes mellitus type 2 kregen. Doel van dit onderzoek was de langetermijneffec-
ten van BGI te onderzoeken bij patiënten die de ziekte al langere tijd hadden.

Methode Parallel gerandomiseerde trial in 43 huisartsenpraktijken met tweeënhalf jaar follow-up. De deelnemers 
werden voorgeselecteerd met de Self Management Screening (SeMAS) en random toegewezen aan een 
interventiegroep die naast de gebruikelijke diabeteszorg ook de zelfmanagementcursus BGI volgde en 
een controlegroep die alleen gebruikelijke zorg kreeg. Primaire uitkomstmaat was de BMI na tweeënhalf 
jaar; secundaire uitkomstmaten waren zelfmanagementvaardigheden, cardiometabole controle en 
kwaliteit van leven.

Resultaten Van de 1509 uitgenodigde patiënten reageerden er 119 en werden er 108 geïncludeerd, 56 in de in-
terventiegroep en 52 in de controlegroep. De BMI nam in beide groepen evenveel af (–0,4 versus –0,5 
kg/m2, p = 0,57); het HbA1c (47 versus 49 mmol/mol) en de systolische bloeddruk (132 versus 133 
mmHg) waren bij aanvang vergelijkbaar en bleven dat. Het LDL-cholesterol daalde in de controlegroep 
van 2,4 tot 2,2 mmol/l en bleef gelijk in de BGI-groep (2,6 mmol/l, p = 0,032). Zelfmanagementvaardig-
heden en kwaliteit van leven veranderden in beide groepen niet.

Conclusie Ondanks voorselectie op mogelijke verbetering van zelfmanagementvaardigheden bleek het BGI-zelf-
managementprogramma niet effectief op lange termijn.

INLEIDING
Er zijn diverse zelfmanagementprogramma’s voor patiën-
ten met diabetes mellitus type 2 die beogen het gezond-
heidsgedrag en het cardiovasculair risico te verbeteren.1-4 
Deze gunstige effecten zijn bij de meeste programma’s van 
korte duur, al zijn er wel voorzichtige uitzonderingen. Een 
daarvan is Diabetes Education and Self Management for 
Ongoing and Newly Diagnosed (DESMOND), een Britse, 
wijkgerichte groepscursus van zes uur voor mensen bij 
wie de ziekte recent is vastgesteld.5 Bij DESMOND bleek 
het beïnvloeden van de ziekteperceptie samen te hangen 
met een gunstiger ziektebeleving op langere termijn. 
Verder bleek het Nederlandse programma Beyond Good 

Intentions (BGI) tot negen maanden na afloop te zorgen 
voor een betere BMI en systolische bloeddruk bij mensen 
bij wie onlangs diabetes was ontdekt via een screening.6 
Omdat BGI een proactief programma is, is de effectiviteit 
op langere termijn en bij mensen die al langer diabetes 
hebben nog onduidelijk.7 Voor zelfmanagementprogram-
ma’s is het belangrijk dat zij zich richten op deelnemers bij 
wie nog verbetering te verwachten valt. Daarom onder-
zochten we het langetermijneffect van het BGI-program-
ma op BMI, cardiovasculaire risicofactoren, kwaliteit van 
leven en zelfmanagement in een aldus voorgeselecteerde 
populatie patiënten met diabetes type 2.

METHODE
Opzet en selectie van deelnemers
Deze parallel (blok)gerandomiseerde gecontroleerde trial 
na voorselectie vond plaats in 43 huisartsenpraktijken met 
89 huisartsen. Uit de huisartsinformatiesystemen selec-
teerden we volwassen patiënten van 18 tot en met 75 jaar 
met een diabetesduur van drie maanden tot vijf jaar. We 

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Vos RC, Van Heusden L, Eikelenboom 
NWD, Rutten GEHM.Theory-based diabetes self-management education with 
pre-selection of participants: a randomized controlled trial with 2.5 years’ 
follow-up (ELDES Study). Diabet Med 2019;36:827-35. Publicatie gebeurt met 
toestemming.

Effectiviteit van zelfmanagement
ondersteuning bij diabetes
Rimke Vos, Lisa van Heusden, Natalie Eikelenboom, Guy Rutten
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includeerden patiënten die baat zouden kunnen hebben bij 
verbetering van hun zelfmanagementvaardigheden met behulp 
van de Self Management Screening (SeMaS), een gevalideerde 
vragenlijst met 27 items verdeeld over de domeinen computer-, 
groeps- en zelfzorgvaardigheden (3 items) en ervaren ziektelast 
(2 items), plus de zes psychosociale domeinen locus of control 
(3 items), self-efficacy (2 items), sociale ondersteuning (1 item), 
coping (9 items), angst (4 items) en depressie (3 items).8 We 
excludeerden patiënten met een hoge score op angst (meer dan 
4 uit 8 punten) en/of depressie (meer dan 3 uit 6); ook patiën-
ten die maximaal scoorden op de andere domeinen werden 
uitgesloten van deelname omdat verdere verbetering van 
zelfmanagement niet haalbaar geacht werd.
De onderzoeksopzet werd goedgekeurd door de medisch-ethi-
sche commissie van UMC Utrecht en geregistreerd in het 
Nederlands Trial Register (Eindhoven Long-term Diabetes 
Education Study (ELDES), NL5405).9

Interventie en controle
De uitgangspunten van het BGI-programma zijn zelfregulatie 
en proactief handelen. De nadruk ligt op een vijfstappenplan 
waarin het volhouden van goede voornemens centraal staat 
[online tabel 1]. De interventie startte met een individueel 
intakegesprek met een getrainde praktijkondersteuner of 
diabetesverpleegkundige, waarin de persoonlijke zelfmanage-
mentdoelen en streefwaarden worden besproken. Hierna 
volgden vier tweewekelijkse groepsbijeenkomsten van elk 2,5 
uur met steeds een ander diabeteszelfmanagementthema. De 
interventie werd afgesloten met een individueel eindgesprek 
en een terugkomavond na een jaar.
Alle deelnemers ontvingen diabeteszorg volgens de 
NHG-Standaard Diabetes.10 De deelnemers in de interventie-
arm ontvingen daarnaast ook de BGI-interventie.

Uitkomstmaten
De primaire uitkomst was verandering in BMI na tweeënhalf 
jaar, secundaire uitkomstmaten waren systolische bloeddruk, 
HbA1c en lipidenwaarden, alle zoals geregistreerd in het 
elektronisch patiëntendossier. Andere secundaire uitkomst-
maten waren de scores op zes gevalideerde vragenlijsten: de 
Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA, 10 items, 
scorebereik 1 tot 7), de Medication Adherence Rating Scale 
(MARS-5, 5 items, scorebereik 1 tot 5), de EuroQol gezond-
heidsvragenlijsten EQ-5D (5 items, scorebereik –0,594 tot 
1,00) en EQ-VAS (1 item, scorebereik 0-100), de Short-Form 
Health Survey (SF-36; 36 items, scorebereik 0 tot 100) en de 
Audit of Diabetes-Dependent Quality-of-Life (ADDQoL, 19 
items, scorebereik –9 tot 9).

Statistische analyse
We berekenden de omvang van de steekproef op basis van het 
eerdere BGI-onderzoek, waarin de gemiddelde afname van de 
BMI 0,77 kg/m2 was (SD 1,7).6 Bij een power van 80%, een alfa 
van 5%, een drop-out van 20% en een herhaaldemetingende-
sign was de benodigde steekproefgrootte 106 (53 per groep). 

Naast beschrijvende statistiek is voor de analyse gebruik ge-
maakt van ANCOVA, een toets voor herhaalde metingen met 
correctie voor baselineverschil, volgens het intention-to-treat-
principe (SPSS 21).

RESULTATEN
Wij stuurden 1590 patiënten een uitnodigingsbrief en ontvin-
gen daarop 119 aanmeldingen (7,5%). We excludeerden 11 
patiënten op basis van de SeMaS en randomiseerden in totaal 
108 patiënten, 56 naar het BGI-programma en 52 naar de 
controlegroep [online figuur]. Voor het doorloopschema zie 
de oorspronkelijke publicatie. De deelnemers in beide groepen 
waren goed vergelijkbaar [tabel 2].
Wij zagen geen significant verschil ontstaan in BMI en ge-
wicht tussen de interventie- en de controlegroep (p = 0,57) 
[tabel 3]. Ook de gemiddelde waarden van HbA1c, totaalchole-
sterol, HDL-cholesterol, triglyceriden en systolische bloed-
druk bleven vergelijkbaar; ze lagen bij aanvang rond de streef-
waarden en dat veranderde gedurende het onderzoek niet. In 
beide groepen was de gemiddelde waarde van het LDL-choles-
terol bij aanvang in beide armen goed (interventie 2,6 ± 0,9 
mmol/l; controle 2,4 ± 0,8 mmol/l). In de interventiearm bleef 
de LDL-waarde gelijk, maar in de controlegroep nam die af tot 
2,2 ± 0,7 mmol/l, een significant verschil (p = 0,01).
De score op de SDSCA veranderde nauwelijks gedurende de 
onderzoeksperiode [tabel 3]. De gemiddelde gezondheidstoe-
stand van de deelnemers was goed bij aanvang en bleef stabiel; 
de deelnemers in beide groepen ervoeren weinig negatieve 
impact van hun diabetes.
Omdat we geen effect zagen van de interventie, hebben we 
de vooraf geplande formele kosteneffectiviteitsanalyse niet 
uitgevoerd. Wel hebben we gekeken naar mogelijk verschil in 
zorggebruik. In de BGI-groep werd vaker gebruik gemaakt 
van e-consulten (106 keer, versus 36 keer in de controlegroep) 
en waren er ook meer reguliere controles (379 versus 213). 
Het verschil in zorgkosten is echter lastig te berekenen, want 
deze zorg valt binnen de afspraken over diabetesketenzorg.

WAT IS BEKEND?
■■ Zelfmanagementprogramma’s bij diabetes zijn vaak 

alleen effectief op de korte termijn.
■■ Bij patiënten met onlangs ontdekte diabetes zorgde het 

zelfmanagementprogramma BGI tot negen maanden 
nadien voor gewichtsreductie en bloeddrukdaling.

WAT IS NIEUW?
■■ Bij patiënten met langer bekende diabetes zorgde het 

zelfmanagementprogramma BGI niet voor gewichts-
reductie en bloeddrukdaling, ook al was van tevoren 
vastgesteld dat hun zelfmanagement niet optimaal was.

■■ Het zelfmanagementprogramma BGI heeft geen aanvul-
lend effect op gewicht, BMI, HbA1c, bloeddruk en kwaliteit 
van leven bij patiënten die al goed zijn ingesteld.
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BESCHOUWING
Ook bij patiënten van wie de zelfmanagementvaardigheden bij 
diabetes type 2 zouden kunnen verbeteren, had ons zelfma-
nagementprogramma BGI op lange termijn geen effect op BMI, 

cardiovasculaire risicofactoren, zelfmanagement en kwaliteit 
van leven. In ons oorspronkelijke onderzoek vonden we deze 
langetermijneffecten wel.6 Dit kan het gevolg zijn van verschil-
len in de onderzoekspopulatie. Ten eerste kregen de patiënten 
in ons oorspronkelijke onderzoek de interventie direct na de 
diagnose, maar in het huidige onderzoek hadden ze al zorg 
ontvangen conform de NHG-Standaard. Ten tweede hadden de 
deelnemers in het oorspronkelijke onderzoek een slechte dia-
betescontrole en haalden die in het huidige onderzoek wel de 
streefwaarden. Er was nog ruimte voor verbetering van de BMI, 
maar de interventie bracht daarin geen verschillen teweeg.
Het is ook mogelijk dat het zelfmanagementprogramma inef-
fectief is ongeacht de patiëntenpopulatie. In de tien jaar tussen 
het oorspronkelijke en het huidige onderzoek is de diabeteske-
tenzorg sterk verbeterd, van een zelfmanagementprogramma 
valt mogelijk weinig extra effect meer te verwachten.
Een andere mogelijkheid is dat de effectiviteit van het pro-
gramma samenhangt met het moment van aanbieden. Mensen 
zijn ontvankelijker voor gedragsverandering op kritische 
momenten gedurende het ziektebeloop, bijvoorbeeld wanneer 
de behandeling geïntensiveerd moet worden of wanneer com-
plicaties optreden.11

Ten slotte kunnen de uitkomsten zijn beïnvloed door on-
derzoeksgebonden factoren, zoals het hawthorne-effect, de 
pragmatische opzet of de manier waarop de training is aange-
boden. Overigens sloten deze laatste twee factoren bewust aan 
bij de dagelijkse praktijk.

Vergelijking met de literatuur
Dat het BGI-programma geen effect had op de BMI verras-
te ons, aangezien we in ons oorspronkelijke onderzoek een 
positief resultaat zagen na negen maanden, maar is wel in 
lijn met eerder onderzoek.1,5,12,13 Alleen in het zeer intensieve 
programma Look Ahead werd na vier jaar nog een significan-
te gewichtsafname gevonden (de BMI werd niet vermeld).14 
Dat komt wellicht door een verschil in focus: in het BGI-pro-
gramma ging het om zelfmanagementvaardigheden en was 
afvallen slechts een van doelen, terwijl Look Ahead speciaal 
op gewichtsverlies gericht was.
Dat het BGI-programma geen effect had op het HbA1c verras-
te ons niet, want ook in ons oorspronkelijke onderzoek en in 
onderzoeken met andere zelfmanagementprogramma’s bleef 
dit effect uit.5,6,9,11 Alleen Look Ahead had na vier jaar nog enig 
effect op het HbA1c.14

In onderzoeken naar het langetermijneffect van zelfmanage-
mentprogramma’s wordt zelden gekeken naar door de pati-
ent zelf gerapporteerde uitkomstmaten. Het reeds genoemde 
DESMOND-programma, waarin dit wel gebeurde, vond na drie 
jaar een effect op de ziektebeleving, maar niet op de kwaliteit van 
leven.5 Dat is in overeenstemming met onze eigen bevindingen.

Implicaties voor de praktijk
In deze pragmatische trial boden we ons programma ter 
verbetering van zelfmanagementvaardigheden bij diabetes 
type 2 zo selectief mogelijk aan aan patiënten die er profijt van 

Zelfmanagementprogramma’s bij diabetes zijn vaak alleen effectief op 
de korte termijn. Foto: iStock.

Tabel 2

Kenmerken van de deelnemers bij aanvang

Kenmerk N BGI* N Controle*

Leeftijd (jaren) 56 62,9 ± 8,3 52 61,7 ± 7,4
Geslacht man 56 27 (48,2) 52 33 (63,5)
Opleidingsniveau 56 52
■ laag 16 (28,6) 18 (34,6)
■ middel 20 (35,7) 17 (32,7)
■ hoog 20 (35,7) 17 (32,7)
Gehuwd 55 36 (65,5) 51 40 (78,4)
Betaald werk 54 16 (29,6) 51 21 (41,2)
Roken 56 52
■ ja 4 (7,1) 6 (11,5)
■ voormalig 31 (55,4) 22 (42,3)
■ nee 21 (37,5) 24 (46,2)
BMI (kg/m2) 55 29,6 ± 4,9 52 30,1 ± 4,6
Gewicht (kg) 55 88,2 ± 16,2 52 87,8 ± 15,4
Systolische bloeddruk (mmHg) 55 132 ± 13,2 52 133 ± 14,5
Nuchter glucose (mmol/l) 55 7,4 (6,8 tot 8,7) 52 7,5 (6,8 tot 8,5)
HbA1c (mmol/mol) 55 47 (44 tot 53) 52 49 (45 tot 54)
HbA1c (%) 55 6,5 (6,2 tot 7,0) 52 6,6 (6,3 tot 7,1)
Lipidenprofiel
■ totaal cholesterol (mmol/l) 49 4,6 ± 0,9 47 4,1 ± 0,9 
■ LDL-cholesterol (mmol/l) 55 2,6 ± 0,9 52 2,4 ± 0,8
■ HDL-cholesterol (mmol/l) 49 1,3 ± 0,3 47 1,2 ± 0,4
■ triglyceriden (mmol/l) 55 1,6 (1,2 tot 2,1) 52 1,6 (1,2 tot 2,1)
Comorbiditeit 
■ myocardinfarct 55 1 (1,8) 52 6 (11,5)
■  andere chronische ischemische hartziekte 55 1 (1,8) 52 1 (1,9)
■ beroerte 55 2 (3,6) 52 –
■ TIA 55 1 (1,8) 52 –
■ claudicatio intermittens 54 – 52 2 (3,8)
■ nefropathie (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) 55 5 (9,3) 52 3 (5,8)
■ retinopathie 55 - 52 -
■ neuropathie 55 4 (7,3) 52 3 (5,8)

* Cijfers zijn aantal (%), gemiddelde ± standaarddeviatie of mediaan (interkwartielafstand).
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konden hebben. Het programma vroeg een tijdsinvestering 
van de deelnemers en we benaderden hen via een informatie-
brief, niet via hun zorgverlener. Dit kan geresulteerd hebben 
in het bijzonder lage inclusiepercentage van 7,5%. De geringe 
respons lijkt erop te wijzen dat niet elk programma voor elke 
patiënt even aantrekkelijk is, maar zelfs bij deze selecte groep 
patiënten zagen we geen effect.
Misschien helpt het als programma’s voor zelfmanagementon-
dersteuning bij diabetes meer uitgaan van de behoeften van 
de patiënt in verschillende fasen van de ziekte en bijvoorbeeld 
de vorm krijgen van modules over diverse onderwerpen. De 
huisarts kan dan tijdens het diabetesjaargesprek de patiënt 
vragen naar diens ondersteuningsbehoefte op dat moment.15,16 
De NHG-Standaard Diabetes schenkt vooralsnog echter wei-
nig aandacht aan ondersteuning bij zelfmanagement.10

CONCLUSIE
Het BGI-programma ter verbetering van zelfmanagement-
vaardigheden bleek in een eerder onderzoek succesvol bij 
pa tiënten die onlangs de diagnose diabetes type 2 hadden 
gekregen. Het heeft echter geen effect bij patiënten die de 
 diagnose al enige tijd hebben en die goed zijn ingesteld, 

maar bij wie de zelfmanagementvaardigheden beter zouden 
kunnen. Betere zelfmanagementondersteuning is misschien te 
bereiken door de behoefte bij de patiënten te peilen en samen 
met hen passende interventies te ontwikkelen. ■
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Tabel 3

Resultaten van het BGI-programma vergeleken met gebruikelijk beleid

BGI Controle* Verschil† p

n start* follow-up* n start* follow-up*

BMI (kg/m2) 55  29,6 (4,9)  29,2 (4,8) 51  30,1 (4,5)  29,6 (4,5) –0,41 0,57
Gewicht (kg) 55  88,2 (16,2)  86,6 (16,1) 51  87,7 (15,4)  86,7 (14,1)  0,13 0,91
Systolische bloeddruk (mmHg) 55 132 (13) 135 (17) 51 133 (14) 135 (15)  0,90 0,75
Nuchter glucose (mmol/l) 55   7,4 (6,8 tot 8,7)   7,9 (7,0 tot 8,8) 51   7,3 (6,7 tot 8,1)   7,5 (6,8 tot 8,5)  0,00‡ 0,94
HbA1c (mmol/mol) 55  47 (44 tot 53)  49 (45 tot 54) 51  49 (45 tot 54)  50 (46 tot 54)  0,01‡ 0,67
HbA1c (%) 55   6,5 (6,2 tot 7,0)   6,6 (6,3 tot 7,1) 51   6,6 (6,3 tot 7,1)   6,7 (6,3 tot 7,1)  0,01‡ 0,67
Totaal cholesterol (mmol/l) 49   4,6 (0,9)   4,3 (0,9) 48   4,1 (0,9)   4,3 (0,8)  0,02 0,88
LDL-cholesterol (mmol/l) 54   2,6 (0,9)   2,5 (0,9) 50   2,4 (0,8)   2,3 (0,7) –0,24 0,01
HDL-cholesterol (mmol/l) 49   1,3 (0,3)   1,2 (0,3) 48   1,2 (0,4)   1,2 (0,4) –0,02 0,59
Triglyceriden (mmol/l) 55   1,6 (1,2 tot 2,1)   1,4 (1,0 tot 2,0) 51   1,6 (1,2 tot 2,1)   1,8 (1,1 tot 2,4) –0,21‡ 0,29
SDSCA (scorebereik 1-7) 27 30
■ dieet algemeen   4,9 (1,7)   4,2 (1,4)   3,7 (2,0)   4,1 (1,7)  0,14 0,70
■ dieet specifiek   5,2 (1,1)   5,3 (1,2)   4,8 (1,3)   5,1 (1,0)  0,26 0,34
■ dieet groente   4,1 (1,8)   4,4 (1,9)   3,7 (1,9)   4,2 (1,7)  0,20 0,59
■ dieet vetten   6,2 (1,1)   6,3 (1,3)   5,9 (1,7)   6,0 (1,2)  0,29 0,40
■ lichamelijke inspanning   2,8 (2,0)   3,6 (1,9)   3,5 (1,8)   3,2 (1,6)  0,43 0,29
■ bloedglucosecontrole   0,4 (1,3)   0,7 (1,5)   0,4 (1,2)   0,5 (1,3)  0,17 0,56
■ voetzorg   0,4 (0,9)   1,1 (2,0)   1,4 (2,1)   0,8 (1,5)  0,31 0,40
MARS-5 (scorebereik 1-5) 32   4,9 (0,2)   4,7 (0,5) 30   4,9 (0,1)   4,9 (0,1) –0,18 0,06
Gezondheidsstatus 34 34
■ EQ-VAS (scorebereik 0-100)  75,4 (10,5)  73,4 (18,0)  75,2 (13,8)  74,9 (15,3) –1,00 0,79
■ EQ-5D (scorebereik –0,594 tot 1,00)   0,8 (0,2)   0,8 (0,3)   0,8 (0,1)   0,7 (0,3)  0,08 0,15
SF-36 (scorebereik 0-100) 37 36
■ fysieke gezondheid  71,2 (20,3)  75,3 (18,3)  72,6 (21,8)  73,8 (21,0)  2,71 0,50
■ mentale gezondheid  82,0 (12,4)  80,0 (14,1)  78,5 (17,3)  77,9 (17,4)  1,46 0,67
ADDQoL (scorebereik -9 tot 9) 34 – 0,9 (1,0) – 0,7 (0,9) 32 – 1,0 (1,0) – 1,0 (1,1)  0,24 0,24

SeMaS = Self Management Screening. SDSCA = Summary of Diabetes Self-Care Activities (10 items, scorebereik 1 tot 7); MARS-5 = Medication Adherence Rating Scale (5 items, 
scorebereik 1-5); EQ-5D = EuroQol (5 items, scorebereik –0,594 tot 1,00); EQ-VAS = EuroQol visueel analoge schaal (1 item, scorebereik 0 tot 100); SF-36 = Short-Form Health 
Survey (36 items, scorebereik 0 tot 100); ADDQoL = Audit of Diabetes-Dependent Quality-of-Life (19 items, scorebereik –9 tot 9).
* Cijfers zijn aantal (%), gemiddelde ± standaarddeviatie of mediaan (interkwartielafstand); † Gecorrigeerd gemiddeld verschil; ‡ Logtransformatie.
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Onderzoek

Inleiding Bij ouderen is duizeligheid vaak een aspecifieke klacht die allerlei oorzaken kan hebben. Wij ontwikkel-
den en valideerden een voorspellend model om ouderen met een hoog risico op een ongunstig beloop 
van duizeligheid te kunnen identificeren.

Methode Wij gebruikten de gegevens van twee prospectieve cohorten. Het ‘ontwikkelcohort’ telde 203 deel-
nemers van 65 jaar of ouder die in 2015 en 2016 de huisarts bezochten voor duizeligheid waarvan 
ze aanzienlijke beperkingen ondervonden. Deze deelnemers hadden een score ≥ 30 op de Dizziness 
Handicap Inventory (DHI), een zelfrapportagevragenlijst met een scorebereik van 0 tot 100. Het ‘vali-
datiecohort’ telde 415 patiënten van 65 jaar en ouder die in 2006 en 2007 de huisarts bezochten voor 
duizeligheid. 

Resultaten Een combinatie van vier risicofactoren bleek een ongunstig beloop van duizeligheid goed te voorspellen: 
een hoge score op een verkorte versie van de DHI, een hoge leeftijd, een hartritmestoornis in de voor-
geschiedenis en duizeligheid bij omhoogkijken.

Conclusie De ontwikkelde risicoscore is gebaseerd op vier gemakkelijk te achterhalen risicofactoren en daarmee 
eenvoudig toepasbaar in de praktijk. Een hoge risicoscore kan voor de huisarts aanleiding zijn om po-
tentieel bijdragende factoren van duizeligheid te behandelen.

INLEIDING
Bijna één op de tien patiënten van 65 jaar of ouder bezoekt 
minstens eenmaal per jaar de huisarts in verband met dui-
zeligheid.1,2 Duizeligheid heeft veel invloed op het dage-
lijks functioneren en is geassocieerd met depressie, een als 
slechter ervaren gezondheid en minder sociale activitei-
ten.3-7 Bij ouderen verhoogt duizeligheid ook het valrisico.8

De meeste richtlijnen adviseren eerst de oorzaak van de 
duizeligheid te zoeken en vervolgens die oorzaak te be-
handelen.9,10 Dat is bij ouderen niet eenvoudig. Duizelig-
heid is een paraplubegrip waar patiënten tal van sensaties 
onder scharen en dat veel verschillende oorzaken kan 
hebben – onschuldige en minder onschuldige. Met name 
bij ouderen is er vaak meer dan één onderliggende factor 
die bijdraagt aan de duizeligheid.11,12 Identificatie van 
oudere patiënten met een ongunstige prognose van dui-

zeligheid kan de zorg voor deze patiëntengroep ten goede 
komen, bijvoorbeeld door het behandelen van potentieel 
bijdragende factoren aan de duizeligheid. Doel van dit on-
derzoek was het ontwikkelen van een voorspellend model 
met bijbehorende risicoscore dat huisartsen in staat stelt 
oudere patiënten met een hoog risico op een ongunstig 
beloop van duizeligheid te identificeren.

METHODE
Design en dataverzameling
Voor dit onderzoek gebruikten we gegevens van twee 
prospectieve cohorten.13,14 Het ‘ontwikkelcohort’ bestond 
uit 203 patiënten van 65 jaar en ouder die tussen januari 
2015 en juli 2016 de huisarts bezochten voor duizeligheid 
en daarvan aanzienlijke beperkingen ondervonden. We 
definieerden ‘aanzienlijke beperkingen door duizeligheid’ 
als een score ≥ 30 op de Dizziness Handicap Inventory 
(DHI), een veelgebruikte zelfrapportagevragenlijst met 
25 vragen en een scorebereik van 0 tot 100.15 Het ‘valida-
tiecohort’ bestond uit 415 patiënten van 65 jaar en ouder 
die tussen juli 2006 en januari 2008 de huisarts hadden 
bezocht voor duizeligheid.

Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd als: Stam H, Maarsingh OR, Heymans 
MW, Van Weert HC, Van der Wouden JC, Van der Horst HE. Predicting an unfa-
vorable course of dizziness in older patients. Ann Fam Med 2018;16:428-35. 
Publicatie gebeurt met toestemming.

Het beloop van duizeligheid bij 
ouderen voorspellen
Hanneke Stam, Otto Maarsingh, Martijn Heymans, Henk van Weert, Hans van der Wouden, Henriëtte van der Horst
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In het ontwikkelcohort verzamelden we bij inclusie demo
grafische en medische gegevens, en informatie over de 
duizeligheid met vragenlijsten en een interview tijdens een 
huisbezoek. Na zes maanden vulden alle deelnemers op
nieuw vragenlijsten in. We definieerden ‘ongunstig beloop 
van duizeligheid’ als een DHIscore ≥ 30 zes maanden na 
inclusie.15,16

Statistische analyse
Details van de statistische analyse zijn elders gepubliceerd.17 
Eerst hebben we in beide cohorten multipele imputatie toege
past om de gevolgen van ontbrekende gegevens te beperken.18 
Door middel van backward selection van de kandidaatvoor
spellers selecteerden we in het ontwikkelcohort de risicofac
toren voor het model. Vervolgens bepaalden we de kalibratie 
(overeenstemming tussen geschat en geobserveerd risico) en 
het onderscheidend vermogen. Tot slot volgde interne valida
tie door middel van bootstrapping (datasimulatietechniek) met 
als resultaat shrinkage (krimping) van de geselecteerde risico
factoren. Voor de externe validatie hebben we de kalibratie en 
het onderscheidend vermogen van het voorspellende model 
getest in het validatiecohort.
Met de regressiecoëfficiënten van de geselecteerde voorspellers 
ontwikkelden we een risicoscore. In het validatiecohort be
paalden we een praktisch relevante drempelwaarde voor ‘hoog 
risico’, aangezien dit cohort patiënten bevatte zoals de huisarts 
die in de dagelijkse praktijk tegenkomt en niet alleen patiënten 
met ernstige beperkingen door de duizeligheid. We kozen als 
drempelwaarde een score die een hoge specificiteit heeft, om 
het aantal foutpositieve voorspellingen laag te houden.
De statistische analyse werd uitgevoerd in SPSS 22.0 en Rsoft
ware.

