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Redactioneel

‘D
Komt een nieuwsbericht op 
het spreekuur…

‘Dokter, ik las in de krant dat er een nieuw 
middel is voor mijn klachten, is dat iets voor 
mij?’ ‘Oh, heeft u het bericht bij u? Laten we 
het eens doornemen,’ is mijn antwoord. Mis-
schien steek ik er wat van op. Maar ik denk 
ook aan de Volkskrant van afgelopen zomer: 
‘Waarom wetenschapsnieuws zo vaak onzin 
is, en wat we daaraan kunnen doen’. 
H&W publiceert honderden wetenschappe-
lijke nieuwsberichten per jaar voor u. Daar-
bij letten we onder meer op belangen van 
de auteur (bijvoorbeeld bij probiotica) en of 
de inhoud peer reviewed is. Veel voorlopi-
ge resultaten, zoals gepresenteerd in con-
gresabstracts, halen nooit een peer reviewed 
publicatie. Maar we kijken ook of de titel en 
de samenvatting conform de resultaten zijn 
(‘app lost tekort aan huisartsen op’). Scoren 
met een schreeuwerige of beschuldigende 
kop (bijvoorbeeld: ‘registratieplicht massaal 
ontdoken door onderzoekers’) doen we niet. 
Ons motto is ‘what you see is what you get’. 
Wetenschap is kleine stapjes vooruit, en 
daarmee niet erg spannend (‘geen effect van 
nieuwe pil, sorry’). 
In deze tijd van ferme taal en fact free 
argumentatie is het van wezenlijk belang om 
als huisarts goed geïnformeerd te zijn over 
de actuele wetenschappelijke kennis. André 

Knottnerus stelt in het artikel De evidence 
arena (de titel spreekt boekdelen): ‘Te mid-
den van digitale dwaalsporen dient de we-
tenschap, zeker ook via de huisarts, burgers 
houvast te bieden en tegelijkertijd open 
te staan voor tweerichtingsverkeer.’ De 
wetenschap voedt de praktijk en vice 
versa. Daarbij dient er ruimte te zijn 
voor evidence informed besluitvor-
ming, waarbij keuzes mede gebaseerd 
zijn op persoonlijke voorkeuren en 
emoties. 
Een aansprekend moreel appel op 
ons huisartsen. En houvast bieden 
past bij uitstek bij ons; patiënten 
hebben al tientallen jaren onaf-
gebroken (zeer) veel vertrou-
wen in de huisarts.  
Ik neem het nieuwsbericht 
met de patiënt door. En ook 
al past het (zoals wel vaker) 
niet bij de klachten en de context 
van de patiënt, toch verlaat het 
nieuwsbericht tevreden mijn 
spreekkamer. ■

Ivo Smeele,  
hoofdredacteur H&W
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Nieuws

Britse huisartsen hebben na het vol-
tooien van hun opleiding vertrouwen 
in hun medisch handelen, maar hebben 
onvoldoende kennis over de praktijk-
organisatie en ontwikkelingen in de 
zorg. Hierdoor kiezen de meeste jonge 
huisartsen voor een baan in loondienst 
bij praktijken van de National Health 
Service. Dat blijkt uit een kwalitatief 
onderzoek met 78 deelnemers. 

In het Verenigd Koninkrijk wordt het 
aantrekken van huisartsen steeds moeilij-
ker. Door de hoge werkdruk en lage waar-
dering vindt menig huisarts het werk niet 
meer aantrekkelijk en stoppen zittende 
huisartsen vervroegd. De houdbaarheid 
van het huidige model voor huisartsen 
staat daardoor onder druk. In dit kwalita-
tieve onderzoek gingen de auteurs na hoe 
inzichten van jonge huisartsen kunnen 
helpen de overstap van opleiding naar 
praktijk te verbeteren. De huisartsoplei-
ding is qua duur en programma redelijk 
vergelijkbaar met Nederland. 
Er werden 15 individuele interviews 
gehouden en tien focusgroepen georgani-
seerd onder 56 derdejaars aios en 22 pas 

afgestudeerde huisartsen. De deelnemers 
gaven aan dat ze vertrouwen hadden in 
hun medisch handelen, maar onvoldoen-
de kennis hadden over de zakelijke kant 
van een eigen praktijk, de organisatie van 
zorg en politieke ontwikkelingen in de 
zorg. Ook de onzekerheid of traditionele 

praktijken in de toekomst nog kunnen 
blijven bestaan speelde mee in de keuze 
voor een werkplek. De deelnemers gaven 
als verbeterpunten aan dat ze hierover 
meer onderwijs wilden krijgen en op de 
werkplek graag betrokken wilden worden 
bij zakelijke overleggen. Recent zijn initia-
tieven gestart met mentorbegeleiding, een 
buddysysteem en fellowship programma’s. 
Hoewel er verschillen zijn in het ge-
zondheidssysteem tussen beide landen, 
kunnen we uit dit onderzoek leren dat 
het belangrijk is dat de inhoud van de 
opleiding goed aansluit bij de huidige 
praktijk. Opleiders zouden de derdejaars 
aios bijvoorbeeld wat vaker bij (praktijk)
organisatorische, zakelijke en strategische 
(HAGRO-) overleggen kunnen betrek-
ken en meer inzicht kunnen geven in het 
(financiële) management. ■

Spooner S, et al. The influence of trai-
ning experiences on career intentions of 
the future GP workforce: a qualitative 
study of new GPs in England. Br J GP 
2019;69(685):e578-e585.

Jonge Britse huisarts voelt zich onvoldoende 
voorbereid op de praktijk
Loes Wouters
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Vertrouwen in huisartsen is belangrijk 
voor effectieve huisartsenzorg. Op 
patiëntniveau leidt vertrouwen in de 
huisarts tot betere zorguitkomsten, 
bijvoorbeeld door het opvolgen van 
adviezen. Op samenlevingsniveau 
zorgt publiek vertrouwen in huisart-
sen (en andere instituties) voor goed 
functioneren van het zorgsysteem. In 
Nederland is het vertrouwen in huis-
artsen hoog.

Het Nivel monitort het publiek ver-
trouwen in huisartsen al jaren, op basis 
van regelmatige ondervraging van een 
naar leeftijd en geslacht representatie-
ve steekproef van de bevolking. Sinds 
1998 geeft rond de 90% aan veel of 
zeer veel vertrouwen in de huisarts te 
hebben. Het vertrouwen in huisartsen 
en medisch specialisten verschilt nau-
welijks van elkaar, maar het vertrouwen 
in andere zorgverleners, zoals fysio-
therapeuten (79% met veel of zeer veel 
vertrouwen) en apothekers (77%), ligt 

Vertrouwen in huisartsen blijft hoog
Peter Groenewegen
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Veel huisartsen ervaren uitputtingsge-
voelens in hun werk. Deze blijken samen 
te hangen met administratieve taken en 
diensturen, en met gebrek aan onder-
steuning. Bovendien is er een verband 
tussen uitputting en patiëntveiligheid, 
zo laat een onderzoek onder Britse huis-
artsen zien.

Het is bekend dat veel huisartsen 
burn-outverschijnselen hebben. Het is bij 
huisartsen nog niet eerder onderzocht of 
er een verband is tussen deze gevoelens 
en patiëntveiligheid. Britse onderzoe-
kers gingen bij 232 huisartsen na of de 
arbeidsomstandigheden (werkdruk en 
ondersteuning) zijn gerelateerd aan pati-

entveiligheid, en bekeken de invloed van 
die arbeidsomstandigheden op ervaren 
burn-out en welzijn. Dat deden zij door 
uitgebreide (elektronische) vragenlijsten af 
te nemen. Uit het onderzoek bleek dat een 
zeer groot deel van de huisartsen milde 
(22%) of ernstige (73%) uitputting ervoer 
en 87% ervoer gevoelens van onthechting. 
Daarbij waren een groter aantal adminis-
tratieve of diensturen en het gevoel onvol-
doende ondersteund te worden gerelateerd 
aan een medische (bijna) fout in de laatste 
drie maanden. Ook waren de administra-
tieve en diensturen en meer patiënten per 
dag gerelateerd aan burn-outgevoelens 
die op hun beurt weer een negatief gevoel 
hadden op het gevoel van veilig werken.
De auteurs stellen terecht dat een oorza-
kelijk verband niet is bewezen. Zo is het 
mogelijk dat uitgeputte huisartsen hun 
administratieve last als zwaarder ervaren 
of er langer over doen, en ontstaat er 
een vicieuze cirkel. Ook selectiebias kan 
niet worden uitgesloten. Desondanks 
adviseren zij meer ondersteuning voor 
de huisartsen(praktijk). Dit lijkt sowieso 
een goed plan, ook gezien de belofte van 
de nieuwe Britse premier Johnson om de 
toegang tot de huisarts te verbeteren. ■

Hall LH, et al. Association of GP wellbeing 
and burnout with patient safety in UK 
primary care: a cross-sectional survey. Br J 
Gen Pract 2019;69:e507-e514.

Burn-out en veiligheid in de Britse 
huisartsenpraktijk
Lidewij Broekhuizen
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iets lager. Het vertrouwen in instellin-
gen is systematisch lager. Zo schommelt 
het vertrouwen in ziekenhuizen rond 
73%. Het publiek vertrouwen in zorg-
verzekeraars is laag: 31% (2012) tot 25% 
(2018) van de bevolking zegt (heel) veel 
vertrouwen in hen te hebben. 
Nederlanders hebben dus veel vertrou-
wen in huisartsen ondanks alle veran-
deringen in de Nederlandse gezond-
heidszorg, zoals de invoering van de 
zorgverzekeringswet en de decentralisatie 
van zorg en opvang naar gemeenten. ■

Brabers AEM, et al. Barometer Vertrou-
wen in de gezondheidszorg. Utrecht: 
Nivel, 2019. Fo
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Er is geen overtuigend bewijs voor de 
effectiviteit van statines als primaire 
preventie bij ouderen. Uit een Frans, re-
trospectief, observationeel cohortonder-
zoek onder 75-jarigen blijkt nu dat het 
stoppen van de statine de kans op een 
myocardinfarct of beroerte na gemid-
deld 2,4 jaar met 30% verhoogt. Er zijn 
echter gerandomiseerde onderzoeken 
nodig om deze bevinding te bevestigen.

Franse onderzoekers bestudeerden de 
dossiers van 120.173 statinegebruiken-
de 75-jarigen zonder cardiovasculaire 
voorgeschiedenis. Zij kregen de gegevens 
uit de databank van de Franse Nationale 
ziektekostenverzekering. De onderzoe-
kers gingen na wie met de statine was 
gestopt en wie was opgenomen voor een 
cardiovasculaire aandoening. Zij cor-
rigeerden voor de variabelen geslacht, 
wonen in een achterstandsgebied, verblijf 
in een verpleeghuis, gebruik van anti-
hypertensiva, mate van kwetsbaarheid, 
comorbiditeit en opnameduur. De pati-
enten werden gemiddeld 2,4 jaar gevolgd. 
De hazard ratio voor cardiovasculaire 
opname bij stoppen van de statine was 
voor alle cardiovasculaire events samen 
1,33 (95%-BI 1,18 tot 1,50), voor myo-
cardinfarct 1,46 (95%-BI 1,21 tot 1,75), 
voor CVA 1,26 (95%-BI 1,05 tot 1,51) en 
voor een ander cardiovasculair event 1,06 
(95%-BI 0,74 tot 1,40).
De resultaten van dit retrospectieve, ob-
servationele onderzoek moeten met voor-
zichtigheid worden geïnterpreteerd. Gede-
tailleerde gegevens over andere potentiële 
confounders ontbraken, zoals cardiovas-
culaire risicoprofiel, sociaal-economische 
achtergrond en leefstijlfactoren. Ook de 
sterftecijfers waren niet beschikbaar. Ten 
slotte was de exacte reden van stoppen 
niet bekend. De resultaten suggereren een 
gunstig effect van het doorgaan met stati-
nes bij 75-plussers zonder cardiovasculaire 

voorgeschiedenis, maar het directe bewijs 
daarvoor wordt niet geleverd. 
De NHG-Standaard CVRM adviseert 
bij deze ouderen te stoppen met stati-
nes bij verhoogde kwetsbaarheid, laag 
ingeschatte levensverwachting of ernstige 
bijwerkingen en een statine alleen te 
overwegen bij een verhoogd risico op een 
vasculair event. Vooralsnog zijn er geen 
redenen om van dit advies af te wijken 

naar aanleiding van dit onderzoek. Daar-
voor is beter bewijs uit gerandomiseerde 
onderzoeken noodzakelijk. ■

Giral P, et al. Cardiovascular effect of dis-
continuing statins for primary prevention at 
the age of 75 years: a nationwide populati-
on-based cohort study in France. Eur Heart 
J 2019 Jul 30. pii: ehz458. DOI: 10.1093/
eurheartj/ehz458 [Epub ahead of print].
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Patiënten met longmetastasen kunnen 
in aanmerking komen voor metasta-
sectomie. De operatie gaat gepaard 
met zowel een lage morbiditeit als 
mortaliteit, en ook de langetermijn-
resultaten zijn gunstig. Selectiebias 
speelt hierbij echter een grote rol: 
alleen patiënten die fit genoeg zijn, ko-
men in aanmerking voor de behande-
ling. Dat blijkt uit een observationeel 
onderzoek en literatuuroverzicht van 
Nederlandse onderzoekers.

De onderzoekers gebruikten de Dutch 
Lung Surgery Audit om de uitkomsten 
van metastasectomie van longmeta-
stasen bij patiënten te onderzoeken 
(periode van 2013 tot 2014). In totaal 
ondergingen 653 patiënten deze ope-
ratie. Complicaties traden op bij 10% 

van de patiënten, waarvan een pneu-
monie het vaakst voorkwam (33%). 
Van de patiënten overleed 1,1% binnen 
30 dagen na de operatie. Een slechtere 
longfunctie of ‘performance status’ 
en een uitgebreidere resectie dan een 
sublobaire resectie waren risicofactoren 
voor complicaties.
Ook de langetermijnresultaten lijken 
gunstig. Een Frans onderzoek liet zien 
dat bij patiënten met een colorectaal-
carcinoom en synchrone longmetasta-
sen (gevonden afstandsmetastasen op 
moment van diagnosestelling) de een-, 
drie- en vijfjaarsoverleving respectieve-
lijk 56, 15 en 8% is. Uit dit onderzoek 
en een Deens onderzoek blijkt dat de 
een-, drie- en vijfjaarsoverleving bij 
patiënten bij wie een metastasectomie 
werd verricht hoger ligt (respectievelijk 

Resectie van longmetastasen bezien per patiënt
Laurine Alderlieste

Cardiovasculaire events 
na staken statines  
bij 75-jarigen
Henk Koopman
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Stoppen met roken is een kwestie van 
lange adem. (Aanvullende) telefonische 
coaching door een praktijkondersteuner 
(poh) of via een telefonische zelfhulplijn 
kan daarbij helpen. Dat blijkt uit een 
recente cochranereview. 

De auteurs selecteerden 104 trials die 
voor mei 2018 waren verschenen, met 
in totaal 111.653 deelnemers. In veruit 
de meeste onderzoeken (100 trials) ging 
het om telefonische coaching, waarbij de 
roker zelf het initiatief nam. In vier trials, 
die hier verder niet worden besproken, 
nam de coach of behandelaar het initi-
atief tot telefonisch contact. De auteurs 
maakten onderscheid tussen coaching 
door hulplijnen (wat veel voorkomt in 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk en Scandinavië) en 
coaching door behandelaars. 
Bij de 65 onderzoeken (n = 41.233) 

waarbij rokers telefonisch contact hadden 
met een (bekende) behandelaar nam de 
slagingskans toe van 11% naar 14% (risk 
ratio (RR) 1,25; 95%-BI 1,15 tot 1,35). 

Daarbij ging het in 35 onderzoeken   
(n = 22.917) om een situatie die het meest 
lijkt op het werk van de poh. Telefonische 
hulp was in deze gevallen een toevoe-
ging op een korte interventie door een 
zorgverlener. Het effect was hier wat 
groter (RR 1,35; 95%-BI 1,16 tot 1,57). 
Bij rokers in de 14 trials (n = 32.484) die 
een hulplijn belden, vergrootte telefoni-
sche coaching ook de kans dat zij stopten 
van 7% naar 10% (RR 1,38; 95%-BI 1,19 
tot 1,61). Vanwege de grote heterogeni-
teit van de trials – verschillen in opzet, 
deelnemers en interventie – noemden de 
auteurs het bewijs matig. Een nadeel van 
de onderzoeken was de korte follow-up 
(maximaal een jaar). 
Deze review laat zien dat (aanvullende) 
telefonische begeleiding bij stoppen 
met roken, zoals poh’s die vaak bieden, 
toegevoegde waarde heeft. Verder lijkt 
het zinvol om bij een stoppoging een 
zelfhulp lijn te adviseren, zoals ook Thuis-
arts.nl doet. ■

Matkin W, et al. Telephone counselling for 
smoking cessation. Cochrane Database Syst 
Rev 2019002850. 

Telefonische coaching bij stoppen met roken
Lidewij Broekhuizen
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Resectie van longmetastasen bezien per patiënt
Laurine Alderlieste

85 tot 86%, 53 tot 54% en 32%). De 
een-, drie- en vijfjaarsoverleving van 
patiënten met metachrone longmeta-
stasen (afstandsmetastasen die later 
optreden) is respectievelijk 50, 14 en 

5%. Ook bij hen verbetert de overleving 
na een metastasectomie (respectievelijk 
94, 59 en 30%). 
Patiënten die een metastasectomie van 
longmetastasen ondergaan, kunnen 
echter niet een-op-een worden vergele-
ken met patiënten bij wie geen meta-
stasectomie is verricht, omdat alleen 
patiënten die fit genoeg zijn worden 
geopereerd. Zij hebben sowieso een 
betere prognose vanwege hun betere fy-
sieke conditie. De onderzoekers pleiten 
daarom voor een zorgvuldige afweging 
bij iedere patiënt. RCT’s zullen moeten 
uitwijzen of metastasectomie van long-
metastasen de morbiditeit en mortali-
teit verbetert. ■

Detillon DE, et al. Resectie van longme-
tastasen gerechtvaardigd? Ned Tijdschr 
Geneeskd 2019;163:D4083.
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Ezetimibe heeft een bescheiden effect op 
cardiovasculaire eindpunten als niet-fa-
taal myocardinfarct en herseninfarct. 
Op harde eindpunten heeft het middel 
nauwelijks effect. Dat is de conclusie 
van een cochranereview naar secundaire 
preventie van cardiovasculaire ziekten 
en ezetimibe.

De onderzoekers includeerden 26 RCT’s 
waarin ezetimibe, steeds in combinatie 
met andere lipidenverlagende medicatie, 
werd vergeleken met lipidenverlagen-
de medicatie alleen of met placebo. In 
combinatie met een statine reduceert 
ezetimibe het absolute risico op een groot 
cardiovasculair event in vergelijking met 
alleen een statine met 2% (RR 0,94; 95%-
BI 0,90 tot 0,98; een vermindering van 
284/1000 naar 267/1000). 
Het risico op niet-fataal myocardinfact 
is verminderd (RR 0,88; 95%-BI 0,81 tot 
0,95; van 105/1000 naar 92/1000) en van 
een niet-fataal herseninfact verlaagd   
(RR 0,83; 95%-BI 0,71 tot 0,97; van 
32/1000 naar 27/1000). Wat betreft de 
totale cardiovasculaire sterfte blijkt dat 

het toevoegen van ezetimibe aan een 
statine of een fibraat nauwelijks tot geen 
invloed had op de uitkomst (RR 0,98; 
95%-BI 0,91 tot 1,05). Wat betreft de 
bijwerkingen (hepatomegalie, myopathie, 
rhabdomyolyse) blijft het onduidelijk of 
deze bij ezetimibe meer voorkomen dan 
bij een statine alleen.

De recent gepubliceerde NHG-Standaard 
CVRM heeft, in tegenstelling tot de 
versie uit 2012, wel een plaats voor het 
middel ingeruimd. De richtlijn stelt dat 
toevoegen van ezetimibe aan een statine 
resulteert in een daling van het LDL-c 
tussen de 9 en 20% vergeleken met alleen 
een statine bij patiënten met hart- en 

vaatzieken. De nieuwe streefwaarde van 
LDL-c < 1,8 voor patiënten met hart- en 
vaatziekten en ≤ 70 jaar is waarschijnlijk 
de belangrijkste factor om ezetimibe een 
plaats te geven in de herziene standaard. 
In deze cochranereview gingen de auteurs 
nog uit van de oude streefwaarde van 
LDL-c < 2,5 mmol/l. De conclusie van de 
cochranereview lijkt terughoudender dan 
de nieuwe NHG-Standaard CVRM, maar 
het primaire doel van cochranereviews is 
om de evidence op een rij te zetten waar-
op richtlijnmakers aanbevelingen kunnen 
baseren, afgestemd op de eigen context.
Wat moeten we nu met al die getallen in 
de spreekkamer? Een praktisch advies is 
dat als je de streefwaarde niet haalt met 
een statine alleen de toevoeging van eze-
timibe een optie is. Daarbij moet worden 
aangetekend dat de toevoeging slechts 
een bescheiden (ongeveer 6%) effect heeft 
op het risico op hart- en vaatziekten. ■

Zhan S, et al. Ezetimibe for the prevention 
of cardiovascular disease and all-cause 
mortality events. Cochrane Database Syst 
Rev 2018;11:CD012502.

Ezetimibe, niets nieuws onder de zon?
Rob van Kimmenaede
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Het was al bekend dat de toegevoegde 
waarde van ontstekingsparameters 
zoals CRP en BSE beperkt is voor het 
uitsluiten van pathologie (infecties, 
auto-immuunaandoeningen, maligni-
teiten) bij aspecifieke klachten. Nieuw 
onderzoek bevestigde dit weer eens en 
toonde ook aan dat het grote aantal 
fout-positieve testuitslagen leidt tot 
meer werk in de vorm van consulten, 
onderzoek en verwijzingen. 

Britse onderzoekers deden in de eerste 
lijn een prospectief cohortonderzoek 
naar de toegevoegde waarde van ontste-
kingsparameters en het cascade-effect 

aan onderzoek en verwijzingen die 
volgden op de test. Zij selecteerden 
160.000 volwassen patiënten bij wie art-
sen ontstekingsparameters (CRP, BSE, 
plasmaviscositeit) bepaalden in 2014. 
Patiënten die daarvoor al een maligni-
teit, auto-immuunaandoening of infec-
tie hadden werden van het onderzoek 
uitgesloten. De primaire uitkomst was 
de incidentie van relevante pathologie 
na de test (auto-immuunaandoening, 
maligniteit, infectie). De onderzoekers 
keken ook naar het aantal huisartscon-
sulten, bloedonderzoeken en verwijzin-
gen in de zes maanden die volgden op 
de test.

Na exclusie bleven er 136.961 patiënten 
over bij wie één of meer ontstekingspa-
rameters werden bepaald. Van de geteste 
patiënten had 27,8% verhoogde ontste-
kingswaarden, slechts 15% hiervan had 
relevante pathologie (6,3% infectie; 5,6% 
auto-immuunaandoening; 3,7% maligni-
teit) en het aantal fout-positieve uitslagen 
was hoog (85%). Op de 1000 tests waren 
er 236 fout-positief, 42 terecht-positief, 
679 terecht-negatief en 43 fout-negatief. 
De 236/1000 fout-positieve uitslagen 
leidden tot 710 extra consulten, 229 extra 
bloedonderzoeken en 24 extra verwijzin-
gen.

Bepalen van BSE en CRP overbodig bij aspecifieke klachten
Hieke Barends

Lees verder op pagina 13



13DECEMBER 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

Minder dan de helft van de abstracts voor 
congressen over sociale en biomedische 
wetenschappen verschijnt uiteindelijk als 
wetenschappelijk artikel. Onderzoeken 
die wel leiden tot een publicatie hebben 
vaker positieve en significante resultaten. 
Dit zorgt voor publicatiebias, wat een 
vertekend beeld kan geven bij systemati-
sche reviews en literatuuronderzoek.

Niet alle abstracts voor conferenties lei-
den tot een wetenschappelijk artikel. Als 
dit selectief gebeurt, kan het bias veroor-
zaken. Dit fenomeen is door meerdere 
onderzoekers bekeken en er zijn artikelen 
over geschreven. Dat was de aanleiding 
voor een cochranereview in 2007 die nu 
is herzien. Twee onderzoekers zochten 
tot februari 2016 naar artikelen over 
het fenomeen. Ze zochten in MED-
LINE, Embase, de Cochrane Library, 
Science Citation Index, referentielijsten 
en auteursbestanden. Ze includeerden 
methodologische artikelen waarin de 
auteurs nagingen hoeveel abstracts na een 
congres verschenen als artikel. Metho-

dologische artikelen met een follow-up 
tot minstens twee jaar na het uitkomen 
van de abstracts waren geschikt. Ook 
moest het aantal gevonden abstracts en 
het percentage dat werd gevolgd door een 
publicatie erin staan. 
De zoektocht leverde 6872 methodo-
logische artikelen op, waarvan er 425 
bruikbaar bleken. Deze artikelen be-
schreven gezamenlijk 307.028 abstracts. 
In totaal verscheen 37,3% (95%-BI 35,3 
tot 39,3) van de abstracts uiteindelijk als 
artikel. Naar schatting zou 46,4% van alle 
abstracts zijn gepubliceerd als de onder-
zoekers na 10 jaar opnieuw zouden kij-
ken. Verschillende factoren vergrootten 
de kans op een volledige publicatie. Het 
is vooral van belang dat onderzoeken met 
significante resultaten (RR = 1,31; 95%-BI 
1,23 tot 1,40) en positieve uitkomsten 
(RR =1,17; 95%-BI 1,07 tot 1,28) vaker tot 
een artikel leidden. Hetzelfde gold voor 
RCT’s. Tevens zijn er praktische factoren 
van invloed: bij abstracts die mondeling 
werden gepresenteerd op een congres 
was een publicatie waarschijnlijker dan 

bij posterpresentaties. Als de auteurs 
van het abstract in een academische 
setting werkten of uit Noord-Amerika of 
Europa kwamen, vergrootte dat ook de 
publicatiekans. Daarnaast leidden in het 
Engels geschreven abstracts vaker tot een 
artikel, vooral als het de moedertaal was 
van de auteurs. Fundamentele onder-
zoeken hadden meer kans dan klinische 
onderzoeken. Ook abstracts van hoge-
re kwaliteit mondden vaker uit in een 
artikel. Artikelen met een hogere impact 
– zoals beoordeeld door de auteurs van 
de methodologische artikelen – leidden 
vaker tot publicatie. Bovendien was het 
beschrijven van de financieringsbron een 
gunstige factor ten opzichte van het niet 
beschrijven ervan. 
Een beperking van deze cochranereview 
is dat niet is onderzocht of de abstracts 
inhoudelijk klopten met de corresponde-
rende artikelen. Op basis van bovenstaan-
de informatie zullen we hier op zijn minst 
vraagtekens bij moeten zetten.
Of een abstract wel of niet leidt tot een pu-
blicatie, blijkt dus niet willekeurig bepaald. 
Hierdoor krijgen lezers een vertekend 
beeld van de werkelijkheid. Behandelin-
gen kunnen in de literatuur bijvoorbeeld 
succesvoller lijken dan ze zijn en diag-
nostische methoden kunnen beter ogen 
op papier dan in de werkelijkheid. Bij een 
literatuurzoektocht of bij het interpreteren 
van een systematische review is dit iets 
om in het achterhoofd te houden. We zien 
slechts het topje van de abstract-ijsberg. 
Bovendien zullen we een slag om de arm 
moeten houden bij interpretatie van con-
gres-abstracts. Een groot deel zal nooit als 
artikel worden gepubliceerd, mede door 
onvoldoende kwaliteit. ■

Scherer RW, et al. Full publication of results 
initially presented in abstracts. Cochrane 
Database Syst Rev 2018;11:MR000005.