RESULTATEN
[Online tabel 1] toont de kenmerken van beide cohorten. In 

het ontwikkelcohort had 73,9% van de patiënten een ongun
stig beloop, in het validatiecohort 43,6%.
Ons model bevat vier risicofactoren die een ongunstig beloop 
van duizeligheid voorspellen: (1) een hoge score op de korte 
versie van de DHI (DHIs) met tien vragen en een scorebereik 
van 0 tot 40 [online bijlage]; (2) hoge leeftijd; (3) hartritme
stoornis in de voorgeschiedenis; (4) omhoogkijken als uitlok
kende factor. Op basis van deze risicofactoren hebben we een 
risicoscore ontwikkeld [tabel 2]. We bepaalden de afkapwaar
de voor een hoog risico op een ongunstig beloop van duizelig
heid op 134 punten. De risicoscore heeft bij deze waarde een 
specificiteit van 91,9% en een sensitiviteit van 35,4%; bij een 
score ≥ 134 stijgt een aprioririsico op een ongunstig beloop 
van 43,6% naar een posttestrisico van 77,1%.
De kalibratie en discriminatie van het model waren goed in 
het ontwikkelcohort. In het validatiecohort had het model 
eveneens een goed discriminerend vermogen en na aanpas
sing van de intercept was ook de kalibratie voldoende.

BESCHOUWING
Doel van dit onderzoek was uit te zoeken hoe de huisarts een 
ongunstig beloop van duizeligheid bij ouderen kan voorspel
len. Wij ontwikkelden en valideerden een risicoscore op basis 
van vier eenvoudig vast te stellen risicofactoren: hoge score op 
een duizeligheidsvragenlijst, hoge leeftijd, hartritmestoornis in 
de voorgeschiedenis en duizeligheid bij omhoog kijken.

Beperkingen
Dit onderzoek had enkele beperkingen. Ten eerste bestond het 
ontwikkelcohort uit een geselecteerde populatie van patiënten 
die bereid waren om deel te nemen aan een gerandomiseerd 
onderzoek.14 Het kan zijn dat patiënten die niet wilden deel
nemen bijvoorbeeld ouder waren of minder last hadden van 
duizeligheid. Ten tweede bevatte het ontwikkelcohort relatief 

WAT IS BEKEND?
■■ Duizeligheid bij 65-plussers komt vaak voor; bij een 

groot deel van hen kan geen eenduidige oorzaak gevon-
den worden.

■■ Duizeligheid ouderen kan de kwaliteit van leven sterk 
beïnvloeden.

WAT IS NIEUW?
■■ Vier risicofactoren voorspellen een ongunstig beloop 

van duizeligheid bij ouderen: hoge score op een korte 
vragenlijst, hoge leeftijd, hartritmestoornis in de voorge-
schiedenis en duizeligheid bij omhoogkijken.

■■ Deze risicoscore maakt het eenvoudig oudere patiënten 
te identificeren die een groot risico lopen op een ongun-
stig beloop van de duizeligheid.

■■ Bij een patiënt met een ongunstige prognose kan de 
huisarts potentieel bijdragende factoren van duizelig-
heid behandelen.

Tabel 2

Risicoscore voor een ongunstig beloop van duizeligheid bij ouderen

Risicofactor Score

1 Leeftijd in jaren 1 x leeftijd
2 DHI-s-score in punten 2 x DHI-s
3 Hartritmestoornis in de voorgeschiedenis

 ja 11
 nee 0

4 Omhoog kijken lokt duizeligheid uit
 ja 11
 nee 0

De risicoscore is de som van de vier deelscores: een man van 78 jaar oud met een 
DHI-s-score van 14 en een hartritmestoornis in de voorgeschiedenis bij wie omhoog 
kijken geen duizeligheid uitlokt, heeft een score van 78 + (2 x 14) + 11 + 0 =117.
Een score van ≥ 134 komt overeen met een hoog risico op een ongunstig beloop van 
duizeligheid.

DHI-s = korte versie van de Dizziness Handicap Inventory (tien vragen, scorebereik 0 tot 40). 
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veel patiënten met een ongunstig beloop (73,9%). Daarom 
hebben we het voorspellende model intern gevalideerd en ge-
corrigeerd om overoptimisme te voorkomen. Ten derde waren 
er na zes maanden follow-up relatief veel deelnemers van wie 
de gegevens ontbraken. Om te voorkomen dat het uitsluiten 
van deelnemers met ontbrekende waarden de resultaten zou 
vertekenen, hebben we multipele imputatie toegepast.18

Betekenis voor de praktijk
De risicoscore die we ontwikkeld hebben, stelt de huisarts in 
staat om patiënten met een hoog risico op een ongunstig beloop 
van duizeligheid te identificeren. Dit is vooral relevant voor 
patiënten met aspecifieke duizeligheid, bij wie de klachten geen 
eenduidige verklaring hebben. Bij deze groep, ongeveer 40% van 
alle 65-plussers die vanwege duizeligheid de huisarts bezoeken, 
volgt de huisarts nog vaak een afwachtend beleid.2,13 De huisarts 
kan bij geïdentificeerde patiënten met een ongunstige prognose 
potentieel bijdragende factoren van duizeligheid systematisch en 
gestructureerd aanpakken. Bekende factoren zijn bijvoorbeeld 
orthostatische hypotensie, visusproblemen, verminderd gehoor, 
verminderde spierkracht, psychische klachten en polyfarmacie.19 
De behandeling kan dan bijvoorbeeld bestaan uit correctie van 
een verminderde visus of uit oefentherapie bij verminderde 
spierkracht van de onderste extremiteiten.9,19

Als de duizeligheid een duidelijke oorzaak heeft, moet deze ui-
teraard behandeld worden conform de betreffende richtlijnen. 
Hierbij dient men zich echter te realiseren dat bij minimaal 
60% van de ouderen met duizeligheid sprake is van twee of 
meer bijdragende oorzaken.9,20

De DHI-s is een multifunctioneel element in de risicoscore: 

de score helpt het risico op een ongunstig beloop van duize-
ligheid te bepalen, geeft informatie over de bestaande beper-
kingen als gevolg van de duizeligheid en kan ook gebruikt 
worden om het effect van een behandeling te monitoren. ■
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Drie huisartsen, van wie er een ook zelf patiënt is, geven een inkijk in de praktijk van complexe zorg.  
Hun patiënten kennen ze vaak jarenlang. Wat maakt de situatie complex?

Complexe zorg in beeld
Margriet Folkeringa, Sylvie Rietjens, Margot Scheerder (foto’s), Wim Verstappen, Anouk van Westerloo

Wim Verstappen, huisarts

Wim Verstappen is praktijkhoudend huisarts in Weert. In zijn 
praktijk werken een vaste waarnemer, twee dokterassisten-
ten en drie praktijkondersteuners: een voor chronische zorg, 
een poh-ggz en een poh-ouderenzorg. Samen met zijn 
team heeft Wim de zorg voor 1850 vooral oudere patiën-
ten. Het team vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
patiën ten zich altijd welkom voelen met welke vraag dan 
ook. Een prettige werksfeer en enthousiaste en deskundige 
zorgverleners zijn daarvoor onontbeerlijk.

Sylvie Rietjens, huisarts

Sylvie Rietjens is ruim vijf jaar gevestigd als huisarts in 
Weert. Haar patiëntenpopulatie is erg gevarieerd met 
een grote groep patiënten van buitenlandse afkomst en 
daarnaast veel sociale problematiek. “Wat ik speciaal vind 
aan het huisartsenvak is het totaalplaatje; van uitgebreide 
medische diagnostiek tot aan een sociaal praatje en een 
grapje op z’n tijd. De band die in de loop der jaren met de 
patiënt ontstaat is van onschatbare waarde.”

Praktijk



40 HUISARTS EN WETENSCHAP NOVEMBER 2019

Margriet Folkeringa (45), huisarts en patiënt

Margriet Folkeringa, huisarts in Burgum: “Ik heb het al zo vaak meegemaakt: hoe ziekte als een bom in kan slaan. De ontreddering. 
De veerkracht om de draad weer op te pakken. Nu betreft het mijzelf, een heel andere ervaring. Plots sta je daar op de eerste hulp en 
krijg je de diagnose leukemie. Tijdens de opleiding word je niet geleerd hoe je dat doet: patiënt zijn als je zelf arts bent. De combina-
tie patiënt-arts is complex voor mij en mijn zorgverleners. De rollen blijven onvermijdelijk verweven. De waarde van een betrokken, 
proactieve eigen huisarts die de leiding voor me neemt is me in dit traject overduidelijk geworden en ik prijs me gelukkig, dat ik die 
gevonden heb.
Twijfels horen bij de rol van arts-patiënt. Hoe zorg je goed voor jezelf in een spagaat tussen medische kennis en het besef dat dit lang 
niet altijd toereikend is voor het individuele welzijn? Hoe ga je om met de verantwoordelijkheid voor de eigen praktijk? Met patiënten 
voor wie je het liefst wilt blijven zorgen en die bezorgd om jou zijn? Hoe doe je het goed? Het blijkt allemaal pionieren. Een databank 
van collegae met gelijke ervaringen zou wellicht behulpzaam en zeker steunend zijn.
De eigen regie is zo nu en dan een struikelblok in het traject. Als patiënt moet je vooral geduldig zijn. Ik probeer het nuchter te aan-
vaarden om niet die ‘mondige patiënt’ te zijn, waar het onder medici regelmatig over gaat. Ik leer dat trage zorgprocessen en afhan-
kelijkheid van andermans agenda ook heilzaam zijn. Het brengt de focus terug naar de basis: het gezin en andere direct betrokkenen. 
Want ziek ben je niet alleen!”

“Als patiënt  
moet je vooral  
geduldig zijn”
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“De heer D. is emotioneel  
doordat er nu al tien weken 

geen verbetering is”

De heer D. (85), patiënt

Eigenlijk is de heer D. nooit ziek geweest, maar drie maanden geleden viel hij op de stoep. Daarna strompelde hij terug naar huis 
en kroop met veel rugpijn in bed. Een dag later kwam de huisarts langs. Conclusie: waarschijnlijk een kneuzing van de lage rug. Na 
pijnstilling was er een week later geen verbetering. De verzorging kwam neer op zijn iets jongere echtgenote. Sterkere pijnstilling 
werd afgesproken en fysiotherapie aan huis. Helaas was er een wachtlijst voor thuiszorg. Dat betekende regelmatig visites door de 
huisarts. Na zes weken was er nog niet veel verbetering. Op de röntgenfoto bleek een fractuur van L1. Nog steeds was pijnstilling het 
aangewezen beleid. Omdat de verzorging door zijn echtgenote steeds moeizamer werd en de pijn toenam, is D. een week opgenomen 
geweest. In een verpleeghuis was helaas aansluitend geen plaats. Dus toch weer terug naar huis met hulp van thuiszorg. Huisarts 
Wim Verstappen: “De heer D. is emotioneel doordat er nu al tien weken geen verbetering is. Ook heeft hij veel last van bijwerkingen 
van de morfine, maar pijnstilling is wel nodig. Zijn echtgenote loopt duidelijk tegen grenzen aan.”
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Mevrouw H. (39), patiënt

Mevrouw H. woont in een klein woonbegeleidingscentrum voor gehandicapte mensen. Ze heeft niet-aangeboren hersenletsel, spas-
tische diplegie, epilepsie en is depressief. Ook heeft ze motorische stoornissen, chronische obstipatie en een retentieblaas. Haar 
DSM-classificatie luidt: recidiverende depressieve stoornis met psychotische kenmerken. Ze heeft goed contact met haar familie. Als 
ze in goede doen is, is haar daginvulling vrij uitgebreid en doet ze meerdere dagen vrijwilligerswerk.
Mevrouw H. komt regelmatig op het spreekuur in verband met somberheidsklachten en vele lichamelijke ongemakken. Ze heeft vooral 
last van haar spieren en gewrichten. Ondanks haar goede netwerk van familie en de prima verzorging in haar tehuis maakt ze toch 
vaak een afhankelijke en sombere indruk. Het afgelopen jaar is haar motoriek achteruit gegaan, waardoor ze inmiddels met een rolla-
tor loopt. Het omgaan met deze verslechtering geeft verdriet. Mevrouw H. wil graag aanpassing van haar vrijwilligerswerk. Daarnaast 
is zij op zoek is naar lotgenotencontact.

“De motoriek van 
mevrouw H. is achteruit 
gegaan, dat geeft 
verdriet”
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Mevrouw V. (91), patiënt

Mevrouw V. woont nog zelfstandig en heeft de zorg voor haar 53-jarige zwakbegaafde dochter die als vrijwilliger werkt in een tehuis 
voor geestelijk gehandicapte mensen. Mevrouw V. heeft een prima netwerk om zich heen. Ze is oud en heeft ook alle klachten die 
daarbij horen. Ze is moeilijk mobiel, altijd duizelig, heeft obstipatie, hypertensie en een verminderde nierfunctie. Aan al die klachten is 
weinig te doen. Mevrouw V. bezoekt het spreekuur zelden. Af en toe komt ze haar bloeddruk laten meten. Als ze ergens veel last van 
heeft, maakt ze weer een afspraak. Eigenlijk weet ze wel dat daar waarschijnlijk toch niet veel aan te doen is. Haar grootste zorg is 
hoe het met haar dochter verder moet als ze komt te overlijden.

“Mevrouw V. heeft 
een prima netwerk  

om zich heen”
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Nelly Salmans (65), patiënt 

Nelly Salmans zit met haar nieuwe hondje Lizzy op de bank. Het geeft haar afleiding. Naast haar op het kastje staat, naast de foto 
van haar overleden moeder, de urn met haar hondje dat vorige week is overleden. Als ze vertelt over haar hondje schiet ze vol. Ze mist 
hem. 
Nelly heeft COPD, hypertensie, moeilijk behandelbare reumatoïde artritis, een angststoornis en last van depressie. Huisarts Sylvie 
Rietjens: “Vooral het sociale aspect maakt het complex. Ze is alleen en belt zeker eens per week met een vraag. Nu was het haar zieke 
hondje dat ze heeft moeten laten inslapen. Dan belt ze mij om te vragen wat ze moet doen en of ze een nieuw hondje moet kopen.”

“Vooral het  
sociale aspect  
maakt het bij Nelly 
complex”
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“Kieneke blijft altijd lachen,  
ook als ze vergaat van de pijn”

Kieneke Bertou (66), patiënt 

Kieneke Bertou is een zeer optimistische vrouw, met al een hele lijst aan ziekten achter de rug: twee maal is non-hodgkin NET-kanker 
geconstateerd (carcinoïd met multipele levermetastasen), urotheelcelcarcinoom, diabetes mellitus en septische cholangitis. Recent 
had ze nog een opname en meerdere operaties in verband met fasciitis necroticans van haar rechterbeen. Al deze aandoeningen ma-
ken de zorg complex. “De huisarts is altijd snel met mij klaar”, zegt Kieneke, “want ik klaag nooit, dus als ik kom dan belt ze meestal 
direct de ambulance.”
Huisarts Sylvie Rietjens: “Ik ken mevrouw al een aantal jaren en we hebben heel wat meegemaakt. Als ze komt, dan weet ik inmiddels 
dat ik de klacht serieus moet nemen. Ze blijft altijd lachen, ook als ze vergaat van de pijn. Dat maakt het inschatten van de ernst van 
haar ziekte erg moeilijk. Daar moet je doorheen prikken als huisarts.”
Kieneke, hard lachend: “Eigenlijk heb ik altijd wel geluk gehad, het had ook allemaal anders kunnen aflopen. Ik heb mijn been nog en ik 
ben nog niet dood.”
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Onderzoek

INLEIDING
Mensen met een levensbedreigende aandoening gebrui-
ken veel medicatie. Vaak gaat het om een combinatie van 
middelen voor symptoomcontrole, medicatie voor de 
behandeling van de levensbedreigende ziekte en comor-
biditeiten, en preventieve medicijnen.1 Deze laatste groep 
is meestal niet geschikt rond het levenseinde omdat deze 
middelen geen kortetermijnvoordelen opleveren en er 
een risico is op interacties met de medicatie voor symp-
toomcontrole.2-4 Toch vonden eerdere onderzoeken een 
hoge prevalentie van deze medicatie rond het levensein-
de.5,6 Deprescribing van deze medicatie kan de last door 
bijwerkingen en het aantal interacties verminderen, en de 
kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met een levens-
bedreigende aandoening.

De term ‘deprescribing’ verwijst naar een systematisch 
proces waarbij geneesmiddelen worden gestopt wanneer 
de bestaande of potentiële nadelen zwaarder wegen dan 
de bestaande of potentiële voordelen in de context van de 
zorgdoelen, het huidig functioneren, de levensverwach-
ting, en de waarden en voorkeuren van de individuele 
patiënt.7 Verschillende factoren kunnen de beslissing 
van een arts om medicatie te stoppen of te verminderen 
verhinderen en bevorderen, zoals de kennis en attitude 
van de voorschrijver en de patiënt.8,9 Er is eerder onder-
zoek gedaan naar deze barrières en faciliterende factoren 
bij mensen met een levensbedreigende aandoening, maar 
de beschikbare evidence werd nog niet samengevat in een 
systematische review. Het is belangrijk om deze factoren 
te kennen, voor we deprescribing-interventies ontwikke-
len en implementeren.
In dit systematische literatuuronderzoek wijzen we 
factoren aan die deprescribing verhinderen (barrières) en 
bevorderen (faciliterende factoren) bij mensen met een 
levensbedreigende aandoening. 

Inleiding Voor het ontwikkelen van succesvolle deprescribing-interventies is het cruciaal om de factoren te ken-
nen die deprescribing beïnvloeden in de specifieke context van het levenseinde.

Methode Voor deze systematische review zochten we in vier online databanken met een combinatie van zoekter-
men naar relevante onderzoeken.

Resultaten We includeerden 5 van de 1026 gevonden onderzoeken. We vonden drie typen factoren: organisato-
rische, professionele en patiënt-/familiegerelateerde. De meest prominente bevorderende factoren 
waren ondersteuning door de organisatie, multidisciplinaire samenwerking en het betrekken van de pa-
tiënt en diens familie in het besluitvormingsproces. De belangrijkste barrière was verzet van de familie 
of de patiënt zelf tegen deprescribing. We vonden geen factoren specifiek voor deprescribing rond het 
levenseinde.

Conclusie Verder onderzoek is nodig om uit te zoeken welke factoren een rol spelen bij deprescribing in de spe-
cifieke context van het levenseinde. Bij het evalueren van de medicatielijst moeten huisartsen onder 
andere levensverwachting en veranderde zorgdoelen afwegen. Wanneer huisartsen deprescribing 
overwegen, moeten zij dit bespreken met de patiënt, zijn familie en andere zorgprofessionals. Het ‘hoe’ 
van deprescribing en het aanleren van vaardigheden om gesprekken hierover te voeren zijn belangrijke 
onderwerpen die tijdens de medische opleiding aan bod moeten komen. 

Deprescribing in de specifieke 
context van het levenseinde
Kristel Paque, Robert Vander Stichele, Monique Elseviers, Koen Pardon, Tinne Dilles, Luc Deliens, Thierry Christiaens

Dit is een bewerkte vertaling van Paque K, Vander Stichele R, Elseviers M, 
Pardon K, Dilles T, Deliens L, Christiaens T. Barriers and enablers to depre-
scribing in people with a life-limiting disease: a systematic review. Palliat 
Med 2019;33:37-48. Publicatie gebeurt met toestemming.
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METHODE
In vier online databanken zochten we naar relevante onder-
zoeken: MEDLINE (via de PubMed-interface), EMBASE, Web 
of Science en CENTRAL, met een combinatie van zoekter-
men. Voor de exacte methode verwijzen we naar het oor-
spronkelijke artikel.10

RESULTATEN
Onze zoekstrategie leverde 1134 artikelen op (1026 na het ver-
wijderen van duplicaten), waarvan we er vijf includeerden.11-15 
Nadat we contact hadden gezocht met de auteurs van de geïn-
cludeerde onderzoeken en hen om extra onderzoeken hadden 
gevraagd, konden we nog één extra artikel toevoegen.16 Dat 
betrof een onderzoek dat we al hadden gevonden, en daarom 
hebben we beide artikelen samengevoegd. 12 Twee van de vijf 
onderzoeken waren kwalitatief van aard, twee betroffen kwan-
titatieve cross-sectionele onderzoeken in de vorm van een 
enquête, en één onderzoek was een secundaire analyse van 
gegevens van een pragmatisch klinisch onderzoek.11-16

We vonden verschillende soorten factoren, die we onderbrach-
ten in drie categorieën: organisatorische, professionele en pa-
tiënt- en/of familiegerelateerde factoren. Voor een gedetailleerd 
overzicht van de verschillende factoren verwijzen we naar [on-
line tabel 1] (factoren die van toepassing zijn voor huisartsen) 
en [online tabel 2] (factoren relevant voor verpleeghuizen).
De meest prominente factoren waren ondersteuning door 
de organisatie (bijvoorbeeld voor een gestandaardiseerde 
interdisciplinaire medicatiereview), interdisciplinaire com-
municatie en samenwerking, en communicatie met de patiënt 
en zijn familie. Uit deze beperkte verzameling bevindingen 
uit de literatuur blijkt dat er weinig onderzoek is gedaan naar 
factoren die deprescribing beïnvloeden bij mensen met een 
levensbedreigende aandoening. Er zijn meer onderzoeken 
naar deprescribing van potentieel ongeschikte geneesmiddelen 

in de bredere context van ouderen met een normale levens-
verwachting.9,17 De bevindingen uit deze onderzoeken gelden 
echter niet volledig voor een populatie met een verminderde 
levensverwachting, noch voor de context van de palliatieve 
zorg, omdat de medische focus op langetermijnvoordelen 
volledig verandert in een focus op comfort van het individu. 
In deze context is alle medicatie voor primaire en secundaire 
preventie geschikt voor deprescribing, terwijl restricties met 
betrekking tot verslaving (bijvoorbeeld aan opiaten) irrelevant 
zijn wanneer kortetermijnvoordelen en comfort absolute pri-
oriteit hebben. Toch vonden we een aantal overeenkomsten, 
zoals de invloed van de medicatiereview, multidisciplinaire 
samenwerking, het regelgevingsbeleid (bijvoorbeeld verplichte 
apotheekservice in verpleeghuizen) en communicatie.8,18-22 
Een belangrijke barrière in de context van multidisciplinaire 
samenwerking die we niet vonden in de geïncludeerde onder-
zoeken is de beperkte tijd die huisartsen en andere zorgver-
leners hebben om zorgdoelen te bespreken en de patiënt na 
deprescribing adequaat te monitoren.

BESCHOUWING
We vonden geen specifieke factoren in de expliciete context 
van een levensbedreigende aandoening en palliatieve zorg. 
We vermoeden dat deze factoren in het kader van palliatieve 
zorg dringender en dwingender zijn vanwege de afgenomen 
levensverwachting van de patiënt. In deze context willen we 
de nadruk leggen op een aantal relevante kwesties. Ten eerste 
zou het risico op het optreden van interacties met middelen 
voor symptoomcontrole deprescribing van medicatie zonder 
kortetermijnvoordelen moeten faciliteren, maar dat zagen 
we in geen enkel geïncludeerd onderzoek. Het blijft een open 
vraag of dit een indicatie is van prognostische onzekerheid 
of therapeutische hardnekkigheid. Misschien zijn huisartsen 
zich niet bewust van de mogelijkheid tot deprescribing van 

Bespreek deprescribing uitvoerig met de patiënt, zijn familie en andere betrokken zorgprofessionals. Foto: iStock



48 HUISARTS EN WETENSCHAP NOVEMBER 2019

medicatie die geen kortetermijnvoordelen meer biedt.23 Ten 
tweede zou vroegtijdige zorgplanning mogelijkheden moeten 
creëren om de voorkeuren van de patiënt met betrekking tot 
zorg en behandeldoelen te bespreken en deprescribing moeten 
faciliteren. Eén onderzoek ging in op het bespreken van de 
medicatie op het moment van opname in een hospice als faci-
literende factor voor deprescribing bij mensen met dementie, 
maar driekwart van de families had daar problemen mee.13 
Bovendien werd dit in geen enkel ander onderzoek beschre-
ven. Een belangrijke vraag die we hierbij kunnen stellen is of 
gesprekken over deprescribing moeilijker zijn in een palliatieve 
dan in een algemenere context. Een van de belangrijkste oor-
zaken waardoor artsen een behandeling die geen kortetermijn-
voordelen biedt voortzetten is een gebrek aan communicatie 
tussen de voorschrijver en de patiënt en zijn familie. Eerder 
onderzoek liet zien dat huisartsen bang zijn dat de patiënt en 
zijn familie hun aanbevelingen ten onrechte zien als het ‘opge-
ven van de patiënt’.21,23,24 Huisartsen vrezen ook dat de patiënt 
kort na het stoppen van een bepaald geneesmiddel plotseling 
achteruit gaat of overlijdt.21,23,24 Spreken over medicatiegerela-
teerde aspecten en het betrekken van de patiënt en zijn familie 
bij beslissingen rond het voorschrijven en deprescribing kan 
potentiële verkeerde interpretaties voorkomen. Daarom is het 
aan te raden om opties met betrekking tot overbodige behan-
delingen en palliatieve zorg met de patiënt en zijn familie te 

bespreken.25 In deze context is het belangrijk om te focussen op 
de voordelen van deprescribing en niet op de nadelen van het 
blijven nemen van de middelen.23 De huisarts is als voorschrij-
ver weliswaar verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing 
om over te gaan tot deprescribing, maar toestemming van de 
patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger blijft noodzakelijk.

CONCLUSIE
Verder onderzoek is nodig om uit te zoeken welke factoren 
een rol spelen bij deprescribing in de specifieke context van 
het levenseinde. Huisartsen moeten bij het evalueren van de 
medicatielijst een afweging maken tussen doorgaan met of 
afbouwen/stoppen van een bepaald geneesmiddel op basis 
van hun inschatting van de resterende levensverwachting, de 
tijd die er nodig is om voordeel te hebben van dit geneesmid-
del, bijwerkingen en eventuele interacties, en de veranderde 
zorgdoelen van de patiënt. Wanneer huisartsen deprescribing 
van een geneesmiddel overwegen, bevelen we aan om dit 
uitvoerig te bespreken met de patiënt en zijn familie, en met 
de andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor de 
betreffende patiënt. De medische opleiding dient ook meer te 
focussen op het ‘hoe’ van deprescribing en het aanleren van 
vaardigheden om de, toch wel moeilijke, gesprekken hierover 
te voeren. ■
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WAT IS BEKEND?
■■ Er is onderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben 

op deprescribing bij ouderen met een normale levens-
verwachting.

■■ Weinig onderzoeken focussen op deze aspecten in een 
populatie met een beperkte levensverwachting.

WAT IS NIEUW?
■■ De meest prominente factoren die deprescribing beïn-

vloeden in de specifieke context van het levenseinde zijn 
steun van de organisatie, interdisciplinaire communica-
tie en samenwerking, en communicatie met de patiënt 
en zijn familie.

Lees ook ‘Stoppen van medicijnen aan het einde van het 
leven’ van Eric Geijteman, Eline Elsten en Marianne Dees op 
pagina 67.
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Beschouwing

Mensen worden steeds ouder, ze hebben meerdere aandoe-
ningen tegelijkertijd en per aandoening worden steeds meer 
pillen voorgeschreven. Een lijst van tien tot vijftien pillen 
is allang geen uitzondering meer. Zulke lange lijsten leiden 
tot therapieontrouw, bijwerkingen, interacties, medicatie-
gerelateerde schade en opnames in het ziekenhuis. Het lijkt 
dus logisch dat je pillen moet stoppen: deprescriben. Maar 
dat is nog niet zo gemakkelijk. Hoe doe je dat en wie heeft 
eigenlijk de regie bij deze complexe patiënten, die vaak 
meerdere voorschrijvers hebben?

DEPRESCRIBEN, WAAROM?
Deprescriben, minderen met medicijnen, is in. De medische 
opleiding doet er jaren over om artsen te leren voorschrijven en 
nu moeten we van de pillen af. De casus illustreert waarom het 
grote aantal pillen een probleem kan zijn: het leidt tot ondui-
delijkheid en therapieontrouw. We weten dat therapietrouw 
per extra geneesmiddel afneemt. Bij één pil is de therapietrouw 
rond de 85%, bij twee pillen 75% en bij drie pillen 65%.1,2 Wat 

de therapietrouw bij meer dan tien pillen zal zijn, laat zich 
raden. Daarnaast leidt polyfarmacie tot interacties, bijwerkin-
gen, geneesmiddelgerelateerde schade en opnames.3,4 Ten derde 
zijn oudere patiënten met multimorbiditeit over het algemeen 
slecht vertegenwoordigd in de onderzoeken waarop artsen hun 
farmacotherapeutische keuzes baseren.5,6 Deze patiënten heb-
ben voor iedere aandoening een andere specialist die een eigen 
richtlijn volgt. De specialist is niet altijd goed op de hoogte van 
hoe hun pillen interacteren met ziektes die onder een andere 
richtlijn vallen en met de pillen die de betreffende specialisten 
voorschrijven. Zo ontstaan er cocktails waar niemand een goed 
overzicht van heeft.