Abstracts voor congressen 
verschijnen vaak niet als artikel
Nicole Verbiest-van Gurp
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Ontstekingsparameters hebben een 
lage sensitiviteit (< 50%) voor relevante 
pathologie. Fout-positieve uitslagen 
komen veelvuldig voor, leiden tot 
onnodige angst en onzekerheid en tot 

een cascade aan aanvullende consulten, 
onderzoek en verwijzingen. De LESA 
Rationeel aanvragen van laboratori-
umdiagnostiek vermeldt dat BSE of 
CRP onvoldoende betrouwbaar zijn 
om inflammatoire aandoeningen en 
maligniteiten mee aan te tonen of uit te 
sluiten. Dit onderzoek toont aan dat de 
test tevens onnodig veel extra werk-
zaamheden met zich meebrengt. En dat 
in een tijd dat huisartsen het toch al zo 
druk hebben! ■

Watson J, et al. Added value and cascade 
effects of inflammatory marker tests in 
UK primary care: a cohort study from 
the Clinical Practice Research Datalink. 
Br J Gen Pract 2019;69:e470-e478.
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Beschouwing

De interactie tussen wetenschap, praktijk en beleid heeft, 
juist waar kennis een verschil kan maken, veel trekken van 
een arena. In deze evidence arena spelen niet alleen ken-
nis en bewijsvoering, maar ook actoren en belangen een 
rol. Scheidend hoogleraar Knottnerus illustreert dit aan 
de hand van thema’s uit zijn ‘kennispraktijk’: omgaan met 
kennis en onzekerheid, vertrouwen en onafhankelijkheid, 
keuzes rond de verwerving van nieuwe kennis, traagheid in 
het  inbouwen daarvan in de zorg en de discussie rond het 
begrip ‘evidencebased’.
In de evidence arena moet de wetenschap een brede blik heb-
ben en verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus: 
haar ambacht, de praktijk, het beleid en de maatschappij.

Vruchtbare interactie tussen wetenschap en huisartsgenees-
kunde is cruciaal voor goede gezondheidszorg. Daar hoort 
bij dat we een scherp oog hebben voor de spanningsvelden 
die inherent zijn aan de huisartsgeneeskundige wetenschap, 
bijvoorbeeld tussen de integrale benadering van de huisarts 
enerzijds en de gereduceerde optiek van de onderzoeker 
anderzijds. Dertig jaar nadat ik hiervoor aandacht vroeg, is 
de interactie tussen wetenschap en praktijk nog intensiever 
geworden en zijn de spanningsvelden niet minder voelbaar.1 
Je kunt zeggen dat de weg van kennis naar vooruitgang, juist 
waar kennis een verschil kan maken, trekken heeft van een 
strijdtoneel, een arena. Een evidence arena waarin, naast ken-
nis en bewijsvoering, actoren en belangen een rol spelen.

De evidence arena – 
een multi levelperspectief
André Knottnerus

De interactie tussen wetenschap, praktijk en beleid is te zien als een evidence arena. Foto: Hollandse Hoogte
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Aan de hand van diverse thema’s waarmee ik in mijn ‘kennis
praktijk’ te maken kreeg, bespreek ik wat er zoal in die arena 
speelt en hoe de wetenschap haar rol daarin richting praktijk 
en samenleving kan waarmaken.

KENNIS, EMOTIES EN ONZEKERHEID
Oxford Dictionaries definieert het woord van het jaar 2016, 
post-truth, als volgt:

‘… relating to or denoting circumstances in which 
objective facts are less influential in shaping 
public opinion than appeals to emotion and 
personal belief.’2

Voor huisartsen was dat geen nieuws, want zij zijn er allang 
mee vertrouwd dat, ook in het kader van evidence-informed 
besluitvorming, emoties en persoonlijke voorkeuren de balans 
kunnen doen doorslaan.3 Zo zullen op grond van dezelfde evi
dence over de voors en tegens van prostaatoperatie sommigen 
die ingreep wél willen ondergaan en anderen niet.4,5

Ook kennisgebrek en onzekerheid spelen een belangrijke 
rol. Want veel mensen, al dan niet hoogopgeleid, beschikken 
niet over de minimaal noodzakelijke kennis over belangrijke 
gezondheidsrisico’s en aandoeningen.6 Betrouwbare adviseurs, 
zoals huisartsen, zijn dan belangrijk. Dat geldt te meer als zich 
onbetrouwbare raadgevers opdringen. Denk bijvoorbeeld aan 
degenen die de belangrijke bijdrage van zuigelingenvaccinatie 
aan de volksgezondheid ontkennen.7 Volgens internationale 
schattingen behoort minder dan 2% van alle ouders hiertoe, 
maar deze groep zendt wel stevige boodschappen uit over 
onbewezen angstaanjagende bijwerkingen naar de veel grotere 
groep (zo’n 20 tot 50%) die met vragen zit.8,9 Juist in zo’n arena 
vol twijfel kunnen huisartsen vanuit hun vertrouwenspositie 
houvast bieden.

VERTROUWEN EN ONAFHANKELIJKHEID
Daarbij helpt het als mensen een algemeen vertrouwen heb
ben in de gezondheidszorg en de wetenschap. Daarmee is het 
gelukkig beter gesteld dan vaak gedacht. Men heeft een stuk 
meer vertrouwen in verpleegkundigen, artsen en wetenschap
pers dan in bijvoorbeeld journalisten, bedrijven en politici.10,11 
Specifiek voor vaccinaties blijkt dat de meeste mensen veel 
meer vertrouwen hebben in de wetenschap dan in informatie 
van de media en van andere burgers op internet.12 Gezond
heidsdeskundigen hebben dus een grote verantwoordelijkheid.
Maar bij (vermoeden van) beïnvloeding en belangenverstren
geling keldert het publiek vertrouwen, zeker als commerciële 
belangen in beeld komen. Sommige actoren hebben daarin 
een lange weg te gaan. Zo nodigde een grote farmaceutische 
firma mij enkele jaren geleden uit voor een beraad over toe
komstige vaccinbehoeften. Toen ik uitleg vroeg over de onaf
hankelijkheid en transparantie van dat beraad liet men weten 
dat onafhankelijkheid gegarandeerd was omdat de Chatham 
House Rule gold (geen koppeling van uitspraken aan perso
nen) en er geen notulen gemaakt zouden worden. Het begrip 

onafhankelijkheid werd niet eens begrepen!
Ook politici hebben soms moeite met onafhankelijke kennis
inbreng. Toen de Gezondheidsraad in 2003 vlak voor een be
langrijk overleg van de Kamercommissie over het rookverbod 
in de horeca de risico’s van meeroken op een rij zette, verwe
ten enkele partijen de raad politieke timing. De toenmalige 
minister van VWS, Hans Hoogervorst, vroeg hen toen of zij 
deze informatie dan liever ná dit debat hadden willen hebben. 
De vraag stellen was hem beantwoorden. Als essentiële kennis 
politiek niet welkom is, is onafhankelijke wetenschappelijke 
advisering extra cruciaal.

EVIDENCE BASE EN EVIDENCE CHASE
In de evidence arena gaat het behalve om het goed benutten 
van beschikbare kennis ook om het verwerven van kennis die 
er nog níet is. Onze evidence base kan immers slechts blijven 
floreren door een krachtige evidence chase.13 Daarom is de 
Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde ook zo be
langrijk.14,15 Het is mooi dat daarvoor in 2018 extra middelen 
beschikbaar zijn gekomen via het Onderhandelaarsakkoord 
Huisartsenzorg. Daarmee kan ook research-agenda bias wor
den tegengegaan: het achterblijven van onderzoek dat zonder 
publieke middelen nauwelijks of niet financierbaar is.16 Denk 
aan alledaagse kwalen, preventie en positieve gezondheid.17 En 
aan het verantwoord staken van geneesmiddelen, waarvoor – 
anders dan voor het introduceren van nieuwe geneesmiddelen 
– private onderzoeksfinanciering ontbreekt. Trials gericht op 
het afbouwen van geneesmiddelen bij ouderen zijn dan ook 
nog steeds witte raven.18,19

Naast het initiëren van belangrijk nieuw onderzoek moeten 
we ook research waste tegengaan. Bijvoorbeeld patiënt en in
frastructuurbelastend onderzoek naar ‘me too’geneesmidde
len, die niet gericht zijn op klinische meerwaarde maar vooral 
op het meedingen in een aantrekkelijke markt.20

COMPLEXITEIT EN MOZAÏEKSTUKJES
Een andere arenakwestie is dat sommige vraagstukken te com
plex zijn om geheel in termen van bewezen kennis te kunnen 
worden gevat.

DE KERN
■■ De interactie tussen wetenschap, praktijk en beleid is 

te zien als een evidence arena waarin niet alleen kennis 
en bewijsvoering, maar ook actoren en belangen een rol 
spelen.

■■ In de evidence arena gaat het om kennis en onzekerheid, 
vertrouwen en onafhankelijkheid, keuzes bij de verwer-
ving van nieuwe kennis, traagheid in de zorginnovatie en 
discussies rond het begrip ‘evidencebased’.

■■ De wetenschap moet in deze arena verantwoordelijkheid 
nemen op verschillende niveaus, te weten: haar am-
bacht, de praktijk, het beleid en de maatschappij.
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Neem onvoldoende verklaarde klachten, een wicked problem 
in de huisartsgeneeskunde.21 Om zulke complexe problemen 
zinvol te kunnen onderzoeken, moeten deze eerst worden 
ontleed in mozaïekstukjes, zoals de vraag: is onverklaarde 
moeheid een indicatie voor routine laboratoriumonderzoek? 
In de jaren tachtig vonden wij bij patiënten met deze klacht 
geen andere uitslagen dan bij een controlegroep zonder moe-
heid of vergelijkbare klachten.22,23 Niet minder belangrijk was 
dat bij de meeste patiënten ook na een jaar geen verklarende 
diagnose was gesteld. Bij anderen was het diagnosepalet juist 
gevarieerd en complex.24 Ruim twintig jaar later rapporteer-
den collega-onderzoekers vergelijkbare bevindingen.25 En 
nog steeds hebben we onvoldoende grip op dit type klachten. 
Daarom scoren ze hoog in de Nationale Onderzoeksagenda 
Huisartsgeneeskunde. We zullen daarbij naar meer precisie 
moeten, in het kader van personalised diagnostics and care, 
zonder het totaalplaatje van de persoon uit het oog te verlie-
zen.26 Geen simpele opgave, maar een die helemaal past bij de 
huisartsgeneeskundige kernwaarde persoonsgerichte zorg.27 
Tegelijkertijd blijft, zeker bij dit type klachten, in aanvulling op 
nieuw verworven kennis het klinisch oordeel een belangrijke 
rol blijven spelen.28,29

TRAAGHEID EN VERKOKERING
Naast de complexiteit van veel huisartsgeneeskundig onder-
zoek levert ook de lange duur ervan de nodige uitdagingen op. 
De dagelijkse praktijk kan er immers niet altijd op wachten. 
Het is dan mooi als onderzoek en praktijkinnovatie gelijk 
oplopen. Dat was de kern van het begin jaren negentig ge-
initieerde transmurale zorgprogramma ‘Gezamenlijk consult 
van huisarts en specialist in de eerste lijn’.30,31 Gezien de hoge 
prevalentie van problemen van het bewegingsapparaat werd 
begonnen met het gezamenlijk consult huisarts-orthopeed. 
Het resultaat van de daarop gerichte randomised controlled 
trial (RCT), een destijds nog nauwelijks gebruikte onderzoeks-
vorm in zorginnovatieprojecten, was indrukwekkend. Zonder 
verlies van zorgkwaliteit en met betere gezondheidsuitkom-
sten werd het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis gehal-
veerd.32 Deze innovatie kreeg brede navolging vanuit diverse 
specialismen. Maar een belangrijk arenaprobleem was dat de 
infrastructuur telkens wegviel na afronding van een promotie-
onderzoek, bij gebrek aan een reguliere financieringsbasis. Pas 
de laatste jaren raakt deze innovatie in de zorg ingebed. Intus-
sen hebben echter talloze onnodige verwijzingen plaatsgevon-
den en zijn evenzovele patiënten meer belast dan nodig was.
Kortom, we moeten toe naar snellere implementatie van 
effectieve innovaties en naar het doorbreken van verkokerde 
financiering. Daarvoor is een multilevel inspanning  nodig: 
professionals moeten goed innovatie-onderzoek doen, zorg-
organisaties moeten daarin investeren, en overheid en verze-
keraars moeten zorgen voor innovatiebevorderende financie-
ringsmodellen.

DISCUSSIE OVER EVIDENCE-BASED
De evidence arena is ook een plek waar discussie is over het 

concept evidencebased zelf, al sinds het werd geïntroduceerd. 
Dat is goed, want als invloedrijke concepten heilige huisjes 
worden gaat het mis, ook in de wetenschap. Maar niet alle 
commentaren zijn even scherp. Zo menen sommigen dat 
evidence-based medicine (EBM) zich alleen baseert op RCT’s 
en geen oog heeft voor de klinische realiteit en het individu. 
EBM biedt echter ruimte aan een veelheid van methoden 
en is juist sterk betrokken op de praktijk.33 Niet voor niets 
is EBM in 1996 gedefinieerd als ‘the conscientious, explicit, 
and judicious use of current best evidence in making decisions 
about the care of individual patients’, in 1997 aangevuld met 
het concept medicine-based evidence: ‘studies that include, 
not ignore, clinical reality’.34,35 In EBM-context zagen we in 
de afgelopen decennia ook een aanzienlijke vooruitgang op 
het gebied van observationeel, diagnostisch en kwalitatief 
onderzoek.36-42

Maar er is zeker behoefte aan verbetering. Denk aan het pro-
bleem dat patiënten met multimorbiditeit nog te vaak wor-
den uitgesloten van klinisch onderzoek. Of aan de noodzaak 
om contextuele factoren beter mee te nemen in het begrip 
‘evidence’.43 Ook moeten we beter leren omgaan met ‘inter-
mediaire’ uitkomstmaten. Belangrijke vragen daarbij zijn 
bijvoorbeeld: mag je, als je aangetoond hebt dat vaccinatie 
tegen griep werkt, nog eens een zeer groot aantal personen 
een placebo geven om te toetsen of zonder vaccinatie meer 
mensen aan griep overlijden?44,45 En had de overheid, wetende 
dat HPV-vaccinatie voorstadia van baarmoederhalskanker 
voorkómt, het vaccin pas moeten aanbieden na tientallen 
jaren afgewacht te hebben of in controlegroepen meer kanker 
optreedt?46 En is zo’n langlopende RCT haalbaar, gegeven de 
maatschappelijke en wetenschappelijke dynamiek en doorlo-
pende innovatie?
Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat, onder belangen-
druk, nieuwe interventies ten onrechte of prematuur worden 
ingevoerd. Een al besproken, niet EBM-specifiek verbeterpunt 
in dit verband is het tegengaan van research waste op terreinen 
waar veel sponsorbelangen liggen, met daartegenover het juist 
bevorderen van evidence input over belangrijke onderwerpen 
die voor sponsoren onaantrekkelijk zijn.47

EEN MULTILEVELPERSPECTIEF
Wat is nu de rol van de wetenschap in zo’n evidence arena vol 
kansen maar ook zorgen, twijfels, opvattingen, waarden en 
belangen? Zij moet een brede blik hebben en stevig en geloof-
waardig inzetten op een ‘multilevelperspectief ’, met als levels 
het wetenschappelijke ambacht, science for practice, science for 
policy en science and society.

Het wetenschappelijke ambacht
Om te midden van alle hectiek haar rol te kunnen vervullen, 
moet de wetenschap als ambacht een stevige ruggengraat 
hebben en geloofwaardig zijn. Basisvoorwaarden daarvoor 
zijn integriteit, kwaliteit en onafhankelijkheid.48 Rond deze 
basisvoorwaarden moeten onderzoekersopleidingen een 
cultuur en attitude van samenwerking creëren. Dat bevordert 
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bovendien creatieve interactie en helpt jonge onderzoekers de 
best passende route te ontwikkelen. Deze benadering stond 
vanaf medio jaren tachtig centraal in de huisartsonderzoe-
kersopleiding en in het gecombineerde huisartsopleiding- en 
promotietraject (het aioto-model),49,50 en kreeg internationaal 
navolging.51,52

Dat wetenschappelijke ambacht kan ook niet zonder kwali-
teitsbeoordeling. Die mag echter geen dwaalweg zijn. In mijn 
oratie zei ik daarover:

‘… we moeten voorkomen dat het academisch 
bezig zijn geleid gaat worden door het  dagelijks 
ter hand nemen van de impactkoersen … 
Feedback dient inhoudelijk te zijn en zich niet te 
beperken tot behaalde scores. Om nog maar niet 
te spreken van de nadelige gevolgen van het risi-
covermijdend gedrag dat kan ontstaan: moeilijk, 
arbeidsintensief en grootschalig onderzoek dat 
pas op langere termijn resultaten oplevert wordt 
steeds minder aantrekkelijk, hoewel juist dit 
type onderzoek in de huisartsgeneeskunde vaak 
noodzakelijk is.’1

Gelukkig zijn er inmiddels initiatieven ontwikkeld om bij 
kwaliteitsbeoordeling de inhoud leidend te laten zijn.53,54 
Daarbij moet naast wetenschappelijke ook maatschappelijke 
waarde worden meegenomen, zoals ook vanuit de huisarts-
geneeskunde is voorgesteld.55

Science for practice
Maar om echt verschil te kunnen maken moet evidence 
verbonden worden met de praktijk. Waar het onderzoek die 
praktijk moet reduceren tot mozaïekstukjes, dient de terugweg 
richting geïntegreerde, generalistische huisartsenzorg helder 
te zijn.1,56,57 Dat is niet alleen een opdracht voor onderzoe-
kers, maar voor alle betrokken professionals. Daarom is de 
wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsenzorg zo’n 
cruciaal onderdeel van het basiscurriculum en de huisarts-
opleiding. Belangrijk daarvoor zijn ook de evidence-based 
NHG-Standaarden, die de meeste problemen dekken waarmee 
huisartsen te maken krijgen.58

Essentieel is ook de praktijkautomatisering, die de interactie 
tussen wetenschap en praktijk enorm versterkt en deze veel 
dichter bij elkaar gebracht heeft.59-61 Voor de academische 
praktijknetwerken ligt in het bevorderen van deze convergen-
tie een van de belangrijkste uitdagingen.62-64

Science for policy
In de evidence arena is, zoals eerder geïllustreerd, ook goede 
interactie tussen wetenschap en beleid essentieel, in het 
belang van goede en doelmatige zorg. Dat vereist wederzijdse 
onafhankelijkheid en rolvastheid. De politiek moet dus niet op 
de stoel van de wetenschap gaan zitten, maar het omgekeerde 
geldt ook. De wetenschap moet bijvoorbeeld niet suggereren 
dat kosten per quality-adjusted life year (QALY) een objectieve 

oplossing bieden voor financiële prioriteringsdilemma’s, want 
deze behelzen aannames, waarden en onzekerheden.65 Alleen 
als die transparant zijn, kan het beleid verantwoorde keuzes 
maken.

Science and society
De wetenschap moet, ten slotte, duidelijk maken wat zij de 
samenleving wel en niet te bieden heeft, en openstaan voor 
vragen en zorgen. Hoe kunnen burgers het kaf van het koren 
scheiden? Is iets veelbelovend of is het een verdichtsel, en 
hoe beoordeel je dat op het internet? Te midden van digitale 
dwaalsporen moet de wetenschap, zeker ook via de huisarts, 
burgers houvast bieden en tegelijkertijd openstaan voor twee-
richtingsverkeer. Hoe belangrijk en vruchtbaar dat laatste is, 
bleek uit de vele vragen die burgers en patiëntenorganisaties 
inbrachten in de Nationale Wetenschapsagenda en de Natio-
nale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

CONCLUSIE
De vier niveaus staan niet los van elkaar, maar zijn nauw 
verbonden. We zien dat bijvoorbeeld in het vaccinatiedebat, 
waarin wetenschap, praktijk, onafhankelijk advies en publieks-
communicatie tegelijk een rol spelen. We zien het ook terug 
in de door vakgroepen, huisartsen, overheid en patiëntenor-
ganisaties gezamenlijk gedragen Nationale Onderzoeksagenda 
Huisartsgeneeskunde, en in coalities vanuit de wetenschap, de 
volksgezondheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en het open-
baar bestuur om hardnekkige gezondheidsachterstanden weg 
te werken.66 Want de wetenschap deelt haar arena met heel wat 
andere spelers.67 ■
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Onderzoek

Inleiding Oorpijn is een veelvoorkomend symptoom van otitis media acuta (OMA) en staat centraal in de ziekte
beleving van kinderen en hun ouders. In de praktijk blijken (huis)artsen niet altijd duidelijke adviezen 
over pijnstilling te geven, en zijn ouders bovendien terughoudend in het doseren van pijnmedicatie. Het 
is onduidelijk welke rol de ideeën van huisartsen en ouders over pijnbestrijding bij kinderen met OMA 
hierin spelen.

Methode Parallel aan een clustergerandomiseerd onderzoek naar een scholing voor huisartsen, gericht op het 
verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA, voerden wij twee kwalitatieve interviewonderzoe
ken uit om deze ideeën exploreren.

Resultaten Huisartsen gaven aan dat OMA een pijnlijke aandoening is en ouders hadden moeite om bij hun zieke 
kind symptomen van OMA te herkennen. Ze consulteerden de huisarts voor een diagnose en advies over 
behandelopties. Volgens huisartsen bood de scholing handvatten om het gebruik van pijnmedicatie 
meer te onderzoeken en specifieker te adviseren. Ouders waardeerden dit advies en accepteerden een 
beleid zonder antibiotica, mits de huisarts helder uiteenzette waarom deze niet nodig waren. Ouders 
zeiden bij toekomstige ziekteepisoden van hun kind toch opnieuw een beroep op de huisarts te zullen 
doen ter bevestiging van de diagnose, ongeacht het effect van pijnmedicatie.

Conclusie Onder huisartsen en ouders is er draagvlak én ruimte voor het verbeteren van pijnbestrijding bij kinde
ren met OMA. Huisartsen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door de aanpak van pijn explicieter 
met de ouders te bespreken.

INLEIDING
Oorpijn is een veelvoorkomend symptoom van otitis 
media acuta (OMA) en staat centraal in de ziektebeleving 
van kinderen met OMA en hun ouders.1 Internationale 
behandelrichtlijnen adviseren daarom goede pijnstilling 
voor alle kinderen met OMA, gedoseerd naar gewicht of 
leeftijd.2-4 Paracetamol is het medicijn van eerste keuze; bij 
onvoldoende verlichting kan ibuprofen gegeven worden 
in plaats van, of als toevoeging op, paracetamol. 

In de praktijk blijken (huis)artsen echter niet altijd dui-
delijke adviezen over pijnstilling te geven.5-7 Ouders zijn 
bovendien vaak terughoudend in het doseren van pijnme-
dicatie.8,9 Hierdoor kunnen kinderen met OMA onnodig 
oorpijn houden, wat ertoe kan leiden dat ouders opnieuw 
op consult komen en huisartsen meer antibioticavoorschrif-
ten uitschrijven. De mechanismen die deze dagelijkse prak-
tijk in stand houden zijn tot nu toe niet onderzocht en er is 
weinig onderzoek gedaan naar de ideeën van huisartsen en 
ouders over pijnbestrijding bij kinderen met OMA.
Wij ontwikkelden een scholing voor huisartsen die gericht 
is op het verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen 
met OMA, en analyseerden de effectiviteit hiervan in 
een clustergerandomiseerd onderzoek.10 Parallel aan dit 
onderzoek voerden wij twee kwalitatieve interviewonder-
zoeken uit om de ideeën van huisartsen en ouders over 
pijnbestrijding bij kinderen met OMA te exploreren, en 
om te kijken welke mechanismen bijdragen aan de impact 
van de interventie.11

Pijnbestrijding bij kinderen met 
otitis media acuta
Rick van Uum, Roderick Venekamp, Anne Schilder, Roger Damoiseaux en Sibyl Anthierens

Dit artikel is een bewerkte versie van drie reeds verschenen artikelen: Van 
Uum RT, Venekamp RP, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ, Anthierens S. Pain 
management in acute otitis media: a qualitative study of parents’ views and ex
pectations. BMC Fam Pract 2019;20:18. Van Uum RT, Sjoukes A, Venekamp RP, 
Schilder AGM, De Groot E, Damoiseaux RAMJ, Anthierens S. Pain management 
in acute otitis media: a qualitative study exploring GPs’ views and expectations 
parallel to a trial of an educational intervention. BJGP Open 2018;2:bjgpo
pen18X101620. En: Van Uum RT, Venekamp RP, Schilder AGM, Damoiseaux 
RAMJ, Anthierens A. Pijnbestrijding bij kinderen met een otitis media acuta: 
percepties van huisartsen en ouders. Huisarts Nu 2019;48:103.
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METHODE
Tussen februari 2015 en mei 2018 voerden wij een clusterge-
randomiseerd onderzoek uit in 37 Nederlandse huisartsen-
praktijken, waarin we een scholing voor huisartsen die is ge-
richt op pijnbestrijding bij kinderen met OMA vergeleken met 
de huidige standaardzorg (het PIM-POM-onderzoek).10 De 
scholing [figuur] bestond uit een zogenaamde blended learning 
(online training en praktijkvisite door een arts-onderzoeker) 
die huisartsen leerde om pijnbestrijding aan de hand van een 
informatiefolder tot in detail te bespreken met de ouders én de 
pijnmedicatie ook voor te schrijven in een adequate dosering 
op basis van het gewicht van het kind.
In twee parallelle onderzoeken selecteerden we via purposeful 
sampling respectievelijk huisartsen uit de interventiegroep 
en ouders uit beide onderzoeksarmen.12,13 Bij purposeful 
sampling selecteren onderzoekers deelnemers op bepaalde 
kenmerken om een representatieve steekproef te realiseren. 
We selecteerden huisartsen en ouders op geslacht, leeftijd, 
interventiegroep en kwalificatie. Aanvullend selecteerden we 
huisartsen op basis van het aantal praktijkdagen en -kenmer-
ken. We verwachtten dat tien tot twintig deelnemers voor elk 
onderzoek voldoende zouden zijn om saturatie te bereiken.14,15

De arts-onderzoeker voerde alle interviews uit, na het verkrij-
gen van schriftelijke toestemming. Dat gebeurde aan de hand 
van interviewschema’s, die zijn gebaseerd op relevante literatuur 
en de expertise van leden uit onze multidisciplinaire onder-
zoeksgroep.12,13 We interviewden de huisartsen in hun eigen 

praktijk. De ouders van kinderen die tussen november 2017 en 
mei 2018 aan het PIM-POM-onderzoek deelnamen, hebben 
we bij inclusie telefonisch benaderd met de vraag of ze wilden 
meedoen aan het interviewonderzoek. Wanneer ze toestemden, 
interviewden we ze thuis, binnen twee weken na inclusie.
Alle interviews namen we op en transcribeerden we woordelijk. 
De gegevens hebben we verzameld en thematisch geanalyseerd 
in een iteratief proces.16,17 Twee onderzoekers lazen de eerste 
drie interviewtranscripten van beide onderzoeken afzonderlijk 
door en codeerden deze met open en axiale codering. Deze eer-
ste codes en thema’s hebben we vervolgens met alle onderzoek-
steamleden besproken, zodat we de interviewschema’s eventueel 
konden aanpassen, wat niet nodig bleek te zijn. Uiteindelijk 
hebben we alle interviews op dezelfde manier geanalyseerd. Alle 
teamleden hebben de volledige codebomen en thema’s gerevi-
seerd om consensus te bereiken en de betrouwbaarheid van de 
interpretatie te verbeteren.18 We bleven gegevens verzamelen tot 
saturatie was bereikt.

RESULTATEN
Behandeling van OMA
In totaal interviewden we twaalf huisartsen en veertien ouders 
van dertien kinderen. Zie voor de kenmerken van de huis-
artsen en de ouders de oorspronkelijke publicatie. De [tabel] 
geeft de overkoepelende thema’s uit beide onderzoeken weer. 
Huisartsen gaven aan dat OMA vaak met hevige oorpijn ge-
paard gaat en wilden deze adequaat behandelen.

Huisartsen moeten de aanpak van pijn explicieter met de ouders bespreken. Foto: Shutterstock
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‘Ik vind het het allerbelangrijkste dat collega- 
huisartsen die oorpijn serieus nemen. Oorpijn bij 
een kind doet gewoon echt pijn, dus ze moeten 
pijnstillers geven.’ (huisarts 8)

Ouders die oorpijn bij hun kind herkenden hadden dezelfde 
wens, maar veel ouders gaven aan dat ze oorpijn en OMA juist 
moeilijk konden herkennen bij hun zieke kind. 

‘… en het vervelende is dat het een paar dagen 
duurt voordat ik het in de gaten heb. Hij is al een 
tijdje vervelend; voordat hij echt koorts heeft en 
kan aangeven dat hij pijn heeft, zijn we al zeker 
twee dagen verder.’ (ouder 2)

Onzekerheid over de oorzaak van de klachten, het risico op 
het missen van ernstige ziekte en het ontbreken van specifieke 
kennis over zinvolle behandelopties, waaronder de toepassing 
van adequate pijnbestrijding (indien de OMA herkend werd), 
waren voor ouders de belangrijkste redenen om de huisarts te 
consulteren:

‘… om zeker te weten dat er wel een middenoor-
ontsteking zit en of dat behandeld kan worden, 
zodat ze van de pijn af kan komen.’ (ouder 7)

Huisartsen gaven aan het gebruik van pijnmedicatie niet in 
detail te exploreren en te adviseren, ook als ouders zeiden dat 
ze hun kind reeds pijnstillers gaven. De interventie verander-
de de manier waarop huisartsen het gebruik van pijnstillers 
onderzochten:

‘Ik vraag nu veel vaker hoe mensen het bestrij-
den. […] Dat je dus inderdaad vraagt: “Wat doe 
je nou? Hoe vaak geef je het en wat geef je dan? 
En doe je het wel of niet preventief?”’ (huisarts 3)

Interventie: meer nadruk op symptoombestrijding 
De specifieke scholing bood huisartsen handvatten om 
meer nadruk te leggen op het bestrijden van symptomen 
met pijnmedicatie en niet zozeer op het behandelen van de 
infectie met antibiotica. Vooral de informatiefolder waar-
deerden ze, die ze ook geschikt vonden om het gebruik 
van pijnstillers uit te leggen bij niet aan OMA gerelateerde 
consulten.

‘Dus ik ben meer die vertaalslag gaan maken, 
denk ik, van de infectie behandelen en be-
noemen, naar meer het pijndeel; wat voor die 
ouders veel belangrijker is.’ (huisarts 5) 

Ouders op hun beurt waardeerden het expliciete advies van 
huisartsen over pijnmedicatie en vonden behandeling met 
enkel pijnmedicatie acceptabel, mits de huisarts helder uitleg-
de waarom antibiotica niet nodig waren. De informatiefolder 
bood ouders de mogelijkheden thuis een en ander nog eens na 
te lezen, wat ze op prijs stelden.

‘Want ik had voorheen het idee dat pijnstilling 
niet genoeg zou zijn, en dat ik daarom als het 
te lang duurt ook antibiotica erbij wilde, en nu 
merk ik wel dat alleen pijnstilling ook al goed 
gaat, dat er ook verbetering is.’ (ouder 2)

De toepassing van ibuprofen als toevoeging aan paracetamol 
bij OMA was voor veel huisartsen nieuw, maar na de interven-
tie bleven huisartsen gemengde gevoelens houden. Sommigen 
adviseerden wel ibuprofen, anderen waren zeer terughoudend.

‘Het [de interventie, auteurs] heeft mij wel over 
de streep getrokken om als een kind, dat ouders 
paracetamol hebben gegeven, als dat duidelijk is 
dat ze dat goed hebben gedaan, dat je dan zegt 
het mag ook ibuprofen hebben.’ (huisarts 7)

Ouders gaven aan dat ze bij toekomstige ziekte-episoden van 
hun kind toch opnieuw een beroep op de huisarts zouden 
doen, ook als ze zouden merken dat de pijnmedicatie goed 
werkte. Vooral de bevestiging van de diagnose, en daarmee 
het uitsluiten van voor ouders moeilijk herkenbare ernstige 
aandoeningen, was hierin doorslaggevend.

‘Ik denk dat ik dan [bij een toekomstige 
OMA-episode] wel eerder geneigd ben om weer 
op pijnstillers te gaan zitten en te proberen het 
zonder antibiotica te doen…’ (ouder 12)

Stap 1
Exploreren

Exploreer de reeds toegediende pijnmedicatie:
dosering, frequentie, toedieningsvorm

Stap 3
Bespreken van ouderinformatiefolder

Kruis de geadviseerde dosering aan in de bijbehorende tabel(len)
Geef de informatiefolder met ouders mee naar huis

Stap 2
Adviseren van pijnmedicatie

Paracetamol: elke patiënt, 90 mg/kg/dag in 3 doses (zetpil) 
of 4-6 doses (siroop/tablet), na 3 dagen dosering verlagen naar 60 mg/kg/dag
Ibuprofen: indien onvoldoende pijnstilling bereikt met paracetamol alleen,

20 mg/kg/dag in 3-4 doses (siroop, tablet of zetpil), maximaal 3 dagen

Stap 4
Recept

Schrijf de pijnmedicatie voor zoals geadviseerd

Figuur 

De onderdelen van de interventie



23DECEMBER 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

BESCHOUWING
Bij zowel huisartsen als ouders is er draagvlak én ruimte voor 
het verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA. 
Huisartsen kunnen hierin een belangrijke rol spelen door 
pijnbestrijding explicieter met de ouders te bespreken; onze 
scholing bood hen handvatten daartoe. Ouders waardeerden 
het expliciete advies van huisartsen over pijnmedicatie en von-
den behandeling met enkel pijnmedicatie acceptabel, mits de 
huisarts helder uitlegde waarom antibiotica niet nodig waren. 
Dit staat haaks op de literatuur uit andere landen, waaruit 
blijkt dat huisartsen antibiotica voorschrijven omdat ze druk 
van ouders ervaren om dit te doen, en dat ouders behandeling 
van OMA met alleen pijnmedicatie niet afdoende vinden.15,19,20 
Conform eerdere onderzoeken gaven de deelnemende ouders 
aan dat ze veel onzekerheid ervaren rondom het herkennen 
van OMA, en dat ze de huisarts opnieuw zullen consulteren 
voor een bevestiging van de diagnose, geruststelling en advies 
over de juiste behandeling.15,21,22

De belangrijkste beperking van beide kwalitatieve onderzoe-
ken is de mogelijke invloed van het zogenaamde hawthorne- 
effect: huisartsen en ouders deden mee aan een trial en 
kunnen daardoor positiever rapporteren. We hebben dit ge-
probeerd te beperken door nadrukkelijk en expliciet te vragen 
naar hun mening over pijnbestrijding, losstaand van de trial. 
Bovendien nodigden we huisartsen en ouders uit om kritiek te 
geven op de trial en de interventie.
Daarnaast hebben we alleen ouders geïnterviewd die de 
huisarts bezochten vanwege OMA. In 50% van de gevallen 
behandelen ouders OMA zelf thuis, en het is dan ook de vraag 
in hoeverre onze onderzoeksresultaten op deze populatie van 
toepassing zijn.23

CONCLUSIE
Onze bevindingen bieden perspectief voor een betere behan-

deling van OMA-symptomen zonder het voorschrijven van 
antibiotica, temeer omdat ouders lang niet altijd op de hoogte 
blijken te zijn van het belang van én de vele mogelijkheden tot 
adequate pijnbestrijding bij hun kind. Dit sluit aan bij de hui-
dige aanbevelingen in de NHG-Standaard Otitis media acuta 
bij kinderen en op Thuisarts.nl om bij alle gevallen adequate 
pijnstilling toe te passen.2 Huisartsen hebben een belangrijke 
rol bij de implementatie van deze adviezen door tijdens het 
consult pijnstilling expliciet met ouders te bespreken. ■
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Tabel 

Thema’s uit de interviews met huisartsen en ouders

Huisartsen (interventiegroep) Ouders (interventie- en controlegroep)

Otitis media acuta gaat gepaard met aanzienlijke oorpijn

Onzekerheid over het kunnen bieden van adequate therapie Onzekerheid over de diagnose, het missen van ernstige ziekte, de behandelopties

Empowerment
Interventie biedt handvatten voor het expliciet adviseren over pijnmedicatie
(zoals kennis en informatiefolder)

Empowerment
Advies van de huisarts sterkt ouders in het toepassen van pijnmedicatie

Kennislacunes
Ibuprofen als pijnmedicatie bij kinderen

Kennislacunes
Regelmatig en hoog doseren van ibuprofen als pijnmedicatie bij kinderen

Verandering van visie 
Van infectie behandelen met antibiotica  
naar symptomen bestrijden met pijnmedicatie

Verandering van visie
Acceptatie van louter pijnmedicatie als de huisarts het niet voorschrijven van antibiotica uitlegt
Bereid om bij een volgende episode meer pijnmedicatie te geven, indien goede ervaring met pijnstilling

Herconsulten
Perceptie dat kinderen minder vaak terugkomen

Herconsulten
Bij volgende episode opnieuw naar de huisarts, vooral ter bevestiging van diagnose en uitsluiten van 
ernstige ziekte

Van Uum RT, Venekamp RP, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ, Ant-
hierens S. Pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta. Huisarts 
Wet 2019;62(12):18-23. DOI:10.1007/s12445-019-0356-8.
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns-
zorg, UMC Utrecht, Utrecht: dr. R.T. van Uum, arts in opleiding tot 
huisarts-onderzoeker: rickvanuum@gmail.com; dr. R.P. Venekamp, 
huisarts-onderzoeker; prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux, hoogleraar Huis-
artsgeneeskunde. evidENT Ear Institute, University College London, 
Londen: prof. dr. A.G.M. Schilder, hoogleraar Paediatric Otorhinolaryn-
gology. Universiteit van Antwerpen, afdeling Eerstelijns en Interdis-
ciplinaire zorg, Antwerpen: dr. S. Anthierens, eerstelijnssocioloog en 
hoogleraar.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven

Tijdens deze interactieve online nascholing worden de belangrijkste behandelwijzen
op het gebied van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) samengevat. Daarbij worden er veel 
patiëntcasussen besproken en krijgt u een update van de meest recente guidelines (ESC/EASD 
en ESVM). Wat is volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met PAV? Hoe 
kunnen amputaties en cardiovasculaire events voorkomen worden? Hoe kan de samenwerking 
tussen verschillende specialismen worden geïntensiveerd, en wat is de rol van de huisarts 
hierin?
 
De uitzending is live: u kunt uw meest prangende vraag aan de artsen aan tafel stellen.
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Nascholing

Voor huisartsen is het niet altijd even gemakkelijk om 
patiënten te behandelen die depressief zijn en een anti-
depressivum willen gebruiken of daar juist mee willen 
stoppen. Wegen de voordelen van het gebruik op tegen de 
nadelen? Als behandelaar zult u bereid moeten zijn tot een 
open gesprek met uw patiënt. Als aanvulling op de (relatief 
beperkte) revisie van de NHG-Standaard hebben we een 
aantal concrete praktijkvragen op een rijtje gezet.

In april 2019 is de NHG-Standaard Depressie gedeeltelijk 
herzien, waarbij de tekst over het voorschrijven van selectieve 
serotonineheropnameremmers (SSRI’s) aan jongvolwassenen 
(18 tot 25 jaar) en het afbouwen van SSRI’s bij alle volwasse-
nen is aangepast.1 De NHG-Standaard is terecht terughou-
dend met het starten van medicamenteuze behandeling bij een 
depressieve stoornis. Toch zijn er goede redenen om een anti-
depressivum voor te schrijven. Centraal staat of voordelen op-
wegen tegen nadelen en of een open gesprek hierover mogelijk 
is om tot een goede afweging te komen. Een aantal concrete 

praktijkvragen hierbij zijn op een rijtje gezet. Daarbij richten 
we ons op het gebruik van antidepressiva bij de depressieve 
stoornis bij volwassenen (vanaf 25 jaar), tenzij anders vermeld. 

WANNEER KIEZEN VOOR EEN ANTIDEPRESSIVUM, EN HOE 
GOED WERKEN ZE?
Of antidepressiva een zinvolle toevoeging aan de behandeling 
van een depressie (P76) vormen, hangt vooral af van de ernst 
en de duur van een depressie. De NHG-Standaard adviseert 
achtereenvolgens voorlichting, dagstructurering, kortdurende 
psychologische behandeling, psychotherapie of een antide-
pressivum.1 Steeds moeten arts en patiënt afwegen wat de 
minst ingrijpende en toch effectieve interventie is. De voor-
keur van de patiënt geeft de doorslag bij het bepalen van de 
keuze van de behandeling. Het is wenselijk om enige bedenk-
tijd te geven bij de keuze van de behandeling, omdat dit de 
therapietrouw zal vergroten.2 
Bij een depressieve stoornis met ernstig disfunctioneren, grote 
lijdensdruk of ernstige comorbiditeit (een matig tot ernstige 
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depressie) kan volgens de NHG-Standaard als initieel beleid 
voor een antidepressivum worden gekozen. Gebruik van een 
antidepressivum leidt bij 35-50% van alle volwassen patiënten 
met een depressieve stoornis tot remissie, tegenover 25-35% in 
geval van een placebo.3,4 Dit komt neer op een number needed 
to treat van 7 en is vergelijkbaar of zelfs beter dan de resulta-
ten van medicatie bij een aantal lichamelijke aandoeningen.5,6 
Uit verschillende meta-analyses blijkt dat deze percentages 
gelden voor zowel de ggz als de huisartsenpraktijk.3,7-9

Antidepressiva werken heel goed bij ernstige depressies 
en zeer waarschijnlijk bij matige depressies. Er is discussie 
over de effectiviteit bij lichtere depressies.10,11 Een mogelijke 
verklaring hiervoor is de placeborespons, die bij ernstiger 
depressies kleiner lijkt dan bij lichtere depressies, waardoor 
pas bij ernstige depressies een significant verschil ten opzichte 
van placebo wordt gevonden.10 Er zijn echter ook onderzoeken 
die (grote) verschillen in de placeborespons betwisten.12-15 Dat 
SSRI’s bij lichtere depressies minder sterk uit de onderzoeken 
komen kan ook samenhangen met het gebruik van depressie-
vragenlijsten. Deze lijsten meten symptomen die bij patiënten 
met een lichte depressie vaak bij aanvang al mild of afwezig 
zijn. Daardoor is er in onderzoeksverband minder ruimte 
voor verbetering, terwijl SSRI’s wel consistente effecten laten 
zien op de stemming.16

Uit verschillende onderzoeken blijkt uiteindelijk ook dat 
antidepressiva bij persisterende (lichte) depressies goed 
werken.17,18 De helft van de patiënten met een lichte depressie 
herstelt echter binnen drie maanden spontaan, waardoor het 
gebruik van antidepressiva bij een lichte depressie over het 
algemeen niet voor de hand ligt.19 Als een patiënt recidiveren-
de depressies heeft, langdurig depressief is of wanneer andere 
behandelingen onvoldoende geholpen hebben, kan de huisarts 
ook bij een lichtere depressie in overleg met de patiënt een 
antidepressivum voorschrijven. Dit strookt met de NHG-Stan-
daard Depressie, die als vervolgbeleid bij onvoldoende effect 
ook bij lichtere depressies voor een antidepressivum kiest (zie 
tabel 3 van de NHG-Standaard).1

De effectiviteit van antidepressiva is min of meer vergelijkbaar 
met die van psychotherapie. Dit geldt natuurlijk niet als er een 
taalbarrière is of iemand (forse) cognitieve stoornissen heeft. 
In de praktijk is ‘pillen of praten’ geen tegenstelling: de combi-
natie werkt gemiddeld beter dan de behandelingen apart.20,21 
Recent onderzoek liet zien dat 61% van de patiënten alsnog 
in remissie raakte bij combinatietherapie als monotherapie 
onvoldoende hielp.22 Bij onvoldoende effect van een enkelvou-
dige behandeling beveelt de NHG-Standaard als vervolgbeleid 
dan ook een combinatiebehandeling aan.

HOELANG DUURT HET VOORDAT ANTIDEPRESSIVA WERKEN?
De NHG-Standaard stelt dat na drie tot vier weken een anti-
depressief effect waarneembaar is. Voor een ernstig depres-
sieve patiënt, voor wie elke dag een worsteling is, kan dit een 
demotiverende boodschap zijn. Deze uitleg verdient echter 
enige nuancering: alle antidepressiva laten namelijk een res-
ponspatroon zien waarbij verbetering al na een tot twee weken 

merkbaar is.23 In de praktijk is enig antidepressief effect meest-
al al na twee weken waarneembaar.24 Hoe die verbetering er 
klinisch uitziet, verschilt per patiënt en is ook afhankelijk van 
de symptomen bij aanvang. De patiënt (of diens omgeving) 
zou bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat het piekeren al wat 
afneemt of dat de concentratie iets verbetert. De multidiscipli-
naire richtlijn Depressie stelt dat een wisseling van medicatie 
moet worden overwogen als er na vier weken sprake is van 
non-respons (geen enkele verbetering).25 Bij een gedeeltelijke 
respons (20-50% klinische verbetering) kan tot zes weken 
worden afgewacht voordat wordt overgestapt.

IS HET ZINVOL OM DE DOSERING GEDURENDE DE BEHANDE-
LING OP TE HOGEN?
De multidisciplinaire richtlijn Depressie adviseert om te 
starten met de minimaal effectieve dosering om het risico op 
bijwerkingen te verkleinen.25 In sommige gevallen, zoals bij 
ouderen of patiënten die bij de start van een eerder antide-
pressivum veel angst of onrustgevoelens ontwikkelden, kan 
voor een lagere dosering worden gekozen, die geleidelijk ver-
hoogd wordt. Het standaard voorschrijven van benzodiazepi-
nes bij het starten van een antidepressivum raadt de richtlijn 
af, vanwege de kans op afhankelijkheid.26 Het is ook niet zinvol 
om de dosering te verhogen boven de minimaal effectieve do-
sering als er na vier tot zes weken weinig of geen verbetering 
is.27-31 Ophogen is wel zinvol als er een gedeeltelijke respons is 
(20-50% verbetering).32 Tricyclische antidepressiva (nortrip-
tyline, clomipramine en amitriptyline) worden gedoseerd op 
geleide van de plasmaspiegel, omdat er een relatie is tussen 
klinische effectiviteit en plasmaspiegel (in tegenstelling tot 
SSRI’s).25,33 De NHG-Standaard adviseert daarentegen om pas 
bij onvoldoende effect na vier tot zes weken een plasmaspie-
gelbepaling te doen.1 De effectiviteit van nortriptyline neemt 
af bij hoge spiegels (> 150 mg/L), terwijl de kans op bijwerkin-

DE KERN
■■ Spreek bij patiënten met een depressie open over voor- 

en nadelen van het gebruik van antidepressiva en maak 
samen met de patiënt een goede individuele afweging.

■■ Antidepressiva zijn effectief in de behandeling van 
depressie en in sommige gevallen is het ook bij lichte 
depressies een passende interventie.

■■ Stap over op een ander antidepressivum bij onvoldoende 
effect na vier tot zes weken.

■■ Het is nog onduidelijk hoelang na herstel van de depres-
sie doorbehandeld moet worden. 

■■ Het risico op een suïcide door onvoldoende behandelde 
depressie lijkt groter dan de mogelijke risico’s van een 
antidepressivum.

■■ Verwijs kinderen in verband met de lagere effectiviteit 
en toegenomen kans op suïcidaliteit en agressie naar de 
tweede lijn. Neem bij jongeren grote zorgvuldigheid in 
acht.
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gen en toxiciteit toeneemt.34 Dit geldt waarschijnlijk ook voor 
clomipramine en amitriptyline.

WANNEER WISSEL JE VAN ANTIDEPRESSIVUM?
Voor zover we weten is niet systematisch onderzocht hoe snel 
een volgende stap moet volgen.25,27 Geen respons na vier tot 
zes weken is een goede voorspeller voor algehele non-res-
pons.24,35 Als er na vier weken geen enkele verbetering is, zou 
de patiënt in principe van antidepressivum moeten wisselen. 
Bij enige verbetering na vier weken kan de behandeling twee 
tot drie weken worden voortgezet, om dan te evalueren. 
Gebruik van antidepressiva langer dan zes weken zonder effect 
wordt ontraden. Het is dan rationeler van antidepressivum 
te wisselen of te stoppen. Overweeg in zo’n geval altijd of de 
diagnose wel klopt, of in stand houdende factoren (comorbi-
diteit en omgevingsfactoren) meer aandacht verdienen en of 
de patiënt de medicatie wel volgens voorschrift inneemt.