HULPMIDDELEN BIJ OPTIMALISATIE VAN MEDICATIE
Er zijn methodes ontwikkeld om de farmacotherapie bij 
complexe patiënten met polyfarmacie te optimaliseren. Deze 
methodes zijn echter niet primair gericht op minderen met 
medicatie. Zo wordt bij START-STOPP volgens een vast stap-
penplan gekeken of bepaalde farmacotherapie ontbreekt en of 

Minderen met medicijnen, bij wie 
en hoe?
Cornelis Kramers

DE HEER HALMAN
De heer Halman is 76 jaar. Hij heeft diabetes mellitus, coronarialijden, 
COPD en neuropathie. Hij wordt behandeld door een cardioloog en 
een longarts in een perifeer ziekenhuis, en door een neuroloog en een 
internist in een academisch ziekenhuis. Hij gebruikt veel pillen. Hij haalt 
zijn pillen zoals het uitkomt, bij zijn apotheekhoudend huisarts of bij de 
poliklinische apotheken van de beide ziekenhuizen. Op een dag krijgt 
meneer gastro-enteritis met braken en diarree. Hij wordt in het perifere 
ziekenhuis opgenomen met ernstige nierinsufficiëntie (creatinine 513 
μmol/l). De pillen worden aangepast, patiënt krijgt infusen en mag na 
een week weer naar huis. Een paar dagen na zijn ontslag krijg ik, internist, 
een brief, met daarin onder andere een lijst van de middelen die patiënt 
gebruikte bij opname. Ikzelf had hem een paar dagen daarvoor op mijn 
eigen polikliniek gezien en had bij die gelegenheid ook een lijst opgesteld. 
De twee lijsten verschilden flink [figuur].
Hoe kan het nu dat er zo’n discrepantie is? Teruglezend in het  dossier 
lees ik dat meneer H de pillen voortdurend anders inneemt dan ik be-
dacht had. De ene keer neemt hij een andere dosis dan ik hem geadvi-
seerd had, dan weer stopt hij met een pil omdat die toch niks doet. Op 
een gegeven moment heeft hij zelfs besloten van al zijn pillen een halve 
dosis in te nemen. Niemand heeft het overzicht.

Figuur

Medicatielijsten van de heer Halman, opgesteld bij zijn ziekenhuis opname 
(links) en een week eerder door de internist (rechts). De medicatie in 
rood bevat verschillen tussen de linker- en rechterlijst.

Pantozol 2 x 80 mg Pantozol 1 x 40 mg
ISMN 1 x 16 mg ISMN ret 1 x 60 mg
Creon forte 3 x 1 Creon forte 1 x 1
Aspro cardio 1 x 100 mg Aspro cardio 1 x 100 mg
Simvastatine 1 x 20 mg Simvastatine 1 x 20 mg
Zolpidem 1 x 10 mg Zolpidem 1 x 10 mg
Spiriva puff 1 x 18 μg 
Seretide 2 x 1 (geen dosis) Seretide 2 x 1 à 2
Flixonase 2 x 1
Neurontin 3 x 300 mg Neurontin 3 x 300 mg
New-ACE 2 x 20 mg New-ACE 1 x 20 mg
Furosemide 1 x 40 mg Furosemide 1 x 80 mg
Tildiem XR 1 x 200 mg Tildiem 1 x 200 mg
Selokeen ZOC 1 x 100 mg Selokeen ZOC 1 x 100 mg
Amlodipine 1 x 10 mg
Omnic 1 x 0,4 mg Omnic 1 x 0,4 mg
Plavix 1 x 75 mg Plavix 1 x 75 mg
Novomix 24-18 EH Novomix 24-18 EH
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er medicatie is die je zou moeten aanpassen of stoppen.7 De 
methode maakt geen gebruik van individuele patiëntgegevens. 
Er zijn aanwijzingen dat START-STOPP het aantal adverse 
drug reactions vermindert en kosten reduceert, maar het aan-
tal pillen wordt er niet minder door.8 
De in Nederland ontwikkelde Systematic Tool to  Reduce 
 Inappropriate Prescribing (STRIP) houdt rekening met 
individuele patiëntgegevens en ook met de voorkeur van de 
patiënt.9 De STRIP-methode is echter arbeidsintensief. Uit 
recent onderzoek blijkt dat een geautomatiseerd beslisonder-
steunend systeem (STRIP-assistent) tijdswinst oplevert, maar 
dan nog kost het gemiddeld dertien minuten per patiënt.10 En 
hoewel de naam anders doet vermoeden, is STRIP ook niet 
primair gericht op het stoppen met pillen. Momenteel loopt er 
een groot onderzoek naar het effect van STRIP op klinische en 
economische eindpunten. 
De meeste onderzoeken naar medicatiebeoordelingen laten 
geen effect zien op harde eindpunten.11-14 Medicatiebeoor-
delingen leiden weliswaar tot een significante daling van het 
aantal potentiële medicatiegerelateerde problemen, maar niet 
tot een voor de patiënt merkbare verbetering. Daarom is er 
discussie over bij wie deze interventie dan ingezet zou moeten 
worden.15 Het idee is dat medicatiebeoordelingen effectief 
kunnen zijn bij patiënten met een hoog a priori risico op een 
medicatiegerelateerd probleem. Men moet zich wel realiseren 
dat een medicatiereview bij deze hoogrisicopatiënten waar-
schijnlijk wel langer dan dertien minuten zal duren. Het is 
echter nog niet duidelijk welke patiënten precies in deze groep 
thuishoren. In 2015 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd in overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging en 

de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie de groep patiënten beschreven bij wie jaarlijks een 
medicatiebeoordeling zou moeten plaatsvinden: patiënten die 
ouder zijn dan 75 jaar, langdurig meer dan zeven geneesmid-
delen gebruiken en een verminderde nierfunctie hebben. Dat 
zijn in Nederland circa 120.000 patiënten.16

PRINCIPES VAN DEPRESCRIBEN
Je kunt de lange lijsten van geneesmiddelen die patiënten met 
polyfarmacie gebruiken grofweg verdelen in middelen die zijn 
voorgeschreven ter preventie en middelen die zijn voorge-
schreven vanwege klachten.
Over preventieve geneesmiddelen in het kader van cardiovas-
culair risicomanagement zijn recentelijk artikelen verschenen 
die ervoor pleiten niet te kijken naar het tienjaarsrisico, zoals 
de CVRM-tabel doet, maar naar het aantal gezonde levensja-
ren dat de patiënt erbij krijgt.17 Met dit als uitgangspunt zou je 
jongere mensen met cardiovasculair risico moeten behandelen 
en zou je bij kwetsbare ouderen juist terughoudend moeten 
zijn.18 Immers, die laatsten hebben een hoog concurrerend 
risico op overlijden door een andere oorzaak en meer risico’s 
op bijwerkingen en schade, ze hebben dus weinig voordeel te 
verwachten van preventieve medicatie. Dit geldt voor choles-
terolverlaging, voor bloeddrukverlaging (niet te laag) en voor 
de instelling van de diabetesmedicatie (niet te scherp).
De andere groep op de polyfarmacielijst zijn pillen die ooit 
zijn voorgeschreven vanwege klachten. Vooral protonpomp-
remmers worden frequent zonder goede indicatie voorge-
schreven, maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor antidepressiva, 
pijnstillers en urologische spasmolytica.19-22 Protonpomp-

Het grote aantal pillen leidt tot onduidelijkheid en therapieontrouw. Illustratie: Leon Morselt
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remmers zijn niet zonder risico’s en interventies gericht op 
stoppen zijn effectief.23,24 Er kunnen meerdere redenen zijn 
waarom mensen een middel blijven gebruiken dat ze ooit van-
wege een klacht gekregen hebben. Allereerst kan het zijn dat 
het geneesmiddel niet of nauwelijks geholpen heeft, maar dat 
er überhaupt geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Een andere 
mogelijkheid is dat het middel weliswaar hielp, maar dat dat 
een placebo-effect was. Het placebo-effect komt veel voor en 
neemt soms het leeuwendeel van het effect voor zijn reke-
ning.25 Een derde mogelijkheid is dat het middel wel hielp en 
de klacht inmiddels verdwenen is, maar dat de patiënt nooit 
gestopt is met het middel. Er zijn patiënten die al tientallen 
jaren betahistine gebruiken omdat ze ooit duizelig geweest 
zijn. Tot slot moet men zich realiseren dat de dosis die voor 
een indicatie geregistreerd wordt, bepaald is in een bepaal-
de populatie. Er wordt geen rekening gehouden met het feit 
dat er grote individuele verschillen in gevoeligheid zijn. Met 
andere woorden: er wordt een dosis gekozen waarop iedereen 
reageert, maar het is goed mogelijk dat een belangrijk deel van 
de gebruikers met minder uit zou komen.
De arts die de medicatiebeoordeling uitvoert en tot deprescri-
ben wil komen, kan met de patiënt de voorgaande overwegin-
gen doornemen met betrekking tot alle pillen die ooit vanwege 
een concrete klacht zijn voorgeschreven. De dosisreductie zal 
stapsgewijs moeten gebeuren (bijvoorbeeld met 50% per stap) 
en in een tempo dat in overleg met de patiënt wordt bepaald. 
Men moet daarbij rekening houden met reboundeffecten (bij-
voorbeeld bij het minderen van zuurremmers), onttrekkings-
problematiek (benzodiazepines, opiaten) of terugkeer van de 
oorspronkelijke klachten (antidepressiva).

ALLEEN IN GOED OVERLEG
Deprescriben is niet makkelijk. Het lukt alleen in goed overleg 
met de patiënt en als arts loop je risico: er kunnen problemen 
ontstaan die je niet zou hebben als je alles bij het oude houdt. 
Als ik een poging tot deprescriben doe bij een patiënt met een 
lange lijst pillen, bespreek ik altijd expliciet de volgende drie 
dilemma’s van het deprescriben:

■■ als je niks doet, doe je ook niets verkeerd;
■■ als er iets gebeurt, heeft de arts (als deprescriber) het 

gedaan;
■■ als het goed gaat, merkt in eerste instantie niemand er wat 

van.

Het zijn deze dilemma’s die deprescriben in de weg staan. 
Bovendien vergt deprescriben veel tijd en verstand van zaken. 
Het kost met name veel tijd om alle voorschrijvers van de 
patiënt op één lijn te krijgen. Sommige ziekenhuizen, waaron-
der het Radboudumc, hebben een medicatiereviewpoli waar 
patiënten om deze reden naartoe verwezen kunnen worden, 
want voor een huisarts kan het vrijwel onmogelijk zijn al de 
behandelaren op één lijn te krijgen. De poli is opgezet om de 
huisarts te ondersteunen bij het nemen van de regie bij deze 
patiënten.
Als het lukt om tot deprescriben te komen, kunnen sommige 
mensen enorm opknappen. Al die pillen kunnen bijwerkin-
gen hebben die niet goed onderkend zijn en die pas duidelijk 
worden na stoppen. En ook de kans op therapietrouw wordt er 
groter door. ■
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DE KERN
■■ Polyfarmacie leidt tot therapieontrouw, bijwerkingen, 

interacties, medicatiegerelateerde schade en opna-
mes in het ziekenhuis.

■■ Hulpmiddelen om de medicatie te optimaliseren, 
zoals START-STOPP en STRIP, zijn arbeidsintensief en 
niet primair gericht op vermindering van het aantal 
gebruikte middelen.

■■ Er is geen solide bewijs dat medicatiereviews op 
harde patiëntgerelateerde uitkomstmaten effectief 
zijn; wellicht omdat de juiste (hoogrisico)populatie 
nog niet geïdentificeerd is.

■■ Kwetsbare ouderen hebben minder baat van preven-
tieve geneesmiddelen en meer kans op bijwerkingen.

■■ Medicatie die ooit gestart is, wordt soms überhaupt 
niet geëvalueerd terwijl het middel in overleg met de 
patiënt afgebouwd zou kunnen worden als het effect 
een placebo-effect blijkt of als de klacht inmiddels 
over is.

Kramers C. Minderen met medicijnen, bij wie en hoe? Huisarts Wet 
2019;62(11):53-5. DOI:10.1007/s12445-019-0310-9.
Radboudumc,afdeling Farmacologie-toxicologie en Interne genees-
kunde, Nijmegen: dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog 
(tevens Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Apotheek Klinische Farmacie, 
Nijmegen): kees.kramers@radboudumc.nl • Mogelijke belangenver-
strengeling: niets aangegeven.



56 HUISARTS EN WETENSCHAP NOVEMBER 2019

Beschouwing

De problemen van sociaal kwetsbare patiënten, zoals 
migranten of laaggeletterden, zijn vaak complex. Deze 
groepen zijn echter ondervertegenwoordigd in onderzoek 
en praktijkverbeterprojecten, terwijl inzicht in hun erva-
ringen nodig is voor effectieve persoonsgerichte zorg. Vaak 
zijn mensen uit deze groepen niet bereid om mee te doen en 
vinden ze formulieren en vragenlijsten te ingewikkeld. Toch 
is het heel goed mogelijk om ook deze groep gelijkwaardig 
te betrekken in onderzoek en praktijk.

Sociaal kwetsbare patiënten met problemen op meerdere ter-
reinen en beperkte gezondheidsvaardigheden, zoals migranten 
(11% van onze bevolking) of laaggeletterden (18%), vragen om 
een specifieke benadering.1,2 Deze groepen zijn echter onder-
vertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek en praktijk-
verbetertrajecten. Methoden om hen te betrekken in onderzoek 
en zorg (bijvoorbeeld NPA-patiëntenenquêtes) houden vaak 
onvoldoende rekening met taalvaardigheden, culturele waarden 
of financiële mogelijkheden.3 Effectieve zorg voor mensen met 
complexe problematiek vereist evenwel inzicht in en kennis 
over hun achtergrond, zeker als deze sterk verschilt van die 
van de zorgverlener.4 Dit artikel geeft adviezen om ook deze 
mensen gelijkwaardig te betrekken in onderzoek en praktijk-
projecten, zodat u inzicht krijgt in de ervaringen en wensen van 
ál uw patiënten. Dat kost weliswaar tijd, maar het is heel goed 
mogelijk, zo bleek bijvoorbeeld in een project in drie huisart-
senpraktijken dat de zorg voor laaggeletterden met overgewicht 
moest verbeteren. Gedurende twee jaar namen in deze praktij-
ken enkele laaggeletterde patiënten deel aan besprekingen van 
het projectteam. De werkwijze verschilt niet wezenlijk van die 
bij andere patiënten, maar beperkte lees-, schrijf- of digitale 
vaardigheden, culturele verschillen, financiële en andere sociale 
problemen vormen specifieke uitdagingen bij migranten en 
laaggeletterden.6 Dit artikel is gebaseerd op onze ervaringen 
met wetenschappelijk onderzoek waaraan migranten, laaggelet-
terden en andere sociaal kwetsbare groepen deelnamen.

ONDERVERTEGENWOORDIGD IN WETENSCHAPPELIJK  
ONDERZOEK
Bij deze doelgroepen leveren de werving, de inclusie en de 
toepassing van onderzoeksinstrumenten vaak problemen op. 
Onderzoekers vinden het dikwijls moeilijk om mensen uit 
deze doelgroepen te vinden. Ze zijn zelden vertegenwoordigd 
in netwerken of patiëntenverenigingen. Patiënteninformatie 
en onderzoeksmethoden leunen sterk op taalvaardigheden, 
die voor deze groepen problemen kunnen opleveren, waar-
door deelname aan onderzoek wordt belemmerd. Bovendien 
wantrouwen veel mensen uit deze groepen instellingen als 
universiteiten, of hebben ze andere prioriteiten door sociale 
problemen.7,8 Juridische en ethische zorgen kunnen even-
eens een belemmerende rol spelen, bijvoorbeeld eisen van 
medisch-ethische commissies en twijfels over de vraag of 
deelname echt vrijwillig en bewust is, en of deelnemers geen 
onrealistische verwachtingen hebben over de voordelen van 
deelname (wanneer ze bijvoorbeeld verwachten dat ze voor-
rang in zorg krijgen).9

ADVIEZEN OM SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN ERBIJ TE 
BETREKKEN
Co-onderzoekers
De beste kansen om de stem van ‘moeilijk bereikbare groepen’ 
te laten doorklinken in onderzoek kunnen we creëren door 
onderzoek samen met hen uit te voeren in zogenaamd par-
ticipatief onderzoek.10-12 In het meest ideale scenario worden 
mensen uit de doelgroep co-onderzoeker.7,13 Dit geldt niet 
alleen voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook 
bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking, 
zoals blijkt uit onderzoek van de afdeling Eerstelijnsgenees-
kunde van het Radboudumc.14 Ze kunnen helpen bij het be-
palen van een relevante onderzoeksvraag en uitkomstmaten, 
het aanpassen van de onderzoeksinstrumenten aan behoeften 
en mogelijkheden van deelnemers, en het interpreteren van 
de onderzoeksresultaten. Bovendien dragen co-onderzoekers 
bij aan de verspreiding van resultaten binnen de doelgroep. 
Het inzetten van interviewers uit de doelgroep verhoogt de 
respons.7

Wanneer bewijs nodig is voor richtlijnen of beleid kunnen 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden het beste gecombi-
neerd worden.7 Onder migranten en laaggeletterden is een 

Sociaal kwetsbare groepen in 
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representatieve steekproef vaak niet mogelijk, omdat etniciteit, 
geboorteland of leesvaardigheid meestal niet worden geregis-
treerd. Andere methoden, zoals patiënt-controleonderzoeken, 
zijn vaak meer geschikt.15

Deelnemers werven en benaderen
De toepassing van meerdere wervingsstrategieën tegelijk 
verhoogt de deelname en verkleint het risico op selectiebias. 
Sneeuwbaltactieken via netwerken van onderzoekers, burgers 
of vrijwilligersorganisaties zijn vaak succesvol.
Werving door de huisarts heeft voor- en nadelen. Enerzijds 
leidt het meestal tot een hoge respons, omdat veel mensen de 
huisarts vertrouwen. Anderzijds mis je dan mensen die geen 
of weinig gebruikmaken van de huisartsenzorg, zoals ongedo-
cumenteerde migranten of daklozen. Ook kunnen patiënten 
zich verplicht voelen om mee te doen of overbeschermende 
huisartsen nodigen ze juist niet uit.
Sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen of co-onderzoekers 
uit de doelgroep zijn cruciaal voor een effectief bereik van de 
doelgroep.16 Wijkcentra of goedkope winkels, kerken en mos-
keeën of vrijwillige ondersteuningsorganisaties blijken vaak 
goede plaatsen om veel mensen te vinden. Dak- en thuislozen 

kunnen dikwijls bereikt worden via de dag- of nachtopvang.
Voor mensen uit al deze groepen geldt dat een persoonlij-
ke, mondelinge uitnodiging door iemand die ze kennen en 
vertrouwen vaak de enige manier is om hen te bewegen aan 
onderzoek mee te doen. Adresgegevens kloppen niet altijd en 
dikwijls lezen ze brieven van onbekende instanties niet.

Informed consent
Het verkrijgen van wérkelijk informed consent is een delica-
te kwestie als het om kwetsbare groepen gaat. De informatie 
en het consentformulier moeten begrijpelijk zijn en zo nodig 
moeten deelnemers een persoonlijke mondelinge toelichting 
krijgen. Veel patiënteninformatie is te ingewikkeld en onder-
zoekers mogen er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat 
de tekst eenvoudig is [kader 1]. Het taalgebruik moet simpel 
en de zinnen moeten kort zijn, verwijzingen naar wettelij-
ke procedures dienen vermeden te worden, ook al stuit dit 
soms op vragen van medisch-ethische commissies. Het moet 
deelnemers echt duidelijk zijn dat de gegevens vertrouwelijk 
worden behandeld.
Om mensen te werven moet men het ijzer smeden wanneer 
het heet is en consentprocedures zo makkelijk mogelijk ma-

Sociaal kwetsbare patiënten met problemen op meerdere terreinen en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een specifieke bena-
dering. Foto: Margot Scheerder
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ken. Zeker bij fysiek moeilijk bereikbare groepen (daklozen, 
migranten zonder verblijfsvergunning) is het verstandig om 
alles in één keer af te handelen: informeren, consent verkrij-
gen en soms zelfs ook het afnemen van het interview of de 
vragenlijst [kader 2]. Tegelijk moeten ze voldoende bedenktijd 
krijgen en mogen ze niet onder druk worden gezet om mee te 
doen als ze dat eigenlijk niet willen. Daarom moet de infor-
matie door iemand anders verstrekt wordt dan degene die uit-
eindelijk om instemming vraagt, en mag deze laatste persoon 

geen relatie met de potentiële deelnemer hebben die sociale 
druk kan veroorzaken. De huisarts verstrekt bijvoorbeeld in-
formatie over het onderzoek en vraagt of hij contactgegevens 
mag doorgeven aan de onderzoeker, die enkele dagen later 
belt om te vragen of de patiënt mee wil doen. Hoe dan ook 
vergt werving een hoge ethische standaard van de huisarts of 
onderzoeker, die zich ervan moet vergewissen dat deelname 
werkelijk geïnformeerd en vrijwillig is.

Vragenlijsten en keuzehulpen
Bestaande vragenlijsten en keuzehulpen zijn zelden gevali-
deerd onder migranten of laaggeletterden. De kans is groot dat 
deelnemers het niet zeggen als ze iets niet begrijpen en daar-
om zomaar iets invullen [kader 3]. Soms begrijpen ze woor-
den anders dan de onderzoekers ze bedoelen. Zo waren in een 
tevredenheidsonderzoek na een operatie veel migranten te-
vreden over de zorg, maar zouden ze de operatie toch niet aan 
anderen aanraden. Bij navraag vertelden zij dit zo te hebben 
ingevuld omdat ze het liefst zagen dat helemaal niemand ziek 
zou worden en de operatie zou moeten ondergaan.
Documenten en procedures kunnen dus het best ontwik-
keld worden in samenspraak met vertegenwoordigers van de 
doelgroep. En zelfs dan is het voor een goede respons meestal 
nodig om vragenlijsten mondeling af te nemen.

Gegevensverzameling
Logistiek
De locatie voor bijeenkomsten moet veilig, herkenbaar en 
makkelijk met openbaar vervoer te bereiken zijn. Bij voorkeur 
is het een plek waar de doelgroep toch al komt, bijvoorbeeld 
de huisartsenpraktijk of een wijkcentrum. Wanneer moeders 
deelnemen moet er opvangruimte voor hun kinderen beschik-
baar zijn omdat ze vaak geen oppas hebben.

KADER 1 
VOORBEELD VAN EEN TE MOEILIJK CONSENTFORMULIER
De onderzoekers beschouwden de onderstaande tekst 
als eenvoudig. In 2018 legde Pharos de tekst voor aan 
taalambassadeurs – ervaringsdeskundige laaggeletter-
den. De deelnemers begrepen de vetgedrukte woorden 
niet.

Ik weet waar het onderzoek over gaat. Ik had genoeg 
tijd om te beslissen of ik meedoe. Ik weet dat meedoen 
helemaal vrijwillig is. Ik ben me ervan bewust dat ik op 
ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. 
Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onder-
zoek alleen anoniem en vertrouwelijk verwerkt zullen 
worden.
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, 
voor de doelen die in de uitleg over het onderzoek 
staan. Mocht er aanleiding zijn om de gegevens te 
gebruiken voor een ander onderzoeksdoel dan zal op-
nieuw toestemming aan mij worden gevraagd.

KADER 2 
VOORBEELD VAN EEN WERVINGSSTRATEGIE ONDER VROUWEN 
ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING IN NEDERLAND18

 ∫ De onderzoeker en onderzoeksassistente bezoeken 
een opvanghuis voor migrantenvrouwen zonder 
verblijfsvergunning en geven hen voorlichting over 
reproductieve gezondheid. Verschillende informele 
tolken zijn aanwezig om te vertalen in de diverse 
talen.

 ∫ Aan het eind van de bijeenkomst vertelt de onder-
zoeker over haar onderzoek naar de gezondheid en 
behoeften van vrouwen zonder verblijfsvergunning, 
en wat deelname daaraan zou betekenen. Ze beant-
woordt alle vragen.

 ∫ Alle vrouwen ontvangen een informatiebrief over het 
onderzoek in eenvoudig Nederlands, en een consent-
formulier. De onderzoeker en onderzoeksassistent 
verlaten de ruimte gedurende ongeveer 15 minuten.

 ∫ In die tijd lezen de vrouwen de informatie, die de 

tolken zo nodig voor hen vertalen, en beslissen over 
hun deelname.

 ∫ Degenen die willen meedoen, tekenen het formulier 
en laten dat achter op een stapel in de kamer. De 
bijeenkomst is dan voorbij.

 ∫ Wanneer de vrouwen de kamer hebben verlaten, 
komen de onderzoekers en onderzoeksassistente 
terug, verzamelen de consentformulieren en bena-
deren de vrouwen die hebben aangegeven mee te 
willen doen.

 ∫ Met deze vrouwen plannen ze een afspraak, samen 
met een tolk, voor een interview (3 uur per vrouw, 
inclusief lichamelijk onderzoek en voorlichting over 
toegang tot de gezondheidszorg).

 ∫ Voor de start van het interview legt de onderzoeksas-
sistente de procedure nogmaals uit, controleert of de 
vrouw deze goed begrepen heeft en vraagt of ze nog 
steeds wil meedoen. Als dat het geval is, wordt de 
vrouw geïncludeerd en kan het interview beginnen.
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Vergoeding
De meeste sociaal kwetsbare mensen hebben weinig geld. 
Vergoeding van reiskosten en een rechtvaardige tegemoetko-
ming voor deelname zijn dus belangrijk. Houdt er rekening 
mee dat mensen met een uitkering slechts een beperkt bedrag 
zelf mogen houden.
Voedsel, kleine cadeautjes of VVV-bonnen zijn vaak ook 
welkom. Daarnaast is het goed om na te gaan of je nog op een 
ander manier iets kunt ‘teruggeven’ aan deelnemers, bijvoor-
beeld in de vorm van gezondheidsvoorlichting of hulp bij het 
vinden van een huisarts.17-19

Inzet van tolken
Voor migranten die gebrekkig Nederlands of Engels spre-
ken is vertalen noodzakelijk. Professionele tolken zijn duur. 
Vrienden of familie kunnen dan een bijdrage leveren, behalve 
wanneer gevoelige onderwerpen aan de orde komen, zoals 
psychische problemen. Ook hierbij is het van grote waarde om 
co-onderzoekers in te zetten die dezelfde taal spreken en het 
vertrouwen genieten.

Deelnemers betrokken houden
Ook als het wel lukt om mensen die complexe zorg nodig heb-
ben over te halen om aan onderzoek deel te nemen is de kans 
groot dat ze uiteindelijk toch afhaken. Intensief en persoonlijk 
contact biedt de beste kansen om hen gedurende het hele 
onderzoek betrokken te houden. Uit wantrouwen of vanwege 

de kosten nemen mensen uit deze groepen telefoontjes van 
onbekenden of anonieme nummers vaak niet aan. Daarom 
kan het best contact worden gelegd via WhatsApp, met een 
herkenbaar nummer en naam.

TOT SLOT
Hoewel het niet altijd makkelijk is, is het goed mogelijk en 
zeer de moeite waard om juist ook mensen die complexe zorg 
nodig hebben te betrekken bij onderzoek en praktijkverbe-
terprojecten. De gegeven adviezen kunnen hierbij helpen. 
Zie ook [online kader 4].Op internet kunt u meer informatie 
vinden over begrijpelijke communicatie en voorlichtingsma-
teriaal, mogelijkheden om vragenlijsten te testen met migran-
ten en laaggeletterden, en de bewezen werkzame elementen 
die interventies geschikt maken voor mensen uit kwetsbare 
doelgroepen.20-22 ■
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KADER 3
TEST DOOR PHAROS VAN EEN VRAGENLIJST (SDQ) ONDER 
21 JONGEREN VAN DE BASIS- EN KADEROPLEIDING VAN HET 
VMBO

 ∫ De deelnemers lazen de introductie niet.
 ∫ Veel woorden of uitdrukkingen kenden ze niet of 

vonden ze moeilijk: ‘piekeren (11)’, ‘bedriegen (9)’ en 
‘in de put (9)’.

 ∫ Als de jongeren iets niet goed begrepen of vreesden 
dat andere jongeren mee konden lezen, vulden ze 
‘een beetje’ in.
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Beschouwing

De complexiteit van de zorgvragen in de eerste lijn neemt 
toe: steeds meer patiënten ervaren zowel somatische als 
psychische en sociale problemen. Huisartsen hebben een 
belangrijke rol in het signaleren van deze problemen, maar 
het vraagt onderlinge afstemming met andere zorg- en 
welzijnsprofessionals, de patiënt en diens naasten, om tot 
integrale oplossingen te komen. De onderlinge afstemming 
in interprofessionele teams is dus belangrijker dan ooit, 
maar loopt niet als vanzelfsprekend goed. Hoe geef je deze 
samenwerking vorm?

SAMENWERKEN IS CRUCIAAL 
Op de Woudschotenconferentie van 21 januari 2019 herijkten 
huisartsen de kernwaarden en kerntaken van het beroep in het 
licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Vanwege de toe-
nemende complexiteit van de zorgvragen stelden huisartsen 
dat samenwerken cruciaal is voor de uitvoering van het vak.1 
De huisarts is bij uitstek een teamspeler, zoekt de gezamenlijke 
aanpak, met de patiënt en met andere betrokken professionals, 
zowel binnen als buiten de huisartsenzorg. De casus van me-
neer Derks illustreert hoeveel disciplines betrokken kunnen 
zijn bij patiënten met complexe zorgvragen. Hij heeft com-
plexe problemen op meerdere (leef)gebieden; denk aan mobi-
liteit en fysieke gesteldheid, het vermogen om werk of hobby’s 
uit te voeren, de persoonlijke verzorging of het onderhouden 
van sociale contacten. Dan is een persoonsgerichte benadering 
gewenst, afgestemd op de verschillende leefgebieden en de 
voorkeuren van de patiënt. Hierbij wordt gestreefd naar een 
holistische aanpak, waarbij de persoon centraal staat en niet 
de ziekte, en die toewerkt naar een gezamenlijk zorgplan. De 
huisarts heeft een belangrijke rol bij het signaleren van deze 
problemen, maar hoeft ze niet allemaal zelf aan te pakken. 
De kernwaarde ‘generalistisch’ is immers aangescherpt tot 
‘medisch-generalistisch’. Voor de niet-medische leefgebie-
den zoekt de huisarts de samenwerking met andere zorg- en 
welzijnsprofessionals, maar ook met mantelzorgers en andere 
betrokkenen. Deze interprofessionele samenwerking kunnen 
we zien als middel om persoonsgerichte zorg te bieden.
In de praktijk blijkt efficiënte en persoonsgerichte interprofes-
sionele teamsamenwerking vaak lastig doordat deze wordt be-
invloed door diverse met elkaar samenhangende factoren die 

te maken hebben met structuur en organisatie, interactie en 
onderliggende processen.2,3 Naast vormen van ad hoc-samen-
werking, zoals bij verwijzing, hebben veel huisartsen ook te 
maken met samenwerking met een vast team van professionals. 
Die teams hebben verschillende namen, zoals multidisciplinair 
overleg (MDO), hometeam, sociaal team, wijkteam, zorgteam 
of interprofessioneel teamoverleg. In dit onderzoek zoomen we 
in op het teamoverleg en gebruiken we de term MDO.

MENEER DERKS
Meneer Derks is 70 jaar en sinds twee jaar weduwnaar. Hij woont in een 
eengezinswoning. Hij lijdt al veertien jaar aan diabetes mellitus type 
2 en hypertensie. Door zijn zwaarlijvigheid en artrose van de kniege-
wrichten is hij weinig mobiel. Hij verwaarloost zijn dieet en neemt zijn 
medicatie onregelmatig. Sinds het overlijden van zijn vrouw isoleert hij 
zich van zijn omgeving. Verder heeft hij beginnende Alzheimer.
De thuiszorg komt dagelijks om hem te verzorgen en hij gaat twee da-
gen per week naar een zorgboerderij. De praktijkondersteuner diabetes 
komt geregeld voor de begeleiding rond de diabetes. Zij houdt ook de 
algehele conditie en achteruitgang van de cognitie in de gaten. Meneer 
krijgt fysiotherapie om hem zo lang mogelijk aan het (trap)lopen te 
houden. Een Wmo-consulent van de gemeente is langs geweest voor 
aanpassingen in het huis. Meneer komt geregeld met uiteenlopende 
klachten bij de huisarts. Voor de behandeling van zijn voetklachten is 
hij onder behandeling bij een podotherapeut. In het ziekenhuis heeft 
meneer Derks halfjaarlijkse controles bij de internist voor zijn slechte 
nierfunctie. Tot slot heeft de huisarts, ook op verzoek van de kinderen, 
voorgesteld om contact te zoeken met maatschappelijk werk, vanwege 
het aanhoudende verdriet over zijn vrouw.

Steeds complexere zorg  
vraagt om teamwerk
Jerôme van Dongen, Loes van Bokhoven, Wim Goossens, Ramon Daniëls,  
Trudy van der Weijden, Sandra Beurskens
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Met ons onderzoek wilden we inzicht krijgen in de uitdagingen 
en kritische factoren die een rol spelen bij de interprofessionele 
samenwerking binnen MDO’s in de eerste lijn, rondom het sa-
men opstellen van persoonsgerichte zorgplannen. We hebben 
in de periode 2012-2017 een promotieonderzoek uitgevoerd, 
met subsidie van Stichting Innovatie en Alliantie (SIA).4

Het onderzoek bevatte drie fases. Fase 1 betrof een probleem-
analyse van de huidige werkwijze rondom interprofessioneel 
samenwerken in het MDO binnen de eerste lijn. De bevindin-
gen uit fase 1 hebben we in fase 2 gebruikt als input voor het 
ontwikkelen van een programma gericht op het verbeteren 
van het MDO. Dit hebben we op systematische wijze en in 
cocreatie met gebruikers gedaan, onder wie professionals en 
patiënten(vertegenwoordigers). Tot slot hebben we de bruik-
baarheid en toepasbaarheid van het programma in fase 3 in 
een procesevaluatie geëvalueerd.

KRITISCHE FACTOREN (FASE 1)
Fase 1 van het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek, 
observaties van MDO’s in zestien verschillende huisartsenprak-
tijken en gezondheidscentra, interviews met 79 deelnemers uit 
uiteenlopende disciplines, en zes focusgroepinterviews met 
experts, eerstelijnsprofessionals en patiënten.5-9 Dit heeft de 
volgende verzameling aan kritische succesfactoren opgeleverd.

De kernwaarde persoonsgerichtheid
Persoonsgerichtheid is altijd een huisartsgeneeskundige 
kernwaarde geweest en het is inmiddels algemeen bekend dat 
persoonsgerichtheid de zorg beter afstemt op de wensen van 
de patiënt.1,10 Ons onderzoek liet echter zien dat deelnemers 
het MDO vaak vanuit een professioneel perspectief benaderen 
en niet vanuit het perspectief van de persoon. Ze betrekken 
patiënten er slechts in beperkte mate bij en benoemen de doe-
len van de patiënt in sommige gevallen zelfs helemaal niet. 
Patiënten zelf vinden het belangrijk dat ze actief betrokken 
worden bij het zorgproces en het MDO.9 Ze willen vooral een 

centraal aanspreekpunt hebben en zien graag dat het team een 
holistische aanpak hanteert. Over de meerwaarde van de aan-
wezigheid van de patiënt tijdens het teamoverleg of een MDO 
zijn de meningen verdeeld. Sommige patiënten willen graag 
zelf aanwezig zijn tijdens een MDO, andere geven aan dat het 
voldoende is als een teamlid vooraf hun doelen inventariseert 
en na afloop een terugrapportage geeft.7

Een gezamenlijke visie
Vaak ontbreekt het de interprofessionele teams aan een 
gezamenlijk gedragen visie en beschouwen ze de samenwer-
king meer als doel dan als middel. Startpunt in de onderlinge 
teamsamenwerking is de ontwikkeling van een gezamenlijke 
visie.11 Wanneer je een gezamenlijk doel nastreeft, creëer je 
naast transparantie ook eigenaarschap en staan de neuzen 
dezelfde kant op. Een praktisch hulpmiddel om tot een ge-
zamenlijke visie te komen is het Why-how-what-model, ook 
wel bekend als ‘The golden circle’.12 Met dit model brengt het 
team systematisch de gedeelde visie en het bestaansrecht (het 
waarom), het methodische kader (het hoe) en de belangrijkste 
kernactiviteiten (het wat) in kaart.

Een passende werkstructuur, procedure en rolverdeling
Ons onderzoek laat zien dat MDO’s vaak erg ongestructureerd 
verlopen. Een agenda ontbreekt, teamleden zijn onvoorbereid, 
de tijd wordt niet bewaakt, de rolverdeling is onduidelijk, de 
deelnemers blijven in de mededelingensfeer hangen en de be-
spreking van casuïstiek mist diepgang.6 Een gezamenlijke visie 
kan echter dienen als basis voor een adequate werkwijze en bij-
behorende rolverdeling en procedures.2 Welke overlegstructuur 
hanteren de deelnemers? Wat is de frequentie van overleg? Hoe 
is de rolverdeling? Hoe worden gemaakte afspraken vastgelegd? 
Welke aanpak wordt er gebruikt voor de bespreking van casuïs-
tiek? Omdat interprofessionele teams in de eerste lijn geregeld 
van samenstelling veranderen, kan een overzicht met de belang-
rijkste spelregels nieuwe leden helpen hun weg te vinden. 

Besef van elkaars context, verwachtin-
gen en rol
Vaak lijken teamleden elkaar nauwelijks 
te kennen. In elk team van professio-
nals van verschillende disciplines en 
organisaties is het echter van belang 
dat de leden elkaar zowel persoonlijk 
als professioneel goed kennen. Het gaat 
hier om kennis en bewustwording van 
elkaars achtergronden, verwachtingen 
en rollen. De deelnemers moeten weten 
wat de belangen van de andere deelne-
mers zijn. Door hier met elkaar over te 
praten kunnen verborgen agenda’s wor-
den voorkomen. Teamleden die elkaar 
goed kennen, zijn beter in staat elkaar 
gerichte vragen te stellen, te adviseren of 
te consulteren. MDO’s verlopen vaak erg ongestructureerd. Illustratie: Harrie Habets
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Teamreflectie
Uit ons onderzoek komt naar voren dat interprofessionele 
teams in de praktijk weinig tot geen aandacht besteden aan re-
flectie. Teams zijn vooral bezig met de inhoudelijke bespreking 
van patiënten (in het bijzonder complexe casuïstiek) en nemen 
geen tijd om te reflecteren op het (groeps)proces en daarmee 
ook vaak niet op de effectiviteit van de samenwerking. Idealiter 
reflecteren ze geregeld op zowel de inhoud en werkwijze, als 
het groepsproces. Reflectie op de samenwerking kan helpen 
het teamfunctioneren te verbeteren en hangt positief samen 
met de teameffectiviteit.13,14 Een literatuuronderzoek naar 
reflectie laat zijn dat een faciliterende context, een veilige sfeer, 
collegialiteit en tijd samenhangen met een reflectieve praktijk.15

Interactie en groepsdynamiek
Tijdens een interprofessioneel teamoverleg staat vooral het 
bespreken van de inhoud (casuïstiek) centraal. Expliciete 
aandacht voor en interventies op de onderlinge interactie en 
de groepsdynamiek ontbreekt. Onderzoek laat echter zien dat 
teamsamenwerking gedijt bij aandacht voor groepsinteracties, 
het teamklimaat en processen van teamontwikkeling.3 Wan-
neer een team goed wil functioneren, is een veilig en construc-
tief klimaat nodig, waarin teamleden elkaar feedback kunnen 
geven, zich kwetsbaar durven opstellen en hun mening kun-
nen ventileren. Ook het erkennen van ieders aanwezigheid en 

bijdrage is van onmiskenbaar belang, net als waardering voor 
de persoon zelf. 

Voorzitter als kartrekker
Een team dat wil werken vanuit een visie en gemeenschappe-
lijke afspraken, waarbij teamleden elkaar kennen en de patiënt 
centraal staat, heeft een kartrekker nodig die tot meer in staat 
is dan alleen het technisch voorzitterschap en bijkomende or-
ganisatorische taken, zoals het voorbereiden van het overleg, 
het versturen van de agenda, zorgen voor een geschikte locatie 
en het bewaken van de gang van zaken tijdens het overleg. De 
voorzitter heeft namelijk nog een aantal andere belangrijke 
taken: het bewaren van een balans tussen het professionele 
perspectief en de persoonsgerichtheid. Een goede voorzitter is 
daarbij alert op de invloed van groepsprocessen, bijvoorbeeld 
wanneer onderlinge irritaties opspelen, en zorgt ervoor dat de 
kwaliteiten van ieder teamlid tot hun recht komen. Daarnaast 
initieert en begeleidt de voorzitter periodieke reflectiemomen-
ten om het lerend vermogen van het team te stimuleren. Uit 
de literatuur is bekend dat een voorzitter die motiveert, inspi-
reert en het team aanzet tot visievorming een positief effect 
heeft op de mate waarin het team in staat is te reflecteren.16,17

De voorzitter moet dus al deze verschillende balletjes in de 
lucht houden. Doorgaans neemt de huisarts de rol van voor-
zitter op zich of delegeert deze aan een van de praktijkonder-

Figuur

Het Reflectieraamwerk Interprofessioneel Samenwerken in Teams (RIST)

Elkaar goed leren kennen door:
• Elkaars naam, functie en/of expertise te 

kennen
• Helder krijgen wat alle professionals voor  

de patiënt kunnen betekenen
• Zich te verdiepen in het perspectief van  

de andere discplines
• Gericht vragen te kunnen stellen aan  

professionals van andere disciplines

1  Wie zitten er aan tafel?

• Benoemen wat ieder teamlid komt brengen 
of halen

• Het samen opstellen van onze visie op zorg
• Overeenkomst bereiken over de doelen en 

meerwaarde van onze samenwerking rond-
om de zorgvraag van de patiënt

• Samen spelregels afspreken over de criteria 
voor het bespreken van een patiënt, over 
formulering van doelen en de opzet van een 
zorgplan

2  Waar overleggen we over?

Samen afspraken maken over:
• Welk onderliggend model we gebruiken om het 

functioneren van de patiënt in kaart te brengen
• Welke stappen we doorlopen in ons overleg
• Wat ieders rol is in het overleg: voorzitter, 

notulist, inbrenger, deelnemer
• Elkaars, maar ook de eigen rol (h)erkennen
• Invulling geven aan de voorzittersrol door 

o.a. het overleg te structureren en de tijd te 
bewaken

3  Hoe overleggen we?

Een constructief teamklimaat creëren door:
• Samen spelregels af te spreken over de 

onderlinge communicatie
• Een ‘wij-gevoel’ te creëren
• Regelmatig samen te evalueren hoe het team 

samenwerkt
• De regels voor feedback geven en krijgen toe 

te passen
• Elkaars bijdrage in het groepsproces te 

herkennen

4  Hoe gaan we met elkaar om?

Een veilig teamklimaat creëren door:
• Vertrouwen te hebben in elkaar en elkaar iets 

te gunnen
• Elkaar erkenning te geven
• Elkaar onbevooroordeeld te kunnen bevragen
• Elkaar te kunnen confronteren

5  Wat is mijn persoonlijke plek in het team?

INTERPROFESSIONEEL TEAMOVERLEG
rondom de doelen en het zorgplan van mensen 
met een complexe zorgvraag 

Persoon met chronische aandoening(en)

Boven waterspiegel

Onder waterspiegel

ZORGPLAN
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steuners. Ons onderzoek laat zien dat menigeen het voorzit-
terschap onderschat.

HET VERBETERPROGRAMMA (FASE 2)
Met de kritische factoren van fase 1 en een aantal voorwaar-
delijke kaders (ontwikkel een programma met minimale be-
lasting voor het team, dat hands-on en flexibel te hanteren is) 
als fundament hebben we in fase 2 via actieonderzoek een ver-
beterprogramma ontwikkeld.18 De basis van het programma 
vormt het Reflectieraamwerk Interprofessioneel Samenwer-
ken in Teams (RIST). Teams kunnen het RIST gebruiken als 
hulpmiddel bij het verbeteren van het MDO [figuur]. Verder 
bestaat het programma uit een scholing voor de voorzitters 
van het team, waarin expliciet aandacht is voor de hierboven 
beschreven kritische factoren. De scholing bestaat uit een trai-
ning van twee dagdelen, twee intervisiebijeenkomsten en een 
coaching on the job-sessie. Aanvullend hebben we een aantal 
praktische tools ontwikkeld, waaronder een overlegstructuur, 
een format om spelregels te bespreken en vast te leggen, een 
formulier dat kan worden gebruikt ter voorbereiding van het 
teamoverleg, een stappenplan voor het bespreken van casu-
istiek, een beschrijving van organisatorische rollen en een 
overzicht met hulpmiddelen voor reflectie.

EVALUATIE VAN HET VERBETERPROGRAMMA (FASE 3)
Om de ervaren bruikbaarheid, toepasbaarheid en potentiële 
impact van het programma te evalueren, voerden we in fase 3 
een prospectieve procesevaluatie uit in zes interprofessionele 
eerstelijnspraktijken.19 Daarvoor verzamelden we gegevens 
in de vorm van een voor- en nameting op zowel kwalitatieve 
(elf interviews en twaalf observaties) als kwantitatieve wijze 
(vragenlijst). De resultaten van deze evaluatie laten zien dat de 
deelnemers het programma in zijn geheel positief waarderen. 
Het meeste resultaat is bereikt op het gebied van de structuur 
en organisatie van het MDO. De deelnemers ervaren de groot-
ste vooruitgang dan ook dankzij het werken met een agenda, 
waardoor ze vooraf weten welke patiënt er aan de orde komt 
en zich daarop gericht kunnen voorbereiden. Ook de con-
creetheid en doelgerichtheid van het overleg, en een goede 
tijdsbewaking, waardoor er voor iedere patiënt voldoende tijd 
is, beoordelen ze positief.
Verder zijn deelnemers zich meer bewust van het belang van 
persoonsgerichtheid en de invloed van groepsprocessen. Ze 
geven in de interviews aan dat de nieuwe aanpak teamleden 
uitdaagt om hun inbreng tijdens een teamoverleg zorgvuldig 
voor te bereiden door samen met de patiënt diens doelen op 
voorhand te inventariseren. Daardoor wordt de bespreking 
van de patiënt tijdens het overleg doelgerichter. Voorzitters 
zien de trainingsactiviteiten als nuttig en leerzaam, en waarde-
ren vooral de intervisieonderdelen en coaching on the job als 
effectieve elementen.

WAAR LIGGEN NU NOG DE UITDAGINGEN?
We zien dat het programma toepasbaar en geschikt is voor 
verbetering van het functioneren van interprofessionele teams. 

Het vergroten van de persoonsgerichtheid in de interprofessi-
onele samenwerking vereist echter meer langdurige aandacht, 
aanvullende oefening en coaching on the job. De invulling van 
de voorzittersrol blijkt in de praktijk soms complex. Voorzit-
ters wensen meer coachings- en intervisiemomenten. Wellicht 
is het nuttig als de voorzitter in het begin door een externe 
facilitator wordt begeleid. Verder kan het mogelijk helpen om 
per team een tweede persoon te trainen, als sparringpartner 
van de voorzitter.20

Een van de kritische factoren, een gezamenlijk gedragen vi-
sie, lijkt in de praktijk vaak te ontbreken. Een recente review 
bevestigt het belang hiervan.11 Ons onderzoek laat verder 
zien dat het belangrijk is om doelbewust patiëntgerelateer-
de informatie met elkaar te delen. Onderzoek van Kim en 
collega’s bevestigt dit – zij spreken van ‘spaarzaam’ commu-
niceren.21

Een andere uitdaging vormt het stimuleren van reflectie. 
Reflectie komt namelijk niet ‘spontaan’ op gang, laat staan dat 
ze een continu karakter heeft. Reflectie vraagt dan ook om een 
adequate organisatie en interventie, waarbij de voorzitter van 
het team een essentiële rol speelt. Het programma wordt bij 
voorkeur aangeboden op de werkvloer en het is wenselijk om 
zowel vorm als inhoud van het programma aan te passen aan 
de context en specifieke ontwikkelpunten van het team.
Om de ontwikkelpunten van het team te achterhalen en 
hiermee de reflectie op het functioneren te verbeteren hebben 
we inmiddels als vervolg op dit onderzoek een hulpmiddel 
ontwikkeld: de QuickScan Interprofessionele Samenwerking. 
Deze kan worden ingezet als zelfbeoordelingsinstrument om 
de kwaliteit van de samenwerking in het team aan de hand 
van een aantal stellingen en vragen te beoordelen. Het RIST, 
de diverse tools en de QuickScan zijn vrij beschikbaar. ■
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Wie is Catherine Bolman?
Catherine Bolman is hoogleraar eHealth-toepassingen aan 
de Open Universiteit in Heerlen. Op 25 januari 2019 sprak ze 
haar oratie uit, met de titel eHealth bij kwetsbare groepen, een 
uitdaging. Ze is mede-initiatiefnemer van de online Kanker 
Nazorg Wijzer.

Foto: John Klijnen
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Interview

Voor wie een basaal begrip heeft van lijf en gezondheid 
en thuis is in de wereld van moderne communicatie, in-
ternet en sociale media is e-health een zegen. Wie deze 
e-health-vaardigheden niet heeft, mist echter de boot. 
Bij de Open Universiteit in Heerlen onderzoekt hoogle-
raar e-health Catherine Bolman hoe e-health ook voor 
kwetsbare groepen toegankelijk kan worden. 

“E-health is een containerbegrip voor alle interventies 
die de gezondheid willen ondersteunen of verbeteren en 
gebruikmaken van alle denkbare digitale informatie- en 
communicatie technologieën”, zegt Catherine Bolman. Ze 
sprak in januari haar inaugurele reden uit ter aanvaarding 
van haar leerstoel ‘e-Health-toepassingen: optimalisering 
van bereik en gebruik bij kwetsbare doelgroepen’.
E-health-toepassingen variëren van websites met infor-
matie over de gezondheid en de online afsprakenmodule 
voor een consult bij de huisarts tot zelfmanagementin-
terventies voor chronisch zieken. “De poh-ggz bijvoor-
beeld, maakt steeds meer gebruik van e-health. Zo zet de 
praktijkondersteuner online behandelingen in en kan via 
externe gespecialiseerde centra een online psychologische 
screening laten uitvoeren. De poh-ggz bespreekt de uit-
komsten vervolgens met de patiënt en stelt een behandel-
traject voor,” zegt Bolman.

Vaardigheden
Wat nu als de patiënt onvoldoende e-health-vaardighe-
den heeft? Dit is het geval bij tientallen procenten van 
de bevolking [kader]. Bolman: “Mensen die problemen 
ervaren met e-health of die er minder mee worden be-
reikt, hebben vaak een gebrek aan taal-, gezondheids- en 
digitale vaardigheden. Het gemis van deze vaardigheden 
komt soms samen bij mensen met een lager opleidingsni-
veau, mensen met een migratieachtergrond, ouderen en 
mensen met (nieuw verworven) lichamelijke of geestelijke 
beperkingen.”
Een fictief voorbeeld laat zien hoe één e-health-toepas-
sing op diverse vlakken problematisch kan zijn. Stel, een 
e-health-toepassing op een tablet of smartphone geeft 
geschreven informatie over slikklachten. Waar ouderen 
vaak nog wel kunnen omgaan met oudere techniek, zoals 

een pc, lukt dit minder met mobiele devices. Menig hoger 
opgeleid persoon heeft bij slikklachten meteen een beeld 
van mond, tong, keel en slokdarm als lichaamsdelen die 
bij slikken zijn betrokken. Mensen met een gebrek aan 
gezondheidsvaardigheden of algemene kennis over het 
lichaam kunnen zo’n beeld missen. Vaak missen ze dan 
ook de taalvaardigheid om uit een tekst een goed begrip 
van het slikproces te halen. Bolman: “De keuze voor het 
juiste digitale medium, een goede grafische weergave van 
processen en begrijpelijke taal zijn daarom belangrijk 
bij het laten slagen van e-health-toepassingen. Maar dat 
geldt natuurlijk voor alle media. Een folder moet ook voor 
iedereen begrijpelijk zijn.”
E-health kan dus resulteren in ongelijkheid in de zorg 
tussen mensen in kwetsbare omstandigheden en anderen; 
sommigen kunnen namelijk niet mee met de digitalise-
ring van maatschappij en zorg. Bolman: “Mensen met 
minder e-health-vaardigheden zullen bijvoorbeeld hun 
hulpverlener niet vragen naar e-health-toepassingen, vaak 
omdat ze niet weten dat deze toepassingen bestaan. Ook 
de hulpverlener begint er niet over als hij inschat dat de 
patiënt onvoldoende digitaal vaardig is. Dat wordt een 
probleem als e-health een onlosmakelijk onderdeel wordt 
van de reguliere zorg.”

Blended care
Hoewel de eerstelijnszorgverlener soms inschat dat een 
patiënt moeite zal hebben met een e-health toepassing, 
wil dat niet zeggen dat het geen zin heeft om het te probe-
ren. Hulp bij het gebruik van e-health kan uitkomst bie-
den, meent Bolman: “Vooral voor de kwetsbare groepen 
pleit ik voor ‘blended care’ die bestaat uit een combinatie 
van persoonlijke zorg vanuit de huisartsenpraktijk en een 
e-health toepassing die is afgestemd op de behoefte en 
vaardigheden van de patiënt. De zorgverlener heeft daar-
bij een belangrijke rol in de keuze voor en de instructie bij 
de e-health toepassing. Ook een follow-up is belangrijk: 
gaat het goed of is er nog hulp nodig bij het gebruik van 
de e-health-toepassing?” Volgens Bolman kan het NHG 
een rol spelen bij de selectie van e-health-toepassingen 
die geschikt zijn voor kwetsbare groepen in de huisartsen-
praktijk.

Catherine Bolman: “De kwetsbare 
kant van e-health is onderbelicht”
Patrick Marx



66 HUISARTS EN WETENSCHAP NOVEMBER 2019

Volhouden is een ander probleem. Een zeer groot deel van de 
mensen dat met een digitaal programma start, maakt het niet 
af. De kans is dan groot dat het programma niet het gewenste 
effect heeft. Bij ‘fysieke’ interventies, zoals een stoppen-met- 
rokenmethode met groepssessies, ervaren deelnemers meer 
sociale druk en ondersteuning die hen helpen vol te houden. 
Deze sociale factor ontbreekt vaak in de digitale programma’s. 
Bolman: “Een controlebezoek aan de huisarts of praktijk-
ondersteuner kan een stok achter de deur zijn bij het blijven 
deelnemen aan een interventie. Een e-health interventie kan 

ook gebruikmaken van bijvoorbeeld reminders of advies en 
interactie met een virtuele coach om mensen te stimuleren 
het programma af te maken. Voor huisartsen die twijfelen 
over hoe ze e-health in hun praktijk kunnen implementeren, 
ontwikkelde het Trimbos Instituut in 2016 de toolkit E-mental 
health in de huisartsenpraktijk en verzorgt de Open Universi-
teit een cursus.” 

Innovatie en cocreatie
Een veelgehoorde oplossing voor lage digitale vaardigheden 
is de tijd. Langs natuurlijke weg immers zal de groep ouderen 
die niet met digitale technieken kan omgaan kleiner worden. 
Deze aanname is pertinent fout, want technische ontwikke-
lingen staan niet stil. Tegelijkertijd zullen ‘nieuwe ouderen’ 
vanwege hun leeftijd blijven afhaken bij het gebruiken van 
de nieuwste technieken. Moet de innoverende maker van 
e-health daarom een pas op de plaats maken en zich beperken 
tot digitale middelen die algemeen ingeburgerd zijn? Bolman: 
“Werken met nieuwe technieken is nodig om innovaties te 
creëren. Aan de andere kant echter, is het zeker nodig om pas 
op de plaats te maken en kijken hoe je je innovatie geschikt 
maakt voor gebruik door je doelgroep.”
Bij nieuwere en toekomstige e-health-toepassingen ziet Bol-
man al verbetering als het om het bereiken van alle doelgroe-
pen gaat: “Gelukkig betrekken ontwikkelaars hun doelgroep 
meer en meer actief bij de ontwikkeling van hun e-health-toe-
passing. Deze vorm van cocreatie is cruciaal om interventies 
te maken die aansluiten bij de doelgroep. Cocreatie is daarom 
haast verplicht voor het krijgen van subsidies voor het onder-
zoek naar en de ontwikkeling van e-health.”
Dat de innovatieve bouwers van e-health niet stilzitten laat een 
toekomstige ontwikkelingen zien: de virtuele arts. Onderzoe-
kers van het Maastricht UMC+ werken aan de perfectie van 
Molly. Deze digitale hulpverlener is een bestaande vorm van 
e-health voor mensen met hartfalen. De patiënten monitoren 
zichzelf en een hulpverlener op afstand houdt in de gaten of 
die monitoring de gewenste resultaten oplevert. Een toekom-
stige versie van Molly neemt de functie van hulpverlener over 
en zal niet alleen zelfstandig medische adviezen aan de patiënt 
geven, maar ook de behandeling aanpassen als de monitoring 
daartoe aanleiding geeft. Molly moet de eerste virtuele zorg-
verlener voor de behandeling van hartfalen worden.
Wie staat al te springen om gebruik te kunnen maken van 
een virtuele arts? Wie denkt: Laat de virtuele collega maar 
aan de jongeren, ik ga liever naar een arts van vlees en bloed? 
De virtuele arts zou zomaar een stap te ver kunnen zijn voor 
nieuwe generatie ouderen. Gelukkig staan de ontwikkelingen 
rond het toegankelijk maken van e-health voor alle groepen 
niet stil, dankzij het werk van onder anderen Bolman. “De 
kans is groot dat e-health zo verweven wordt in de zorgverle-
ningspraktijk dat we er niet meer omheen kunnen,” besluit de 
hoogleraar. ■

E-HEALTH-VAARDIGHEDEN
Van de Nederlandse bevolking heeft:
 ∫ 42% onvoldoende digitale vaardigheden
 ∫ 33% onvoldoende gezondheidsvaardigheden
 ∫ 25% onvoldoende geletterdheid
 ∫ 33% moeite met het vinden, begrijpen en beoordelen 

van goede gezondheidsinformatie op het internet

Controlebezoek aan huisarts of poh kan een stok achter de deur zijn bij 
het blijven deelnemen aan e-health-toepassingen. Foto: John Klijnen
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Beschouwing

Zorgprofessionals zouden het gebruik van medicijnen bij 
patiënten met een beperkte levensverwachting vroegtijdig 
tegen het licht moeten houden. Niet alleen omdat de symp-
toomlast naarmate het overlijden nadert over het algemeen 
toeneemt, maar ook omdat medicijnen overbodig kunnen 
worden. Toch besluiten zorgprofessionals geregeld om deze 
overbodige medicijnen tot vlak voor het overlijden te conti-
nueren. Hoe kunnen we het medicijngebruik van patiënten 
aan het einde van hun leven optimaliseren?