HOE WISSEL JE VAN ANTIDEPRESSIVUM?
Overstappen op een ander antidepressivum is een optie 
bij onvoldoende effect of bij hinderlijke bijwerkingen. De 
NHG-Standaard stelt dat een dagdosering van het ene middel 
van de ene dag op de andere vervangen kan worden door een 
dagdosering van een ander middel. Hierbij blijken weinig 
problemen op te treden.36-38 Zeker bij het wisselen van SSRI 
naar SSRI is deze strategie te verdedigen: de farmacodynamiek 
is vergelijkbaar, waardoor het nieuwe middel de onttrekkings-
verschijnselen van het oude middel veelal opvangt.39 Een 

alternatief, ook conform de NHG-Standaard, is om tegelij-
kertijd met het halveren van de dosis van het oorspronkelijke 
antidepressivum te beginnen met het insluipen van het andere 
antidepressivum. Na een week wordt middel één gestopt en 
middel twee in de volledige dagdosering gegeven.1,40

Houd in alle gevallen bij het overstappen rekening met de 
eliminatiehalfwaardetijd van de verschillende middelen en een 
eventuele interactie met het nieuwe antidepressivum. Paroxeti-
ne, fluoxetine en buproprion zijn sterke remmers van CYP2D6, 
waardoor de spiegel van een opvolgend antidepressivum dat 
door dit enzym wordt gemetaboliseerd (onder andere nortrip-
tyline, amitryptiline, clompramine, venlafaxine) aanvankelijk 
hoger kan uitvallen.41 Fluoxetine heeft bovendien een lange eli-
minatiehalfwaardetijd bij langer durend gebruik (4-16 dagen), 
waardoor de interactie lang klinisch relevant zal zijn.42,43

De website wiki.psychiatrienet.nl biedt een praktische richtlijn 
voor de wisselstrategie van antidepressiva, maar is wat aan de 
langzame en voorzichtige kant.42

WELKE BIJWERKINGEN KUN JE VERWACHTEN BIJ ANTIDE-
PRESSIVA? 
Antidepressiva veroorzaken de meeste bijwerkingen tijdens 
de eerste weken. Patiënten rapporteren het meest misselijk-
heid, slecht slapen, hoofdpijn, duizeligheid, gastro-intestinale 
bijwerkingen en seksuele dysfunctie. Deze bijwerkingen 
(behalve de seksuele dysfunctie) nemen bij de meerderheid 
van de patiënten in de loop van enkele weken ook weer af.44 
Maak patiënten daarom duidelijk dat bijwerkingen direct 

Tabel 1

Veelvoorkomende bijwerkingen van veelgebruikte antidepressiva

Middel Sedatie Orthostatische  
hypotensie

Geleidings- 
stoornissen

Anticholinerge  
bijwerkingen

Misselijkheid/ 
braken

Seksuele  
dysfunctie

Hypo-
natriëmie

Gewichtstoename  
bij behandeling  
> 4 maanden49,50

Tricyclische antidepressiva
Amitriptyline +++ +++ +++ +++ + +++ ++ +++
Clomipramine ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++†

Nortriptyline + ++ ++ + + + ++ ++

SSRI’s en SNRI’s
(Es)citalopram - - + - ++ +++ +++ ++
Fluoxetine - - - - ++ +++ +++ -
Fluvoxamine + - - - +++ +++ +++ -†

Mirtazapine +++ + - + + - + +++
Paroxetine + - - + ++ +++ +++ +++
Sertraline - - - - ++ +++ +++ -
Venlafaxine - -* + - +++ +++ ++ -†

Monoamineoxidaseremmers
Fenelzine + + + + + + + nb
Tranylcypromine - + + + + + + nb
Overig

+++: hoge incidentie/ernst; ++: matig; +: laag; -: zeer laag/afwezig 
* Kan juist hypertensie veroorzaken; † Gedurende eerste vier tot twaalf weken
Nb: niet/onvoldoende bekend in verband met weinig gegevens.
Het overzicht van bijwerkingen is samengesteld op basis van verschillende bronnen en is niet volledig maar bedoeld als globale vergelijking.4,39
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kunnen optreden, terwijl het effect pas op zijn vroegst weken 
later komt.
Controleer vanwege het risico op hyponatriëmie het natrium-
gehalte bij ouderen die een SSRI en een diureticum gebruiken. 
Gecombineerd gebruik van een SSRI/SNRI en NSAID is een 
belangrijke risicofactor voor gastro-intestinale bloedingen.45-47

Tricyclische antidepressiva kunnen cardiovasculaire bijwer-
kingen geven (orthostatische hypotensie, tachycardie, gelei-
dingsstoornissen en verminderde hartcontractiliteit). [Tabel 
1] geeft een zeer globaal overzicht van het absolute en relatieve 
risico op een deel van de bijwerkingen van de meest gebruikte 
antidepressiva.4,39 De generieke module Bijwerkingen van de 
GGZ Standaarden biedt een mooi overzicht van het voor-
komen, monitoren en behandelen van bijwerkingen door 
antidepressiva, met specifieke kwaliteitscriteria vanuit het 
patiëntenperspectief.48

LEIDEN ANTIDEPRESSIVA TOT AGRESSIE EN SUÏCIDALITEIT?
Volgens de NHG-Standaard laten volwassenen na de start met 
een antidepressivum geen verhoogd, maar juist een verlaagd 
risico op suïcidaliteit zien, vergeleken met volwassenen die 
een placebobehandeling krijgen.1 In het algemeen geldt dat 
het suïciderisico door een onvoldoende behandelde depressie 
vele malen groter is dan de risico’s van een antidepressivum.51 
SSRI’s kunnen suïcidepogingen voorkómen.51-54 Toch bereikt 
die boodschap niet alle belangrijke groepen in de samenleving 
en is er de afgelopen jaren in de media veel aandacht geweest 
voor het verband tussen antidepressiva en agressie en suïcida-
liteit.
Agressie als bijwerking van antidepressiva is bij volwassenen 
uiterst zeldzaam en lijkt even vaak op te treden bij iemand die 
een placebo gebruikt.55,56 Hetzelfde geldt voor suïcidaliteit: er 
is geen toename na de start van antidepressiva vergeleken met 
een placebo.56-61 Wel kunnen er meer angst, agitatie, prikkel-
baarheid en slapeloosheid optreden tijdens de eerste dagen na 
het starten van een antidepressivum.62 Dit effect kan suïcida-
liteit in individuele gevallen versterken. Daarom is goede 
voorlichting bij de start van een antidepressivum belangrijk, 
met wekelijks contact en laagdrempelige telefonische bereik-
baarheid tijdens de eerste twee tot drie weken van het gebruik. 
Ook als patiënten antidepressiva gebruiken tegen eetstoornis-
sen, angst- of dwangklachten leiden ze niet tot meer suïcida-
liteit.
Bij kinderen, jongeren (tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 
tot 25 jaar) ligt de relatie met agressie en suïcidaliteit anders 
dan bij volwassenen. Uit verschillende overzichtsonderzoeken 
blijkt dat antidepressiva de kans op suïcidaliteit in deze po-
pulatie tijdens de eerste weken kunnen verhogen ten opzichte 
van een placebo. Het risico op enige vorm van suïcidaliteit bij 
kinderen en jongeren is ongeveer 3% met een antidepressi-
vum, tegenover 1% met een placebo.58,63,64 Alleen voor fluoxeti-
ne lijkt dit risico niet uitgesproken, terwijl dit voor citalopram 
en sertraline wel duidelijk is.65,66 Ook is er een groter risico op 
agressie bij jongeren tijdens het gebruik van antidepressiva. 
Wees daarom bij jongeren (tot 18 jaar) terughoudend met het 

voorschrijven van antidepressiva en verwijs deze groep door 
naar een kinder- en jeugdpsychiater. 

WANNEER IS EEN CYP-GENOTYPERING VOOR ANTIDEPRES-
SIVA ZINVOL?
Met cytochroom P450 (CYP)-genotypering (een genenpas-
poort) kan bepaald worden hoe iemands CYP-enzymen zijn 
‘afgesteld’. In theorie is het daarmee mogelijk om van tevoren 
te voorspellen of de patiënt bepaalde geneesmiddelen snel of 
juist langzaam afbreekt. Er vindt veel onderzoek plaats naar 
deze veelbelovende ontwikkeling. Toch is er op dit moment 
geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat CYP-geno-
typering een meerwaarde heeft voor de klinische praktijk.67 
Onderzoeken van goede methodologische kwaliteit en met 
voldoende grote patiëntengroepen ontbreken.68-71 Wel kan 
men bij ernstige bijwerkingen of het herhaaldelijk uitblijven 
van een respons een genotypering van CYP2D6 en CYP2C19 
overwegen.

WANNEER BOUW JE ANTIDEPRESSIVA WEER AF?
Als de patiënt na herstel met het antidepressivum stopt, keren 
de depressieve klachten in 50% van de gevallen binnen drie 
tot zes maanden terug. Doorgaan met het antidepressivum 
vermindert het recidiefrisico met 50-65%.72,73 De multidisci-
plinaire richtlijn Depressie raadt aan om het antidepressivum 
na remissie van een eerste episode minimaal zes tot twaalf 
maanden te continueren.32 De NHG-Standaard adviseert de 
antidepressieve behandeling bij een goede respons bij voor-
keur zes maanden voort te zetten.1 Bij twee of meer depressie-
ve episodes luidt het advies om het antidepressivum minimaal 
een jaar (of langer) te gebruiken. De dosering waarbij herstel 
optrad moet dan in principe worden gehandhaafd.74 Voor deze 
aanbeveling is echter vooralsnog weinig wetenschappelijke 

Enig antidepressief effect is meestal al na twee weken waarneembaar.
 Foto: Shutterstock
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onderbouwing.1,25,75 Eigenlijk weten we niet precies hoelang 
moet worden doorbehandeld met een antidepressivum nadat 
remissie is bereikt. In het Nederlandse OPERA-project staat 
deze onderzoeksvraag momenteel centraal (zie www.ope-
ra-project.nl).

HOE ONDERSCHEID JE BIJ AFBOUW TUSSEN ONTTREK-
KINGSVERSCHIJNSELEN EN EEN RECIDIEF?
Als patiënten antidepressiva langer dan zes weken gebruiken 
kunnen bij staken ontrekkingsverschijnselen optreden, vooral 
als dit plotseling gebeurt of als de dosis snel wordt verlaagd. 
Dit betekent niet dat antidepressiva verslavend zijn: er is geen 
tolerantie en dwangmatig of overmatig gebruik. Het Engelse 
acroniem FINISH vat de verschillende onttrekkingsverschijn-
selen samen: Flu-like symptoms, Insomnia, Nausea, Imbalan-
ce, Sensory disturbances, Hyperarousal.79 
Volgens ons is er geen duidelijk bewijs dat een hoge dosering 
van een antidepressivum een consistente risicofactor voor 
onttrekking is.72,73,76-78 Wel weten we dat antidepressiva met 
een korte halfwaardetijd, zoals paroxetine en venlafaxine, 
meer onttrekkingsverschijnselen geven. Het is niet eenvoudig 
om onderscheid te maken tussen onttrekkingsverschijnselen 
en een terugval van angst of depressie.78 De meeste onttrek-
kingsverschijnselen ontstaan binnen een tot vier dagen na 
verlaging, wat mede afhangt van de halfwaardetijd van het 
antidepressivum. Symptomen verdwijnen na enkele dagen tot 
weken. Wanneer de dosering naar een eerdere dosering van 
het antidepressivum wordt verhoogd, verdwijnen de onttrek-
kingsklachten binnen enkele dagen.79

De wetenschappelijke onderbouwing voor afbouwstrategieën 
is beperkt. Van belang is om samen met de patiënt tot een 

beslissing over het afbouwen te komen. De NHG-Standaard 
bevat afbouwschema’s die richting kunnen geven. Onlangs 
verscheen een nuttig consensusdocument van huisartsen 
en psychiaters dat houvast kan geven bij het afbouwen met 
richtlijnen voor de afbouwduur. De voorgestelde doseringen 
zijn op dit moment (nog) niet beschikbaar.40 Preparaten in 
druppelvorm of taperingstrips kunnen voor een groep pati-
enten ook behulpzaam zijn bij het afbouwproces. Omzetting 
naar fluoxetine zou ook een bruikbare strategie zijn vanwege 
de lange halfwaardetijd.80 [Tabel 2] vat de adviezen voor de 
afbouw van antidepressiva samen.

BESCHOUWING EN CONCLUSIE
Het gebruik van medicatie bij psychiatrische aandoeningen is 
een beladen onderwerp en meestal is het voor patiënten een 
grote stap om medicatie te gaan gebruiken. Patiënten zien het 
soms als bewijs voor eigen hun ‘zwakte’ dat medicatie nodig 
is om de stemming te beïnvloeden, zijn bang dat de omge-
ving anders naar hen gaat kijken of vrezen dat de medicatie 
verslavend is. Niet elke patiënt voelt zich vrij genoeg om met 
zijn omgeving open te spreken over zijn depressie en het 
gebruik van antidepressiva. Het is belangrijk dat het gebruik 
van antidepressiva uit de taboesfeer raakt en dat er open over 
de voor- en nadelen wordt gediscussieerd. Alleen met goede 
informatie en een open gesprek kunnen patiënten, samen met 
mensen uit hun omgeving, de juiste beslissing nemen. In dit 
artikel hebben we daarom de huidige stand van de wetenschap 
over antidepressiva besproken. Er zijn genoeg redenen om kri-
tisch te zijn over antidepressiva, maar er zijn evenveel goede 
redenen om ze voor te schrijven. ■
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Tabel 2

Adviezen voor afbouw van antidepressiva40

1. Bespreek expliciet wanneer er geëvalueerd wordt of een antidepressivum wel 
of niet gestopt gaat worden. Er zijn goede redenen om antidepressiva over een 
langere periode te gebruiken. Stoppen is daarmee maatwerk en niet een verplichte 
stap.

2.  Geef bij afbouw altijd uitleg over het mogelijke ontstaan van onttrekkingsverschijn-
selen.

3. Bouw in overleg met de patiënt als volgt af:
a.  Verlaag in een periode van minimaal twee tot vier weken tot de minimaal effec-

tieve dosering. Soms is een langere periode beter.
b.  Halveer vervolgens de minimaal effectieve dosering (als er geen eerdere pro-

blemen met stoppen waren).
c.  Staak het antidepressivum twee tot vier weken na deze halvering volledig. 

4. Aarzel niet om bij ernstige onttrekkingsverschijnselen de dosering weer een stap 
te verhogen. Dit kan ook helpen om onttrekkingsverschijnselen en een terugval in 
depressieve klachten te onderscheiden.
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UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie, Utrecht: L.E. de Wit, psychiater in 
opleiding, L.E.deWit-4@umcutrecht.nl.
Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Psychiatrie: prof. dr. A. 
Beekman, psychiater; dr. mr. C.H. Vinkers, psychiater en onderzoeker; 
afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: dr. O.R. Maar-
singh, huisarts en onderzoeker; prof. dr. H.E. van der Horst, huisarts.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Lees ook: ‘Nieuw onderzoek naar de afbouw van anti-
depressiva’ van Otto Maarsingh op pagina 63.
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Nascholing

SPIN (hoge SPecificiteit rules IN) en SNOUT (hoge SeN-
sitiviteit rules OUT) zijn bekende ezelsbruggetjes voor de 
eigenschappen van een diagnostische test, maar hun waarde 
is afhankelijk van de prevalentie. Bovendien zijn ze maar 
beperkt geldig wanneer de sensitiviteit of specificiteit van 
een test wat lager is. Ik illustreer dit aan de hand van een 
vraag uit de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets 
van april 2019.

De vragenstellers hebben duidelijk de bedoeling om naar de 
ezelsbruggetjes SPIN en SNOUT te vragen. SPIN: bij een hoge 
specificiteit helpt een positieve testuitslag om de ziekte aan te 
tonen. SNOUT: bij een hoge sensitiviteit helpt een negatieve 
testuitslag om de ziekte uit te sluiten. Maar klopt dat wel?
Hoe zat het ook alweer? Sensitiviteit en specificiteit zijn de be-
kendste eigenschappen van een diagnostische test. Sensitiviteit 
staat voor het deel van de mensen dat de ziekte heeft en ook een 
positieve testuitslag krijgt, specificiteit staat voor het deel dat de 
ziekte niet heeft en ook een negatieve testuitslag krijgt [tabel].
Maar sensitiviteit en specificiteit zijn niet de enige kenmerken 
die ertoe doen. Degene die de test uitvoert, is op dat moment 
nog niet op de hoogte van de diagnose, anders was de test im-
mers niet nodig. De vraag waar de testuitvoerder voor staat is: 

wat zegt de uitslag van mijn test? Stel dat de testuitslag positief 
is, hoe groot is dan de kans dat de patiënt ook echt de ziekte 
heeft? Dit noemen we de positief voorspellende waarde. Daar-
tegenover staat de negatief voorspellende waarde: hoe groot is 
de kans dat de patiënt niet ziek is als de testuitslag negatief is?

KENNIS VAN DE PREVALENTIE IS CRUCIAAL
Om de positief en de negatief voorspellende waarde te bepalen 
moet men in de eerste plaats de sensitiviteit en specificiteit 
van de test kennen, bij voorkeur voor de setting waarin de test 
wordt uitgevoerd. Maar ook moet men de verhouding kennen 
tussen het aantal zieken en het aantal niet-zieken binnen de 

Wat gaat er fout met SPIN en 
SNOUT?
Hans van der Wouden

SPIN en SNOUT zijn als ezelsbruggetje beperkt geldig wanneer de 
sensitiviteit of specificiteit van een test lager is. Foto: Shutterstock

DE VOORSTESCHUIFLADETEST
Aios en opleider bespreken een artikel over de diagnostische waarde 
van de voorsteschuifladetest bij een vermoeden van een voorstekruis
bandruptuur. Het artikel meldt dat de sensitiviteit van de voorsteschuif
ladetest 67% is, en de specificiteit 88%. De opleider vraagt de aios 
voor welk doel de voorsteschuifladetest het meest geschikt is. Welk 
antwoord is correct?
A. Voor het aantonen van een ruptuur.
B. Voor het uitsluiten van een ruptuur.

DE KERN
■■ De bekende ezelsbruggetjes SPIN (hoge SPecificiteit 

rules IN) en SNOUT (hoge SeNsitiviteit rules OUT) zijn 
van beperkte waarde.

■■ Kennis van de prevalentie van de aandoening in de 
geteste populatie is essentieel om een testuitslag 
goed te kunnen interpreteren.
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geteste populatie. In deze context spreken we vaak van de ‘pre-
valentie’ van de aandoening. Om verwarring te voorkomen: 
het gaat hier niet om de prevalentie in de bevolking, maar om 
de prevalentie bij de mensen bij wie de test wordt afgenomen.
Ik werk twee voorbeelden uit van een test die, net als in de 
kennistoetsvraag, een sensitiviteit heeft van 67% en een speci-
ficiteit van 88% en die uitgevoerd wordt in twee verschillende 
populaties, met prevalenties van respectievelijk 50% en 10%.
Bij een prevalentie van 50%, dus wanneer de helft van de 
geteste populatie ziek is, is de positief voorspellende waarde 
67/79, dat wil zeggen 85% van de positief getesten is daad-
werkelijk ziek [figuur 1]. De negatief voorspellende waarde is 

88/121, dat wil zeggen 73% van de negatief getesten is daad-
werkelijk niet ziek. Bij deze prevalentie helpt een hoge speci-
ficiteit dus inderdaad om de ziekte aan te tonen: de positief 
voorspellende waarde is groter dan de negatief voorspellende 
waarde. Antwoord ‘A’ zou correct zijn.
Hoe anders wordt het beeld als de prevalentie niet 50% is, 
maar slechts 10%. De positief voorspellende waarde is nu 
67/175, dus slechts 38% van de positief getesten is daadwer-
kelijk ziek. De negatief voorspellende waarde is 792/825, dus 
van de mensen met een negatieve testuitslag is maar liefst 96% 
daadwerkelijk niet ziek [figuur 2]. Bij deze lage prevalentie is 
de specificiteit onvoldoende: doordat een veel groter deel van 

Figuur 1

Sensitiviteit 67% en specificiteit 88% bij een prevalentie van 50%

Positief voorspellende waarde 67/79= 85%; negatief voorspellende waarde 
88/121= 73%.

Figuur 2

Sensitiviteit 67% en specificiteit 88% bij een prevalentie van 10%

Positief voorspellende waarde 67/175= 38%; negatief voorspellende waar-
de 792/825= 96%.

100 zieken 100 niet-zieken

79 positieve testuitslagen

12 fout-
positief

67 terecht positief 88 terecht negatief

33 fout-
negatief

12 fout-
positief

67 terecht positief 88 terecht negatief

33 fout-
negatief

121 negatieve testuitslagen

100 zieken

900 niet-zieken

175 positieve testuitslagen

108 fout-
positief

67 terecht
positief

792 terecht negatief

33 fout-
negatief

108 fout-
positief

67 terecht
positief

792 terecht negatief

33 fout-
negatief

825 negatieve testuitslagen

Tabel

2 x 2-tabel voor de sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden van een diagnostische test

Ziekte aanwezig Ziekte afwezig Totaal

Test positief A
Terecht positief

B
Fout-positief

Alle mensen met een positieve testuitslag

Test negatief C
Fout-negatief

D
Terecht negatief

Alle mensen met een negatieve testuitslag

Totaal Alle mensen met de ziekte Alle mensen zonder de ziekte Alle mensen die getest zijn

Sensitiviteit = A / (A+C); specificiteit = D / (B+D); positief voorspellende waarde = A / (A+B); negatief voorspellende waarde = D / (C+D).

EXACERBATIES VOORKOM

EN
1

ACACERBA ORKOKOM

EN
1VERMIJDBARE ASTMA-

1 INHALATOR

ZO NODIG1ONDERHOUD1

REFERENTIES
1. SPC Symbicort® Turbuhaler® 
2. ‘The di� erence is’ slaat op bewezen minder exacerbaties bij astma 

(Symbicort® 200/6 in vergelijking met budesonide 200 μg alleen (zie SPC))

Symbicort® Turbuhaler® is geïndiceerd voor de onderhoudsbehandeling van astma, wanneer 
het gebruik van een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd met een langwerkende 
bèta2-adrenoceptoragonist geschikt wordt geacht (stap 3-5 astmabehandeling)

NL-4401/Exp 31122020 Voor verkorte productinformatie zie elders in dit blad
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de geteste mensen niet ziek is, gooien de maar liefst 108 fout-
positieven roet in het eten. Het gevolg is dat het merendeel 
van de mensen met een positieve testuitslag geen ziekte heeft. 
We hebben nu meer aan de negatieve testuitslagen, antwoord 
‘A’ van de kennistoetsvraag is dus onjuist.

WEES VOORZICHTIG!
De oorspronkelijke publicatie waarin SPIN en SNOUT wer-
den geïntroduceerd (volledigheidshalve: als SpPin en SnNout) 
vermeldt wel dat beide ezelsbruggetjes alleen bruikbaar zijn bij 
tests met een zeer hoge specificiteit of sensitiviteit.1 Maar ook 
dan kan men zich situaties voorstellen waarin een extreem 
lage of hoge prevalentie de gebruiker op het verkeerde been 
zet. Wanneer het ezelsbruggetje nog wel opgaat en wanneer 
niet meer, hangt af van de balans tussen sensitiviteit en speci-
ficiteit enerzijds en de prevalentie anderzijds. Vuistregels hier-
voor zijn mij niet bekend. Wanneer de prevalentie bij benade-
ring bekend is, is het niet zo moeilijk om zelf de 2 × 2-tabel te 
maken en de voorspellende waarden te berekenen.
Concluderend: de vraag uit de kennistoets gaf onvoldoen-
de informatie. Welk antwoord juist is, hangt mede af van 
de verhouding tussen het aantal zieken en niet-zieken in de 
geteste populatie. Bovendien waren de gekozen sensitiviteit en 
specificiteit niet erg hoog. Laten we SPIN en SNOUT voortaan 
beschouwen als krakkemikkige ezelsbruggetjes, te betreden op 
eigen risico. ■
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Boeiende casus? Stuur ’m in!
Komt u weleens een casus tegen waarvan u denkt: het zou  
wel aardig zijn om deze ervaring te delen met collega’s?  
Waar een leerpunt in zat of een eyeopener? Schrijf de casus 
dan op en stuur het stuk naar Huisarts en Wetenschap via  
redactie@nhg.org.

Uitgangspunt is een klacht van een patiënt die u beschrijft. Vervol-
gens beschrijft u wat er gedaan is aan onderzoek en hoe de casus 
afliep. Daarna volgt het leerpunt of de eyeopener. Wat ging goed?  
Wat kan beter of anders? Het kan om een zeldzame, maar zeker ook 
om een veelvoorkomende presentatie of aandoening gaan.

Kijk voor verdere auteursinstructies op www.henw.org/casuistiek.  
En vergeet niet uw camera bij de hand te houden voor foto’s die  
de casus kunnen illustreren. Denk daarnaast ook aan het gebruik  
van tabellen of figuren. 

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W
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Casuïstiek

Erysipeloïd na contact met  

geïnfecteerd pluimvee

Merlijn Kense, Ewout Fanoy, Jaap Maas, Steven Wittgen, Daan Notermans 

Erysipeloïd, ook wel visroos of vlekziekte genaamd, is 

zeldzaam, maar komt als beroepsziekte nog steeds voor. De 

oorzaak van deze aandoening is de bacterie Erysipelothrix 

rhusiopathiae, die we vinden in zoogdieren, vogels, rep-

tielen en vissen. Huisartsen zullen het ziektebeeld moeten 

herkennen, gezien het belang van tijdige behandeling.

In de afgelopen acht jaar zijn er tijdens sectie van met Erysi-

pelothrix rhusiopathiae-besmette leghennen en kalkoenen vier 

mensen besmet geraakt. Daarnaast is er een persoon geïn-

fecteerd op een bedrijf tijdens het verwijderen van de dode 

dieren uit de stal. Omdat erysipeloïd minder vaak voorkomt 

door technologische verbeteringen van het slacht- en verwer-

kingsproces, komen huisartsen er tegenwoordig nauwelijks 

mee in aanraking.1,2 De aandoening staat ook bekend als 

visroos of vlekziekte. Medewerkers van de sectiezaal van de 

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) stellen de laatste tien 

jaar in toenemende mate de diagnose vlekziekte bij leghennen. 

Kennis over het klinisch beeld van deze sporadisch voorko-

mende en de belangrijkste zoönotische bronnen kan een juiste 

herkenning versnellen. Deze klinische les beschrijft een van de 

patiënten.

BESCHOUWING

Naast de beschreven casus zijn er sinds 2009 nog vier geval-

len bekend van mensen die besmet zijn geraakt na contact 

met geïnfecteerd pluimvee. Uit de casussen blijkt dat erysi-

peloïd als beroepsziekte nog steeds voorkomt. De betreffende 

patiënten kwamen met de veterinaire bevindingen, waaronder 

een bevestiging van de diagnose bij de dieren door middel van 

bacteriologie, en ‘vlekziekte’ als waarschijnlijkheidsdiagnose 

bij hun (huis)arts. Huisartsen zullen niet vaak met de ziekte 

worden geconfronteerd, gezien het beperkte voorkomen door 

technologische verbeteringen van het slacht- en verwerking-

sproces, vaccinatie en de lagere incidentie van vlekziekte bij 

varkens en pluimvee. Daardoor zullen maar weinig huisartsen 

meteen aan deze diagnose denken.1,2 In het geval van beroeps-

matige risicoblootstelling aan dieren staan erysipelas, cellulitis 

en orf in de differentiële diagnose. Van patiënten die bij de Ge-

zondheidsdienst voor Dieren (GD) besmet zijn geraakt is een 

melding gemaakt bij de Kwaliteits-, arbo- en milieu-(KAM)

adviseur van de GD. 

De oorzaak van erysipeloïd is de staafvormige, niet-sporu-

lerende, facultatief anaerobe grampositieve bacterie Erysipelo-

thrix rhusiopathiae. Deze bacterie kan worden geïsoleerd uit 

zoogdieren, vogels, reptielen en vissen. De bacterie komt voor 

in grond en water dat door geïnfecteerde dieren is besmet. 

We zien de ziekte vooral bij personeel dat werkzaam is in een 

slachthuis of de visverwerkende industrie, en bij veehouders 

en dierenartsen.

De meeste mensen krijgen de aandoening via een porte d’en-

trée, zoals een bestaande wond of een traumatische penetratie 

bij een contact met een aangetast dier. Een tot twee dagen 

Figuur 1

Scherp omschreven ontsteking van de duim

Figuur 2

Ontstoken lymfevaten ten gevolge van de ontsteking van de duim
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Casuïstiek

Monsters in de nacht: bedwantsen

Pim Keurlings

Wereldwijd stijgt de incidentie van beten door bedwantsen. 

Deze toename komt door een stijgende resistentie van de 

insecten tegen bestrijdingsmiddelen en een grotere ver-

spreiding door toenemend internationaal reisverkeer. De 

bedwantsen voeden zich met bloed van de mens en hun be-

ten leiden tot jeukende erythemateuze of urticariële papels, 

vooral op armen, benen, nek en rug. Voor de bestrijding 

moet men een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf inschakelen.

De bedwants is een 5 millimeter grote parasiet met zes 

pootjes, die lijkt op een appelpitje. Bedwantsen voeden zich 

uitsluitend met bloed van de mens. Omdat ze lichtschuw zijn, 

houden ze zich overdag schuil in naden en kieren, achter 

plinten en in stopcontacten. Overal waar een creditcard tussen 

past, kan een bedwants zich verschansen. In de nacht vin-

den bedwantsen hun weg naar de mens, aangetrokken door 

CO
2 (uitademingslucht), lichaamswarmte en geurstoffen. Ze 

vliegen of springen niet, maar lopen des te harder.1 Met hun 

steeksnuit voeden ze zich meerdere malen per week geduren-

de vijf tot tien minuten met bloed. Aangezien de bedwants 

eerst verdovend speeksel inspuit, voelt het slachtoffer niets 

van de bloedmaaltijd. Pas als na een tot negen dagen een 

ontstekings- of allergische reactie van de huid optreedt, ont-

staan klachten. Jeukende erythemateuze of urticariële papels 

komen vooral voor op de favoriete locaties van de bedwants: 

armen, benen, nek en rug. Typisch is de lineaire of geclus-

terde rangschikking, doordat de bedwants al lopend op de 

huid verschillende keren bijt.2 De papels kunnen op muggen-

bulten lijken, maar in tegenstelling tot muggenbulten komen 

bedwantsbeten vooral voor op de door dekens bedekte huid. 

Verder staan in de differentiële diagnose: scabiës, geneesmid-

delreactie, voedselallergie, urticaria, Staphylococcus aureus-in-

fectie en waterpokken.3,4Sinds 1995 stijgt de incidentie van bedwantsbeten door 

toenemend reisverkeer en een stijging in de resistentie van het 

insect tegen insecticiden.5 Verstopt in koffers of kledingnaden 

worden bedwantsen in huis geïntroduceerd. Omdat ze ander-

half jaar kunnen overleven zonder bloedmaaltijd, is volledige 

bestrijding essentieel. Hiervoor kan het beste via gemeente 

of GGD een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf worden inge-

schakeld.6 Men moet diverse maatregelen nemen: textiel heet 

wassen, kieren dichten en alle bedwantsen met een bestrij-

dingsmiddel verdelgen. Als patiënten zelf met insecticiden aan 

de slag gaan, leidt dit vaak tot verdere resistentie en bijwerkin-

gen.1 Een bedwants blijft overigens niet op afstand als men het 

licht aan laat of DEET gebruikt.7 ■LITERATUUR1. Hekker TAM. Bedwantsen, terug van weggeweest. 24 april 2013, 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_

Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/

April_2013/Inhoud_24_04/Bedwantsen_terug_van_weggeweest.

2. Stucki A, Ludwig R. Bedbug bites. NEJM 2008;359:1047.

3. Doggett SL. Bed bugs. What the GP needs to know. Aust Fam 

Physician 2009;38:880-4.De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

CASUS
Een 69-jarige man bezoekt het spreekuur vanwege jeukende rode 

bultjes op zijn huid. Bij lichamelijk onderzoek ziet de huisarts verspreid 

over ledematen, buik en borst diverse krabeffecten en erythemateu-

ze papeltjes, die lijken op insectenbeten. De papels zijn lineair en in 

clusters gerangschikt. De patiënt woont bij zijn zus, die vergelijkbare 

klachten heeft. De huisarts heeft bij haar geen goede verklaring voor de 

jeuk kunnen vinden en heeft haar naar de dermatoloog verwezen. Met 

toestemming van de zus overlegt de huisarts met de dermatoloog, die 

een biopsie heeft verricht. Het biopt laat een huidreactie op een insec-

tenbeet zien. Ook bij de patiënt blijkt het te gaan om multipele beetplek-

ken van bedwantsen. De patiënt en zijn zus krijgen hydrocortisoncrème 

tegen de jeuk en het advies de bedwantsen te laten bestrijden.

Bovenbeen van de patiënt met diverse bedwantsbeten: lineair  

en in clusters gerangschikte erythemateuze papels

Keurlings P. Monsters in de nacht: bedwantsen. Huisarts Wet 

2018;61(4):68. DOI: 10.1007/s12445-018-0088-1.

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: 

P.A.J. Keurlings, waarnemend huisarts en huisarts-docent, 

Pim.Keurlings@radboudumc.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Nascholing

De diagnose kinkhoest is niet altijd meteen duidelijk en 
vereist laboratoriumonderzoek, dus een patiënt kan vrij 
makkelijk anderen besmetten. Voor de meeste mensen is het 
aanhoudende hoesten vooral vervelend, maar voor kleine 
kinderen kunnen de complicaties levensbedreigend zijn. 
Daarom worden zwangere vrouwen vanaf eind 2019 in het 
kader van het rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen 
kinkhoest, zodat het kind tot enige maanden na de geboorte 
beschermd is. Voor de huisarts blijft echter oplettendheid 
geboden: het is een diagnose die gemakkelijk gemist wordt.

Kinkhoest is een meldingsplichtige infectieziekte die wordt 
veroorzaakt door Bordetella pertussis of Bordetella parapertus-
sis en die wordt gekenmerkt door langdurige hevige hoestbui-
en, al is dit kenmerk in de praktijk niet altijd onderscheidend.1

Voor de meeste mensen is kinkhoest vooral vervelend. Voor 
hen heeft de diagnose geen klinische consequenties, maar 
voor anderen, met name kinderen, kan de infectie levensbe-
dreigend zijn. Niet of gedeeltelijk gevaccineerde zuigelingen 
jonger dan 1 jaar hebben een verhoogd risico op complicaties 
zoals pneumonie, otitis media acuta of cerebrale schade door 
hypoxie of apneu tijdens de hoestbuien.2 Ook kinderen met 
ernstige comorbiditeit zoals hart- en longafwijkingen hebben 
een grotere kans op complicaties. Het is zaak om juist bij deze 

patiënten én bij hun ouders, broertjes of zusjes laboratorium-
onderzoek te doen zodat de verwekker tijdig (preventief) kan 
worden bestreden met antibiotica. In de dagelijkse praktijk is 
dan vaak de vraag: doe je dit bij elke hoest en bij elke termijn 
van hoesten, bij elke presentatie op het spreekuur of bijvoor-
beeld pas na een aantal weken? 
Vanwege deze diagnostische uitdagingen lijkt het zinvol de 
kinkhoestvaccinatie voor zwangeren op te nemen in het 
rijksvaccinatieprogramma. Aan de hand van een recente casus 
met indrukwekkende klinische presentatie informeren we u 
daarover, leggen we de achterliggende argumentatie uit en 
frissen we uw diagnostische kennis op.2-4

VOORKOMEN EN KLINIEK
Kinkhoest is de meest gemelde infectieziekte. Bij de Neder-
landse GGD’s worden jaarlijks vier- tot achtduizend kinkhoest-
infecties gemeld; voor 250 tot 500 patiënten is een ziekenhuis-
opname nodig.2 In de huisartsenpraktijk is de incidentie bij 
kinderen jonger dan 4 jaar veruit het hoogst: ongeveer 4 per 
duizend patiënten per jaar. Een recent Europees onderzoek on-
der 3000 volwassenen die de huisarts consulteerden voor acute 
hoest bleek 3% kinkhoest te hebben (in Nederland 2,2%).1 In 
2016 overleden in Nederland zes mensen aan kinkhoest; drie 
van hen waren nog niet gevaccineerde zuigelingen.5

Kleine kinderen en kinkhoest,  
een gevaarlijke combinatie
Colette van Bokhoven, Mark van der Wel

Voor kinderen kan kinkhoest levensbedreigend zijn. Foto: iStock
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Van oudsher onderscheidt men drie fasen in het klinische beeld 
van kinkhoest.2 De catarrale fase lijkt op een virale bovenste
luchtweginfectie en duurt één tot twee weken. Vervolgens start 
de paroxismale fase, waarin hoestaanvallen optreden tot wel 
vijftien expiratoire hoeststoten, gevolgd door een piepende en 
gierende inademing, wat soms gepaard gaat met kokhalzen 
of braken en met het opgeven van taai, helder sputum. De 
hoestaanvallen worden veroorzaakt door het pertussistoxine, 
dat lokale weefselnecrose veroorzaakt. Bij mevrouw B ontbrak 
het gieren, maar zij had wel een diepe hoest met de neiging tot 
kokhalzen. De paroxismale fase wordt na drie tot vier weken ge
volgd door de reconvalescentiefase, waarin het hoesten minder 
intens en losser wordt. Deze fase kan weken tot maanden duren.
Bij zuigelingen kunnen in de catarrale fase aspecifieke sympto
men op de voorgrond staan, zoals voedingsstoornissen en niet 
goed groeien. Bij pasgeborenen en prematuren kan het hoes
ten zelfs geheel ontbreken, maar zijn de kenmerken apneus en 
cyanose. Bij personen die gedeeltelijk immuun zijn (gevacci
neerde kinderen, volwassenen) kan het beeld milder zijn met 
langdurig hoesten als enige symptoom.3

DIAGNOSTIEK
Omdat kinkhoest in de catarrale fase klinisch niet te onder
scheiden is van een gewone verkoudheid, weet men niet 
precies hoe vaak de klassieke drie fasen zich voordoen. De 
betrouwbaarste klinische kenmerken lijken juist de lange duur 
van het hoesten (meer dan drie weken) en de hoeststoten met 
kinkende ademhaling die vaak pas na twee weken ontstaan. 
Deze termijn is echter te lang om besmetting van een zuige
ling of zwangere vrouw in de directe omgeving te voorkomen.
De diagnostische methode wordt bepaald door de ziekteduur. 
Bij een beloop korter dan drie weken wordt PCR op een uit
strijk van de nasofarynx geadviseerd. Duren de klachten langer 
dan drie weken, dan is bloedonderzoek de eerste keus. De huis
arts die op verzoek van mevrouw B het laboratoriumonderzoek 
aanvroeg, koos dus de verkeerde methode. Negatieve serolo
gie bij korter bestaande klachten kan ten onrechte de indruk 
wekken dat er geen sprake is van kinkhoest. Overigens moet bij 
kinderen jonger dan 1 jaar altijd PCR uitgevoerd worden.
Niet bij iedereen die hoest, hoeft onderzoek naar kinkhoest in
gezet te worden. De NHGStandaard Acuut hoesten adviseert 
over het algemeen afwachtend beleid.3 Pas als het hoesten 
langer dan twee weken aanhoudt, zal men aan kinkhoest 
denken.1 De NHGStandaard adviseert aanvullend onderzoek 
als zich in de omgeving van de hoestende patiënt niet of on
volledig gevaccineerde kinderen jonger dan 1 jaar bevinden, 
of vrouwen die langer dan 34 weken zwanger zijn. Meer dan 
driekwart van de geïnfecteerde zuigelingen is besmet door 
iemand binnen het eigen gezin, meestal de ouders (55%).3

Men zou iedere patiënt die hoest en in de omgeving van een 
risicopatiënt verkeert, kunnen laten testen op kinkhoest, 
maar er is geen bewijs dat de kosten opwegen tegen de baten. 
De huisarts kan in elk geval vragen of er binnen het gezin 
zuigelingen en hoogzwangeren zijn, zodat de kwetsbare groep 
in beeld is, of ook andere gezinsleden klachten hebben en 

of iemand in de omgeving kinkhoest heeft. Zuigelingen die 
nog niet volledig zijn gevaccineerd (om levensbeschouwelij
ke redenen of omdat ze jonger zijn dan 5 maanden) zijn het 
kwetsbaarst. Ons advies is daarom toch, ook al is er geen ste
vige wetenschappelijke onderbouwing voor, om patiënten die 
hoesten op kinkhoest te onderzoeken als er binnen het gezin 
kwetsbare personen aanwezig zijn.

MEVROUW B
Mevrouw B, 39 jaar, is bekend met astma en in haar jeugd volgens 
schema gevaccineerd. Een dag voordat ze beviel van een gezonde 
dochter is ze beginnen te hoesten, zonder andere klachten. Zij hoest 
nu een aantal dagen en het vele hoesten hindert de borstvoeding. Bij 
onderzoek is er geen dyspneu of tachypneu, de saturatie is 99%, de 
temperatuur is 38,6 °C, pulmonaal is er vesiculair ademgeruis beider-
zijds zonder bijgeluiden. De huisarts besluit tot afwachtend beleid. In de 
daaropvolgende vier dagen ziet patiënte vier verschillende huisartsen, 
op de praktijk en op de huisartsenpost, in verband met aanhoudend 
hinderlijk en hevig hoesten waardoor ze slecht slaapt en dat verandert 
van droog naar licht productief. Codeïne en salbutamol hebben geen 
effect. Bij auscultatie van de longen zijn geen afwijkingen hoorbaar. 
Klachten worden steeds geduid als bovensteluchtweginfectie met mo-
gelijk astmatische prikkeling. Op verzoek van patiënte wordt onderzoek 
naar kinkhoest verricht. De huisarts kiest voor bloedonderzoek en dit 
blijkt niet eenduidig. Omdat patiënte aangeeft dat het hoesten gepaard 
gaat met een knijpend gevoel in de keel en het gevoel dat ze stikt, ver-
wijst de huisarts haar naar een kno-arts. Deze verwijst haar door naar 
een longarts en een logopedist met de werkdiagnose laryngospasmen.

DE KERN
■■ De diagnose kinkhoest wordt gemakkelijk gemist.
■■ Laat laboratoriumonderzoek doen naar kinkhoest bij 

volwassenen die langer dan twee weken hoesten en 
die in contact komen met ongevaccineerde zuigelin-
gen of zwangere vrouwen.

■■ Vanaf eind 2019 maakt vaccinatie van zwangere 
vrouwen tegen kinkhoest deel uit van het rijksvacci-
natieprogramma.

DE DOCHTER VAN MEVROUW B
Kort na de verwijzing heeft mevrouw B een laatste telefonisch consult 
met de huisarts. Nog diezelfde middag staat zij echter in paniek aan de 
balie met haar dochter, die inmiddels twee weken oud is. Het meisje was 
al een paar dagen aan het hoesten en nu had ze het paars aangelopen 
en niet ademend in haar bedje aangetroffen. Bij onderzoek was de baby 
bleek en slap, ze reageerde niet en er kwam veel slijm uit de mond; er 
was ademgeruis over beide longen. Vanwege de bedreigde ademhaling 
werd het meisje per traumahelikopter en ambulance overgebracht naar 
de intensive care, met als werkdiagnose apparent life-threatening event 
(ALTE), waarschijnlijk op basis van infectie door kinkhoest of viraal in-
fect. Bij opname was de ademweg vrij met wel wat taai helder wit slijm, 
ademfrequentie 48/min, geen intrekkingen of neusvleugelen, hoesten 
een aantal keer achtereen gevolgd door saturatiedaling, auscultatoir 
enkele rhonchi, perifeer warm, bloeddruk 83/35 mmHg, capillary refill < 
3 sec. In het lab viel vooral een uitgesproken leukocytose op van 34,9 x 
109/l. Dit bevestigde de diagnose kinkhoest, met vermoedelijk de moe-
der als bron. In totaal maakte het meisje driemaal een ALTE door, maar 
met respiratoire ondersteuning herstelde ze en na twee weken verliet ze 
het ziekenhuis in goede conditie. 
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BEHANDELING
Als een patiënt kinkhoest blijkt te hebben en samenleeft met 
kwetsbare personen, moeten zowel de patiënt als de omge-
ving behandeld worden met een antibioticum om secundaire 
infectie tegen te gaan. Zuigelingen jonger dan 1 maand krijgen 
claritromycine, 2 dd 7,5 mg/kg gedurende 7 dagen. Kinderen 
van 1 maand tot 18 jaar krijgen azitromycine, 1 dd 10 mg/kg 
gedurende 3 dagen, met een maximum van 500 mg per dag. 
Volwassenen krijgen azitromycine, 1 dd 500 mg gedurende 
3 dagen. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, 
krijgen erytromycine, 4 dd 500 mg gedurende 7 dagen.2,3 Na 
deze behandeling is de patiënt binnen vijf tot zeven dagen niet 
meer besmettelijk, maar de behandeling heeft alleen zin als de 
diagnose op tijd wordt gesteld. Preventie blijft de beste optie.

VACCINATIEBELEID
Zuigelingen hebben pas na drie DKTP-vaccinaties voldoende 
bescherming tegen kinkhoest; ze zijn dan 5 maanden oud. 
Eind 2015 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd zwangere 
vrouwen te vaccineren tussen de 28e en de 32e week van de 
zwangerschap.4 Dat beschermt de moeder zelf tegen kink-
hoest en ze geeft de antistoffen door aan de ongeboren baby 
zodat ook deze de eerste maanden na de geboorte beschermd 
is. Britse onderzoeken hebben laten zien dat deze vaccinatie 
voor 90-93% effectief is.6,7 Vaccinatie tijdens de zwangerschap 
dempt weliswaar de antistofrespons tegen de kinkhoest-
vaccinaties die het kind na de geboorte krijgt, maar tast de 
effectiviteit van die vaccinaties niet aan. De antistofrespons op 
de boostervaccinatie, die 11 à 12 maanden na de geboorte ge-
geven wordt, is bij kinderen van gevaccineerde moeders even 
groot als bij kinderen van ongevaccineerde moeders.8

In 2018 is besloten dat de maternale kinkhoestvaccinatie 
wordt opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma en wordt 
uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg, in nauwe lokale 
samenwerking met verloskundigen, gynaecologen en verlos-
kundig actieve huisartsen. Vanaf half december 2019 krijgen 
alle zwangere vrouwen een gratis DKTP-boostervaccinatie 
aangeboden vanaf week 22 van de zwangerschap. Tot die tijd 
kunnen zwangeren zich op eigen kosten laten vaccineren bij 
hun huisarts of GGD.
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het vaccinatieschema 
voor zuigelingen te verkorten na het invoeren van de materna-
le kinkhoestvaccinatie.9 Die vaccinatie biedt het kind de eerste 
drie levensmaanden goede bescherming en een 3-5-11-sche-
ma zou dan voldoende zijn om basisimmuniteit op te bouwen, 
ook voor de andere infectieziekten. Deze aanpassing wordt 

eind 2019 doorgevoerd, zodra de maternale kinkhoestvaccina-
tie formeel is opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma.
De Gezondheidsraad heeft zich ook uitgesproken over vacci-
natie voor zorgmedewerkers.5 De raad adviseert hulpverleners 
die werken met kwetsbare groepen, zoals verloskundigen, 
kraamverzorgenden, kinderartsen, kinderverpleegkundigen 
en consultatieburomedewerkers, zich eens in de vijf jaar te 
laten vaccineren tegen kinkhoest.

ADVIEZEN
Het lijkt zinvol patiënten die met de klacht hoesten bij de 
huisarts komen laagdrempelig te onderzoeken op kinkhoest 
indien ze (regelmatig) contact hebben met risicopersonen. 
Langer dan twee weken hoesten zou bij volwassenen kunnen 
worden aangehouden als indicatie voor laboratoriumonder-
zoek. Dit advies is in essentie overigens hetzelfde als het advies 
dat collega Lucassen al in 1985 gaf.10

Wij adviseren de auteurs van de NHG-Standaard Acuut Hoes-
ten om aan het onderdeel ‘Anamnese’ een item toe te voegen: 
‘nagaan of in het gezin van de hoester een zuigeling of zwan-
gere vrouw aanwezig is’, en de verwijzing naar de LCI-website 
over kinkhoest (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest) een 
prominentere plaats te geven.
De casus van mevrouw B demonstreert naar onze mening het 
belang van continuïteit in persoon. Mevrouw B zag in het be-
gin van haar ziekte steeds verschillende artsen. Geen van hen 
had de patiënt eerder gezien met hoestklachten en geen van 
hen wist dus wat bij haar ‘normaal hoesten’ was en wat boven-
gemiddeld of anders hoesten inhield. Daarmee is niet bewezen 
dat continuïteit in persoon geleid zou hebben tot eerdere of 
betere diagnostiek, maar het laat wel zien hoe kwetsbaar conti-
nuïteit van informatie en continuïteit van een team kunnen 
zijn als alternatief voor continuïteit in persoon. ■
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Casuïstiek

ECG patiënt A

ECG patiënt B

OPGAVE
1. Beschrijf de ecg’s systematisch volgens ECG-10+.1,2 ➤  Zie voor antwoord en literatuur pagina 48 en henw.org.

Ecg-casus ‘Twee in één’
Robert Willemsen, Karen Konings

CASUS
Ongeveer tegelijkertijd melden zich twee patiënten aan de balie bij de 
huisarts met de vraag of ze tussendoor de huisarts kunnen spreken.
Patiënt A: Man 71 jaar.
Voorgeschiedenis: Hypertensie, TIA 4 jaar eerder (analyse: geen cardi-
ale emboliebron gevonden).
Medicatie: Simvastatine 1 x 40 mg, losartan/hydrochloorthiazide 1 x 
100/25 mg, clopidogrel 1 x 75 mg.
Anamnese: Patiënt heeft nu 5 dagen niet eerder bestaande klachten: 
vermoeidheid, drukkend gevoel op de borst, kortademigheid bij traplo-
pen en ‘duizeligheid’. Bij navraag gaat het om ‘licht in het hoofd’ voelen, 
niet om draaiduizeligheid. 
Lichamelijk onderzoek: Niet-zieke patiënt, kortademig. Bloeddruk 

110/70 mmHg. Pols 52/min. Normale harttonen, geen cardiale souffle, 
normaal vesiculair ademgeruis, mild ‘pitting’ enkeloedeem beiderzijds. 

Patiënt B: Man 82 jaar. 
Voorgeschiedenis: Hypertensie. 
Medicatie: Valsartan 1 x 80 mg, metoprolol MGA 200 1 d1t, hydro-
chloorthiazide 1 x 12,5 mg.
Anamnese: Patiënt heeft sinds gisteren last van hartkloppingen: hij 
heeft het gevoel dat zijn hart sneller klopt dan anders en dat de hart-
slag onregelmatig is.
Lichamelijk onderzoek: Niet-zieke patiënt. Bloeddruk 146/86 mmHg. 
Pols 80/min. Normale harttonen, geen cardiale souffle, normaal vesi-
culair ademgeruis, geen enkeloedeem.
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Casuïstiek

Nu in veel huisartsenpraktijken een 24-uursbloeddrukme-
ter beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid om in de prak-
tijk de bloeddruk gedurende 30 minuten te meten. Deze 
meting onderscheidt zich van andere praktijkmetingen 
doordat bij de patiënt de bloeddruk automatisch gemeten 
wordt in afwezigheid van een zorgverlener. Door de ge-
standaardiseerde manier van meten en de afwezigheid van 
zorgverleners tijdens het meten zijn er minder meetfouten 
en wordt het wittejasseneffect gereduceerd of weggenomen.

De recent gepubliceerde multidisciplinaire richtlijn CVRM be-
veelt een 24-uursmeting of een geprotocolleerde thuismeting 
aan om het wittejasseneffect tegen te gaan. De 30-minuten-
meting is een alternatief als de 24-uursmeting door patiënten 
als (te) belastend wordt ervaren en/of het vermoeden bestaat 
dat thuismetingen onderhevig zijn aan meetfouten of foutieve 
verslaglegging van de gemeten waarden.1 Wetenschappelijk 
onderzoek laat zien dat de uitkomst van een 30-minutenme-
ting overeenkomt met de dagwaarde van een 24-uursmeting, 
dat de reproduceerbaarheid van een 30-minutenmeting beter 
is en de uitkomst aanzienlijk lager dan van een lege artis uitge-
voerde meting in de spreekkamer.2,3 Implementatieonderzoek 
heeft bovendien laten zien dat de 30-minutenmeting goed 
bruikbaar is in de dagelijkse praktijk en dat de uitkomst van 
de meting ook daadwerkelijk beleidskeuzen van huisartsen 
kan beïnvloeden.4

INDICATIES
De 30-minutenmeting wordt in de recent gepubliceerde 
CVRM-richtlijn gezien als alternatief als 24-uurs- of thuisme-
ting niet kan of niet lukt.5 Wanneer deze verschillende meet-
methoden het beste kunnen worden ingezet is weergegeven 
in noot 29 van de NHG-Standaard [figuur].5 Uit deze figuur 
volgt dat de belangrijkste indicatie is: het preciezer meten van 
de bloeddruk indien de praktijkbloeddruk verhoogd blijkt. In 
tegenstelling tot de 30-minutenmeting geeft de 24-uursmeting 
namelijk unieke informatie over de nachtelijke bloeddruk. 
De 24-uursmeting wordt dan ook beschouwd als de gouden 
standaard van nauwkeurig bloeddruk meten en is de beste 
voorspeller van het risico van de patiënt.6 Van de geprotocol-
leerde thuismeting is aangetoond dat deze in combinatie met 
aanvullende ondersteuning vanuit praktijk of apotheek de 

therapietrouw verbetert en aantoonbaar resulteert in een be-
tere behandeling van de bloeddruk dan bij gebruik van alleen 
praktijkmetingen.7

UITVOERING
■■ Zorg voor een goed geventileerde ruimte met een aangena-

me omgevingstemperatuur waar een half uur ongestoord 
gemeten kan worden.

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

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

■■ Gebruik een gevalideerde 24-uursmeter en stel het meetin-
terval in op vijf minuten. Zorg dat de patiënt de uitslagen 
van de meting niet kan zien (vaak kan dit via een instelling 
in de software van de 24-uursmeter, zodat de uitslag van de 
meting niet op de display zichtbaar is).

■■ Kies een bij de armomvang passende manchet. Meet bij 
twijfel de (boven)armomtrek en gebruik de daarbij beho-
rende manchet, conform de gebruiksaanwijzing van de 
meter.

■■ Doe de manchet om de ontblote bovenarm (een dun laagje 
kleding is toegestaan).

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

■■ Na een foutloze eerste meting verlaat u de kamer. Sluit de 
deur en plaats daarop een waarschuwing dat deze niet ge-
opend mag worden in verband met een 30-minutenbloed-
drukmeting.

■■ Gebruik een kookwekker of alarmfunctie om de meting na 
30 minuten te beëindigen.

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

■■ Bereken het gemiddelde van de laatste zes metingen als 

30-minutenbloeddrukmeting in de 
huisartsenpraktijk
Mark van der Wel, Jaap van der Laan
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uitslag van de 30-minutenmeting. De eerste meting waar u 
zelf nog bij was mag geen onderdeel zijn van het gemiddel-
de.

COMPLICATIES
Sommige patiënten ervaren pijn tijdens het opblazen van de 
manchet. Heel zeldzaam zijn puntbloedinkjes of hematomen 
op de bovenarm gerapporteerd bij bloeddrukmetingen met 
hoge druk en bij een kwetsbare huid. In theorie kan dit dus 
ook tijdens een 30-minutenmeting gebeuren.