INLEIDING
Artsen moeten bij patiënten met een beperkte levensverwach-
ting overwegen om geneesmiddelen aan te passen wanneer 
deze bedoeld zijn voor de behandeling of preventie van chro-
nische aandoeningen.1-3 De werking van het geneesmiddel kan 
immers de levensverwachting overschrijden, wat bijvoorbeeld 

geldt voor preventieve geneesmiddelen als cholesterolver-
lagers. Een andere reden kan zijn dat de oorspronkelijke 
indicatie niet langer geldt, bijvoorbeeld omdat de bloeddruk 
vaak afneemt als het overlijden nadert.4 Een derde reden om 
de behandeling aan te passen is een verandering in de behan-
deldoelen. Zo is het aan te raden om bij kwetsbare ouderen en 
patiënten met een beperkte levensverwachting hogere gluco-
sewaarden te accepteren.5 In de praktijk vindt zo’n aanpassing 
van medicatie onvoldoende plaats. Een kwart van de patiënten 
gebruikt op de dag van het verwachte overlijden nog een of 
meer preventieve geneesmiddelen.6 
Het gebruik van medicijnen die niet zinvol zijn geeft een 
grotere kans op bijwerkingen.1,2 Daarnaast kan het een last 
vormen voor de patiënt en overbodige zorgkosten veroor-
zaken.7 In deze beschouwing bespreken wij de ideeën van 
patiënten en zorgprofessionals over het gebruik van poten-
tieel overbodige medicijnen. We laten zien welke redenen 
worden aangevoerd om deze medicijnen te continueren. Ten 
slotte geven we aanbevelingen voor het optimaliseren van het 
medicijngebruik van patiënten met een levensverwachting van 
maximaal drie maanden. 

DE MENING VAN PATIËNTEN
Veel patiënten staan ervoor open om met medicijnen te 
stoppen. Uit interviews met patiënten die een levensverwach-
ting van maximaal drie maanden hadden bleek dat zij geen 
medicijnen wilden slikken wanneer die geen meerwaarde 
hadden.8 De patiënten gaven aan medicijnen te slikken omdat 
die ooit voorgeschreven waren. Als hun behandelend arts zou 
voorstellen om te stoppen, zouden zij daar over het algemeen 
mee instemmen. De bevinding dat patiënten bereid zijn om 
met medicijnen te stoppen komt overeen met de resultaten 
van een vragenlijstonderzoek onder patiënten met multimor-
biditeit. Daaruit bleek dat vrijwel alle patiënten (> 90%) bereid 
zijn om met medicijnen te stoppen.9 Ook een ander onderzoek 
liet zien dat de overgrote meerderheid van de patiënten met 
gevorderde kanker openstaat voor het stoppen met overbodige 
medicijnen.10

DE VISIE VAN ZORGPROFESSIONALS
Zorgprofessionals zijn het in grote mate eens met de stelling 
dat patiënten in de laatste fase van hun leven te veel medicij-

Stoppen van medicijnen aan het 
einde van het leven
Eric Geijteman, Eline Elsten en Marianne Dees

CASUS
Een 83-jarige vrouw is in het ziekenhuis opgenomen vanwege buikpijn 
en misselijkheid. De behandelend arts stelt de diagnose gemetasta-
seerd colorectaalcarcinoom. De patiënte wil geen palliatieve chemo-
therapie ondergaan en wenst de resterende tijd thuis door te brengen. 
Bij ontslag uit het ziekenhuis gebruikt zij dagelijks tien verschillende 
medicijnen: enalapril 1 dd 20 mg, hydrochloorthiazide 1 dd 12,5 mg, 
nadroparine 1 dd 11400 IE, simvastatine 1 dd 40 mg, omeprazol 1 dd 
40 mg, calciumcarbonaat/colecalciferol 500/880 1 dd 1 sachet, oxy-
codon (langwerkend) 2 dd 10 mg, oxycodon (kortwerkend) zo nodig 5 
mg, paracetamol 4 dd 1000 mg en pregabaline 2 dd 75 mg. Een aantal 
weken na het ontslag vraagt de wijkverpleegkundige de huisarts of de 
patiënte met sommige middelen kan stoppen omdat ze de medicijnen 
moeilijk kan innemen. Ook heeft mevrouw veel last van hematomen 
door nadroparine-injecties. De huisarts besluit om te stoppen met 
simvastatine, calciumcarbonaat/colecalciferol en hydrochloorthiazide, 
en de paracetamoldosis te verlagen naar 3 dd 1000 mg. Daarnaast 
zoekt de huisarts uit waarom de patiënt nadroparine is voorgeschre-
ven. De correspondentie met het ziekenhuis geeft daar geen inzicht 
in. Omdat mevrouw veel last heeft van de injecties, belt haar huisarts 
de internist-oncoloog. Samen komen zij tot de conclusie dat ze kan 
stoppen met de nadroparine. Dat had al eerder moeten gebeuren 
omdat dit middel was voorgeschreven vanwege een tromboflebitis en 
mevrouw een verhoogde kans had op het ontwikkelen van een bloeding. 
Enkele weken later gaat de patiënte verder achteruit. Ze heeft veel 
last van buikpijn, ondanks ophogen en roteren van de pijnmedicatie. 
De behandelend arts besluit met palliatieve sedatie te starten. Alle 
medicijnen worden gestopt, behalve het opioïde, dat subcutaan wordt 
toegediend. Twee dagen later overlijdt patiënte in alle rust in het bijzijn 
van haar familie.



68 HUISARTS EN WETENSCHAP NOVEMBER 2019

nen gebruiken.11 Dat ze potentieel overbodige medicatie toch 
vaak continueren, heeft verschillende redenen. Wellicht de 
belangrijkste is dat zorgprofessionals de mogelijkheid – en 
misschien noodzakelijkheid – van aanpassen en stoppen niet 
tijdig overwegen.8,11 Daardoor kan het gebeuren dat de betrok-
ken zorgprofessional pas wordt geattendeerd op de door de 
patiënt gebruikte medicijnen wanneer deze ze niet meer kan 

innemen. Soms gebeurt dat pas als de patiënt stervende is.8 
Daardoor krijgen patiënten met een beperkte levensverwach-
ting vaak dezelfde medicatie als iedere andere patiënt (zie de 
casus).
Een andere reden voor het continueren van medicijnen aan 
het einde van het leven is dat stoppen van medicijnen geen 
prioriteit heeft.8 In de laatste fase van het leven zijn er tal van 
zaken die aandacht vragen, en besproken en geregeld moeten 
worden. Bijvoorbeeld de vraag of patiënten met kanker wel 
of geen potentieel levensverlengende antitumortherapie 
moeten krijgen, wat de voorkeurplaats van het overlijden is 
en of de patiënt wel of niet wil worden gereanimeerd. Dit zijn 
onderwerpen die in een of meer advance care planning-ge-
sprekken aan bod komen.12 Naar ons idee moeten deze 
gesprekken ook gaan over de aanpassingen in het medicijn-
gebruik.
Complicerende factor is dat patiënten geregeld door meer-
dere zorgprofessionals worden behandeld. Dan is het vaak 
onduidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor 
het medicatiebeleid.13 Dit geldt vooral in de laatste fase van 
het leven, bij de transitie van de zorg van de tweede naar de 
eerste lijn.14 Dit zien we bij de patiënte in de casus, bij wie al 
in een eerder stadium overwogen had kunnen worden om 
medicijnen te staken. Ook is niet altijd duidelijk wat de le-
vensverwachting van patiënten is, bijvoorbeeld bij patiënten 
met COPD of hartfalen, en bij ouderen met multimorbiditeit. 

DE KERN
■■ Patiënten in de laatste fase van het leven gebruiken 

medicijnen die vanwege hun beperkte levensverwachting 
overbodig zijn.

■■ Het gebruik van overbodige medicijnen kan na delige  
gevolgen hebben, zoals een toegenomen kans op 
bijwerkingen en problemen met het innemen van het 
middelen. 

■■ Wanneer zorgprofessionals zich onvoldoende bewust 
zijn van de noodzaak van het aanpassen van het me-
dicijngebruik kunnen ze tijdens de laatste levensfase 
overbodige medicijnen voorschrijven.

■■ Bij het bespreken van het aanpassen van het medicijn-
gebruik moet de nadruk liggen op de voordelen van het 
stoppen van medicijnen en niet op de nadelen van het 
continueren ervan. 

De meeste patiënten met een beperkte levensverwachting staan open voor het stoppen met overbodige medicijnen. Foto: iStock
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Bij hen is de laatste levensfase nog moeilijker te herkennen 
en te markeren.

ONZEKERHEID OVER HET STOPPEN
Als zorgprofessionals wel overwegen om medicijnen te stoppen 
aan het einde van het leven, kunnen ze alsnog besluiten om 
de medicatie te continueren omdat ze niet precies weten wat 
de gevolgen van het stoppen zijn.8 Er is één gerandomi seerd 
onderzoek verricht naar de consequenties van het stoppen van 
medicijnen aan het einde van het leven. Dit was een Ameri-
kaans onderzoek onder patiënten met een levensverwachting 
tussen een maand en een jaar, en die een statine gebruikten.7 
Het liet zien dat statines veilig gestopt kunnen worden en dat 
stoppen samenhing met een betere kwaliteit van leven dan 
continueren. Daarnaast zijn onlangs op basis van expert opini-
on twee lijsten ontwikkeld met medicijnen die gestopt zouden 
kunnen worden bij patiënten met een beperkte levensverwach-
ting.15,16 Deze lijsten bevatten naast preventieve middelen, zoals 
statines, diverse vitaminepreparaten en bisfosfonaten. Hoewel 
het onderzoek en de twee lijsten zorgpro fessionals enige hou-
vast geven, vormt het stoppen van preventieve geneesmiddelen 
in de praktijk vaak geen probleem. Er is een uitzondering: an-
tistolling, bijvoorbeeld bij paroxysmaal atriumfibrilleren, waar 
zorgprofessionals en patiënten heel uiteenlopende meningen 
over hebben.17 De onzekerheid over het stoppen betreft vooral 
medicijnen die patiënten krijgen wanneer ze een chronische 
ziekte hebben, zoals hartfalen en diabetes mellitus.11

Enkele jaren geleden heeft Diabetes UK de richtlijn End of 
Diabetes Care uitgebracht, waarvan ook een Nederlandsta-
lige vertaling beschikbaar is: Diabeteszorg aan het einde van 
het leven.18 Deze richtlijn geeft handvatten voor de zorg voor 
patiënten met diabetes mellitus en een beperkte levensver-
wachting.19 Het advies luidt om de glucosestreefwaarden naar 
boven bij te stellen. De NHG-Standaard Diabetes mellitus 
type 2 heeft dit advies ook opgenomen: hanteer bij patiënten 
met een levensverwachting van (arbitrair) minder dan vijf jaar 
glucosestreefwaarden van 6-15 mmol/l en HbA1c-waarden tot 
69 mmol/mol.20 

BESPREKEN VAN HET MEDICIJNGEBRUIK
Behalve voor diabetes mellitus zijn er nog geen handvatten 
voor chronische aandoeningen die de arts ondersteunen bij 
de besluitvorming over het aanpassen van het medicijnge-
bruik in de laatste levensfase. Op dit moment luidt het advies 
om zinvol medicatiegebruik met de patiënt te bespreken als 
onderdeel van advance care-planning. Het is belangrijk om 
periodiek met de patiënt stil te staan bij de voor- en nadelen 
van de gebruikte medicijnen. Daarbij zijn de doelen en levens-
verwachting van de patiënt leidend.17 
Momenteel is een werkgroep van huisartsen, medisch spe-
cialisten en apothekers bezig met de ontwikkeling van een 
module deprescribing. Deze moet patiënten en zorgprofessio-
nals informatie geven over de voor- en nadelen van stoppen 
bij tien geneesmiddelgroepen.21 De verwachting is dat de 
module binnen anderhalf jaar beschikbaar is. Daarnaast start 

een onderzoek naar de gevolgen van het stoppen van medi-
cijnen bij patiënten met een levensverwachting van maximaal 
zes maanden. Dit onderzoek zal in Nederland, Zwitserland 
en Zweden in het ziekenhuis, het hospice en de thuissituatie 
plaatsvinden. 
Het is belangrijk voor zorgprofessionals om stil te staan bij de 
manier waarop ze het stoppen met medicatie bespreken met 
patiënten die een beperkte levensverwachting hebben – ook al 
ontbreekt wetenschappelijke houvast. Vaak focussen zorgpro-
fessionals op de nadelen van het continueren van de middelen. 
Ze zeggen dingen als ‘dit medicijn heeft toch geen zin meer’ 
of ‘omdat we stoppen met de chemotherapie, kunnen we ook 
stoppen met andere medicijnen’.8 Patiënten en hun naasten 
kunnen dan het gevoel krijgen dat de zorgverlener de hand-
doek in de ring gooit en dat ze minder goede zorg krijgen. 
Wanneer zorgprofessionals echter de nadruk leggen op de 
voordelen van het stoppen, door bijvoorbeeld te belichten dat 
de inname van al die medicijnen makkelijker wordt gemaakt 
of dat de kans op bijwerkingen en klachten door de medicij-
nen afneemt, kunnen patiënten juist het gevoel krijgen dat ze 
optimale zorg krijgen. 

CONCLUSIE
Patiënten die zich in de laatste fase van hun leven bevinden 
gebruiken vaak medicijnen die geen of slechts een beperkte 
meerwaarde hebben. De nadelen van het gebruik van deze 
medicijnen kunnen dan de overhand krijgen. Het is belangrijk 
dat zorgprofessionals zich hiervan bewust zijn en dit proac-
tief met de patiënt bespreken. Ze moeten regelmatig met de 
patiënt nagaan of het gebruik van de diverse medicijnen nog 
aansluit bij zijn of haar doelen en levensverwachting. Daarmee 
wordt het medicijngebruik in de laatste fase van het leven 
geoptimaliseerd. ■
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Het NHG zoekt jou!

Wetenschappelijk medewerker  
NHG-Richtlijnontwikkeling (16-24 uur)
Wil jij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en actualiseren 
van de NHG-Richtlijnen? We zoeken meerdere huisartsen (al dan 
niet praktiserend) die willen werken aan onze standaarden, behandel- 
richtlijnen en samenwerkingsrichtlijnen. Heb jij ervaring met het 
beoordelen van inhoudelijke artikelen, kennis van evidence-based 
medicine en /of (klinische) epidemiologie en weet jij jouw kennis 
goed op papier te krijgen? Dan is dit jouw kans om verschil te maken 
binnen ons cluster Richtlijnontwikkeling & Wetenschap. 

Huisarts/beleidsadviseur  
Kenniscentrum (16-24 uur per week)
Wil jij het Kenniscentrum verder op de kaart zetten? Het Kennis-
centrum is de centrale plek binnen het NHG waar alle externe huis-
artsgeneeskundige medisch-inhoudelijke vragen en verzoeken van 
onze leden en samenwerkingspartners binnenkomen. We zoeken 
een collega die het team beleidsmatig gaat ondersteunen en advi-
seren. Ben je een netwerker met lef en overtuigingskracht? En kun 
je ontwikkelingen vertalen naar beleidsdoelen? Dan is dit misschien 
wel de baan voor jou.

Beleidsadviseur  
Huisartsgeneeskundige zorg (16-24 uur)
Heb jij een frisse blik op het gebied van huisartsgeneeskundige 
zorg? En wil jij (on)gevraagd advies geven over jouw aandachtsge-
bieden? Bijvoorbeeld over persoonsgerichte zorg, e-health, kwaliteit 
of ICT? Dan biedt deze baan jou de kans om trends te signaleren en 
te vertalen naar de visie en het beleid van het NHG. Daarbij heb 
je regelmatig contact met in- en externe stakeholders en neem je 
deel aan verschillende (landelijke) overleggen met betrekking tot 
jouw aandachtsgebieden.

Redactielid 
Huisarts en Wetenschap (4 uur)
Beslis jij graag mee over de inhoud van H&W? Beschik je over 
een creatieve en kritische geest en heb je plezier in schrijven? Heb 
je daarnaast ook een voor H&W relevant netwerk? Kom dan per 
januari 2020 onze levendige club van huisartsen en onderzoekers 
versterken. Je gaat aan de slag met het lezen en beoordelen van 
kopij, het werven en begeleiden van auteurs en natuurlijk het delen 
van je ideeën over de inhoud en samenstelling van ons vakblad.

Wil je meer informatie over een van de functies? Kijk dan op nhg.org/vacatures 

Voor onze ruim 13.000 leden zijn we dé partner in de praktijk.  
We zetten ons elke dag in voor het verder professionaliseren van  
het huisartsenvak. Met 140 collega’s werken we continu aan het 
verbeteren en innoveren van onze producten en diensten, zodat de 
huisarts over de meest actuele huisartsgeneeskundige kennis kan 
beschikken. Voor een aantal van onze teams zoeken we versterking.  

Ben jij een ambitieuze professional en wil jij je (mede) inzetten 
voor het NHG? Reageer dan op een van onze openstaande vacatures!
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NHG richtlijn

De module Medicatiebeoordeling uit de Multidisciplinaire 
richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is herzien. De primaire 
doelgroep is beperkt tot patiënten van 75 jaar of ouder 
die tien of meer geneesmiddelen gebruiken en/of kwets-
baar zijn. Voor andere groepen zijn ook minder uitgebreide 
evaluaties beschikbaar. De nieuwe module is praktisch en 
beperkt de werklast voor huisarts en apotheker.

De Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen be-
vatte sinds 2012 de aanbeveling om een medicatiebeoordeling 
(MBO) proactief aan te bieden aan patiënten van 65 jaar of 
ouder die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken en/of die een 
of meer risicofactoren hebben voor farmacotherapeutische 
problemen (sterk verminderde nierfunctie, verminderde cog-
nitie, verhoogd valrisico, signalen van verminderde therapie-
trouw).1

Een MBO is een integrale beoordeling van de farmacothera-
pie, uitgevoerd door een arts en een apotheker in samenspraak 
met de patiënt en/of diens mantelzorger, op basis van een ge-
structureerde en kritische evaluatie van alle medische, farma-
ceutische en gebruiksinformatie, met als doel het optimaliseren 
van de effectiviteit van de farmacotherapie en het verminderen 
van de kans op farmacotherapeutische problemen.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een MBO 
voor de genoemde doelgroep niet effectief en niet doelmatig 
is.2-7 In de praktijk is er behoefte aan minder uitgebreide vor-
men van farmacotherapeutische evaluatie, die beter aansluiten 
bij de verschillende risicoprofielen van patiënten in de eerste 
lijn. Daarom hebben het NHG, de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 
onlangs de module Medicatiebeoordeling uit de multidisci-
plinaire richtlijn herzien. De nieuwe aanpak is praktisch en 
haalbaar, met een beperkte werkbelasting voor de huisarts en 
apotheker [kader]. Meer informatie over de totstandkoming 
van de herziene module is te vinden op https://www.nhg.org/
themas/artikelen/mdr-polyfarmacie-bij-ouderen.

SELECTIE VAN PATIËNTEN
Alle kwetsbare patiënten met polyfarmacie hebben er recht op 
dat hun medicatie wordt geëvalueerd om eventuele schadelijke 
gevolgen van over- of onderbehandeling zoveel mogelijk te 
beperken. Een volledige MBO is wenselijk wanneer het risico 
op farmacotherapeutische problemen hoog is, bij een minder 
hoog risico volstaat een minder uitgebreide evaluatie. In de 
literatuur zijn geen vaste criteria te vinden voor de selectie van 

patiënten bij wie een MBO zinvol zal zijn, maar er is wel een 
richting aan te geven.
Mede met het oog op de praktische haalbaarheid kiest de 
nieuwe module primair voor de doelgroep met het hoogste 
risico: patiënten van 75 jaar of ouder die langdurig tien of 
meer geneesmiddelen gebruiken of bij wie kwetsbaarheid is 
vastgesteld.8 Het staat patiënten (of hun naasten) natuurlijk 
vrij om zelf het initiatief te nemen tot een gesprek over hun 
medicatie.
Factoren die, vooral in combinatie met elkaar, ouderen kwets-
baar maken, zijn onder meer:9

■■ recente ziekenhuisopname.10

■■ een of meer geriatric giants (mobiliteitstoornissen, balans-
problemen, cognitieve achteruitgang, incontinentie);

■■ ontbreken van een sociaal netwerk, recent verlies van een 
partner of alleenstaand zijn;

■■ lage opleiding of laaggeletterdheid;
■■ sterk afgenomen levensverwachting.

DOEL EN UITVOERING
In een MBO wordt het medicatiegebruik beoordeeld aan de 
hand van een actueel overzicht van alle medicatie en alle rele-
vante medische gegevens, indicaties en laboratoriumuitslagen. 

Herziene module Medicatiebeoordeling beperkt 
werklast voor huisarts en apotheker
Jako Burgers, Monique Verduijn, Rob van Marum, Henk-Frans Kwint

MENEER EN MEVROUW DE GROOT
Meneer (84 jaar) en mevrouw De Groot (78 jaar) zijn al jaren bij u in 
de praktijk. Ze wonen zelfstandig in een seniorenappartement. Beiden 
hebben hypertensie en hypercholesterolemie, en ze komen samen 
regelmatig op controle bij de praktijkondersteuner. Hij heeft tevens 
diabetes mellitus type 2, een dalende nierfunctie en jicht. Meneer gaat 
de laatste tijd cognitief wat achteruit en hij is een maand geleden 
gevallen; dit is aanleiding om de medicatie te evalueren. Mevrouw De 
Groot is redelijk vitaal en komt altijd mee met haar man. Wel gaf zij bij 
het laatste bezoek aan dat ze af en toe duizelig is en dat de zorg voor 
haar man haar steeds zwaarder valt. U vraagt de apotheker ook naar 
haar medicatie te kijken.
De apotheker nodigt het echtpaar uit voor een gesprek en stuurt hen 
ter voorbereiding daarvan een vragenlijst over het medicatiegebruik en 
eventuele problemen die daarbij worden ervaren. Ze nemen de inge-
vulde vragenlijst mee bij het bezoek aan de apotheek. Meneer ervaart 
weinig problemen met gebruik van de medicatie, maar geeft wel aan 
last te hebben van spierpijn in de kuiten. Mevrouw wijt haar duizeligheid 
aan vermoeidheid door slecht slapen.
De [online tabel] geeft een overzicht van het medicatiegebruik van het 
echtpaar, gerelateerd aan de episoden uit het elektronisch dossier. De 
apotheker voert een medicatiebeoordeling uit bij meneer. Bij mevrouw 
voert de apotheker geen medicatiebeoordeling uit, maar stelt voor dat 
mevrouw een afspraak maakt met haar praktijkondersteuner om na 
te gaan of zij (tijdelijk) kan stoppen met een van de antihypertensiva, 
omdat er mogelijk een relatie is met de duizeligheidsklachten.
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DE HERZIENE MODULE MEDICATIEBEOORDELING
 ∫ Huisarts of apotheker wijzen kwetsbare patiënten met 

polyfarmacie, ongeacht leeftijd of aantal gebruikte me-
dicamenten, op de mogelijkheid van nadere evaluatie van 
het medicatiegebruik, bijvoorbeeld door korte vragenlijsten 
of folders mee te geven aan patiënten of te attenderen op 
Thuisarts.nl of Apotheek.nl.

 ∫ Nadere evaluatie van de medicatie kan gewenst zijn bij:
 - een verzoek van patiënt of mantelzorger;
 - signalen over farmacotherapeutische problemen (FTP’s), 
zoals een recente val door onbekende oorzaak, cognitieve 
achteruitgang, verminderde therapietrouw;

 - acute of structurele verandering van gezondheidstoe-
stand, zoals bij of na een ziekenhuisopname.

 ∫ Huisarts en apotheker maken een risico-inschatting en 
bepalen in overleg op welke manier de nadere evaluatie van 
het medicatiegebruik bij de individuele patiënt moet worden 
ingevuld.

 ∫ Voor een beperkte groep met een sterk verhoogd risico op 
FTP’s (patiënten ≥ 75 jaar met chronisch gebruik van ≥ 10 
geneesmiddelen en/of met vastgestelde kwetsbaarheid) is 
het wenselijk dat huisarts en apotheker proactief een MBO 
uitvoeren.

 ∫ Voor patiënten met een beperkt risico op FTP’s, bij wie een 
MBO naar het oordeel van de huisarts en de apotheker 
niet noodzakelijk is maar de reguliere zorg onvoldoende is 

ingericht om de problematiek adequaat te analyseren of een 
behandelplan op te stellen, wordt een minder uitgebreide 
medicatie-evaluatie aanbevolen, bijvoorbeeld:

 - een farmacotherapeutische analyse (analyse van de 
medicatie zonder consult);

 - een gericht medicatieconsult met alleen huisarts of apo-
theker, afhankelijk van het probleem.

 ∫ Huisarts of apotheker bespreken de aanbevelingen uit de 
evaluatie van het medicatiegebruik met de patiënt en/of 
diens mantelzorger. In gezamenlijk overleg wordt beslo-
ten of er wijzigingen in medicatie worden doorgevoerd; de 
medicatiewijzigingen worden bij voorkeur ook op schrift 
meegegeven.

 ∫ Overweeg de patiënt ter voorbereiding van een MBO een 
vragenlijst mee te geven, waarop deze eventuele problemen, 
vragen en wensen kan aangeven.

 ∫ Voer een MBO bij voorkeur uit op een gestructureerde ma-
nier, zoals STRIP.

 ∫ Consulteer een specialist ouderengeneeskunde, klinisch 
geriater of internist ouderengeneeskunde indien extra 
geriatrische kennis gewenst is. Dit kan een voorschrijvend 
medisch specialist zijn indien de patiënt een hoofdbehande-
laar of meerdere behandelaars heeft in de tweede lijn

 ∫ Alle adviezen worden teruggekoppeld naar de huisarts met 
afspraken over de uitvoering en follow-up.

Een medicatiebeoordeling is primair bedoeld voor patiënten met een sterk verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen. 
 Foto: Margot Scheerder
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Daarbij wordt een gestructureerde methode gebruikt, bijvoor-
beeld de STRIP-methode. Er zijn ook minder uitgebreide ma-
nieren om het medicatiegebruik te evalueren, bijvoorbeeld een 
farmacotherapeutische analyse of een gericht medicatieconsult.

MBO
Een MBO dient primair te plaats te vinden op indicatie en 
moet gezien worden als aanvulling op de al aanwezige veilig-
heidsvoorzieningen in het elektronisch voorschrijfsysteem 
en in het medicatiebewakingssysteem met medisch-farma-
ceutische beslisregels en alerts over allergieën, interacties en 
contra-indicaties. De patiënt kan bij elk individueel recept met 
de huisarts of apotheker in gesprek gaan over het medicatiege-
bruik, maar een gesprek in het kader van een MBO is uitge-
breider. Vragen die daarbij aan bod komen zijn:

■■ past het huidige medicatiegebruik nog steeds bij de klach-
ten, aandoeningen, wensen en behoeften?

■■ zijn de effectiviteit en de veiligheid van het huidige medica-
tiegebruik nog in balans?

■■ worden deze effectiviteit en veiligheid gemonitord conform 
professionele standaarden en richtlijnen?

■■ gebruikt de patiënt de medicatie op de gewenste wijze?