UITSLAG EN INTERPRETATIE
De grenswaarde voor het stellen van de diagnose hypertensie 
is voor de 30-minutenmeting hetzelfde als voor de geproto-
colleerde thuismeting of de gemiddelde dagwaarde van de 
24-uursmeting, namelijk > 135/85 mmHg.
In de nieuwe NHG-Standaard CVRM staat in noot 29 een ta-
bel die kan helpen bij het schatten van de spreekkamermeting 

aan de hand van een uitslag van een 30-minutenmeting [tabel 
1].5 Deze schatting kan in de risicotabel ingevuld worden. 
Omdat de tabel gebaseerd is op gemiddelde verschillen en er 
grote interindividuele variatie kan zitten in de mate van een 
wittejassen- of gemaskeerd effect, lijkt deze oplossing nogal 
arbitrair. Samen met de uitslag van de praktijkmeting kunt u 
vervolgens patiënten onderverdelen in vier categorieën, die u 
kunt vinden in [tabel 2].
De prognose van patiënten met wittejassenhypertensie lijkt 
vergelijkbaar of mogelijk iets slechter dan van normotensieve 
patiënten. Er zijn aanwijzingen dat mensen met wittejassenhy-
pertensie eerder hypertensie ontwikkelen dan normotensieven 
en twee recente onderzoeken suggereren dat de prognose toch 
slechter is dan aanvankelijk werd aangenomen.8,9 Vooralsnog 
lijkt het onverminderd verstandig om bij wittejassenhyperten-
sie terughoudend te zijn met het starten of ophogen van me-
dicatie. Het lijkt zeker zinvol om het beloop van de bloeddruk 
actief te vervolgen. 6-10

Figuur Inzet verschillende bloeddrukmetingen volgens de richtlijn CVRM
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Een verschil tussen praktijkmeting en 30-minutenmeting, 
thuismeting of de dagwaarde van de ambulante 24-uursme-
ting van > 20 systolisch/10 diastolisch mmHg wordt als rele-
vant beschouwd. Het wordt aanbevolen om bij een dergelijk 
verschil na drie tot twaalf maanden nogmaals de praktijkme-
ting te vergelijken met het aanvullende bloeddrukonderzoek.
De 30-minutenmeting is niet onderzocht bij patiënten die de 

meting in de wachtkamer of thuis deden, ook is niet onder-
zocht of lezen tijdens het meten de uitslag beïnvloedt. Op dit 
moment is het protocol zoals hierboven beschreven als enige 
wetenschappelijk gevalideerd. ■

LITERATUUR
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INSTRUMENTARIUM EN MATERIALEN
Voor het uitvoeren van een 30-minutenmeting dient de 
huisarts te beschikken over een ambulante bloeddruk-
meter (24-uursmeter). Ambulante bloeddrukmeters 
worden gewoonlijk met een bijbehorend softwarepro-
gramma verkocht, bepalend voor de presentatievorm 
van de gegevens. Het is in veel gevallen mogelijk de 
gegevens direct in het HIS in te lezen.
 ∫ Voor het verrichten van een 30-minutenmeting is 

een meter nodig die u kunt instellen op een meet-
interval van vijf minuten (niet alle 24-uursmeters 
kunnen dit).

 ∫ Bij de meter horen ten minste drie verschillende maten 
bloeddrukmanchetten voor verschillende armomvang.

 ∫ Let er bij aankoop op dat de drukkamer uit de man-
chet gehaald kan worden en dat de meter gevali-
deerd is (www.dableducational.org).

 ∫ De ambulante bloeddrukmeter dient jaarlijks geka-
libreerd te worden. De manchetten kunnen indien 
gewenst na verwijderen van de drukkamer worden 
gewassen.

 ∫ Naast de juiste meter is ook een kamer in de praktijk 
nodig waar de meting verricht kan worden. In de ka-
mer moet een tafel staan en een comfortabele stoel 
met rugleuning.

Tabel 1 

(Schatting van) corresponderende bloeddrukwaarden bij verschil-
lende andere meetmethoden bij spreekkamermetingen van 140 en 
180 mmHg

Spreekkamermeting 140 mmHg 180 mmHg
24-uursbloeddrukmeting 130 mmHg 165 mmHg
Geprotocolleerde thuismeting 135 mmHg 170 mmHg
30-minutenbloeddrukmeting 135 mmHg 170 mmHg

Gebruik van ambulante metingen en de 30-minutenmeting bij het opstellen van het 
cardiovasculair risicoprofiel

Tabel 2

Indeling patiëntcategorieën op basis van praktijkbloeddruk en 
aanvullend bloeddrukonderzoek

praktijkbloeddruk 30-minutenmeting

normotensief < 140/90 < 135/85
gemaskeerde hypertensie < 140/90 > 135/85
wittejasseneffect > 140/90 < 135/85
hypertensie > 140/90 > 135/85

CHECKLIST UITVOERING
 ∫ De patiënt zit in een ontspannen positie, voeten plat 

op de vloer, rug tegen rugleuning en arm ontspannen 
op tafel in een kamer waar de patiënt 30 minuten 
ongestoord alleen kan zitten.

 ∫ Instrueer de patiënt over de procedure.
 ∫ De 24-uursmeter is ingesteld op een meetprotocol 

van 30 minuten met elke 5 minuten een meting.
 ∫ Gebruik een bloeddrukband passend bij de armom-

vang van de patiënt.
 ∫ Lees na 30 minuten de meter uit in het softwarepro-

gramma, bereken het gemiddelde van de laatste zes 
metingen en noteer die uitslag als waarde in het HIS.

Van der Wel MC, Van der Laan JR. 30-minutenbloeddrukmeting in de 
huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2019;62(12):42-4. DOI:10.1007/
s12445-019-0358-6.
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: M.C. van 
der Wel, onderzoeker en huisarts, mark.vanderwel@radboudumc.nl. 
Huisartsenpraktijk Binnenstad, Utrecht: J.R. van der Laan, huisarts.

Deze bijdrage is eerder in vrijwel dezelfde vorm gepubliceerd als: Van 
der Wel M, Van der Laan J. 30-minutenbloeddrukmeting. In: In ‘t Veld 
CJ, Goudswaard AN (red). Handboek diagnostische verrichtingen in de 
huisartsenpraktijk. Houten: Prelum, 2018:161.
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
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Kennistoets

Antidepressiva

1. Antidepressiva zijn (zeer) effectief bij 
ernstige en matige depressies. Over 
de effectiviteit bij lichte depressies 
bestaat discussie. Welke reden, naast 
het verschil in placeborespons tussen 
ernstige en milde depressies, wordt 
door De Wit et al. hiervoor genoemd?
a. De onderzoeken zijn van minder 

goede kwaliteit.
b. Er is minder onderzoek gedaan 

naar milde depressies.
c. Symptomen zijn vaak bij aanvang 

al mild of afwezig.

2. Fluoxetine heeft een lange halfwaar-
detijd. Een voordeel is dat daardoor 
de kans op onttrekkingsverschijnse-
len bij afbouwen kleiner is. De Wit 
et al. noemen ook een nadeel van 
fluoxetine. Welk nadeel is dit?
a. Het is een stuk duurder dan 

 andere SSRI’s.
b. Het is verslavingsgevoeliger.
c. Meer kans op bijwerkingen.
d. Meer kans op interacties bij swit-

chen naar ander antidepressivum.

3. De Wit et al. beschrijven dat bij kin-
deren (< 18 jaar) in de eerste weken 
na de start van een antidepressivum 
de kans op suïcidaliteit en agressie 
toeneemt. Voor welke leeftijdsgroep 
geldt dit nog meer?
a. Jongvolwassenen (18-25 jaar)
b. Volwassenen (26-65 jaar)
c. Ouderen (> 65 jaar)

4. In de NHG-Standaard Depressie 
worden twee bevolkingsgroepen 
genoemd bij wie depressieve klachten 
en depressies vaker voorkomen. Om 
welke Nederlanders gaat het hier?
a. Van autochtone afkomst
b. Van Marokkaanse en Turkse 

afkomst
c. Van Poolse en Bulgaarse afkomst 

5. De 41-jarige heer Van Velzen ge-
bruikt sinds zes weken sertraline 50 
mg (standaarddosering) vanwege 
een depressie. Bij controle blijkt dat 
er geen verbetering is opgetreden. 
Hij neemt zijn medicatie in volgens 
voorschrift en hij heeft weinig last 
van bijwerkingen. Wat is nu het aan-
gewezen beleid?
a. Sertraline ophogen naar 75 mg per 

dag.
b. Sertraline staken en direct vervan-

gen door ander SSRI (in stan-
daarddosering).

c. Sertraline afbouwen en daarna 
starten met een ander SSRI.

6. De 57-jarige mevrouw Langbroek 
gebruikt citalopram 20 mg vanwe-
ge een depressieve episode. Sinds 
een halfjaar gaat het goed en is zij 
klachtenvrij. Ze wil graag proberen te 
stoppen met de medicatie. Er zijn bij 
mevrouw Langbroek geen risicofac-
toren aanwezig voor het optreden van 
onttrekkingsverschijnselen. Welke 
manier van afbouwen is in dit geval 
wenselijk?
a. Halveer de dosis naar 10 mg en 

staak volledig na 2 tot 4 weken.
b. Halveer de dosis naar 10 mg gedu-

rende 2 weken tot 4 weken, vervol-
gens 10 mg om de dag gedurende 
2 weken tot 4 weken, staak daarna 
volledig.

c. Bouw citalopram met 2 mg per 
week af in 10 weken.

7. Mevrouw Yüksel, 71 jaar, is vorige 
week gestart met citalopram (SSRI) 
vanwege een depressie. Zij gebruikt 

daarnaast hydrochloorthiazide, 
metformine en simvastatine. Welke 
laboratoriumwaarde moet worden 
gecontroleerd voordat u de behande-
ling met citalopram voortzet?
a. Glucose
b. Kalium
c. Creatinine
d. Natrium

8. De huisarts heeft bij de 45-jarige 
heer Osaka de diagnose ‘depressie-
ve klachten’ gesteld. Hij verloor in 
korte tijd zijn beide ouders en heeft 
de zorg voor een gehandicapte zoon. 
Hij heeft vooral last van een sombere 
stemming en verlies van interesse 
en plezier. De heer Osaka is nog 
wel aan het werk. De huisarts geeft 
voorlichting over dagstructurering en 
activiteitenplanning. Welk beleid is 
daarnaast wenselijk?
a. Expectatief, controle over vier 

weken.
b. Verwijzen naar een psycholoog.
c. Starten van een antidepressivum.

Foto: Shutterstock

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

1c / 2d / 3a / 4b / 5b / 6a / 7d / 8a
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Implementatie

Tweemaal per week, vroeg in de morgen, ontvangen ruim 
tweehonderd huisartsen in de regio Zwolle een e-mail met 
een prikkelende meerkeuzevraag. De ontvanger die een 
antwoord aanklikt, krijgt direct een toelichting en een ver-
wijzing naar bijvoorbeeld de plaatselijke werkafspraak of de 
betreffende NHG-Standaard. Vraag, antwoord en toelich-
ting nemen nog geen minuut in beslag. Meer dan de helft 
van de huisartsen reageert. Het systeem lijkt bij te dragen 
aan het attenderen van huisartsen op de werkafspraken en 
richtlijnen.

In 1995 maakten de huisartsen in de regio Zwolle en de 
specialisten van het Zwolse ziekenhuis hun eerste transmu-
rale werkafspraak, inmiddels zijn dat er ruim honderd. In 
1998 startten zij via Medisch Coördinerend Centrum Klik 
het Interlineproject om die werkafspraken bekend te maken. 
Huisartsen die zich op Interline abonneren, kunnen drie-
maal per jaar een bijeenkomst bezoeken waarop een of meer 
samenhangende werkafspraken worden gepresenteerd.
Specialisten signaleerden dat het aantal verwijzingen wel toe-
nam na een Interlinepresentatie, maar dat dit effect na enige 
tijd wegzakte (mondelinge mededeling). Dat is een bekend 
fenomeen.1 Men zocht een oplossing die niet veel tijd kostte 
en ook leuk was om te doen. E-learning leek daarvoor zeer ge-
schikt en bekend was ook dat, althans in een toetssituatie, het 
geheugen meer gestimuleerd wordt door het aanbieden van 

een vraag dan door alleen studiemateriaal.2,3  In 2016 begon 
men daarom de ‘Ochtendspits’ te versturen, een periodieke 
e-mail met een prikkelende medische meerkeuzevraag. De 
ontvanger kan een antwoord aanklikken en krijgt vervolgens 
te zien of dat antwoord juist was, met een korte toelichting en 
de mogelijkheid door te klikken naar regionale of landelijke 
referenties. 

DEELNEMERS
In 2018 werd de Zwolse Ochtendspits verstuurd naar 430 
mailadressen. Naast de in de regio praktiserende huisartsen en 
aios zijn daarbij ook coassistenten die werken in het ziekenhuis 
Isala. De Ochtendspits wordt niet gesponsord, maar gefinan-
cierd door de partijen die deelnemen in MCC Klik en door 
bijdragen van de deelnemende huisartsen en instellingen.

VRAGEN
Er is geen aparte accreditatie verleend voor het deelnemen 
aan de Ochtendspits. Er zijn inmiddels 281 vragen gemaakt. 
De meeste vragen (215, 76%) zijn afkomstig uit de regionale 
cursussen en een belangrijk deel (200, 71%) grijpt terug op 
transmurale werkafspraken die via Interline zijn gepresen-
teerd. Van de overige vragen brengen er 27 (10%) herzienin-
gen van een werkafspraak onder de aandacht die nog niet zijn 
besproken in een cursus of Interlinebijeenkomst en komen er 
38 (14%) uit een regionale praktijk – deze vragen gaan vooral 
over dermatologische beelden. Voorbeeldvragen vindt u in de 
[online bijlage].

Regionale werkafspraken met een 
digitale quiz implementeren
Dirk Branbergen

Een digitale meerkeuzevraag is een goede methode om kennis en 
regionale werkafspraken in herinnering te roepen. Foto: Shutterstock.

De meeste huisartsen zoeken de  
referentie niet op en zijn binnen een 
minuut klaar met vraag en antwoord
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De vragen worden gemaakt door docenten van de regiona-
le Warffum- en WDH-cursussen en beoordeeld door een 
redactieteam van (oud)huisartsen, uitgekozen vanwege hun 
wetenschappelijke interesse en taalvaardigheid. Een speciaal 
ontwikkeld softwarepakket ondersteunt het maken van de 
vragen, de beoordeling, de presentatie en de statistiek. 
Het systeem presenteert nog niet gebruikte vragen at random 
aan de deelnemers in een door de regio bepaalde frequentie, 
in Zwolle tweemaal per week. Via het systeem kan ook een 
oproep worden gedaan voor deelname aan cursussen.

ANTWOORDEN
De Ochtendspits bestaat nu drie jaar en de aanvankelijke ver-
wachting dat vrijwel alle huisartsen de vragen zouden beant-
woorden, is te ambitieus gebleken. In de loop van de ochtend 
hebben ongeveer 60 van de 217 huisartsen de vraag van die 
ochtend beantwoord en dat loopt op tot ongeveer 120 in de 
dagen daarna. Het percentage beantwoorders ligt stabiel rond 
de 55%. Dat is waarschijnlijk een onderschatting omdat niet 
iedereen altijd elke vraag beantwoordt. Het percentage goed 
beantwoorde vragen gaat gelijk op met opleiding en ervaring: 
coassistenten 50%, aios 58%, gevestigde huisartsen 64%.
Als een Ochtendspitsvraag refereert aan een werkafspraak, 
kan de deelnemer die werkafspraak raadplegen via een hyper-
link. Uit een steekproef van zeventien vragen bleek dat een 
werkafspraak waaraan is gerefereerd inderdaad vaker wordt 
opgezocht: waar een werkafspraak gemiddeld 1,5 keer per 
week wordt geraadpleegd, is dat na een Ochtendspitsvraag 
2,3 keer per week. Dit betekent uiteraard óók dat de meeste 
huisartsen de referentie niet opzoeken en binnen het geschatte 
minuutje klaar zijn met vraag en antwoord.

BESCHOUWING
Het is een bekend probleem dat het effect van cursussen en 
presentaties na een tijdje wegebt. In de regio Zwolle probeert 
men de kennis over transmurale werkafspraken up-to-date 
te houden via de Ochtendspits, een periodieke e-mail met 
een prikkelende vraag. De Ochtendspits is na drie jaar goed 
ingeburgerd, een stabiele groep huisartsen doet actief mee en 
beantwoordt de vragen. De transmurale werkafspraken wor-
den nog steeds beperkt geraadpleegd, maar maar wel vaker 
door de attentie die zij krijgen via de vragen.
De Ochtendspits is inmiddels in meerdere regio’s aangeschaft. 
Doordat er al tweehonderd algemene vragen beschikbaar zijn, 
kan elke nieuwe regio een vliegende start maken en daarna 
geleidelijk eigen regionale vragen toevoegen. Recent is er een 
aanpassing gemaakt waardoor ook praktijkassistenten hun 
eigen Ochtendspitsvragen kunnen krijgen.

KNELPUNTEN
Uit de regionale cursussen blijken onvoldoende vragen voort 
te komen om tweemaal per week een nieuwe vraag te kunnen 
presenteren. Cursusmakers worden aangespoord om nieuwe 
vragen te maken, maar evengoed moeten sommige vragen 
worden hergebruikt. Een drie jaar oude vraag kan natuurlijk 
achterhaald zijn en moet opnieuw worden beoordeeld. Vragen 
die een tweede keer zijn gebruikt, worden overigens niet beter 
beantwoord dan de eerste keer. Dit strookt met wat bekend is 
uit de literatuur: een opfrisser na drie jaar is altijd zinvol.3

CONCLUSIE
Het tweemaal per week versturen van een digitale meer-
keuzevraag aan huisartsen blijkt een goede ondersteunende 
methode om kennis en regionale werkafspraken in herinne-
ring te roepen. De methode wordt na drie jaar onverminderd 
gebruikt en lijkt het raadplegen van regionale werkafspraken 
te bevorderen. ■
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DE KERN
■■ Het grote aantal werkafspraken en de regelmatige publi-

catie van herzieningen maken het voor huisartsen lastig 
de kennis daarvan op peil te houden.

■■ Ruim tweehonderd huisartsen in de regio Zwolle ontvan-
gen tweemaal per week de Ochtendspits, een e-mail met 
een snelle meerkeuzevraag meestal over een werkaf-
spraak.

■■ De respons op de Ochtendspits is al drie jaar stabiel: 
meer dan de helft reageert.

■■ Als een werkafspraak via de Ochtendspits aan de orde is 
gesteld, wordt die vaker geraadpleegd.
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Casuïstiek

Na endometriumablatie voor hevig menstrueel bloedverlies 
blijft anticonceptie noodzakelijk, ook bij het ontstaan van 
amenorroe. Plaatsing van een intra-uterine device (IUD) 
is soms onmogelijk doordat na de ablatie adhesies kunnen 
ontstaan. Huisartsen kunnen vrouwen hierover informeren 
in het anticonceptieadviesgesprek. IUD-plaatsing tijdens de 
ablatieprocedure lijkt een goede optie, maar vereist verder 
onderzoek.

ENDOMETRIUMABLATIE EN ANTICONCEPTIE
Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) is een veelvoorkomen-
de klacht in de huisartsenpraktijk. De incidentie van HMB 
in de huisartsenpraktijk is het hoogst bij vrouwen tussen 45 
en 49 jaar, met 16 per 1000 vrouwen per jaar. Bij de behan-
deling van essentieel HMB heeft de huisarts, in overleg met 
de vrouw, de keuze tussen niet-hormonale opties (NSAID’s, 
tranexaminezuur) of hormonale therapie (orale anticonceptie, 
een hormoonhoudende spiraal). Wanneer het effect van con-
servatieve behandeling uitblijft, of als de patiënte dat wenst, 
kan de huisarts verwijzen voor een endometriumablatie.1-3 Bij 
deze procedure wordt het endometriumoppervlak vernietigd, 
waardoor er geen cyclische groei meer kan plaatsvinden en 
menstruaties fors afnemen of uitblijven. Zwangerschap is na 
ablatie niet uitgesloten en gaat gepaard met grote risico’s. Het 
gebruik van anticonceptie blijft daarom noodzakelijk. Gezien 
het frequente voorkomen van HMB en de populariteit van 
ablatie kan de huisarts vragen van de patiënte krijgen of na de 
ingreep met problemen worden geconfronteerd.

BESCHOUWING
In de praktijk blijkt bij een ablatie niet het volledige endo-
metriumoppervlak te worden verwijderd, maar blijven er 

eilandjes functioneel endometriumweefsel achter.4 Men-
struaties kunnen nog steeds optreden, maar het bloedverlies 
vermindert fors. Er zijn verschillende ablatietechnieken 
beschikbaar, zoals ballonablatie en radiofrequente ablatie. 
Het meest gebruikte instrument in Nederland is de Novasure 
(99% van alle uitgevoerde ablaties), waarbij het baarmoeder-
slijmvlies in korte tijd (tot ongeveer 120 seconden) door 
bipolaire radiofrequente energie wordt vernietigd. Een jaar 
na Novasure-behandeling is er sprake van amenorroe bij 41 
tot 56% van de vrouwen.5 Novasure kan ambulant met lokale 
anesthesie of met een dagopname worden uitgevoerd. De 
gemiddelde pijnscore tijdens de poliklinische procedure is 5,1 
(op een schaal van 0 tot 10). Complicaties tijdens en kort na 
de ingreep zijn infecties van de uterus, vagina of urinewegen, 
bloedingen, pijnklachten of perforaties, en komen voor bij 0,6 

Een mislukte IUD-insertie na 
endometriumablatie
Marjan van den Hove, Toine Lagro-Janssen

Menstruaties kunnen na een ablatie nog steeds optreden, maar het bloedverlies vermindert fors. Foto: Shutterstock

CASUS
De 41-jarige mevrouw Goossens heeft in 2016 een endometriumabla-
tie (Novasure®) ondergaan vanwege HMB, dat met een Mirena-spiraal 
onvoldoende onder controle was. Het afgelopen jaar heeft ze niet meer 
gemenstrueerd. Op advies van de gynaecoloog slikt ze de pil. Ze vergeet 
die echter vaak te nemen, heeft stemmingswisselingen en denkt dat 
ze vanwege de amenorroe niet zwanger kan worden. Nadat de huis-
arts heeft uitgelegd dat die kans klein, maar wel aanwezig is, kiest ze 
voor een levonorgestrelhoudend spiraal op basis van eerdere goede 
ervaringen hiermee. Op het moment van plaatsing lijkt de portio bij het 
sonderen niet doorgankelijk. De huisarts vermoedt dat de eerdere ablatio 
verklevingen heeft veroorzaakt die de spiraalplaatsing bemoeilijken en 
bespreekt met de patiënte het alternatief van een implantatiestaafje. Ze 
blijft echter bij haar voorkeur voor een spiraal. Een verwijzing naar de gy-
naecoloog volgt. Deze slaagt er ook niet in de spiraal aan te brengen, ook 
niet via een dagbehandeling, en plaatst daarom een implantatiestaafje. 
Mevrouw vindt het heel jammer dat plaatsing van een spiraal niet meer 
kon. Dat dit het gevolg was van de Novasure kwam volkomen onverwacht.



51DECEMBER 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

tot 2,9% van alle vrouwen.5 De meest voorkomende complica-
ties op de langere termijn zijn pijnklachten en/of aanhoudend 
bloedverlies, waarvoor circa 20% van de vrouwen binnen twee 
jaar een vervolgbehandeling (hysterectomie) ondergaat.6,7

Al met al is Novasure een veilige methode en de patiënttevre-
denheid is met 85-94% hoog.5,8 Recent Nederlands onderzoek 
naar de voorkeur van vrouwen met HMB toont aan dat zij een 
sterke voorkeur hebben voor een methode zonder hormonen. 
Zij prefereren een ablatie daarom boven een LNG-IUD.9

Omdat zelfs jaren na de procedure herstel van het endometri-
um kan optreden, kan lange tijd na ablatie nog nidatie van een 
embryo plaatsvinden. Zwangerschap kan optreden bij vrou-
wen van alle leeftijden tot aan de menopauze. Het geschatte 
zwangerschapscijfer na ablatie is 0,7%.5 Een recente review 
beschrijft bevindingen uit een groot aantal trials en casere-
ports over 274 zwangerschappen na endometriumablatie.10 
Een meerderheid (variërend tussen 47 en 85%) eindigt in een 
miskraam, extra-uteriene graviditeit of een abortus provoca-
tus. Zwangerschappen die wel doorgaan leveren grote risico’s 
op voor zowel de moeder als het ongeboren kind, waaronder 
prematuriteit, placentaproblemen, uterusrupturen, keizer-
sneden en perinatale morbiditeit. Bij alle tot nu toe beschre-
ven zwangerschappen gebruikte 80% van de vrouwen geen 
adequate anticonceptie. De overige vrouwen raakten bewust 
zwanger of er was sprake van een falende anticonceptie. Bij 
een kwart van de zwangerschappen die zich na ablatie ont-
wikkelden was er sprake van amenorroe. Endometrium ablatie 
mag daarom nooit worden gezien als anticonceptie, ook niet 
wanneer er amenorroe ontstaat. 

DE ROL VAN DE HUISARTS
Het behoort tot de taken van de gynaecoloog om vrouwen 
voorafgaand aan een ablatie adequaat voor te lichten over de 
noodzaak tot anticonceptie. Toch zien wij hierin ook een rol 
voor huisartsen. Zij kunnen vrouwen reeds voorafgaand aan 
de verwijzing goed informeren en alleen vrouwen met een 
voltooide kinderwens verwijzen. Bij twijfel is het van belang 
om een minder invasieve behandeling aan te raden. Ook moet 
de huisarts het belang van anticonceptie blijven benadrukken 
in de jaren na de ablatie tot aan de overgang.
Het belang van adequate anticonceptie is helder en wordt in 
patiënteninformatie en richtlijnen duidelijk genoemd.1,11 De 
beperkingen van de verschillende vormen van anticonceptie 
na ablatie komen echter niet aan bod en er is geen literatuur 
over gevallen waarin een IUD niet kan worden geplaatst. Bij 
de meerderheid van de vrouwen zal na een ablatie fibrosering 
optreden. De kans op het ontstaan van adhesies neemt na de 
procedure met het verstrijken van de tijd toe.7 Problemen die 
hierbij kunnen optreden zijn onder andere obstructie van 
menstrueel bloed met pijnklachten (hematometrum), onver-
mogen om op indicatie een biopt te nemen en, zoals beschre-
ven in de casus, het mislukken van een spiraalplaatsing. Na 
een ablatie kan ook de huisarts een spiraal plaatsen, mits deze 
zich bewust is van de mogelijke beperkingen en de patiënte 
hier vooraf goed over informeert. 

Plaatsing van een hormoonspiraal direct aansluitend op een 
ablatieprocedure lijkt een reëel alternatief. Het resulteert in 
een grotere tevredenheid over de mate van bloedverlies en 
onderbuikspijn, en anticonceptie is meteen gegarandeerd.12,13 
Ook zijn na deze gecombineerde behandeling vrijwel geen 
hysterectomieën nodig vanwege het falen van de ablatie. De 
onderzoeksgegevens hierover zijn echter beperkt en in de 
beschikbare onderzoeken worden veelal andere ablatietechnie-
ken gebruikt dan de Novasure. Het is daarom onduidelijk wat 
de implicaties voor de dagelijkse Nederlandse praktijk zijn.