Farmacotherapeutische analyse
De farmacotherapeutische analyse is een korte screening van 
de lijst van alle gebruikte medicatie, zo mogelijk in combinatie 
met laboratoriumgegevens en indicaties. De analyse wordt uit-
gevoerd door een openbaar apotheker of een huisarts, zonder 
consult van de patiënt. Een farmacotherapeutische analyse 
kan periodiek worden uitgevoerd voor bepaalde groepen pati-
enten, bijvoorbeeld gebruikers van een baxterrol.

Gericht medicatieconsult
Een gericht medicatieconsult kan worden ingezet als inte-
grale beoordeling van de farmacotherapie niet noodzakelijk 
is, maar wanneer het gaat om deelaspecten zoals het juiste 
gebruik van een middel (en eventuele afspraken daarover), 
aan een bepaald middel gerelateerde gezondheidsproblemen 
(vallen, cognitieve problemen) of medicatie voor een bepaal-
de aandoening (bijvoorbeeld bij jaarlijkse controle door de 
praktijkondersteuner of huisarts in het kader van een zorg-
programma). Een gericht medicatieconsult wordt in de regel 
uitgevoerd door een apotheker op verwijzing van de huisarts, 
of door de huisarts na overleg met de apotheker.

FREQUENTIE EN FOLLOW-UP
De literatuur geeft geen uitsluitsel hoe vaak men een MBO 

zou moeten herhalen. De frequentie zal per patiënt variëren 
naar gelang diens risicofactoren, wensen en mogelijkheden, 
de aanpassingen die in het voorgaande MBO zijn afgesproken 
en de veranderingen die men daarvan verwacht. De huisarts 
en apotheker kunnen samen afspraken maken over de wijze 
waarop de patiënt voor een volgende MBO zal worden opge-
roepen.
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MENEER EN MEVROUW DE GROOT (VERVOLG)
U evalueert samen met de apotheker het medicatiegebruik van meneer 
De Groot, diens farmacotherapeutische problemen en de vragen en 
voorstellen die de apotheker heeft gemaild [online tabel]. Daarna ko-
men meneer en mevrouw De Groot samen op uw spreekuur om afspra-
ken te maken over het beleid. Meneer is blij dat hij zoveel medicijnen 
kan stoppen en ook mevrouw slikt inmiddels een pil minder na bezoek 
aan de praktijkondersteuner. U koppelt het beleid per e-mail terug aan 
de apotheker, licht de  praktijkondersteuner in en stelt voor om de MBO 
van meneer over een jaar te herhalen. U vertelt het echtpaar dat zij 
uiteraard ook eerder altijd welkom zijn om problemen met de medicatie 
te bespreken.
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Kennistoets

Gebruik antidepressiva

1. Depressie komt veel voor in Neder-
land. Bijna 20% van de volwassenen 
(18-64 jaar) in Nederland krijgt hier 
in het leven mee te maken. Hoeveel 
procent van de Nederlandse vol-
wassenen kampt elk jaar met een 
depressie?
a. Ongeveer 1%
b. Ongeveer 2%
c. Ongeveer 5%

2. Over de werkzaamheid van antide-
pressiva lopen de meningen uiteen. 
Voor- en tegenstanders  interpreteren 
onderzoeksgegevens ieder op eigen 
wijze. Welke uitspraak over is cor-
rect?
a. Bij een individuele patiënt is de 

werkzaamheid op voorhand te 
voorspellen.

b. Bij lichte en matige depressie is de 
werkzaamheid beter dan placebo.

c. Naarmate de depressie ernstiger is, 
wordt de werkzaamheid beter.

3. Lucassen stelt dat vooral bij langdu-
rig gebruik van antidepressiva veel 
onnodig gebruik voorkomt. Gebruik 
langer dan zes maanden is lang niet 
in alle gevallen nodig. Wanneer is 
dit volgens de NHG-Standaard wel 
nodig?
a. Al na de eerste depressieve episo-

de.
b. Pas na twee depressieve episodes. 
c. Pas na drie depressieve episodes.

4. Lucassen doet onderzoek bij de 
groep antidepressivagebruikers die, 
ondanks afwezigheid van een goede 
indicatie, langdurig door blijven 
gebruiken. Wat is het doel van zijn 
onderzoek?
a. Nagaan of een stopadvies effectief 

is bij deze gebruikers.
b. Nagaan waarom deze gebruikers 

door willen blijven slikken.

c. Nagaan waarom huisartsen blijven 
voorschrijven aan deze groep.

5. Deelnemers aan dit onderzoek gaven 
‘angst voor terugval’ als belangrijkste 
reden om niet te stoppen met anti-
depressiva. Hoe hoog is het terugval-
percentage onder de 150 deelnemers 
(stoppers en niet-stoppers) geduren-
de het jaar dat zij gevolgd werden?
a. 5%
b. 10%
c. 20%

6. Lucassen onderzocht de effectiviteit 
van een stopadvies aan patiënten die 
zonder goede indicatie langdurig een 
antidepressivum gebruiken. Deel-
nemende huisartsen selecteerden de 
patiënten voor dit onderzoek. Wat 
valt op aan de resultaten?
a. Het hoge aantal patiënten dat afzag 

van deelname.
b. De effectiviteit van het stopadvies.
c. Het hogere terugvalpercentage 

onder de ‘stoppers’.

7. Aan het eind van zijn artikel over 
onnodig langdurig gebruik van anti-
depressiva geeft Lucassen een advies 
over hoe om te gaan met antidepres-
siva. Welk advies geeft hij?
a. Schrijf  antidepressiva terughou-

dend voor en meldt dat dit voor 
een beperkte tijd is.

b. Nodig alle langdurige antidepressi-
vagebruikers uit op het spreekuur 
voor een stopgesprek.

c. Handhaaf het gebruik van antide-
pressiva als de patiënt ermee wil 
door blijven gaan.

8. Hoewel veel artsen zich ervan bewust 
zijn dat langdurig medicijngebruik niet 
van meerwaarde is voor de patiënt, er-
varen zij toch barrières bij het stoppen. 
Welke barrières spelen een rol?

a. Angst om het evenwicht van de 
patiënt te verstoren.

b. Angst voor negatieve effecten van 
het staken van de medicatie.

c. Onzekerheid vanwege het gebrek 
aan wetenschappelijk onderbou-
wing.

d. Alle opties spelen een rol.

Foto: Shutterstock

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, 
huisarts en toetsdeskundige. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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Casuïstiek

Het (recreatief) gebruik van gammahydroxyboterzuur 
(GHB) is wijdverbreid in Nederland en kan zowel oorzaak 
van als comorbiditeit bij psychische aandoeningen zijn. 
GHB is zeer verslavend en het gebruik kan leiden tot ernsti-
ge sociale problematiek. Daarnaast kan het zelfs bij een-
malig gebruik intoxicaties met coma veroorzaken. Omdat 
GHB-gebruik levensbedreigend kan zijn, is het belangrijk 
dat de huisarts de problematiek tijdig (h)erkent, en de pa-
tiënt met voldoende kennis over deze drug helpt en naar de 
juiste hulpverlening verwijst.

NIET-PLUISGEVOEL EN DRUGSGEBRUIK
Het niet-pluisgevoel van de huisarts in deze casus was terecht. 
Bij (onder andere) slaapstoornissen en angstklachten zoals in 
de casus moet de huisarts (of de praktijkondersteuner-ggz) 
aan een relatie met drugsgebruik denken.1 Maar ook wanneer 
er sprake is van onverklaarde hypertensie kan het zinvol zijn 
om in de anamnese drugsgebruik te exploreren. 

GHB-GEBRUIK IN NEDERLAND
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd GHB geïntrodu-
ceerd als slaapmiddel en anestheticum, maar het bleek lastig 
te doseren en gaf bijwerkingen (onder andere epileptische 
aanvallen).2 Sinds de jaren negentig gebruiken mensen het in 

Nederland steeds vaker als recreatieve drug.3 In 2017 hebben 
ruim 200.000 volwassen Nederlanders ooit GHB gebruikt.4 
Het actuele gebruik ligt het hoogst onder 25- tot 29-jarigen. In 
2016 gebruikten hoogopgeleiden het middel vaker dan mid-
delbaar- en laagopgeleiden (respectievelijk 0,7, 0,2 en 0,3%).4 
GHB-gebruik komt meer voor in grote steden dan elders, 
maar er zijn ook enkele ‘brandhaarden’ op het platteland be-
schreven.4,5 Globaal zien we dat GHB in verstedelijkte gebie-
den voornamelijk recreatief gebruikt wordt (in het uitgaans-
leven) en dat het gebruik op het platteland meer ingebed is in 
‘straatculturen’.6 Het aantal GHB-intoxicaties is in de Randstad 
echter lager (11% van het totaal van intoxicaties in 2017) dan 
daarbuiten (25%).5 We beschikken niet over gegevens van 
huisartsenposten over incidenten die met GHB samenhan-
gen. Bij ambulancediensten waren in 2017 bijna twee van de 
vijf intoxicaties gerelateerd aan GHB-misbruik. Bij ruim een 
kwart daarvan was GHB de enige gebruikte drug.4 Het aantal 
cliënten in de verslavingszorg met een primair GHB-probleem 
steeg van zestig in 2007 naar ruim achthonderd in 2015.3,4 In 
2014 is onderzoek gedaan naar GHB-gebruikers die in aanra-
king kwamen met de politie. De onderzoekers beschreven vier 
groepen: straatjongeren, uitgaanders, thuisgebruikers en ‘klas-
sieke’ verslaafden (dak- en thuislozen met polydruggebruik, 
vaak in combinatie met psychiatrische problematiek).6

HOE WERKT GHB EN WAT ZIJN MOGELIJKE GEVAREN?
GHB komt in een zeer kleine hoeveelheid van nature in het 
lichaam voor en is betrokken bij de signaaloverdracht in de 
hersenen. Als drug valt het onder de (party)drugs met een 
hoog verslavingspotentieel. Een half tot een uur na inname 
wordt de maximale bloedconcentratie bereikt.4,7 Gebruikers 
voelen meer zelfvertrouwen, vergeten problemen, voelen zich 
meer ontspannen en socialer, en ervaren een verhoogd libido.5 
Bij een lage dosis overheersen versterkte sensuele gevoe-
lens, een euforisch gevoel en afname van angst en spanning. 
Bij hogere concentraties in het bloed neemt het dempende 
effect toe en wordt de gebruiker slaperiger.3,8,9 Bij incidenteel 
gebruik en milde intoxicatie met een lichte roes en/of ontremd 
gedrag zullen gebruikers zich niet snel met klachten bij de 
huisarts melden. Een overdosis kan een coma veroorzaken. 
Een probleem is dat het middel een smalle werkingsbreedte 
heeft.3,10 De opname is ook niet rechtlijnig: een tweemaal ho-
gere dosisinname geeft een ruim drie en een half keer zo hoge 
concentratie in het bloed.3 Een ‘juiste’ hoeveelheid nemen is 
daardoor lastig.
Veel gebruikers beschouwen ‘out gaan’, het in coma raken door 

GHB maakt meer kapot dan je lief is
Marloes Minnaard, Tim Peeters, Martijn Ruiten

CASUS
Rosalie en Koen zijn twintigers en hebben beiden een blanco voorge-
schiedenis. Ze wonen sinds een half jaar samen. Zij is bezig haar studie 
af te ronden en hij werkt bij een ICT-bedrijf. Rosalie meldt zich bij de 
huisarts met slaapproblemen en hartkloppingen. Ze blijkt ook een hoge 
bloeddruk te hebben. De huisarts heeft een niet-pluisgevoel, maar 
komt er niet achter wat er precies aan de hand is. Hij vermoedt dat er 
meer speelt dan alleen ‘examenvrees’.
Pas tijdens het tweede consult vertelt Rosalie dat ze het huis niet meer 
uit durft zonder haar plastic waterflesje met vloeibare drugs die Koen 
voor haar (en zichzelf) maakt van velgenreiniger en gootsteenont-
stopper. Rosalie is afhankelijk geworden van gammahydroxyboterzuur 
(GHB) en de huisarts vermoedt dat dat ook voor Koen geldt. Rosalie 
vraagt haar huisarts hulp bij het afkicken. Ze heeft begrepen dat het 
goed mogelijk is om thuis af te kicken met dempende medicatie. De 
huisarts besluit zich eerst verder te verdiepen in de materie.

Zelfs eenmalig gebruik van GHB  
kan leiden tot intoxicaties met coma
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een overdosis, als onschadelijk. GHB-geïnduceerde coma’s 
lijken echter wel degelijk nadelige effecten te hebben op het 
geheugen.11 Bij een ernstige intoxicatie waarbij de patiënt in 
coma is geraakt door een overdosis GHB geldt hetzelfde me-
dische beleid als bij elke andere patiënt die buiten bewustzijn 
is geraakt: de ABCDE-methodiek toepassen en de patiënt in 
stabiele zijligging leggen. Daarna is een bewaakte opname op 
een intensivecareafdeling noodzakelijk.12

ONTTREKKINGSVERSCHIJNSELEN EN DE BEHANDELING 
DAARVAN
De huisarts moet erop bedacht zijn dat incidenteel gebruik 
al binnen enkele weken met dagelijks gebruik kan leiden 
tot afhankelijkheid. Om onthoudingsverschijnselen tegen te 
gaan zal de patiënt frequent blijven gebruiken.4 Wanneer de 
patiënt acuut stopt met chronisch GHB-gebruik kan, afhan-
kelijk van de ernst van de verslaving, binnen een tot acht uur 
een onttrekkingsbeeld ontstaan met onder andere tremor, 
slapeloosheid, milde angst en onrust tot ernstige agitatie, 
tachycardie, hypertensie, spiersamentrekkingen en delier met 
hallucinaties.10,13,14 Ook detoxificatie van GHB kan onvoorspel-
baar verlopen, de onthoudingsverschijnselen kunnen vijf tot 
vijftien dagen aanhouden.15

Eerste hulp bij GHB-onttrekking bestaat uit hoge doses dia-
zepam (of andere benzodiazepines).12,15 Ambulante detoxi-
ficatie door de huisarts is niet aan te raden. Bij het afkicken 
van GHB bestaan de genoemde somatische risico’s, waardoor 
afkicken ook niet bij iedere reguliere ggz-instelling mogelijk 
is. Afkickklinieken maken gebruik van farmaceutische GHB 
(f-GHB).16 Bij klinische detoxificatie wordt het aantal milli-
liter ‘straatsterkte’ GHB omgerekend in deze meer verdunde 
f-GHB en vervolgens in kleine dosisstappen afgebouwd over 
een periode van een tot drie weken, afhankelijk van de thuis 
gebruikte hoeveelheid.15 De patiënt krijgt tot achtmaal per dag 
een dosis en wordt regelmatig gecontroleerd op ontwennings-
verschijnselen. 
Uit Nijmeegs onderzoek is bekend dat 71% van alle afgekickte 

patiënten binnen drie maanden opnieuw in behandeling was.15 

Het is belangrijk om alert te zijn op terugval – GHB-versla-
ving is hardnekkig.
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Aangepaste cellen voor gedetineerde GHB-verslaafden in een gespeci-
aliseerde penitentiaire inrichting. Foto: Martijn Ruiten

VERVOLG CASUS
Drie maanden later is Rosalie na haar eerste afkickpoging terugge-
vallen in GHB-gebruik. Ze is onder invloed van GHB met haar auto in 
de vangrail gereden. Ze vertelt dat haar vriend Koen in een verwarde 
toestand een willekeurige voorbijganger heeft geslagen en daarvoor is 
opgepakt. In de cel kreeg hij onttrekkingssymptomen met zweten, tril-
len en angst, en hij leek zelfs te hallucineren. Hij is overgeplaatst naar 
een gespecialiseerde penitentiaire inrichting met aangepaste cellen 
en deskundig personeel om de detoxificatie van GHB in goede banen 
te leiden. In overleg met Rosalie verwijst de huisarts haar voor opname 
naar een afkickkliniek.
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Casuïstiek

OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2

2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor?

➤  Het antwoord leest u op p. xx en op www.henw.org  
(zoek op ‘ecg-casus’ en de titel ‘QRS-complex’).
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Ecg-casus ‘QRS-complex’
Robert Willemsen, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 27-jarige man meldt zich ’s nachts om 2.30 uur op de 
huisartsenpost.
Voorgeschiedenis: Overmatig alcoholgebruik, agressieregulatiepro-
blematiek.
Medicatie: Geen.
Anamnese: De patiënt heeft sinds twee dagen last van een snelle en 
onregelmatige hartslag, met daarbij permanent een angstig gevoel. Hij 
heeft vorig jaar een oom zien overlijden aan een hartinfarct. De patiënt 
heeft financiële schulden en heeft twee banen. Hij werkt als schoonma-
ker van 07.00 uur tot 15.00 uur overdag en in een benzinestation van 
20.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts. Hij drinkt dagelijks 6 tot 10 koppen 
sterke koffie en enkele energiedrankjes. Om ‘op de been te blijven’ ge-
bruikt hij geregeld kleine hoeveelheden speed (amfetamine, verkregen 
via straathandel).
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 160/90 mmHg, pols 116/min, irre-
gulair. Saturatie 98%. Temperatuur 37,1° C. Hart: normale tonen, geen 
souffle. Longen: symmetrisch, vesiculair ademgeruis, geen percutoire 
demping. Enkels: geen oedeem, kuiten geen DVT-tekenen. 

De huisarts denkt aan een sinustachycardie door uitputting en overma-
tig gebruik van stimulerende middelen, maar differentiaaldiagnostisch 
ook aan andere hartritmestoornissen. Hij besluit een ecg te maken om 
het hartritme te beoordelen.
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Het adrenogenitaal syndroom is een erfelijke stoornis in de 
productie van bijnierschorshormonen. Daardoor ontstaat 
een tekort aan aldosteron en cortisol en een overmaat aan 
androgenen. Het syndroom is zeldzaam, slechts 2% van de 
Nederlandse bevolking is drager. Het klassieke adrenogeni-
taal syndroom wordt binnen enkele dagen na de geboorte 
ontdekt via de hielprikscreening. Daarnaast is er ook een 
late-onset type, dat zich vaak pas na enige jaren openbaart. 
Het is een chronische aandoening waarvoor vaak langdu-
rige suppletie met hydrocortison nodig is. Vooral met deze 
patiënten zal de huisartsen te maken krijgen.

EPIDEMIOLOGIE EN PATHOGENESE
Het adrenogenitaal syndroom (AGS) is een van de meest voor-
komende autosomaal recessief overervende aandoeningen.1 
Men onderscheidt een klassieke en een niet-klassieke vorm. 
Het klassieke AGS is tamelijk zeldzaam, met in West-Europa 
een prevalentie van 1 op de 12.000 pasgeborenen; in Nederland 
worden jaarlijks vijftien tot twintig baby’s met het syndroom 
geboren, vrijwel evenveel meisjes als jongens.2,3 De niet-klassie-
ke vorm, late-onset AGS, komt ruim zevenmaal zo vaak voor 
met een prevalentie van circa 1 op de 1700.2 Iedere fulltime 
werkende huisarts met een normpraktijk van 2095 patiënten 
ziet dus weleens een patiënt met het AGS.4 De uitdaging is om 
dit syndroom zo vroeg mogelijk te ontdekken en zo nodig te 
starten met behandeling om de complicaties, zoals vermanne-
lijking en subfertiliteit, te beperken.
Het AGS berust op een stoornis in de aanmaak van bijnier-
schorshormonen [figuur]. Bij 90% van de patiënten is de oor-
zaak een tekort aan het enzym 21-hydroxylase, dat betrokken 

is bij de aanmaak van cortisol en aldosteron.2,5 Doordat de 
cortisolproductie afneemt, gaat de hypofyse meer adrenocorti-
cotroop hormoon (ACTH) produceren, waardoor de bijnier-
schors groeit.1 De toename van ACTH zorgt voor een over-
productie van de enzymen vóór de deficiëntie, hetgeen leidt 
tot een overproductie van androgenen.1,2,5 Het klinische effect 
hiervan wordt bepaald door de ernst van de enzymdeficiëntie.

DIAGNOSTIEK VAN KLASSIEKE AGS EN VAN LATE-ONSET AGS
Bij klassieke AGS is het tekort aan 21-hydroxylase zo groot 
dat het tekort aan cortisol en aldosteron binnen enkele dagen 
na de geboorte tot zoutverlies leidt en daarmee tot hypona-
triëmie, hyperkaliëmie, hypoglykemie, metabole acidose en 
shock (bijnierinsufficiëntie).1,2,5 Pasgeborenen worden sinds 
juli 2000 via de hielprik gescreend op het klassieke AGS.2

Verreweg de meeste patiënten hebben echter late-onset AGS.1,2 
Bij hen is de deficiëntie van 21-hydroxylase niet volledig. De 
eerste levensjaren verlopen vaak asymptomatisch; vanaf de 
kleutertijd tot aan de volwassen leeftijd kunnen zich (milde) 
manifestaties voordoen. De symptomen staan bij meisjes vaak 
meer op de voorgrond dan bij jongens.3

De huisarts moet bedacht zijn op late-onset AGS bij tekenen 
van androgeenoverproductie of pseudopubertas praecox, 
bijvoorbeeld een groeiversnelling in combinatie met haargroei 
in de schaamstreek en de oksels. Bij meisjes kan een AGS tot 
uiting komen in clitoromegalie, hirsutisme en irregulaire of 

Adrenogenitaal syndroom
Vivian Raaijmakers, Pieter-Jan Beckers, Rick Willems

EEN 11-JARIG MEISJE MET PUBISBEHARING
Sinds zes maanden is de pubisbeharing aanwezig. Sinds ze 8 jaar 
was, heeft ze vettig haar, milde acne en een volwassen zweetgeur. 
Haar puberteitsontwikkeling is normaal en ze heeft een groeispurt. 
Haar moeder heeft een lengte van 165 cm en had haar menarche op 
18-jarige leeftijd.
Bloedonderzoek door de kinderarts toont verhoogde concentraties 
17-hydroxyprogesteron en androsteendion, en een sterk verhoogde 
concentratie 21-doxycortisol. De arts vermoedt dat er sprake is van 
een late-onset adrenogenitaal syndroom op basis van 21-hydroxylase-
deficiëntie, en laat aanvullend een 24-uurs urinesteroïdprofiel bepalen 
en genetische diagnostiek uitvoeren naar het gen CYP21A2. Gezien de 
milde klachten is een behandeling niet geïndiceerd. Met de patiënte 
en haar ouders wordt besproken dat zij halfjaarlijks gecontroleerd zal 
worden door de kinderarts-endocrinoloog. Met vragen kan zij terecht 
bij haar huisarts; bij stresssituaties, ziekte of ongeval moet zij zich met 
spoed bij een arts melden.

Het is een uitdaging om het adrenogenitaal syndroom zo vroeg 
 mogelijk te ontdekken. Foto: Hollandse Hoogte.
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uitblijvende menstruatie, bij jongens kan het leiden tot oligo-
spermie en tot penisgroei zonder toename van testisvolume. 
Symptomen die bij beide geslachten kunnen optreden, zijn 
prepubertaire groeiversnelling met een uiteindelijk kleinere 
eindlengte, pubertas praecox, acne en subfertiliteit [tabel].1,2,5

Bij de hielprik wordt de diagnose AGS gesteld op basis van 
verhoogde concentraties 17-hydroxyprogesteron en andro-
steendion in het bloed.2,5 Een vermoeden van late-onset AGS 
kan op dezelfde wijze worden bevestigd, en daarnaast kan 
een afwijkend steroïdprofiel in 24-uursurine worden ontdekt. 
Om de diagnose definitief te bevestigen is DNA-onderzoek 
noodzakelijk.1,2 Verwijs patiënt hiervoor bij voorkeur naar een 
gespecialiseerde kinderarts-endocrinoloog.

BEHANDELING EN FOLLOW-UP
Meisjes met het klassieke AGS hebben soms bij de geboorte 
een mannelijk fenotype. In dat geval wordt vaak al in de eerste 
levensmaanden begonnen met chirurgische reconstructie van 
de vrouwelijke geslachtsorganen. De operatie is complex en 
wordt alleen gedaan in gespecialiseerde ziekenhuizen. Soms is 
op de puberleeftijd nogmaals een operatie nodig.2,3,5

Voor het overige is AGS een chronische ziekte waarvan de 
gevolgen meestal goed te bestrijden zijn met suppletie van 
glucocorticoïden. De suppletie heft het cortisoltekort op en 
maakt zo een einde aan de negatieve feedback die de hypofy-
se aanzet tot overproductie van ACTH. Doordat er minder 
ACTH vrijkomt, komt er ook een eind aan de overmatige 
androgeenproductie in de bijnier en worden verdere virilisatie 
en vervroegde intreding van secundaire puberteitskenmerken 
voorkomen.2,5 Goed ingestelde patiënten kunnen een normaal 
leven leiden en hebben een normale levensverwachting.
Bij het klassieke AGS en bij de ernstigste vormen van late-on-
set AGS zal levenslange suppletie noodzakelijk zijn. Eerste keus 
is de natuurlijke vorm van cortisol, hydrocortison. Dit middel 
heeft een korte halfwaardetijd en moet driemaal daags worden 
toegediend (8 tot 12 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag). 
Bij zoutverlies kan fludrocortison worden toegevoegd, in een 
zo laag mogelijke dosis (0,12 tot 0,17 mg per m2 per dag).2

Bij oudere kinderen met late-onset AGS is er veelal nog restac-
tiviteit van 21-hydroxylase aanwezig, zodat een onderhouds-
behandeling met hydrocortison meestal niet nodig is. Wel kan 
bij deze kinderen kortdurende suppletie van glucocorticoïden 

Figuur

De steroïdsynthese in de bijnier

ACTH = adrenocorticotroop hormoon; 17 = 17α-hydroxylase; 21 = 21α-hydroxylase; 11 = 11α-hydroxylase. Het tekort aan 21α-hydroxylase leidt tot 
stijging van de testosteronproductie en daling van de cortisolproductie. Door dat laatste valt bovendien de negatieve terugkoppeling naar de hypofyse weg 
(stippellijn) en gaat deze meer ACTH produceren, waardoor de hoeveelheid precursorhormonen toeneemt.
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worden overwogen om de versnelde botrijping die het gevolg is 
van de androgeenoverproductie te onderdrukken, zodat ze een 
grotere eindlengte bereiken. Bij adolescenten kunnen hirsutis-
me, acne en oligomenorroe redenen zijn voor een behandeling 
met hydrocortison, op latere leeftijd ook fertiliteitsproblemen.6

De behandeling van een AGS is in eerste instantie in handen 
van een kinderarts-endocrinoloog of internist-endocrinoloog, 
die zich zo nodig kan laten bijstaan door een gynaecoloog, 
uroloog, klinisch geneticus of psycholoog. Zodra de patiënt 
goed is ingesteld en stabiel is, wordt de zorg overgedragen 
aan de huisarts.3 Diens opdracht zal vooral zijn de ouders 
te begeleiden en zelfvertrouwen te geven bij de behandeling 
van hun kind, en alert te blijven op mogelijke bijwerkingen 
van glucocorticoïden bij langdurig gebruik, zoals cataract, 
glaucoom, diabetes mellitus type 2, osteoporose, maagklach-
ten en hypertensie.3 Bij een goede medicamenteuze instelling 
komen deze bijwerkingen echter vrijwel niet voor.

Stressschema
Bij stress, ziekte of ongeval lopen patiënten met een AGS ver-
hoogd risico op een addisoncrisis en moet de dosis hydrocor-
tison worden verhoogd. Zowel de huisarts als de behandelend 

specialist moeten daarom de patiënt en diens omgeving er 
goed van doordringen dat zij zich direct melden bij verschijn-
selen die passen bij een dreigende addisoncrisis: braken, mis-
selijkheid, gebrek aan eetlust, krampende buikpijn en diarree, 
hoofdpijn, koorts, slaperigheid, afwezigheid of sufheid. De 
behandelend specialist zal dan de toe te dienen dosis cortisol 
bepalen en dit in een stressschema meegeven aan de patiënt.3

Psychosociale begeleiding en erfelijkheidsvoorlichting
De psychosociale gevolgen van AGS verdienen speciale 
aandacht. Meisjes met een AGS vertonen vaker jongensachtig 
gedrag en patiënten met het AGS krijgen op latere leeftijd 
minder vaak dan gemiddeld een partner of kinderen. Vaak 
is begeleiding nodig vanwege vruchtbaarheidsproblemen en 
omdat AGS een erfelijke aandoening is, kunnen patiënten ook 
behoefte hebben aan erfelijkheidsvoorlichting.7

De huisarts kan (ouders van) patiënten voor aanvullende 
informatie verwijzen naar Thuisarts.nl of naar een patiënten-
vereniging zoals de Bijniervereniging NVACP. ■
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DE KERN
■■ Het adrenogenitaal syndroom is een aangeboren, 

chronische ziekte die leidt tot virilisatie, verkorte 
eindlengte, menstruatiestoornissen en vruchtbaar-
heidsproblemen.