CONCLUSIE
Endometriumablatie wordt steeds meer toegepast als behan-
deling voor hevig menstrueel bloedverlies. Na ablatie is er een 
kleine kans dat de vrouw zwanger wordt, waarbij zwanger-
schap gepaard gaat met een grote kans op obstetrische com-
plicaties. Daarom blijft anticonceptie na ablatie essentieel, óók 
bij het ontstaan van amenorroe. De insertie van een IUD kan 
problematisch zijn doordat zich na ablatie adhesies vormen. 
Na een ablatie staan dus niet altijd meer alle anticonceptieop-
ties open. Huisartsen zijn in de gelegenheid vrouwen hierover 
te informeren en adequaat gebruik van anticonceptiva te 
stimuleren in het adviesgesprek over anticonceptie. Omdat de 
meeste vrouwen van deze leeftijd liever geen hormonale anti-
conceptie (meer) gebruiken vereist het plaatsen van een IUD 
tijdens de ablatioprocedure verder onderzoek. ■
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Nieuws

1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+

ECG A

1. Frequentie & regelmaat | 54/min, onregelmatig.
2. As | sterkst positieve afleiding is afleiding II (past bij een 

as van 60 graden), de meest iso-elektrisch is afleiding avL 
(haaks op II, past bij een as van 60 graden). De as is dus 
normaal.

3. P-top | Geen normale morfologie. In V1 opvallend zaag-
tandpatroon. De afstand tussen de zaagtanden is 1 blokje 
(5 mm). De atriale frequentie is dus 300/min. Ook in de 
ritmestrook (afleiding II) zijn de ‘hobbeltjes’ een weer-
gave van deze atriale activiteit. Slechts enkele ‘P-toppen’ 
worden gevolgd door een QRS-complex.

4. PQ-tijd | Niet betrouwbaar te beoordelen. 
5. Q | Niet afwijkend. Fysiologische q in II en III. Geen 

pathologische Q’s.
6. QRS | Niet afwijkend. Smal, normale R-progressie over de 

voorwand, normale voltages. 
7. ST-segment | Na het eerste QRS-complex in V2 en V3 

lijkt er wat elevatie. Dit komt waarschijnlijk door bewe-
ging van de patiënt waarbij de basislijn verschuift. Na het 
tweede QRS-complex van V2 en V3 is er namelijk geen 
elevatie. Verder geen ST-elevaties noch -depressies. 

8. T-top | Niet goed te onderscheiden van de P-toppen, in elk 
geval lage voltages. 

9. QT-tijd | Niet goed te bepalen.
10. Ritme | Snel regelmatig atriaal ritme (300/min), met een 

traag onregelmatig ventrikelritme (54/min). De smalle 
QRS-complexen bewijzen dat de bron supraventriculair 
is. Lang niet alle ‘P-toppen’ worden gevolgd door een 
QRS-complex. Soms is er na drie P-toppen een QRS-com-
plex, soms pas na zes P-toppen. Dit past bij een variant 
atriumflutter met wisselend AV-blok. (De klassieke 
atriumflutter heeft een atriale frequentie van 300/min met 
een regelmatig 2:1 of 3:1 AV-blok, dus met een ventricu-
laire volgfrequentie van 150/min of 100/min.)

+ Conclusie | Atriumflutter met trage volgfrequentie.

ECG B

1. Frequentie & regelmaat | 78/min, onregelmatig.
2. As | sterkst positieve afleiding is afleiding II (past bij een as 

van 60 graden), meest iso-elektrisch is afleiding III (past 
bij een as van 30 graden). De as wijst dus naar linksonder 
(tussen de 30 en de 60 graden) en is daarmee normaal.

3. P-top | Geen normale morfologie, vooral in II, III en avF 
duidelijk zaagtandpatroon, met 1 blokje (5 mm) tussenaf-
stand. De atriale frequentie is dus 300/min. 

4. PQ-tijd | Niet betrouwbaar te beoordelen.
5. Q | Niet afwijkend. Fysiologische q in II en V3-6. Geen 

pathologische Q’s. 
6. QRS | Niet afwijkend. Smal, normale R-progressie over de 

voorwand, normale voltages. 
7. ST-segment | Aspecifiek. In afleidingen II, III en V3-6 lijkt 

er een beetje elevatie - nergens hoger dan 1 millimeter, 
zonder reciproke ST-depressies. Bovendien gaat het om te 
veel afleidingen om het beeld te kunnen wijten aan ische-
mie in een bepaald deel van het hart.

8. T-top | Wat hoog in V2, verder geen T-inversie, niet afwij-
kend. 

9. QT-tijd | 9 mm, niet afwijkend.
10. Ritme | Snel regelmatig atriaal ritme (300/min), met 

een onregelmatig ventrikelritme (78/min). De smalle 
QRS-complexen bewijzen dat de bron supraventricu-
lair is. Lang niet alle ‘P-toppen’ worden gevolgd door 
een QRS-complex; soms is er na twee P-toppen een 
QRS-complex, soms pas na vier P-toppen. Dit past bij een 
variant atriumflutter met wisselend AV-blok. (De klas-
sieke atriumflutter heeft een atriale frequentie van 300/
min met een regelmatig 2:1 of 3:1 AV-blok, dus met een 
ventriculaire volgfrequentie van 150/min of 100/min.)

+ Conclusie | Atriumflutter met onregelmatige volgfrequentie. 

2. DIAGNOSE EN BELEID
1. In beide gevallen is er sprake van een variant van atrium-

flutter. Patiënt A heeft daarbij de traagste volgfrequentie en 
heeft daar last van (hij ervaart kortademigheid en enkeloe-
deem). Zijn trage pols heeft dus hemodynamische conse-

Antwoord ecg-casus ‘Twee in één’
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quenties. Deze patiënt wordt nog dezelfde dag door de car-
dioloog gezien. Op de hartbewakingsafdeling blijkt dat zijn 
frequentie vaak nog verder zakt, naar frequenties tussen de 
40 en 50/min. Hij heeft geen vertragende medicatie die kan 
worden gestaakt. Omdat de patiënt onwel is bij deze lage 
frequenties, wordt er een pacemaker geïmplanteerd (ven-
trikelpacing 75/min). Daarna krijgt hij metoprolol MGA 1 
x 100 mg (ter preventie atriumflutter) en orale antistolling 
(ter preventie CVA). Hij voelt zich sindsdien heel goed. 

2. Patiënt B heeft ook een onregelmatige ventrikelfrequen-
tie bij atriumflutter, maar heeft daar minder klachten bij. 
Hij wordt poliklinisch verwezen naar de cardioloog. Ook 
hij krijgt orale antistolling om een beroerte te voorko-
men, hij heeft al metoprolol. Daarna wordt diverse malen 
geprobeerd om de flutter elektrisch te cardioverteren. Dat 
heeft echter geen effect. Hij krijgt ook korte periodes van 

atriumfibrilleren met een ventriculaire volgfrequentie van 
70 tot 100/min. De ‘fibrilloflutter’ wordt uiteindelijk ‘geac-
cepteerd’.

3. Deze casus van twee in één toont hoe verschillend een 
beleid kan zijn bij dezelfde aandoening. Bij patiënt A, een 
wat jongere patiënt met een trage frequentie en bijpassende 
klachten, volgt een invasieve ingreep, terwijl er bij patiënt 
B, met minder klachten en een hogere leeftijd, uiteindelijk 
alleen medicamenteus wordt behandeld.  

LITERATUUR
1. Konings KTS, Willemsen RTA. ECG10+: systematisch ECG’s 

beoordelen. Huisarts Wet 2016;59:166-70.
2. Konings K, Willemsen RTA, Bertholet GJM. ECG’s beoordelen 

én begrijpen. De ECG10+ methode. Leer- en oefenboek. Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum, 2017.

Een jonge vrouw komt langs met jeukende bultjes op de han-
den. Ze had enkele weken geleden last van een jeukende huid-
afwijking tussen de tenen van de rechtervoet en startte met 
miconazolcrème. Na een paar dagen verschenen de bultjes op 
de handen. 

Wat is uw diagnose? 
a. Constitutioneel eczeem
b. Tinea pedis met mykide reactie van de handen
c. Scabiës
d. Psoriasis pustulosa palmoplantaris

➤  Het antwoord leest u op pagina 70 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘jeukende bultjes op voet 
en handen’).
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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’.

Uw diagnose ‘jeukende bultjes op voet en handen’
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NHG richtlijn

De NHG-Standaard Schouderklachten is herzien. De 
NHG-Standaard sluit door een nieuwe indeling in drie typen 
schouderklachten beter aan bij de terminologie die ortho-
peden, fysio- en oefentherapeuten gebruiken. Ook is de 
plaats van echografie verduidelijkt.

NIEUWE INDELING SCHOUDERKLACHTEN 
In de vorige NHG-Standaard Schouderklachten (2008) was de 
indeling van schouderklachten gebaseerd op bevindingen van 
het lichamelijk onderzoek. Er waren drie diagnostische groepen: 

■■ schouderklachten mét passieve bewegingsbeperking
■■ schouderklachten zónder passieve bewegingsbeperking mét 

een pijnlijk abductietraject
■■ overige schouderklachten zónder passieve bewegingsbeper-

king en zónder pijn in het abductietraject 

In de herziene standaard kiest de werkgroep voor een classifi-
catie gebaseerd op de lokalisatie van de klachten:

■■ subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) 
■■ glenohumerale gewrichtsklachten 
■■ overige schouderklachten 

In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk de drie typen schou-
derklachten van elkaar te onderscheiden, zeker in de beginfase. 
Bovendien kunnen meerdere typen naast elkaar bestaan. In na-
volging van de Nederlandse Orthopedische Vereniging en het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, kiest 
de werkgroep voor de term SAPS indien verwacht wordt dat 
de klachten gelokaliseerd zijn in de subacromiale ruimte. SAPS 
is de overkoepelende term voor aandoeningen van structuren 
in de subacromiale ruimte, die gepaard gaan met pijn tijdens 
abductie. Hieronder vallen onder andere (calcificerende) tendi-
nopathie, peesrupturen en bursitis. 
Net als in 2008 worden er geen specifieke diagnosen gesteld. 
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er op basis van 
anamnese en lichamelijk onderzoek een gedetailleerdere 
indeling in diagnostische groepen mogelijk is die consequen-
ties heeft voor het beleid van de huisarts. Alleen met behulp 
van echografie of een röntgenfoto is in sommige gevallen een 
specifiekere diagnose te stellen.

ECHOGRAFIE
Echografie is steeds toegankelijker. Ook huisartsen en fysio-
therapeuten beschikken steeds vaker over een echoapparaat. 
Onderzoek laat echter zien dat bij patiënten met een eerste 
episode van SAPS een behandeling gebaseerd op een echo-

grafische diagnose niet leidt tot een betere prognose na één 
jaar. Echografie wordt daarom niet aanbevolen in de eerste 
drie maanden van een eerste episode van niet-traumatische 
schouderklachten. 
Overweeg echografie wel bij een SAPS die na drie maanden 
nog persisteert ondanks adequate conservatieve behandeling 
(analgetica, oefentherapie, injectie). Echografie is dan met 
name van belang om vast te stellen of er een ruptuur of calcifi-
caties te zien zijn, omdat deze diagnoses consequenties kunnen 
hebben voor het beleid. De kwaliteit van echografie is sterk 
afhankelijk van de ervaring van de echografist. Om die reden 
is het aan te bevelen om regionaal afspraken te maken over wie 
echografie van de schouder het best kan verrichten. ■

Herziene NHG-Standaard Schouderklachten: aan-
passing terminologie en plaatsbepaling echografie
Ramon Ottenheijm, Jasper Schellingerhout, Jolanda Wittenberg

Echografie wordt bij niet-traumatische schouderklachten in de 
eerste drie maanden niet aanbevolen. Foto: Shutterstock

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard 
Schouderklachten op https://richtlijnen.nhg.org.
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57DECEMBER 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

NHG richtlijn

Urticaria (synoniemen: netelroos, galbulten) zijn hevig 
jeukende rode, licht verheven kwaddels op de huid van 
verschillende omvang en vorm die plotseling ontstaan en 
zonder behandeling binnen minuten tot 24 uur verdwijnen. 
Angio-oedeem (synoniem: Quincke’s oedeem) is een meer 
pijnlijke dan jeukende zwelling van diepere weefsels (gelaat, 
mond-/keelholte, genitalia, handen, voeten en minder vaak 
het maag-darmkanaal), die 24-72 uur kan aanhouden. De 
herziene NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem 
geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij 
urticaria en/of angio-oedeem.

Urticaria en angio-oedeem komen zowel afzonderlijk als in 
combinatie voor. Meestal verdwijnen de klachten snel. Bij 
5-20% van de volwassen patiënten worden de klachten chro-
nisch (klachtenduur > 6 weken). 

OORZAKEN
De oorzaak van urticaria en angio-oedeem kan zowel aller-
gisch (bijvoorbeeld medicatie, voeding, insecten) als niet-al-
lergisch (bijvoorbeeld infecties, medicatie, auto-immuunziek-
ten, genetisch) zijn. Bij naar schatting 50% van de patiënten is 
de oorzaak onbekend.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chroni-
sche urticaria. Bij de acute variant is de oorzaak meestal niet 
relevant vanwege het gunstige beloop en de kleine kans op een 
recidief. Denk aan virale infecties, voedselovergevoeligheid 
of allergische oorzaken, zoals medicatie en insectenbeten. 
Chronische urticaria worden onderverdeeld in spontane en 
induceerbare urticaria. Bij spontane urticaria wordt geen 
uitlokkende factor gevonden, terwijl  induceerbare urticaria 
veroorzaakt worden door bijvoorbeeld druk of frictie.
Een bekende oorzaak van geïsoleerd angio-oedeem is het 
gebruik van RAS-remmers. Een meer zeldzame oorzaak is 
een tekort of verminderde activiteit van C1-esteraseremmer 
(hereditair angio-oedeem).

MEESTAL GEEN AANVULLENDE DIAGNOSTIEK 
Stel de diagnose urticaria en/of angio-oedeem op basis van 
anamnese en lichamelijk onderzoek. Verder onderzoek is 
over het algemeen niet zinvol, omdat de prognose doorgaans 
gunstig is. Bovendien wordt er, ook bij uitgebreid onderzoek, 

Hinderlijke huidaandoening, soms spoed
Herziene behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem
Arianne Verburg, Tjerk Wiersma

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn 
op https://richtlijnen.nhg.org.

Urticaria kenmerkt zich door scherp begrensde, erythemateuze zwellingen met centrale 
bleekheid. Foto: Shutterstock



58 HUISARTS EN WETENSCHAP DECEMBER 2019

meestal geen oorzaak gevonden. Ook bij chronische urticaria 
zonder aanknopingspunten voor mogelijke oorzaken en een 
gunstige reactie op antihistaminica kan het beloop afgewacht 
worden. Raadpleeg een dermatoloog of allergoloog bij ernstige 
klachten van chronische urticaria en onvoldoende verbete-
ring van klachten bij het vermijden van eventuele triggers 
en/of medicamenteuze behandeling. Andere redenen voor 
verwijzing voor verdere diagnostiek zijn een vermoeden van 
overgevoeligheid voor een geneesmiddel dat niet door een an-
der middel vervangen kan worden en recidiverend geïsoleerd 
angio-oedeem zonder bekende oorzaak. 

SPOED
Wees alert op het ontstaan van een anafylactische reactie of 
ernstig angio-oedeem van de mond-/keelholte bij klachten die 
nog toenemen bij presentatie. Observeer de patiënt bij twijfel 
over de ernst van de situatie. Behandel bij anafylaxie of ernstig 
angio-oedeem van de mond-/keelholte volgens de richtlijnen 
voor anafylaxie in de NHG-Behandelrichtlijn ‘Geneesmidde-
len in spoedeisende situaties’ (www.nhg.org) en verwijs met 
spoed.

ANTIHISTAMINICA TER BESTRIJDING VAN JEUK
De medicamenteuze behandeling van urticaria (al dan niet in 
combinatie met angio-oedeem) in de huisartsenpraktijk richt 
zich op het bestrijden van jeuk en hinder. Schrijf hiervoor 
tweede generatie antihistaminica voor, waarbij de middelen 
desloratadine en levocetirizine de voorkeur hebben. Bij onvol-
doende effect van de standaarddosering, kan de dosering van 
deze middelen bij volwassenen verdubbeld worden (offlabel). 
Bij kinderen (< 12 jaar) kan bij onvoldoende effect van de 

geregistreerde dosis een ander tweede generatie antihistamini-
cum geprobeerd worden of kan gekozen worden voor verwij-
zing naar de kinderarts, dermatoloog of allergoloog. 
Overweeg om bij jeuk levomenthol 1% gel of crème FNA 
eventueel in combinatie met zinkoxide (schudsel FNA) voor te 
schrijven (niet bij kinderen < 2 jaar). Deze middelen kunnen 
zo nodig diverse malen per dag op de jeukende plekken wor-
den aangebracht.

PREDNISOLON EN EERSTE GENERATIE ANTIHISTAMINICA OP 
INDICATIE
Overweeg bij aanhoudende ernstige klachten van acute 
urticaria bij volwassenen ondanks therapie met een dubbele 
dosering antihistaminica eenmalig een kuur prednisolon (1 dd 
20 mg oraal gedurende 7-10 dagen).
Eerste generatie (sederende) antihistaminica, waaronder 
clemastine, zijn niet effectiever dan de tweede generatie anti-
histaminica en gaan gepaard met sedatie en anticholinerge bij-
werkingen. Overweeg deze middelen alleen voor te schrijven 
aan volwassenen met verstoring van de nachtrust door hevige 
jeuk. Schrijf ze kortdurend (maximaal 1 tot 2 weken) en alleen 
voor de nacht voor, naast de standaarddosering levocetirizine 
of desloratadine. ■

Verburg AFE, Wiersma Tj. Hinderlijke huidaandoening, soms spoed. 
Herziene Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem. Huisarts Wet 
2019;62(12):58-8. DOI:10.1007/s12445-019-0359-5. 
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en 
wetenschap, Utrecht: A.F.E. Verburg, wetenschappelijk medewerker: 
a.verburg@nhg.org; Tj. Wiersma, senior wetenschappelijk medewerker. 

Denk aan een anafylactische reactie of ernstig angio-oedeem van de mond-/keelholte 
als de klachten bij presentatie nog toenemen. Foto: Shutterstock
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Vanaf 16 december 2019 wordt de maternale kinkhoest-
vaccinatie opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. 
Vanaf die datum kunnen zwangere vrouwen bij jeugdge-
zondheidszorg terecht om de vaccinatie te halen. Vanaf 
2 december worden zij hierover geïnformeerd door hun 
verloskundig zorgverlener. 

Waarom vaccineren in de zwangerschap?
Gemiddeld worden er per jaar in Nederland 170 kinderen in 
het ziekenhuis opgenomen vanwege kinkhoest. De incidentie 
van kinkhoest is het hoogst bij kinderen van 0 tot 5  maanden 
oud. Complicaties als pneumonie, voedingsproblemen en 
neurologische problemen doen zich het meest voor bij zuige-
lingen. In het merendeel van deze groep leidt kinkhoest tot 
een ziekenhuisopname. Per jaar overlijdt er gemiddeld één 
baby aan de gevolgen van kinkhoest (één in 2014, één in 2015, 
drie in 2016 en nul in 2017). 
Door zwangere vrouwen te vaccineren kunnen jonge, onge-
vaccineerde kinderen beschermd worden tegen kinkhoest. De 
maternale antistoffen worden placentair doorgegeven aan het 
kind. Deze antistoffen beschermen de eerste levensmaanden 
tegen kinkhoest tot aan de eerste vaccinatie via het rijksvacci-
natieprogramma.1,2

Wanneer vaccineren in de zwangerschap?
De vaccinatie kan worden gegeven vanaf de 22e week in de 
zwangerschap tot aan de bevalling. Het heeft de voorkeur 
om dit zo snel mogelijk te doen na de 22e week, zodat ook te 
vroeg geboren kinderen kunnen profiteren van de overdracht 
van antistoffen. De hoeveelheid antistoffen die een gezonde 
zwangere vrouw aanmaakt, is namelijk na minimaal twee 
weken voldoende, maar wordt beter naarmate er meer tijd is 
voor overdracht van antistoffen. Bij meerlingzwangerschappen 
is eveneens één vaccinatie voldoende.
Omdat de hoeveelheid antistoffen tegen kinkhoest in het 
lichaam in de loop van de tijd vrij snel weer afneemt, wordt 
geadviseerd om bij elke zwangerschap opnieuw te vaccineren 
tegen kinkhoest. Indien een zwangere vrouw na de 13e week 
in de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie heeft gehad of 
kinkhoest heeft doorgemaakt, dan hoeft de vaccinatie later in 
de zwangerschap niet te worden herhaald.3 

Wie informeert de zwangere vrouw? 
Tussen de 14 en 22 weken zwangerschap maakt de verloskun-
dig zorgverlener de zwangere vrouw attent op deze vaccinatie. 
Zij krijgt een informatiefolder en een uitnodigingsbrief, waar-

na de zwangere vrouw zelf een afspraak maakt bij jeugdge-
zondheidszorg. In de opstartperiode in december 2019 krijgen 
vrouwen die 32 weken of langer zwanger zijn voorrang bij het 
maken van de afspraak.4 

Wat zijn de gevolgen voor het rijksvaccinatieprogramma 
voor een baby van een gevaccineerde moeder?
Met de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie veran-
dert het vaccinatieschema voor baby’s. Als de moeder tijdens 
de zwangerschap gevaccineerd is, komt de huidige kinkhoest-
vaccinatie op de leeftijd van 2 maanden te vervallen. Baby’s 
van gevaccineerde moeders krijgen een DKTP-Hib-HepB-vac-
cinatie bij 3, 5 en 11 maanden.   
De Gezondheidsraad concludeert dat het veilig is om één 
vaccinatie minder te geven in het eerste levensjaar. Theore-
tisch zou aanpassing van het schema meer ziektegevallen door 
Haemophilus influenzae type b (Hib) kunnen veroorzaken, 
maar dit zag men niet terug in internationale gegevens over de 
effectiviteit van verschillende vaccinatieschema’s.
Wel lopen kinderen van wie de moeder HepB-positief is, 
mogelijk meer risico op een HepB-besmetting. Er zijn dan ook 
een aantal situaties benoemd waarbij de baby toch volgens het 
oude vaccinatieschema wordt gevaccineerd en dan dus een 

De maternale kinkhoestvaccinatie kan worden gegeven vanaf de 22e 
week van de zwangerschap.  Foto: Hollandse Hoogte

Veelgestelde vragen over kinkhoestvaccinatie voor 
zwangere vrouwen
Masja Loogman, Rosemarie de Wit
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DKTP-Hib-HepB-vaccinatie krijgt bij 2, 3, 5 en 11 maanden. 
Dit is het geval als de moeder:

■■ niet is gevaccineerd tijdens de zwangerschap;
■■ te kort (< 2 weken) voor de bevalling is gevaccineerd;
■■ hepatitis B-draagster is; 
■■ een ziekte heeft of medicatie gebruikt die immunosuppres-

sief werkt.

Ook zal het oude vacccinatieschema van 2, 3, 5 en 11 maan-
den worden aangehouden als de baby te vroeg geboren is, een 
wisseltransfusie heeft gehad of als er hiervoor een indicatie is 
gesteld door een kinderarts.3

Welk vaccin wordt gebruikt?
Men zal binnen het programma gaan vaccineren met Boostrix, 
een acellulair combinatievaccin van difterie-, tetanus- en 
kinkhoestvaccin (DKT). Er is in Nederland geen los kink-
hoestvaccin beschikbaar. Het vaccin is een boostervaccinatie, 
oftewel een ‘herhalingsprik’. De dosering van dit vaccin is lager 
dan het vaccin dat gebruikt wordt voor kinderen die nog nooit 
gevaccineerd zijn (de DKTP-Hib-HepB).3

Welke contra-indicaties zijn er?
De enige absolute contra-indicatie is een allergie voor een van 
de bestanddelen van het vaccin. Verder wordt geadviseerd om 
bij koorts (T > 38,0 oC) de vaccinatie uit te stellen. 
Bij vrouwen met een verhoogde bloedingsneiging (door 
gebruik antistolling, hemofilie of ziekte van Willebrand) dient 
de vaccinatie niet intramusculair, maar subcutaan te worden 
toegediend.5 

Is kinkhoestvaccinatie veilig tijdens de zwangerschap?
In diverse onderzoeken is gekeken naar de veiligheid van 
kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap. Hieruit werd ge-
concludeerd dat dit vaccin niet schadelijk is voor de foetus of 
zwangere vrouw. Wel zagen onderzoekers in één onderzoek 

een licht verhoogd risico op chorio-amnionitis (het absolute 
risico op chorio-amnionitis was 0,5% hoger onder gevacci-
neerde zwangere vrouwen), maar dit leidde niet tot vroegge-
boorte.  
Er is in de afgelopen jaren in diverse landen ervaring op 
gedaan met het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kink-
hoest met combinatievaccins. Onder andere in de Verenigde 
Staten (sinds 2011), het Verenigd Koninkrijk (sinds 2012, ini-
tieel Repevax®, sinds 2014 Boostrix-IPV®), Argentinië (sinds 
2012), België (sinds 2013, Boostrix®), Ierland (sinds 2013), 
Israël (sinds 2015), delen van Australië (sinds 2015) en Spanje 
(sinds 2015).5

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van het kinkhoestvaccin?
Het kinkhoestvaccin geeft veelal milde bijwerkingen zoals sla-
perigheid, hoofdpijn of een lokale reactie. Ernstige allergische 
reacties komen zelden voor. 5

Wat te doen tot de start van het programma?
Zwangere vrouwen kunnen vóór de start van het programma 
om een kinkhoestvaccinatie vragen. De huisarts kan deze 
geven, waarbij de kosten voor vaccinatie voor eigen rekening 
zijn. De beschikbaarheid van het DKT(P)-vaccin (buiten het 
programma) zal beperkt zijn omdat vaccins zijn ingekocht 
voor het te starten vaccinatieprogramma.
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onder, onder kopje Service), nhg.org/veelgestelde-vragen.

OVERIGE INFORMATIE
 ∫ Informatie voor professionals: zie de LCI-richtlijn kink-

hoestvaccinatie zwangere vrouwen: https://lci.rivm.nl/
richtlijnen/kinkhoestvaccinatie-zwangere-vrouwen

 ∫ Informatie voor patiënten: zie: www.22wekenprik.nl 
(vanaf 2 december 2019)

 ∫ Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/kinkhoest/ik-ben-
zwanger-en-wil-mijn-baby-beschermen-tegen-kink-
hoest. Hier is ook een Thuisartsfilm te vinden over de 
kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

 ∫ Netherlands School of Public and Occupational Health. 
E-learning maternale kinkhoestvaccinatie. Voor zorg-
verleners in de Jeugdgezondheidszorg en verloskundig 
zorgverleners. https://www.nspoh.nl/e-learning-ma-
ternale-kinkhoestvaccinatie/
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Gastro-enteritis komt bij kinderen vaak voor. Soms is opname 
nodig voor rehydratie. Oraal ondansetron kan opnames 
voorkomen bij gezonde kinderen vanaf zes maanden, maar de 
huidige richtlijnen raden dit af. Actuele literatuur laat echter 
zien dat een eenmalige orale dosis ondansetron, gegeven door 
de huisarts, bij deze kinderen een goede overweging kan zijn.