■■ Het klassieke adrenogenitaal syndroom wordt al bij 
de geboorte ontdekt, maar er is ook een late-onset 
type dat zich soms pas na jaren openbaart. 

■■ Met suppletie van hydrocortison, mits vroeg begon-
nen, kan de patiënt een nagenoeg normaal leven 
leiden en is ook de levensverwachting normaal.

■■ Bij de begeleiding van de patiënt moet de huisarts 
rekening houden met de mogelijkheid van een Addi-
soncrisis en de behoefte aan erfelijkheidsvoorlichting 
en vruchtbaarheidsbegeleiding.

Tabel

Symptomen van late-onset AGS

Vrouwen Mannen

vermannelijking van de uitwendige genitaliën (bijvoorbeeld clitoromegalie) penisgroei zonder toename van testisvolume
onregelmatige of uitblijvende menstruatie oligospermie
prepubertaire groeiversnelling prepubertaire groeiversnelling
pubertas praecox (pseudo-)pubertas praecox
acne acne
subfertiliteit subfertiliteit

Raaijmakers VT, Beckers PH, Willems RP. Adrenogenitaal syndroom. 
Huisarts Wet 2019;62(11):81-3. DOI:10.1007/s12445-019-0307-4.
Maastricht University: V.T.P. Raaijmakers, masterstudent Geneeskun-
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beckers@maastrichtuniversity.nl. Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 
R.P.P. Willems, kinderarts.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Tongcarcinoom komt zelden voor bij jongvolwassenen, maar 
naar verwachting stijgt de incidentie door een toename van 
infecties met het humaan papillomavirus. De huisarts kan 
een tongcarcinoom vaak van andere aandoeningen van de 
tong onderscheiden op basis van de anamnese en het licha-
melijk onderzoek. Bij twijfel over de diagnose kan de kaak-
chirurg een biopt nemen. Wij beschrijven een casus van een 
23-jarige patiënte met een pijnlijke zwelling van de tong, 
waarbij de aios de diagnose tongkanker aanvankelijk miste. 

STEEDS VAKER OP JONGE LEEFTIJD 
De incidentie van hoofd-halstumoren in Nederland is 3000 
per jaar.1 In 10% van de gevallen gaat het om een tongcar-
cinoom. De klassieke patiënt met tongkanker is een man 
van middelbare leeftijd met een voorgeschiedenis van alco-
hol- en/of nicotinemisbruik. Bij jonge mensen (< 30 jaar) 
komt tongcarcinoom veel minder vaak voor; in Nederland 
gemiddeld vier keer per jaar. Bij de jongere patiënten wor-
den hoofd-halstumoren vaak veroorzaakt door het humaan 
papillomavirus (HPV), in het bijzonder HPV-type 16.2 Ook 
het tongcarcinoom kan door HPV veroorzaakt worden. Met 
de toenemende incidentie van HPV-infecties zal ook de inci-
dentie van hoofd-halstumoren bij jonge mensen stijgen. Zo 
is de prevalentie van HPV-infectie bij orofarynxcarcinomen 
toegenomen van 41% in het jaar 2000 tot 72% in de periode 
2005-2009.3 De huidige HPV-vaccinatie beschermt ook tegen 
HPV-gerelateerde hoofd-halstumoren,4 maar de vaccinatie-
graad is slechts 45,5% en het Nederlandse rijksvaccinatiepro-
gramma biedt deze vooralsnog alleen aan meisjes aan.5

EEN PIJNLIJKE, HARDE ZWELLING VAN DE TONG
De patiënte bemerkte een witte verkleuring van de tong 
(leukoplakie) [figuur 1]. Deze premaligne afwijking ontaardt 
bij 24% van de gevallen in een maligniteit.6 Patiënten met een 

Tongcarcinoom op jonge leeftijd 
Miriam Roman, Kristel van Asselt

CASUS
Een vrouw van 23 jaar met blanco voorgeschiedenis komt op het 
spreekuur bij de aios. Ze heeft sinds enkele weken een pijnlijke zwelling 
van de tong en heeft daarvoor een witte vlek op haar tong gehad. De 
patiënte is bang voor tongkanker. Ze rookt niet en gebruikt weinig 
alcohol. Bij onderzoek van de tong blijkt aan de linkerzijde sprake van 
een harde zwelling met erosies. De aios stelt de waarschijnlijkheids
diagnose bijtfibroom en adviseert haar bij aanhoudende klachten naar 
de tandarts te gaan. Drie maanden later bezoekt ze de tandarts, die 
haar direct doorverwijst naar de kaakchirurg. Deze stelt de diagnose 
stadium IV tongcarcinoom. 

Figuur 1 Leukoplakie

Figuur 2 Een tongcarcinoom

Figuur 3 Het bijtfibroom
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tongcarcinoom hebben vaak een zwelling of ulcus in de tong 
[figuur 2]. Aanvankelijk is deze asymptomatisch, maar bij 
doorgroei ontstaan pijnklachten en mobiliteitsverlies van de 
tong, waardoor spraak- en slikproblemen kunnen optreden. 
De pijn kan uitstralen naar de kaak, hals en oren. Bij on-
derzoek van de tong wijst een geïndureerde zwelling op een 
maligniteit. Verder let de huisarts op lymfadenopathie van de 
hals, vooral submandibulair en dorsaal van het kaakkopje. Een 
biopt van de laesie kan de diagnose bevestigen.
De aios in de casus stelde de werkdiagnose fibroom, een 
afwijking die veroorzaakt wordt door chronische irritatie van 
onder andere bijten of een slecht passende gebitsprothese. 
Een fibroom zit echter meestal op het wangslijmvlies of op de 
tongpunt, maar kan zich soms ook presenteren op de laterale 
tongrand. Een andere benigne tumor van de mondholte is 
het papilloom, een wratachtige afwijking veroorzaakt door 
het HPV-virus. Noch het fibroom, noch het papilloom geeft 
doorgaans pijnklachten en beide groeien exofytisch, in tegen-
stelling tot het tongcarcinoom [figuur 3].
In de differentiële diagnose van het tongcarcinoom staan 
verder lichen planus, een benigne ulcus en lues. Lichen planus 
kan zich voordoen als meerdere witte, reticulaire, symmetri-
sche afwijkingen in de mond (wickhamstriae), maar ook als 
een rode, erosieve, pijnlijke vorm, die op een tongcarcinoom 
kan lijken. Deze aandoening geeft vaak ook laesies op de huid 
en andere slijmvliezen. Een benigne ulcus heeft geen geïn-
dureerde randen, in tegenstelling tot een tongcarcinoom. Tot 
slot heeft een ulcus bij lues wel geïndureerde randen, maar dit 
type ulcus is pijnloos.

TEN ONRECHTE GERUSTGESTELD
Hoofd-halstumoren komen dus, hoewel met een lage inciden-
tie, voor bij jonge mensen. Door een stijgende incidentie van 
HPV-infecties in de mond-keelholte neemt ook de incidentie 
van tumoren toe. De tijdsduur tussen presentatie en verwijzing 
was in deze casus drie maanden. Twee maanden na het consult 
met de aios had de patiënte de opleider van de aios gecon-
sulteerd in verband met keelpijn. De opleider was niet op de 
hoogte van de tongklachten en de afwijking van de tong was 
tijdens dit consult bij inspectie van de keel niet opgevallen.
Toen de diagnose tongkanker eenmaal gesteld was, heeft er 
een nagesprek plaatsgevonden met de patiënte, haar moe-
der, de aios en de opleider. Hierbij bleek dat de patiënte ten 
onrechte gerustgesteld was, omdat de aios ervan overtuigd 
was dat tongcarcinoom niet op jonge leeftijd voorkomt. Ze gaf 
aan dat de geruststelling voor haar een drempel vormde om 
opnieuw een afspraak te maken over de aanhoudende klach-
ten. Ze verzocht de aios om haar verhaal met collega’s te delen, 

om huisartsen ervan bewust te maken dat tongkanker ook op 
jonge leeftijd voorkomt.
De patiënte is behandeld met een operatie, adjuvante chemo-
therapie en radiotherapie. Zij heeft restschade in de vorm van 
spraak- en slikproblemen. Ook heeft ze door de chemothe-
rapie risico op subfertiliteit. Enkele maanden later blijkt dat 
het tongcarcinoom uitgezaaid is naar haar bovenarm, long, 
bijnier en peritoneum. Dit was onverwacht, omdat de kans op 
uitzaaiingen kleiner dan 10% is.7 De patiënte krijgt hiervoor 
immunotherapie. 

ZELDZAAM MAAR ZICHTBAAR
Wat deze casus ons leert is ten eerste dat tongcarcinoom als 
gevolg van HPV-infectie, hoewel zeldzaam, ook op jonge leef-
tijd kan voorkomen. We moeten onze patiënten altijd instrue-
ren om terug te komen bij aanhoudende klachten, ook als we 
zelf niet aan een ernstige diagnose denken. Daarnaast raden 
we aan om patiënten met een pijnlijke, geïndureerde zwelling 
van de tong te verwijzen naar een kaakchirurg voor een biopt 
wanneer deze langer dan drie tot vier weken bestaat, en al dan 
niet voorafgegaan wordt door leukoplakie. ■
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Casuïstiek

Het syndroom van Lemierre is een zeldzame, maar zeer 
gevaarlijke complicatie van een faryngitis of tonsillitis en 
treft vooral gezonde tieners en jongvolwassenen. Ongeveer 
een op de vijf huisartsen komt dit syndroom eens in zijn 
carrière tegen. Er bestaan weinig specifieke voorspellende 
symptomen in de beginfase van het syndroom. Vroege her-
kenning is dus niet eenvoudig.

Wanneer een patiënt een faryngotonsillitis heeft, zal iedere 
huisarts alert zijn op complicaties als een peritonsillair abces 
en lymfadenitis colli. Het syndroom van Lemierre is echter bij 
weinig huisartsen bekend. De NHG-Standaard Acute keelpijn 
meldt hierover alleen iets in de noten: ‘Vena-jugularis-trom-
bose (Lemierre-syndroom) vormt een zeldzame complicatie 
van een peritonsillair abces’ en ‘Het zeer zelden voorkomende 
Lemierre-syndroom kan optreden bij zowel een faryngotonsil-
litis als bij een abces.’1 

VROEGE HERKENNING CRUCIAAL
Het ziektebeeld, ook wel post-anginale sepsis genoemd, werd 
voor het eerst gemeld in 1900. Pas in 1936 beschreef de Franse 
microbioloog Lemierre twintig ziektegevallen, waarbij achttien 
van de twintig patiënten overleden. Meestal ligt de oorzaak bij 
het micro-organisme Fusobacterium necrophorum, een anaë-
robe, gramnegatieve staafvormige bacterie, die als commens-
aal voorkomt in de keel. Het beeld kan zich op elke leeftijd 
voordoen, maar in meer dan 70% van de gevallen betreft het 
tieners en jongvolwassenen met een blanco voorgeschiedenis.2 
Vroege herkenning is cruciaal voor de overlevingskans.

Beloop in drie fasen
Het beloop kent drie fasen [online figuur 1].
Fase I: de primaire infectie is meestal een tonsillitis of faryn-
gitis (87%), maar kan ook een sinusitis, mastoïditis of een 
tandheelkundige infectie betreffen.3

Fase II: de initiële infectie breidt zich vaak binnen één week 
uit naar de laterale faryngale ruimte. Door invasie rond de 
vena jugularis interna of door uitbreiding van de peritonsillai-
re vaten ontstaan septische tromboflebitis en trombusvorming 
in de vena jugularis interna.4 [Figuur 2] maakt duidelijk hoe 
de tonsil is gelokaliseerd ten opzichte van de vena jugularis in-
terna. Vroege klinische aanwijzingen voor uitbreiding van de 

infectie kunnen bestaan uit aanhoudende koorts, een verslech-
terend klinisch beeld na één week, een stijve nek of eenzijdige 
zwelling in de hals (kaakhoek – musculus sternocleidomastoi-
deus), trismus en/of zenuwuitval.2,5 De initiële symptomen 
van faryngotonsillitis kunnen juist opknappen, zoals ook in de 
casus het geval was. Verder kan er sprake zijn van een pijnlijke 
geïndureerde huid, een cervicale cellulitis of het zogenaamde 
cord sign: een palpabel hard, pijnlijk koord aan de anterieure 
zijde van de m. sternocleidomastoideus als teken van indura-
tie/trombosering van de vena jugularis interna.6 Soms zijn de 
klachten in deze fase nog steeds heel subtiel. De helft van de 
patiënten vertoont geen significante afwijkingen.7

Fase III: in deze fase volgt bacteriëmie met hematogene 
verspreiding van infectieuze micro-embolische strooihaar-
den. Het vaakst zijn de longen aangedaan (92%), maar ook 

CASUS
Een 24-jarige vrouw met blanco voorgeschiedenis meldt zich voor 
de tweede keer binnen een week op het spreekuur. Drie dagen eerder 
stelde haar huisarts een faryngotonsillitis vast. Haar oorspronkelijke 
keelklachten en koorts zijn volledig verdwenen, maar ze ervaart nu 
pijn aan de linkerzijde van de hals en is erg vermoeid. Bij lichamelijk 
onderzoek blijkt dat ze pijn heeft bij actieve nekbewegingen met links 
in de hals multipele, kleine, pijnlijke lymfekliertjes palpabel. Er zijn geen 
aanwijzingen voor een peritonsillair infiltraat/abces of lymfadenitis 
colli. Afgesproken wordt om zo nodig opnieuw te komen.
Drie dagen later meldt de patiënte zich met spoed vanwege een acute 
progressieve, pijnlijke zwelling van de hals. Ze voelt zich steeds zieker, 
is kortademig, voelt pijn bij ademhalen en hoest enkele malen bloed op. 
Sinds één uur kan zij ook niet meer de linker mondhoek bewegen.
Bij onderzoek maakt de vrouw een zeer zieke indruk, houdt de nek vol-
ledig stijf en heeft nauwelijks kracht om te lopen. ABCDE-onderzoek:
A: Vrij. Uvula in midline, tonsillen normaal, geen abces.
B: Tachypneu 30 tot 40/min, gebruik van hulpademhalingsspieren, 
SpO2 95%, frequent hoestend, diffuus thoracale pijn. Pulm: VAG zonder 
bijgeluiden.
C: Zeer bleek, RR 120/60 mmHg, pols 100/min r.a.
D: EMV-score 15. Hersenzenuwen: perifere facialisparese links, 
 dys artrie.
E: T 36,9 °C. Zwelling van ongeveer 5 bij 5 centimeter bij de kaakrand/
hoog jugulair links, zeer pijnlijk, niet rood.
Aanvullend onderzoek: CRP > 200 mg/l.
Ze wordt per ambulance met spoed ingestuurd vanwege het snel-pro-
gressieve en ernstige infectieuze beeld. Op de CT-scan is trombus-
vorming te zien in de vena jugularis interna links en er zijn septische 
embolieën in de longen, wat past bij het syndroom van Lemierre. Kort 
daarop raakt de patiënte respiratoir en hemodynamisch instabiel. Ze 
wordt overgeplaatst naar de intensive care en komt aan de beademing.

Denk bij keelpijn en nekpijn ook aan 
syndroom van Lemierre
Linda van Ooijen, Willemijn de Graaf, Carel Veldhoven
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in spieren, gewrichten, het abdomen en de hersenen kunnen 
abcessen voorkomen. Het klinische beeld is afhankelijk van 
de lokalisatie van de embolieën. Bij een fulminant beloop ont-
staat een septische shock met multiorgaanfalen. Dit gevorder-
de stadium heeft een hoge mortaliteit (4 tot 18%).3

Incidentie
Momenteel wordt de incidentie van het syndroom van Le-
mierre geschat op 3,6 per miljoen per jaar (en zelfs 14,4 per 
miljoen per jaar in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar).8 
Dit komt neer op ongeveer 62 gevallen per jaar in heel Neder-
land. Waarschijnlijk ligt de incidentie, vanwege de onbekend-
heid van het ziektebeeld, in werkelijkheid hoger. De diagnose 
kan worden gesteld met een echodoppler van de vena jugula-
ris interna, CT of MRI.4

Behandeling
De behandeling is tweeledig. Allereerst is het van belang om 
zo vroeg mogelijk te starten met intraveneuze antibiotica met 
een brede dekking, en deze later toe te spitsen op basis van 
bloedkweken. Als tweede stap kan chirurgische drainage van 
aanwezige abcessen plaatsvinden.

BESCHOUWING
Helaas zijn de typische symptomen weinig onderscheidend 
[online tabel]. Huisartsen moeten dus vooral varen op hun 
klinische blik en het pluis/niet-pluisgevoel. Wees alert bij uni-
laterale klachten, ook als er geen tekenen zijn van een periton-
sillair abces/infiltraat of lymfadenitis colli. Ook als een patiënt 
zich in korte tijd meermaals meldt, is dit reden tot alertheid.
Zou een CRP-bepaling in een eerder stadium wellicht tot 

een ander beleid hebben geleid? De huidige NHG-Standaard 
ontraadt het verrichten van een CRP-bepaling bij acute 
keelpijn: de CRP-test helpt niet om patiënten te selecteren die 
daadwerkelijk baat hebben bij antibiotica.1 In geval van een 
afwijkend beloop kan een zeer hoog CRP (> 200) echter wel 
helpen om op het spoor te komen van dit ernstige ziektebeeld. 
Had deze complicatie voorkomen kunnen worden door in een 
vroeg ziektestadium te starten met een antibioticum? Tijdens 
het tweede contactmoment bestonden er geen aanwijzingen 
voor een peritonsillair abces of infiltraat. Daarom was er voor 
de huisarts geen reden om amoxicilline/clavulaanzuur voor 
te schrijven (conform de NHG-Standaard Acute keelpijn). De 
literatuur beschrijft bovendien situaties waarbij patiënten, on-
danks gebruik van een breedspectrumantibioticum, alsnog het 
syndroom van Lemierre ontwikkelden.9 Wanneer de huisarts 
ervoor had gekozen om met feneticilline te starten, zou het 
ziektebeloop in ieder geval niet zijn beïnvloed: feneticilline is 
een smalspectrumpenicilline en beschermt niet tegen gramne-
gatieve staven.
Naar schatting wordt 10% van alle tonsillitiden bij adolescen-
ten en jongvolwassenen door Fusobacterium necrophorum 
veroorzaakt en ontwikkelt slechts een op de 400 personen bin-
nen deze subgroep het syndroom van Lemierre.10 Vaker en/
of eerder (breedspectrum)antibiotica voorschrijven bij acute 
keelpijn is dus niet de oplossing.11

De relatieve onbekendheid, de ernst van het ziektebeeld en de 
hoge mortaliteit maken meer aandacht voor dit onderwerp 
wenselijk. De verwachting is immers dat een op de vijf huis-
artsen dit beeld ooit in zijn of haar carrière zal tegenkomen. 
Bij verdenking op het syndroom van Lemierre luidt het advies 
om de patiënt altijd laagdrempelig te verwijzen naar de tweede 
lijn.

CONCLUSIE
Laten we het syndroom van Lemierre vooral niet vergeten als 
een gevaarlijke complicatie van een faryngotonsillitis, juist 
ook bij gezonde, jonge mensen. Denk aan het syndroom van 
Lemierre bij progressieve malaise in combinatie met het ont-
staan van een unilateraal pijnlijke, gezwollen hals en eventuele 
pulmonale klachten, korte tijd na het doormaken van een 
keelinfectie. Blijf ook alert indien een patiënt zich in korte tijd 
meermaals meldt, ook als er al een antibiotische behandeling 
gestart is. ■

LITERATUUR EN AUTEURSGEGEVENS
Literatuurlijst en auteursgegevens staan bij dit artikel op henw.org.
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Figuur 2

Anatomie van de keel: de tonsil versus de vena jugularis interna

VERVOLG CASUS
Enkele dagen na start intraveneuze antibiotica en plaatsing van meer-
dere thoraxdrains stabiliseert de patiënte. Naast abcessen in de longen 
heeft ze een intracerebraal en een vertebraal abces. Fusobacterium 
necrophorum blijkt de ziekteverwekker. Na twee weken kan ze van de 
beademing af en na vier weken naar huis. Daar krijgt ze nog wekenlang 
antibiotica, totdat de abcessen voldoende zijn geslonken. Haar facialis-
paralyse herstelt niet. De patiënte hoopt dat huisartsen het syndroom 
van Lemierre na het lezen van dit artikel beter zullen herkennen.
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Casuïstiek

Antwoord ecg ‘QRS-complex’
1. Beschrijving volgens ECG-10+

ECG
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn in 10 seconden 20 

QRS-complexen te zien, de frequentie is dus 120/min. Het 
basisritme is regelmatig. Het interval tussen respectieve-
lijk de QRS-complexen 1 en 3, 6 en 8, 11 en 13, 16 en 18 
is namelijk constant 25 mm (1 sec). Dit basisritme wordt 
echter veelvuldig onderbroken door extra slagen. Er is 
dus een regelmatige basis met veel onregelmatig vallende 
complexen.

2. As | De extra slagen hebben een andere bron en daarom 
ook een andere as dan het basisritme. De hartas moet dus 
worden bepaald door te kijken naar het basisritme in de 
extremiteitsafleidingen. Complex 1, 3, 6 en 8 maken deel 
uit van dit basisritme. Voor deze complexen geldt dat af-
leiding II het meest positieve QRS-complex laat zien (dit 
past bij een as van +60 graden), en afleiding III het meest 
iso-elektrisch is (dit past bij een as van +30 graden). De 
as van de basisslagen bevindt zich dus tussen +30 en + 60 
graden, en is daarmee normaal. 

3. P-top | De P-toppen zijn niet goed te onderscheiden. Er 
is geen mooie basislijn, en er zijn veel extra slagen. Op 
diverse plekken zijn er wel potentiële P-toppen te zien, 
zoals vóór QRS-complex 1 en 3. Er zijn echter nergens 
consistente P-toppen te identificeren. 

4. PQ-tijd | Niet te beoordelen.
5. Q | Niet afwijkend.
6. QRS | De QRS-complexen van de basisslagen zijn slank, 

hebben een normaal voltage, een normale R-progressie en 
zijn dus normaal. De extra slagen hebben een wisselende 
breedte en vorm en zijn pathologisch. Zie verder punt 10. 

7. ST-segment | Door de wisselende basislijn niet altijd 
makkelijk te beoordelen. Geen opvallende ST-depressie 
of elevatie bij de basisslagen. Al met al geen duidelijke 
afwijkingen.

8. T-top | Door de wisselende basislijn moeilijk te beoorde-
len. De basisslagen hebben nauwelijks zichtbare T-top-
pen. Niet te beoordelen.

9. QT-tijd | De T-toppen zijn niet goed te onderscheiden. 
Niet te beoordelen.

10. Ritme | In de QRS-complexen zijn drie terugkerende 
varianten te onderscheiden:

■■ QRS-complexen 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16 en 18 vormen de 
regelmatige basisslagen. Deze complexen vertonen 
regelmaat met een terugkerend RR interval van 25 mm 
tussen complex 1 en 3, 6 en 8, enzovoorts, zoals bij 
punt 1 aangegeven. De P-toppen zijn echter niet con-
sistent. Deze acht complexen maken dus deel uit van 

een sinusritme dan wel een nodaal ritme (een regelma-
tig ritme vanuit de AV-knoop, zonder P-toppen). 

■■ QRS complexen 5, 10, 15 en 20 hebben dezelfde smalle 
en normale vorm als de regelmatige basisslagen maar 
vallen te vroeg, het RR interval tussen slag 3 en 5 is bij-
voorbeeld minder dan de 25 mm die in het basisritme 
telkens te zien is. Dit zijn dus vier supraventriculaire 
extrasystoles. 

■■ QRS-complexen 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17 en 19 vallen 
eveneens buiten het basisritme maar zijn verbreed. Dit 
zijn acht ventriculaire extrasystoles (VESsen). In één 
afleiding zijn er telkens twee vormvarianten te zien, er 
is dus sprake van multiforme VESsen. Dat betekent dat 
de VESsen niet uit dezelfde plek in de ventrikel komen. 
Er zijn nooit drie of meer VESsen achter elkaar (want 
dan zou er sprake zijn van non-sustained VT). De 
QRS-complexen overlappen elkaar niet, ze zijn dus niet 
‘fusiform’. Zowel non-sustained VT’s als fusiforme (dat 
wil zeggen elkaar overlappende) complexen geven een 
verhoogde kans op levensbedreigende ritmestoornissen.

Concluderend: er is een regelmatig basisritme, met vier supra-
ventriculaire extrasystoles en acht ventriculaire extrasystoles 
uit twee verschillende plekken in de ventrikel.

Voor gevorderden
Elke eerste VES in elke afleiding (QRS-complex 2, 7, 12 en 
17) is steeds erg breed (circa 4,5 mm = 180 ms) en heeft een 
LBTB-achtige vorm en horizontale as. De bron hiervan ligt 
dus in de rechterventrikel.
Elke tweede VES in elke afleiding (QRS complex 4, 9, 14 en 
19) is steeds wat smaller (circa 3,5 mm =140 ms) en heeft een 
rechter as. Deze variant heeft dus een oorsprong hoog in de 
linkerventrikel.

CONCLUSIE
Palpitaties en onwelbevinden. Er is in de basis een sinus- dan 
wel AV-nodaal ritme met diverse (supra)ventriculaire extra-
systoles. De ventriculaire extrasystoles zijn multiform. De 
extra slagen vertonen geen fusie (dat wil zeggen dat ze elkaar 
overlappen), noch een patroon van non-sustained VT. Er is 
in de basis een sinus- dan wel AV-nodaal ritme met diverse 
(supra)ventriculaire extrasystoles. De ventriculaire extrasysto-
les zijn multiform. De extra slagen vertonen geen fusie (dat 
wil zeggen dat ze elkaar overlappen), noch een patroon van 
non-sustained VT. 
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2. Diagnose en beleid

Extrasystoles hebben vaak een milde connotatie. Eén (S)VES 
op een ecg is dan ook meestal geen reden tot zorg. Frequente 
VESsen of VESsen uit meerdere bronnen (te herkennen aan 
een multiform aspect) zijn minder alledaags, maar hoeven 
niet op ernstige pathologie te wijzen. Wanneer extrasystolen 
elkaar heel snel opvolgen en elkaar overlappen (fusiform 
aspect) of wanneer er drie of meer VESsen achter elkaar 
optreden (non-sustained VT) is het risico op ontwikkeling 
van een ventricualire ritmestoornis groter. Fusiforme VES-
sen of een non-sustained VT zijn dan ook alarmsignalen. In 
onderstaand voorbeeld (een ecg van een andere patiënt) is er 
sprake van beide fenomenen: met drie VESsen achter elkaar 
is er non-sustained VT en de slagen volgen elkaar snel op (de 
depolarisatiefase (QRS-complex) van een hartslag begint al 
terwijl de repolarisatie (T-top) van de voorafgaande slag nog 
niet is afgerond).

Terug naar de patiënt in de casus: er is geen onderliggende 
hartritmestoornis op zijn ecg. De extrasystoles treden vaak 
op en de ventriculaire extra slagen zijn weliswaar multiform, 
maar gezien het slaaptekort en het gebruik van grote hoeveel-
heden cafeïne en amfetamine is er een duidelijke oorzaak voor 
deze extrasystolen. Alarmsignalen als fusiformiteit (QRS-com-
plexen die elkaar overlappen) of non-sustained VT zijn er 
niet. De patiënt krijgt het advies te rusten, bij te slapen, de 
koffie te beperken en de amfetamine achterwege te laten. 
Poliklinisch volgde er in deze casus nog een echo van het hart 
(geen afwijkingen) en een holteronderzoek. Daarbij waren nog 
wel extrasystoles waar te nemen, maar veel minder frequent. 
Bovendien waren er ook in de holteranalyse geen alarmerende 
bevindingen (zoals non-sustained VT).

➤ De oplossing van uw diagnose ‘jeuk en blaren’ op pagina 29 
is is antwoord d) Bulleus pemfigoïd.
Dit een auto-immuun blaarziekte die vooral voorkomt bij 
ouderen. De blaren ontstaan door antistoffen die zijn gericht 
tegen een van de onderdelen van het basale membraan. 
Daardoor is het splijtingsniveau laag en ontstaan er stevige 
blaren die niet gemakkelijk kapotgaan. Waarschijnlijk speelt 
veroudering van het immuunsysteem een belang rijke rol bij de 
ontstaanswijze. Bulleus pemfigoïd kan worden uitgelokt door 
bepaalde medicijnen, zoals furosemide. 
Klinisch zijn er stevige blaren zichtbaar, gevuld met  helder 
vocht of hemorrhagische inhoud op een rode huid. De onder-
benen zijn vaak als eerste aangedaan. In de helft van de geval-

len doen de slijmvliezen ook mee, vooral de orale mucosa. De 
patiënt heeft meestal last van jeuk en die jeuk kan maanden 
voorafgaan aan het ontstaan van de blaren. De behandeling 
bestaat over het algemeen uit het opstarten van corticoste-
roïden (ruime applicatie van topicale corticosteroïden klasse 
3 over het gehele lichaam met uitzondering van het gezicht, of 
hoge dosering prednison oraal), eventueel in combinatie met 
een corticosteroïdsparende therapie. 

LITERATUUR
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Nieuws

De werkdruk van huisartsen is hoog en wordt nog hoger 
door veroudering van de bevolking en een dreigend tekort 
aan huisartsen. Een oplossing is om verpleegkundigen taken 
te laten overnemen van de huisarts. De auteurs van een 
cochranereview bekeken wat patiënten, huisartsen en ver-
pleegkundigen hiervan vinden en welke ervaring ze hiermee 
hebben. Daaruit blijkt dat goede scholing, goede verwijsmo-
gelijkheden, duidelijke taakverdeling en goede begeleiding 
randvoorwaarden voor succes zijn. 

De auteurs zochten naar kwalitatief onderzoek waarin menin-
gen werden gepresenteerd over en randvoorwaarden voor het 
verschuiven van taken van de huisarts naar een verpleegkun-
dige.1 Ze includeerden 66 onderzoeken. 
Patiënten wisten weinig over de rol van de verpleegkundige in 
de eerste lijn en hadden verschillende opvattingen over welke 
taken door verpleegkundigen kunnen worden uitgevoerd. Ze 
hadden voorkeur voor de huisarts bij medische taken. Bij pre-
ventieve of follow-up zorg accepteerden zij verpleegkundigen. 
Ook de huisartsen en verpleegkundigen gaven deze voorkeur 
aan. Zowel huisartsen als verpleegkundigen zagen taakver-
schuiving als een manier om de toegang tot en de continuïteit 
van de zorg te verbeteren.
Verpleegkundigen dachten dat nauwe samenwerking met en 
vertrouwen van de huisarts belangrijk zijn om hun bredere 
rol vorm en status te geven. Zij vonden de samenwerking 
met de huisarts echter soms moeilijk. Verder wilden zij graag 
goede scholing voor deze nieuwe taken hebben en dachten 
zij dat taakuitbreiding leidt tot meer vaardigheden, motiva-
tie, zelfstandigheid en verbetering van de kwaliteit van zorg 
voor hun patiënten. Ook het vooruitzicht op een hoger salaris 
werkte motiverend. Huisartsen waardeerden de taakverschui-
ving zodra hun werklast erdoor afnam. Zowel huisartsen als 
verpleegkundigen benadrukten het belang van voldoende 
ondersteunend personeel, goede verwijsmogelijkheden, dui-
delijke taakverdeling en een goede begeleiding. 
De auteurs gebruikten de GRADE-CERQual-methode om de 
betrouwbaarheid van de gevonden resultaten te bepalen, deze 
was voor de meeste resultaten matig. De methodologische be-
perkingen werden bepaald met de ‘modified Critical Appraisal 
Skills Programme’ tool. De helft van de onderzoeken had weinig 
beperkingen, de andere helft matige tot ernstige beperkingen.
In Nederland is taakherschikking naar de praktijkondersteuner 
huisartsenzorg (poh) voor geprotocolleerde zorg voor chroni-
sche aandoeningen vijftien jaar geleden al ingezet en sinds-
dien sterk gegroeid. Zo waren er in 2011 circa 1900 fte poh’s 
werkzaam in de huisartsenpraktijk. In 2016 was hun aantal 
meer dan verdubbeld (4300 fte) en dit zal gezien de verwachte 
toename in het aantal patiënten met een chronische aandoe-

ning alleen maar toenemen.2 Daarnaast is er, met het oog op de 
veranderende zorgvraag, in 2018 een nieuw competentieprofiel 
voor de praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (pvh) vast-
gesteld. Daarmee kan de groeiende groep patiënten worden 
bediend met hoogcomplexe aandoeningen zoals kwetsbare, 
thuiswonende ouderen en patiënten met multimorbiditeit met 
integraal en protocoloverstijgend handelen. Voor de huidige, in 
ketenzorg getrainde poh’s (diabetes mellitus, COPD en CVRM) 
is deze benadering niet gemakkelijk in te vullen. De zorg die de 
pvh kan leveren is dan ook een aanvulling op die van de poh. 
Toevoegen van een pvh aan het team van de huisartsenvoor-
ziening is een keuze van de huisartsenpraktijk, afhankelijk van 
praktijkgrootte, de samenstelling van de patiëntenpopulatie 
en de situatie op de arbeidsmarkt. Uitbreiding van het aantal 
verschillende typen medewerkers in de huisartsenpraktijk 
vraagt om goede afstemming, afbakening van competenties en 
scherpe definiëring van doorgroeimogelijkheden van poh naar 
pvh. Deze cochranereview geeft enkele belangrijke randvoor-
waarden voor een soepele taakverschuiving. ■
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Dit is een PEARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de 
Cochrane Database of Systematic Reviews.
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De zorgvraag in de eerste lijn verandert. Die ontwikkeling 
vraagt om samenwerking van verschillende eerstelijnspro-
fessionals, onder wie huisartsen. Goede samenwerking is 
echter lastig en vraagt om specifieke competenties. Nieuw 
onderzoek buigt zich over de vraag hoe artsen in opleiding 
tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde kunnen worden 
ondersteund in het ontwikkelen van interprofessionele 
samenwerkingscompetenties op de werkplek.

Ouderen wonen steeds langer thuis, er zijn steeds meer 
patiënten met complexe problemen en een deel van de zorg 
verschuift van de tweede naar de eerste lijn. Samenwerking is 
daarom van belang, zoals ook verwoord in de nieuwe kern-
waarde van de huisartsgeneeskunde ‘gezamenlijk’.1-3 In de 
praktijk blijkt samenwerking echter niet zo eenvoudig. Zo is er 
in multidisciplinair overleg vaak sprake van onduidelijkheid 
over de rollen, gebrek aan structuur of dominantie van een 
teamlid.4,5 Daarnaast overschatten professionals hun samen-
werkingscompetenties.5 
De competentie ‘samenwerken’ is, nationaal en internatio-
naal, al enige tijd opgenomen in het medisch curriculum en 
het competentieprofiel van de huisarts. In de Nederlandse 
uitwerking van het competentieprofiel ligt de nadruk op de 
huisarts als leider en verwijzer.6 Dit impliceert dat iedere zorg-
professional op zijn eigen terrein blijft en werkt aan zijn eigen 
zorgplan. Complexe zorg vraagt echter om een gezamenlijk 
zorgplan waarbij ieder elkaars expertise aanvult.7,8 Samenwer-
ken en het kunnen opstellen van een gezamenlijk zorgplan 
is een longitudinaal proces waarbij vertrouwen wordt opge-
bouwd, zodat zorgprofessionals durven te vertrouwen op de 
expertise van de ander. Het doel is om integrale zorg te leveren 
waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat. Hiervoor 
is het nodig dat de zorgprofessional over de grenzen van zijn 
eigen professie durft te kijken en weet wat de ander de patiënt 
kan bieden. Om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren, 
moeten samenwerkingspartners regelmatig samen reflecteren 
op hun handelen en samenwerking.
In het leerproces van de aios staat het werkplekleren centraal. 
Binnen de kaders van het opleidingsplan van de huisartsop-
leiding bepalen aios hierbij zelf hun leerdoelen.9 Tijdens het 
werkplekleren doorloopt hij een leercyclus van leren en reflec-
teren. Feedback is daarbij essentieel.10,11 Bij het ontwikkelen 
van interprofessionele samenwerkingscompetenties ligt het 
voor de hand om ook professionals met wie wordt samenge-
werkt te betrekken in de leercyclus. Het is hierbij nog de vraag 
hoe opleiders kunnen worden ondersteund in hun coachende 
rol tijdens het zelfsturend leren van de aios en hoe zorg- en 

welzijnsprofessionals de ontwikkeling van interprofessionele 
samenwerkingscompetenties van aios kunnen stimuleren.
Dit onderzoek richt zich op de leerbehoefte en competenties 
van aios om interprofessioneel te kunnen samenwerken. Ook 
wordt onderzocht hoe tools en andere zorg- en welzijnsprofes-
sionals de aios en hun opleiders hierbij kunnen ondersteunen. 
Om deze vragen te beantwoorden, kiezen we voor de metho-
dologie van design-based research.12 Daarbinnen gebruiken we 
een mixed-methods aanpak, met onder andere de nominale 
groepstechniek, contextmapping en action research. De eerste 
resultaten van dit onderzoek worden eind 2019 verwacht. ■ 
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Ongeveer de helft van alle medicatiegerelateerde acute 
ziekenhuisopnames is potentieel te voorkomen. Van deze 
ziekenhuisopnames is 18% het gevolg van symptomen als 
syncope, vallen en duizeligheid. Deze symptomen zijn 
geassocieerd met het gebruik van (meerdere) antihyperten-
siva. Nieuw onderzoek van het Erasmus MC en het Nivel 
richt zich op de vraag of afbouwen van antihypertensiva bij 
ouderen het aantal ziekenhuisopnames door vallen en duize-
ligheid kan voorkomen en daarmee de kwaliteit van leven bij 
ouderen kan verhogen. 

Doordat kwetsbare oudere patiënten vaak niet zijn vertegen-
woordigd in onderzoeken waarop de richtlijnen zijn geba-
seerd, is de behandeling met antihypertensiva in deze groep 
minder eenduidig dan bij jongere patiënten.1-4 Daarnaast zijn 
oudere patiënten over het algemeen vatbaarder voor bijwer-
kingen, waardoor ze een risicogroep zijn voor medicatiege-
relateerde ziekenhuisopnames.2,3 De kwetsbaarheid van deze 
patiënten is ook de reden dat de huidige NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) een terughou-
dend beleid adviseert bij ouderen.3

Uit onderzoek blijkt dat voorafgaand aan de ziekenhuisopname 
van een oudere patiënt vaak reeds signalen, zoals duizeligheid, 
bekend waren bij de huisarts.2-5 Bij deze patiënten zou een 
proces van verantwoord afbouwen van ongewenste antihyper-
tensiva door een zorgprofessional uitkomst kunnen bieden.
In dit nieuwe onderzoek worden patiënten die in aanmerking 
komen voor het afbouwen van antihypertensiva geselecteerd 

met een klinische beslisregel. Deze regel selecteert patiënten 
met de volgende kenmerken: > 75 jaar, gebruik meerdere an-
tihypertensiva en ervaren mogelijke bijwerkingen gerelateerd 
aan antihypertensiva, zoals duizeligheid en vallen. Na selectie 
kan de huisarts, samen met de patiënt, bepalen of de medicatie 
daadwerkelijk wordt afgebouwd. De onderzoekers gaan ook na 
of het proces van afbouwen, een proces met veel belemmerin-
gen in de praktijk, met shared decision making beter verloopt. 
Het hoofddoel van dit onderzoek is om na te gaan of het af-
bouwen van antihypertensiva leidt tot het verlagen van medi-
catielast en bijwerkingen (en ziekenhuisopnames) en wat voor 
effect dit heeft op de kwaliteit van leven van deze risicopatiën-
ten. De resultaten worden verwacht in november 2020. ■
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Ík ben niet complex
Het is me al een aantal keer overkomen. 
Tijdens gesprekken met ouderen over 
optimale huisartsenzorg komt het gesprek op 
ouderen met complexe problematiek. Goede 
huisartsenzorg regelen voor deze groep is 
maatwerk. Wat zou het goed zijn als dit beter 
kan worden georganiseerd. En dan staat een 
van de oudere, wijze gespreksgenoten op. Ze 
kijkt mij fel aan. Ik voel me direct klein en 
verlegen. Zij legt me kort en krachtig uit dat zíj 
niet complex is. Wellicht zijn haar problemen 
complex, maar alleen voor de zorgverlener of 
voor mij als professor. Zelf ervaart ze dit 
helemaal niet zo. Of ik dus nooit meer wil 
spreken van ‘complexe ouderen’! 
Oeps, kennelijk gebruik ik in mijn enthousias-
me een verkeerde term. Deze voorgehouden 
spiegel zet me aan het denken. Huisartsen 
kennen ouderen met complexe problematiek, 
zoals ingewikkelde medische vraagstukken, of 
een stapeling van veel verschillende proble-
men. De vele systemen die erbij komen kijken, 
zoals richtlijnen, financiering en regelgeving, 
maken het huisartsenwerk complex. Wat te 
doen als personen met lastige problematiek 
niet passen in de ingewikkelde systemen? Dan 
komt het aan op stuurmanskunst, ontrafelen, 
creativiteit, cocreatie met de patiënt en 
vanzelfsprekend oplossingsgericht denken. 
Herkent u dit?  
Het NHG-Congres ‘Relax, ’t is gewoon 
complex’ gaat over complexe zorg in de 
huisartsenpraktijk. Complexe systemen, 
complexe medische problemen; alles komt 
aan de orde. Wat aanvankelijk een complex 
thema leek, is door de congrescommissie 2019 
in een spannend programma omgezet met 
een veelbelovend ‘relax’ in de titel. Tot ziens in 
Maastricht!   

Jacobijn Gussekloo, hoogleraar Eerstelijns
geneeskunde LUMC en voorzitter Vereni
gingraad NHG, schreef deze maand de 
gastcolumn

Speciale PIN Complexe zorg, hoe pak je dat aan?
De PIN Complexe zorg, hoe pak je dat aan? is speciaal gemaakt in aansluiting op het thema van het 
NHG-Congres dit jaar ‘Relax, ’t is gewoon complex!’. In deze PIN leert u de samenhangende aanpak 
van complexe problematiek hanteren en kunt u prioriteren bij multimorbiditeit. Daarnaast krijgt u 
praktische handvatten om te inventariseren wat voor uw patiënt belangrijk is en weet u hoe u kunt 
leren van lastige communicatie. Elementen die tijdens het congres naar voren komen, kunt u in de 
PIN oefenen.

Complexe zorg vraagt om een persoonsgerichte aanpak, waarbij het doel is het algehele welzijn van 
de patiënt te verbeteren. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt zijn richting-
gevend bij de te maken keuzes. Daarnaast vraagt het ook om regie en coördinatie als verschillende 
disciplines bij de zorg betrokken zijn.
De PIN Complexe zorg, hoe pak je dat aan? is vanaf 15 november 2019 beschikbaar.

➤ nhg.org/pin

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde ZonMw
Het is belangrijk dat huisartsen toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en 
de praktijk. Zo kunnen zij klachten en problemen van patiënten beantwoorden, van eenvoudig tot 
complex. Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw faciliteert hierin door inzichtelijk 
te maken welke onderzoeksonderwerpen zorgprofessionals, patiënten en andere betrokkenen 
belangrijk vinden. De basis van dit kennisprogramma is de Nationale Onderzoeksagenda Huisarts-
geneeskunde, waarvan op initiatief van het NHG begin 2018 het eerste exemplaar werd aangeboden 
aan ZonMw.

Twee programmalijnen
Op verzoek van het ministerie van VWS ontwikkelt ZonMw op dit moment het Kennisprogramma 
Huisartsgeneeskunde. Dit gebeurt door aan te geven aan welke kennis behoefte is, welke kennis al 
beschikbaar is en wat de prioriteiten zijn. De concrete kennisvragen die uit de Nationale Onder-
zoeksagenda Huisartsgeneeskunde komen, zijn verdeeld in twee programmalijnen: enkelvoudige en 
complexe vragen. Er komen vier subsidieoproepen voor deze programma’s, waarvan de eerste in 
december. We houden u op de hoogte.

➤ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisprogramma-huisartsgeneeskun-
de-van-start/

kort nieuws
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“HUISARTS MOET 
EIGEN GRENS 
KENNEN”

‘Relax, ’t is gewoon complex’. Het 

thema past meer dan ooit bij de 

tijdgeest van nu, waarbinnen de 

Nederlandse huisartsen werken. 

François Schellevis hoefde er dan ook 

niet lang over na te denken toen hij 

werd gevraagd als voorzitter van de 

NHG-Congrescommissie. “Ik zei direct 

ja. De dagelijkse huisartsenpraktijk is 

ook gewoon complex. En gezien mijn 

verleden als huisarts en onderzoeker 

heb ik grote affiniteit met dit onder-

werp. Ik sta inhoudelijk min of meer 

als expert te boek.”

In welke zin is de praktijk complexer 
geworden?
“Als je de grote lijnen volgt van de huisartsge-
neeskunde in de afgelopen decennia, dan zie 
je dat we enorm hebben geïnvesteerd in 
evidence-based ons werk doen. De NHG-Stan-
daarden en meer NHG-producten zijn 
daarvan het resultaat. Maar geleidelijk aan 
merkten we op allerlei fronten dat het in de 
praktijk van de huisarts niet enkel gaat om 
wetenschappelijk onderbouwd je werk doen. 
Dat bleek onvoldoende toereikend tegenover 
de patiënt. Veel patiënten passen niet in 
modelstandaarden; het zijn geen model-
patiënten. In de praktijk wordt almaar meer 
gevraagd om een gepersonaliseerde aanpak. In 
dat stadium bevindt de huisartsenpraktijk zich 
nu, dat realiseren we ons NHG-breed en juist 
daarin moeten we onze leden dan ook 
ondersteuning bieden. Natuurlijk, de 

NHG-Standaarden zijn nog steeds een belangrijke 
leidraad, maar die moet je als huisarts met gezond 
verstand toepassen. Soms lopen ze zelfs door 
elkaar omdat er meerdere van toepassing zijn bij 
een patiënt. Echter, je kunt er juist ook gemoti-
veerd voor kiezen ze niet toe te passen. En in die 
keuze zit het complexe karakter van in deze tijd 
om je beroep als huisarts uit te oefenen: hoe doe 
je het goede, ook in de ogen van je patiënt?”

Kunt u nog iets specifieker ingaan op de term 
‘complex’ uit de slogan van dit congres?
“Zeker. Je ziet in de hele samenleving dat er almaar 
meer om maatwerk wordt gevraagd. Het is 
logisch dat die wens ook de huisarts bereikt. 
Bijvoorbeeld vanuit de groep ouderen in 
Nederland. De gemiddelde leeftijd ligt steeds 
hoger en daarmee neemt niet alleen het aandeel 
van ouderen in de praktijkpopulatie toe, maar 
ook de gezondheidsproblemen die hiermee 
samenhangen. Meerdere soorten problemen, die 
ook nog eens in de loop van de tijd veranderen, 
mede omdat de ouderen zelf zich steeds moeten 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat 
maakt het werk binnen de huisartsenpraktijk 
complex. Je kunt daarbij denken aan de 
toegenomen verwevenheid tussen medische en 
sociale problemen, waarbij verschillende 
achtergronden binnen uiteenlopende culturen 
kunnen meespelen. Die waren vroeger minder 
aanwezig, en problemen hieruit voortvloeiend 
kwamen vaak niet bij de huisarts terecht. Nu 
maken ze het werk van de beroepsgroep juist 
gecompliceerder. En dat geldt ook voor de groep 
mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Vroeger woonden en leefden zij intern in 
tehuizen. Met het huidige beleid om hen, al dan 
niet begeleid, zelfstandig te laten wonen in de 
wijk, krijgt de huisarts een grotere rol in het 
welzijn van deze mensen.”

François Schellevis (66) is emeritus hoogleraar 

multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk en voormalig senior 

onderzoeker bij het Nivel. Dit jaar is hij voorzitter van de 

NHG-Congrescommissie.

“Veel patiënten passen niet in 
modelstandaarden”
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Wat kunt u vertellen over uw taak als 
NHG-congresvoorzitter en uw verantwoorde-
lijkheid op 15 november?
“Met een commissie van tien mensen houden we 
ons sinds september 2018 bezig met het 
inhoudelijk programma van deze dag. We hebben 
daarvoor geïnventariseerd wat huisartsen onder 
complexe zorg verstaan en welke thema’s  op die 
dag aan de orde moeten komen. Wie zijn de 
goede sprekers om dit alles voor het voetlicht te 
brengen in lezingen, workshops en andere sessies? 
Zij geven allen een try-out in oktober, zodat er in 
november geen onverwachte onvolkomenheden 
kunnen optreden. Daarmee kanaliseren we of 
presentaties te lang of juist te kort duren en peilen 
we hoe het staat met de eventuele zenuwen. Eind 
november is dan de evaluatie van de congresdag. 
De feedback daarvan kan de NHG-Congrescom-
missie 2020 dan weer meenemen in de uitvoering 
van haar taak.”

U bent natuurlijk met alle sprekers even blij. 
Misschien wilt u toch een van hen aanhalen?
“Iona Heath, voormalig huisarts in Londen. Ze viel 
ons op tijdens internationale congressen. Een 
erudiete vrouw, een ervaren en zeer goede 
spreekster, die op boeiende wijze, ook vanuit een 
filosofische en literaire achtergrond, inzicht kan 
geven in de rol van de huisarts in de dagelijkse 
praktijk. Zij ziet de huisarts als de meest 
aangewezen zorgverlener om maatwerk te 
leveren, juist bij complexe problematiek. Iona is 
daarbij  groot voorstander van zorg op maat, 
noem het gepersonaliseerde zorg, en zal de 
bezoekers hiervoor handvatten meegeven die 
direct toepasbaar zijn in de praktijk.”

Bijzonder die inspiratie vanuit filosofie en de 
literatuur
“Niet alle huisartsen zullen daaruit hun bevlogen-
heid of enthousiasme voor hun werk putten. Wat 
huisartsen echter wel gemeen hebben, is hun 
nieuwsgierig zijn naar mensen, naar hun wezen, 
achtergrond en beweegredenen. Ik zie dat als een 
zeer belangrijke eigenschap van een huisarts anno 
nu, dat je je niet alleen verdiept in de medische 
voorgeschiedenis maar deze plaatst in een 
bredere context. Ik denk daarop voortbordurend 
direct aan de vier kernwaarden van de huisarts: 
gezamenlijk, continu, persoonsgericht en medisch 
generalistisch. En dan pak ik er graag - waar het ’t 
NHG-Congres 2019 aangaat - de kernwaarde 
gezamenlijk uit. Daaraan hechten we als 
congrescommissie grote waarde, en die zal dan 

ook veel aandacht krijgen op 15 november. 
Waarom? Omdat je het als huisarts in veel 
situaties niet alleen kunt oplossen. Je kunt 
overspoeld raken door het aantal problemen dat 
op je afkomt, en door de complexiteit ervan. 
Neem de voornoemde verwevenheid tussen 
medische en sociale problematiek, die interacte-
ren bij een patiënt. Je moet daarvoor samen met 
andere professionals binnen en buiten de praktijk 
kijken naar wat voor hem of haar dan de beste 
oplossing is. Je moet daarvoor beroepsmatig je 
grenzen kennen, je realiseren wat je zelf kunt 
bijdragen en wat je aan anderen kunt en moet 
overlaten. Anders kun je je werk niet meer aan.”

Het is vrijdag 15 november einde van de dag. 
Ik verlaat het MECC en pak de trein naar 
huis. Welke inzichten neem ik mee na het 
bijwonen van deze dag?
“Ik hoop op tools die direct toepasbaar zijn bij 
complexe situaties met patiënten binnen jouw 
praktijk. Als ons dat lukt, en daar streven we voor 
honderd procent naar, dan kunnen we spreken 
van een geslaagd congres. Hier op deze plaats nu 
vooraf op ingaan, wil ik niet doen. Maar laat ik 
alvast een tipje van de sluier oplichten. We gaan 
proberen huisartsen te laten zién wat goede en 
minder goede vormen van samenwerking zijn, en 
daaruit destilleren we gouden tips voor een goed 
draaiend samenwerkingsverband die het werk 

kunnen vergemakkelijken. We gaan het daarbij 
niet alleen over goede voorbeelden hebben. We 
gaan juist met elkaar - gezamenlijk - leren van 
waar het fout gaat. Als mensen bijvoorbeeld langs 
elkaar heen werken of zorg niet of onvoldoende 
afstemmen. Daarover gaan we met elkaar in 
gesprek. Een ander punt dat 15 november 
centraal staat is goed zorgen voor jezelf. Hoe doe 
je dat als huisarts? Het huisartsenvak brengt een 
hectisch bestaan met zich mee. Hoe blijf je 
overeind ? Waar haal je je energie vandaan? Hoe 
houd je plezier in je werk, en is het niet steeds 
zuchten onder werkdruk of werken vanuit een 
overlevingstand? Daar slaat dan ook het woord 
‘relax’ op. En ik weet dat het een subjectief begrip 
is. Net als het woord ‘gewoon’. Workshops zullen 
ons daarbij gaan helpen, met thema’s als: ‘Hoe 
moet je te werk gaan als een patiënt je boos of 
juist verdrietig maakt’ - energieverslindende 
situaties binnen je werk.
‘Relax, het is gewoon complex’, het is een prachtig 
thema, waarheidsgetrouw en meer dan ooit van 
toepassing op de huidige generatie huisartsen. 
Het beroep van de huisarts is een prachtig vak. 
Maar wel een met grote uitdagingen die alleen 
maar toenemen en waarop het NHG en de 
huisarts zelf beter moet leren anticiperen om 
complexe problemen relaxed tegemoet te blijven 
treden. Graag tot 15 november in het MECC!”
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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. De teksten zijn bewerkt, kijk voor de volledige 
reacties op HAweb Ledenforum.

Niet meer alles zelf koppelen
Gelukkig koppelen wij niet meer alles zelf. Nadat een van 
ons het bericht gelezen heeft, wordt het verwerkt door de 
assistente inclusief lab voor CVRM en DM. SEH- en 
HAP-berichten plus röntgen en overig laboratoriumonder-
zoek koppelen we zelf met het beleid erbij.
Huisarts in Zuid-Holland

Uitslagen zonder afwijkingen
Wat bij ons werkt, is dat de assistenten de uitslagen zonder 
afwijkingen zonder memo in de agenda invoeren en dat ze 
bij brieven de conclusie als tekst markeren voor in de 
samenvatting. Vervolgens zetten ze de brief als ‘te lezen’ in 
de agenda. Laboratoriumaanvragen van specialisten zie ik 
alleen als ik er doelbewust om vraag. 
Huisarts in Overijssel

Wat wil je?
De eerste vraag is: welk HIS gebruik je? HISsen verschillen en 
er bestaan meerdere manieren van werken. De tweede 
vraag is: wat wil je? Maakt de assistente een selectie of moet 
de dokter alle post zien? Werk je binnen een duopraktijk, 
heb je dan je eigen patiënten of zien beide artsen alle 
patiënten? Wil je ongevraagd lab van specialisten krijgen? 
Persoonlijk ben ik tevreden als ik het lab zelf binnen zie 
komen en met één klik aan het dossier kan koppelen en/of 
kan zien of patiënt een afspraak heeft voor de uitslag of het 
dossier kan inzien. De praktijk leert dat je het hele bericht 
leest als je meer wilt weten en niet de samenvatting. Die 
samenvatting kun je dus heel kort houden.
Huisarts in Utrecht

Ik blijf het zelf doen
Uitslagen met interpretatie van een lab, foto of andere 
uitslagen mail ik meteen naar de patiënt. Scheelt weer een 
telefoontje en miscommunicatie. Ik zie te weinig efficiency-
winst om de postverwerking helemaal te delegeren, ik blijf 
het zelf doen.
Huisarts in Gelderland

Post koppelen
Het koppelen van post is in de huisartsenpraktijk een belangrijke taak en een terugkeren-
de energievreter. Jaap Kroijenga, huisarts in een duopraktijk met 2850 patiënten op het 
Friese platteland, is er om de dag mee bezig en vindt het een behoorlijke werkbelasting. 
Zijn associé neemt de andere dagen voor haar rekening. Zij vroegen zich af hoe andere 
huisartsen hiermee omgaan en plaatsten een post op het Ledenforum van HAweb. Dit 
leverde maar liefst 68 reacties op.
Jaap: “De werkdruk is hoog. Daardoor kijken we kritisch naar terugkerende processen 
zoals het koppelen van post. Ik was verrast door het grote aantal reacties. Leuk om te 
zien dat er believers zijn en non-believers, huisartsen die het koppelen van post 
delegeren en huisartsen die het bij zichzelf houden. Collega’s die het aardig onder de 
knie hebben versus collega’s die het elke keer weer een hele belasting vinden. Het is een 
aardige analyse. Achteraf vind ik het jammer dat ik niet heb gevraagd om erbij te zetten 
hoe groot de praktijk is en met welk HIS collega’s werken. Want dat maakt wel degelijk 
uit voor de manier waarop je omgaat met het koppelen van binnenkomende post. 
In onze praktijk zijn we nu aan het nadenken of we het verwerken van post kunnen 
delegeren. Het categoriseren van post kan al voor taakverlichting zorgen. Het zou goed 
zijn om te weten bij welke praktijkgrootte en met welk HIS je het best deze taken kunt 
delegeren. Misschien kan het NHG hierin ondersteunen.”

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

Informatie over het koppelen van post is te vinden in het HIS-Referentiemodel, bij 
thema Diagnostiek en bij medisch gegeven Aanvraag. Technische aspecten zijn te 
vinden in de module Communicatie, praktijkdossier Berichten en bij thema 
Inkomende postverwerking.

➤ https://referentiemodel.nhg.org

Uitgelichte post HAweb Ledenforum

HIS-Referentiemodel
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