Kinderartsen geven tegenwoordig ondansetron, een seroto-
ninereceptorantagonist, aan kinderen om opnames te voor-
komen.1 De NHG-richtlijnen raden anti-emetica bij kinderen 
af.2,3 Wij onderzochten of oraal ondansetron braken en opna-
mes voor rehydratie verminderen bij kinderen met gastro-en-
teritis in vergelijking met placebo.

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
We zochten in de Cochrane library, nationale en Europese 
richtlijnen. Een PubMed-search (oktober 2018) met de zoek-
termen “gastroenteritis”, “ondansetron” en “antiemetics” lever-
de 99 hits na januari 2010 op. We selecteerden Nederlandse of 
Engelstalige richtlijnen, meta-analyses, systematische reviews 
en RCT’s over kinderen met gastro-enteritis die ondansetron 
kregen. We includeerden een cochranereview, twee richtlij-
nen, een meta-analyse en twee RCT’s, alle van gemiddelde tot 
goede kwaliteit.3-8 We vonden geen onderzoeken die werden 
uitgevoerd in de eerste lijn.
Opnames voor rehydratie Er waren minder opnames bij kinde-
ren die ondansetron kregen dan bij kinderen die placebo kre-
gen: relatief risico (RR) respectievelijk 0,40 (95%-BI 0,19 tot 
0,83) en 0,46 (95%-BI 0,21 tot 1,00), verhouding 3/40 (7,5%) 
versus 8/41 (20%).4,6,8 Het eerste onderzoek toonde een signifi-
cant verschil, de andere twee onderzoeken beschreven dit niet. 
Bij de tweede RCT was er geen verschil in aantal opnames 6 
uur na presentatie: RR 0,50 (95%-BI 0,20 tot 1,2).7 Er waren 
geen verschillen in heropnames 72 uur na presentatie: RR 1,12 
(95%-BI 0,69 tot 1,82) en RR 0,84 (95-%BI 0,32 tot 2,18).6,7

Braken In drie onderzoeken hadden kinderen na ondan-
setrongebruik significant minder episodes van braken: respec-
tievelijk RR 1,33 (95%-BI 1,19 tot 1,49), RR 1,49 (95%-BI 1,17 
tot 1,89) en RR 0,41 (95%-BI 0,23 tot 0,71).4,6,7 Eén onderzoek 
vond geen verschil (mediaan nul episodes in beide groepen).8

Diarree De RCT’s beschreven, hoewel niet significant, minder 
episodes diarree in de ondansetrongroepen: RR 1,64 (95%-BI 
0,88 tot 3,04) en p = 0,063; mediaan (IQR) 1,0 ± 5,0 versus 
3,5 ± 9,0.7,8 De andere onderzoeken beschreven tegenstrijdige 
resultaten.4,6 
Intraveneuze rehydratie Bij drie onderzoeken werd in de 
ondansetrongroepen significant minder vaak intraveneuze 
rehydratie toegediend: RR 0,57 (95%-BI 0,42 tot 0,76), RR 0,45 
(95%-BI 0,31 tot 0,63) en RR 0,41 (95%-BI 0,20 tot 0,83).4,7

Orale rehydratie Bij twee onderzoe-
ken werd orale rehydratie signifi-
cant eerder herstart in de ondan-
setrongroepen: RR 0,50 (95%-BI 
0,37 tot 0,69) en RR 0,71 (95%-BI 
0,60 tot 0,86).6,7

Alle onderzoeken beschreven mil-
de, expliciet niet-cardiale, bijwer-
kingen bij een kleine groep kin-
deren. Twee richtlijnen gaven aan 
dat er geen indicatie was voor anti-emetica gezien de ernstige 
cardiale bijwerkingen, hoewel deze vooral optreden bij hoge 
intraveneuze doseringen.3,5,9

De RCT’s zijn uitgevoerd op West-Europese SEH’s, de 
systematische reviews behelzen voornamelijk Amerikaanse 
onderzoeken. Deze populaties zijn vermoedelijk vergelijkbaar 
met de Nederlandse populatie. De resultaten van een Neder-
lands, eerstelijnsonderzoek naar ondansetron bij kinderen met 
gastro-enteritis worden binnenkort verwacht.11

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Op basis van de geïncludeerde onderzoeken lijkt ondansetron 
zinvol bij kinderen die gastro-enteritis hebben, braken en bij 
wie orale rehydratie faalt. De bijwerkingen in deze onderzoe-
ken waren mild en niet-cardiaal. Het Lareb, Farmacotherapeu-
tisch Kompas en Kinderformularium adviseren ondansetron 
niet te gebruiken bij patiënten met lang QT-syndroom. De 
FDA waarschuwt voor hoge intraveneuze doseringen.9

De huisarts kan, na beoordeling van het kind, eenmalig 
oraal ondansetron overwegen bij gezonde kinderen vanaf zes 
maanden die geen alarmsymptomen vertonen en bij wie orale 
rehydratie niet lukt door braken. Het is belangrijk dat dit geen 
‘stand alone’-interventie is. De kinderen moeten worden her-
beoordeeld, en zo nodig toch worden verwezen. Om discussie 
te voorkomen lijkt het ons nuttig de richtlijnen aan te passen 
en transmurale afspraken te maken. ■
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Tijdige palliatieve zorg en Advance Care Planning (ACP) 
hebben een positief effect op de kwaliteit van leven van 
patiënten en hun naasten. In de praktijk blijkt identificatie 
van de palliatieve fase en de timing van ACP echter moeilijk. 
Nieuw Nijmeegs onderzoek richt zich op het ontwikkelen 
van een signaleringstool in het huisartsinformatiesysteem 
(HIS) die hierbij kan ondersteunen.

Het Nederlands Kwaliteitskader Palliatieve zorg adviseert 
een proactieve benadering, waarbij zorgverleners doelen en 
voorkeuren voor de toekomstige zorg met patiënten en hun 
naasten bespreken en vastleggen (ACP).1 Hiervan zijn positie-
ve effecten beschreven in de literatuur: wensen van patiënten 
kunnen vaker worden ingewilligd, er vinden minder zieken-
huisopnames en agressieve behandelingen plaats in de laatste 
levensfase, en de belasting van mantelzorgers neemt af.2

Toch is palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk nog vooral 
reactief. ACP komt weinig aan bod en is vaak beperkt tot het 
terminale stadium.3 Het blijkt lastig om de juiste timing te 
vinden, vooral bij patiënten met orgaanfalen, zoals COPD of 
hartfalen, en ouderen met multimorbiditeit.4 Onzekerheid en 
overschatting van de levensverwachting van patiënten spelen 
hierbij een rol.5 Bestaande hulpmiddelen – zoals de surprise 
question en de Supportive and Palliative Care Indicators Tool 
(SPICT) – worden weinig gebruikt en vragen om regelmatige 
screening van grote populaties of een zekere voorafgaande 
bewustwording op het niveau van de individuele patiënt.6-8

Dit onderzoek richt zich op het automatiseren van dit 
screeningsproces, door textmining op het HIS toe te pas-
sen. De onderzoekers zetten machine learning-technie-

ken in om patiënten met palliatieve zorgbehoeften tijdig te 
herkennen, op basis van zowel de gestructureerde gegevens 
(zoals ICPC-codes en medicatie) als de vrije tekst in de patiën-
tendossiers.9 Het doel is om huisartsen te ondersteunen bij 
deze identificatie en uiteindelijk te komen tot meer ACP en 
gepersonaliseerde zorg rondom het levenseinde. Dit onder-
zoek loopt van 2018 tot 2022. De eerste resultaten worden in 
2020 verwacht. ■
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In Nederland krijgen meer dan 1 miljoen mensen antide-
pressiva voorgeschreven, vooral voor depressie. Onder-
houdsbehandeling met antidepressiva verkleint de kans op 
terugval, maar heeft ook nadelen. Hoewel de NHG-Stan-
daard Depressie op consensus gebaseerde adviezen geeft 
over het afbouwen van antidepressiva, is onduidelijk of, 
wanneer en bij wie antidepressiva kunnen worden afge-
bouwd. Nieuw onderzoek streeft ernaar behandelaars en 
patiënten handvatten te bieden bij het veilig afbouwen van 
antidepressiva.

Onderhoudsbehandeling met antidepressiva (AD) verkleint 
de kans op terugval.1,2 Langdurig gebruik van AD heeft echter 
ook nadelen, zoals bijwerkingen en medicalisering.3,4 Behan-
delrichtlijnen adviseren om minimaal zes maanden nadat de 
depressie in remissie is door te behandelen met AD, maar 
het is onduidelijk of, wanneer en bij wie AD kunnen worden 
afgebouwd.5,6 Dit kan ertoe leiden dat behandelaars wachten 
totdat de patiënt zelf het initiatief neemt tot afbouw, waardoor 
afbouw niet of verlaat plaatsvindt.
Het OPERA-onderzoek (Optimaal, PERsoonsgericht Anti-
depressivagebruik) heeft als doel behandelaars en patiënten 
handvatten te bieden bij het veilig afbouwen van AD. De 
primaire onderzoeksvraag is wat de korte- en langetermijn-
effecten zijn van vroege versus late afbouw van AD na het 
bereiken van zes maanden remissie van de depressie. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in huisartsenpraktijken, ggz- 
instellingen en apotheken onder leiding van een consortium 
van universitaire medische centra. De onderzoekers volgen 
eerst een behandelcohort (n ≈ 2000) van volwassen patiënten 
die in de afgelopen twee maanden zijn gestart met citalop-
ram of sertraline vanwege een depressie. Zij brengen daarbij 
in kaart bij wie stabiele remissie optreedt. Vervolgens zullen 
zij 400 van deze herstelde patiënten dubbelblind randomi-
seren naar a) vroege afbouw of b) late afbouw, waarbij AD 
in 4 tot 8 weken placebogecontroleerd wordt afgebouwd. Zij 
zullen tevens een externe referentiegroep van 200 patiënten 
includeren om de generaliseerbaarheid van de uitkomsten 
te onderzoeken. De primaire uitkomstmaat is de tijd zonder 
terugval in een depressie. Secundaire uitkomsten zijn kwaliteit 
van leven, dagelijks functioneren, bijwerkingen en onttrek-
kingsverschijnselen. Daarnaast voeren de onderzoekers een 
kosteneffectiviteitsanalyse uit en kijken zij naar voorspellers 
van afbouwsucces. De werving voor het onderzoek loopt tot 
juni 2023. ■
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Dagelijks melden zich 600 tot 1200 patiënten met pijn op de 
borst op het spreekuur van de huisarts. Uit angst een ernsti-
ge diagnose te missen, worden veel patiënten doorverwezen 
naar de tweede lijn. Dat is niet altijd nodig. Leids onderzoek 
richt zich op een nieuwe beslisregel om de huisarts te helpen 
een cardiale oorzaak uit te sluiten. Een dergelijke beslisregel 
kan onnodige verwijzingen voorkomen.

Bij 40% van de klachten over pijn op de borst denkt de huisarts 
ten minste even aan een cardiale oorzaak. Uiteindelijke berust 
slechts 10 tot 15% van deze klachten op coronairlijden, en bij 4 
tot 7% is er een acuut coronair syndroom. Veel waarschijnlijker 
is een minder ernstige diagnose, zoals musculoskeletale pijn, 
gastro-intestinale klachten of een psychische stoornis.1-4 
Op dit moment dient de huisarts volgens de NHG-Standaar-
den Acuut coronair syndroom en Stabiele angina pectoris op 
basis van anamnese en lichamelijk onderzoek onderscheid te 
maken tussen een potentieel levensbedreigende cardiale oor-
zaak of een andere, vaak minder ernstige, diagnose.5,6 De in 
de literatuur gerapporteerde sensitiviteit hiervan varieert van 
69 tot 88%, dus op basis hiervan kan een cardiale oorzaak niet 
met zekerheid worden uitgesloten.7-10 Uit angst een ernstige 
diagnose te missen, worden patiënten laagdrempelig verwezen 
naar de tweede lijn, waar veel en vaak onnodig aanvullend 
onderzoek plaatsvindt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de be-
hoefte aan een hulpmiddel om een cardiale oorzaak veilig uit 
te sluiten groot is.11 Een beslisregel zou hierbij kunnen helpen. 

De afgelopen jaren zijn verschillende klinische beslisregels 
ontwikkeld in de tweede lijn. Slechts één beslisregel is ontwik-
keld en extern gevalideerd in de eerste lijn: de Marbug Heart 
Score (MHS), die in Duitsland al wordt gebruikt.12-14 Daar-
naast is recent een point-of-caretest (POCT) voor troponine 
beschikbaar gekomen. 
Door de MHS en POCT troponine te combineren in een 
klinische beslisregel, onderzoeken we of de huisarts met dit 
hulpmiddel een cardiale oorzaak van pijn op de borst veilig 
kan uitsluiten. De verwachting is een daling van het aantal 
verwijzingen naar de tweede lijn van ongeveer 10%, minder 
onzekerheid bij patiënt en arts, en lagere gezondheidskosten. 
Het onderzoek start in 2020 en de eerste resultaten worden 
verwacht in 2021. ■

LITERATUUR
1. Bösner S, Becker A, Haasenritter J, Abu Hani M, Keller H, Sön-

nichsen A, et al. Chest pain in primary care: epidemiology and 
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org

Een klinische beslisregel kan helpen een cardiale oorzaak uit te sluiten en daarmee onnodige verwijzingen 
te voorkomen. Foto: Shutterstock

Nieuw onderzoek naar klinische beslisregel voor pijn 
op de borst
Simone van den Bulk

Van den Bulk S. Naar een klinische beslisregel voor pijn op de borst. Huisarts 
Wet 2019;62(12):64. DOI: 10.1007/s12445-019-0278-5.
S. van den Bulk, LUMC, Leiden, arts-in-opleiding tot huisarts en onderzoeker 
(aioto), pobhelp@lumc.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus. 
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WITTE JAS
Mijn echtgenoot en collega-huisarts trok bij gynaecologisch 
onderzoek altijd even een witte jas aan. Dit gaf hem meer 
professionele distantie, anders voelde hij zich minder com-
fortabel bij het doen van het onderzoek. Een andere tip: vraag 
je (vrouwelijke) doktersassistente om erbij te zijn. Tot slot: in 
de praktijk waar ik werk staat de onderzoekbank direct in het 
zicht als iemand onverhoopt binnenkomt. Ik zal dan ook altijd 
toestemming vragen of ik bij gynaecologisch onderzoek de 
deur op slot mag doen en dat wordt gewaardeerd. Bij manne-
lijke patiënten vraag ik dat overigens niet.

Froukje Boukes

IMMER TERUGHOUDEND
Nog lang voor de MeToo-discussie opkwam was ik als man-
nelijke huisarts immer terughoudend om gynaecologisch 
lichamelijk onderzoek te doen bij vrouwen. Zelfs ‘kijken’ 
doe ik alleen als ik het echt nodig vind. Bijvoorbeeld omdat 
klachten niet overgaan of vanwege een anamnese die hiertoe 
serieus aanleiding geeft. Dit komt omdat ik me bewust ben 
van de gevoeligheid van het onderzoek en het gevoel dat een 
vrouw kan hebben bekeken en betast te worden door een man, 
ook al ben ik huisarts en gebeurt dit om medische redenen. 
Ik doe wel mijn best vrouwen niet tekort te doen door mijn 
weloverwogen terughoudendheid. Je wilt natuurlijk ook geen 
dingen missen. Maar, niet onbelangrijk, ik wil niet verkeerd 
begrepen worden, laat staan onterecht beticht worden door 
vrouwen van ongewenste intimiteiten. Het hoeft maar één 

keer te gebeuren, als iemand iets verkeerd opvat, of gewoon 
van het padje is, of iets tegen mannen of mijn persoon zou 
hebben, en mijn carrière is naar de filistijnen. Daarom ben ik 
terughoudend, ook uit zelfbescherming dus. Ik ben benieuwd 
hoe andere mannelijke collega’s dit zien en wat de mening is 
van vrouwelijke collega’s.

Marcel van Philips

Reacties barrières bij gynaecologisch onderzoek

DE AUTEUR: SOMS HANDELINGSVERLEGENHEID BIJ 
 GENITAAL ONDERZOEK
Veel dank voor jouw eerlijke reactie. Je bent niet de enige die hier 
zo over denkt, voelt en naar handelt. Ik heb in het kader van mijn 
promotieonderzoek naar de diagnostiek van vulvodynie hier kwa-
litatief onderzoek naar gedaan en dit genderaspect ten aanzien 
van terughoudendheid bij gynaecologisch onderzoek dat jij naar 
voren haalt vonden wij ook.1 Het Noorse onderzoek bevestigt 
dit op kwantitatieve wijze met de kanttekening dat culturele en 
huisartsgeneeskundige waarden en normen in Nederland en 
Noorwegen kunnen verschillen. En ik heb goed nieuws: Neder-
landse vrouwen met vulvodynie die wij hebben geïnterviewd 
wilden juist graag goed en volledig onderzocht (en seksuologisch 
bevraagd) worden door de huisarts. Mits — en dat is belangrijk — 
de huisarts een persoonsgerichte, empathische aanpak heeft en 
transparant communiceert over zijn/haar aanpak.2 Wij hebben 
hienaar geen kwantitatief onderzoek gedaan, maar buitenland-
se onderzoeken in gynaecologische settingen bevestigen wel 
onze bevindingen. Overigens kunnen vrouwelijke huisartsen ook 
terughoudend zijn bij het onderzoek van de penis.
Hoe dan ook, genitaal onderzoek laat soms handelingsverlegen-
heid onder artsen zien, en wordt vaak ten onrechte aan factoren 
van de patiënt geweten terwijl het eigenlijk is gebaseerd op eigen 
schaamte die tot onnodige terughoudendheid kan leiden. Sek-
suele grensoverschrijding vindt dan juist niet plaats. De huisarts 

die grenzen overgaat kent juist geen schaamte en zal niet reflec-
teren zoals jij dat wel laat zien in jouw reactie. Schaamte is dus 
een groot goed, maar zet het wel professioneel in. Vrouwen zijn 
uiteindelijk niet geholpen bij een huisarts die vermijdend of de-
fensief is, hoe goed bedoeld in eerste instantie ook. Vrouwen zijn 
wel gebaat bij een huisarts die open met haar bespreekt hoe een 
gynaecologisch onderzoek precies gaat, waarom het nodig is en 
haar daar toestemming voor vraagt. Ik zou niet weten waarom 
een mannelijke huisarts dit niet zou kunnen. Ik denk dat het goed 
is dat (met name mannelijke) huisartsen hierover gaan spreken 
in intervisie en/of supervisie en dat de huisartsopleiding aan dit 
genderaspect aandacht besteedt.

Peter Leusink

LITERATUUR
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cmz021. [Epub ahead of print]
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WEL BEWIJSKRACHT CORRELATIE RISICO CARDIOVASCU-
LAIRE ZIEKTE EN HOOGTE LDL-C
Het artikel ‘LDL naar 1,8: geen evidence, wel bijwerkingen en 
belangen’ (H&W september 2019) bevestigt jullie uitspraken 
op zeer heldere wetenschappelijke wijze. De NHG-Standaard 
refereert voor het hanteren van de streefwaarde naar het on-
dubbelzinnige bewijs dat verlaging van het LDL-C het risico 
op hart- en vaatziekten evenredig vermindert. Daarbij wordt 
dan weer gerefereerd aan de ESC/EAS Guidelines for ma-
nagement of dyslipidaemias. In die guidelines valt te lezen dat 
die bewering gestoeld is op meerdere meta-analyses (onder 
andere publicaties in The Lancet). Nu snap ik heel goed jullie 
nuancering dat er weinig directe bewijskracht is voor het ge-
bruik van statines, ezetimib of PCSK9-antilichamen en dat we 
daarom niet labwaardes moeten gaan behandelen. Maar ik zou 
dit iets willen nuanceren omdat er wel bewijskracht is voor de 
correlatie tussen risico op cardiovasculaire ziekte en de hoogte 
van het LDL-C.

Schoots

FIRE AND FORGET MOOIE SAMENVATTING
Fire and forget vind ik een mooie samenvatting van alle 
commotie. Gewoon persoonsgerichte huisartsenzorg leveren, 
waarbij gestreefd wordt naar een maximaal haalbare consen-
sus met de persoon in kwestie.

Dellevoet

DE FIGUUR MET EEN (TE) LANG LEVEN
In de discussie over de nieuwe LDL-cholesterolstreefwaarde 
van 1,8 mmol/l halen Smulders et al. een figuur van Wright 
en Murphy aan [figuur 1].  Dit is een aansprekende figuur die 
een helder lineair verband tussen het bereikte LDL-cholesterol 

en het cardiovasculaire risico suggereert. Waarschijnlijk gaat 
de figuur daarom al lang mee. De eerste versie uit 1998 bevatte 
drie placebo-gecontroleerde onderzoeken over statines voor 
secundaire preventie (4S, LIPID, CARE). O’Keefe et al. voeg-
den daar nieuwe onderzoeken aan toe in 2004 (rode punten) 
en Wright en Murphy nog een aantal in 2016 (blauwe punten). 
Sommige toegevoegde onderzoeken vergeleken hoog- met 
laag-intensieve lipidenverlagende behandeling.
Bij nader inzien blijkt de figuur echter niet zo rechttoe 
rechtaan te zijn als deze op het eerste gezicht lijkt. Wright 
en  Murphy rapporteerden exact dezelfde y-functie, R2 en 
p-waarde als O’Keefe et al., wat onmogelijk is gezien de ligging 
van de blauwe datapunten. In [figuur 2] is dit door ons her-
steld op basis van gepubliceerde onderzoeksresultaten, evenals 
een aantal andere fouten. Wij dagen de lezer uit de aanpassin-
gen te vinden door de verschillen tussen de figuren te zoeken.

Reacties LDL naar 1,8
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Op de y-as van [figuur 2] staat coronaire hartziekte per vijf 
jaar, omdat de onderzoeken in duur variëren van twee jaar 
(A2Z, PROVE-IT) tot zes jaar (LIPID, IMPROVE-IT) en 
daardoor automatisch verschillen in het gerapporteerde totaal 
percentage patiënten met Coronary Heart Disease events.
De IMPROVE-IT-studie heeft in [figuur 2] twee datapunten 
(één per vergelijkingsgroep) en die stemmen overeen met de 
gerapporteerde gegevens.
De regressielijn in [figuur 2] loopt vrijwel horizontaal en 
niet meer door 0% coronaire hartziekte per vijf jaar. Bereikt 
LDL-cholesterol verklaart nog maar 4% van de variatie (R2) in 
coronaire hartziekten per vijf jaar tussen de onderzoeksgroe-
pen. De variatie wordt dus grotendeels door andere factoren 
bepaald.
De 95%-betrouwbaarheidsinterval rondom de regressielijn 
omvat géén en een negatief lineair verband. Er is geen statis-
tisch significant verband meer tussen deze variabelen (p = 
0,461).
Disclaimer: Met het leveren van [figuur 2] willen wij niet 
suggereren dat een dergelijke figuur geschikt is om het ver-
band tussen bereikt LDL-cholesterol en coronaire hartziekte te 
onderzoeken. Er wordt geen rekening gehouden met verschil-
len tussen trials in uitgangsrisico en vergeleken behandelin-
gen. Bovendien zouden alle (> 30) trials over lipidenverlaging 
voor secundaire preventie meegenomen moeten worden.

Dr. Dika Luijendijk, arts n.p., farmaco-epidemioloog en onderzoeker, 
dr. Esther de Haas, arts n.p., epidemioloog en onderzoeker
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GEBREKKIGE BEWIJSVOERING
Goed dat de discussie op dit niveau gevoerd wordt. Wel wil ik 
de auteurs van het artikel ‘LDL naar 1,8: geen evidence, wel 
bijwerkingen en belangen’ erop wijzen dat hun verwijt van ge-
brekkige bewijsvoering ook aan hen gemaakt kan worden. Zij 
geven een kort voorbeeld van de bewering dat PCSK9-rem-
mers geassocieerd zijn met neurocognitieve stoornissen op 
lange termijn. Ten eerste kan deze bewering niet juist zijn 
omdat langetermijneffecten vooralsnog niet bekend kunnen 
zijn bij deze relatief nieuwe middelen. Ten tweede leverde een 
korte search op PubMed geen enkel bewijs hiervoor: er is nog 
onvoldoende evidence voor deze correlatie. 

Ik zou temidden van reeds zoveel verwarring aan beide par-
tijen willen vragen alleen gefundeerde uitspraken te doen, die 
iets beter onderbouwd zijn dan heterogene studies of selectief 
geshop in Uptodate.

Jonas Gobbels

è Meer reacties over dit onderwerp staan op www.henw.org.

DE AUTEURS: GOED OM AANDACHT TE BESTEDEN AAN 
MINDER STERK VERBAND IN INTERVENTIETRIALS
Er zijn blijkbaar misverstanden over aanpassingen die Wright 
en Murphy in de figuur van O’Keefe hebben gedaan. Wright 
en Murphy hadden niet de bedoeling te suggereren dat de 
regressieanalyse ongewijzigd bleef; ze tekenden slechts een 
aantal punten extra in de bestaande figuur van O’Keefe om 
te illustreren dat deze compatibel waren met de regressielijn. 
Dat hadden ze overigens inderdaad wel wat duidelijker mogen 
opschrijven. Verder zijn we het eens met Luijendijk en De Haas 
dat corrigeren voor de trialduur belangrijk is en dat de y-as 
van O’Keefe daarom niet goed lijkt te zijn gekozen. Wij hebben 
geprobeerd de analyses over te doen die Luijendijk en De Haas 
in de figuur samenvatten, maar komen evenwel niet tot de 
figuur die zij nu presenteren. Om te voorkomen dat de figuur 
van Luijendijk en De Haas een eigen leven gaat leiden zou het 
nuttig zijn als ze de methoden van hun analyses in details met 
het veld zouden willen delen, bij voorkeur in een peer-reviewed 
internationaal tijdschrift.
Even terug naar de richtlijn. We adviseren een lage 
LDLc-streefwaarde bij relatief jonge mensen met een door-
gemaakte hartvaatziekte op basis van een meta-analyse van 
gerandomiseerd onderzoek. De streefwaarde wordt daarbij 
afgeleid vanuit de LDLc-waardes die in die onderzoeken be-
reikt zijn. Die afleiding leunt uiteraard op plausibiliteit van het 
verband tussen LDL en cardiovasculair risico. Die plausibiliteit 
is erg hoog, op basis van talloze populatieonderzoeken, analy-
ses zoals die van O’Keefe en Wright, individuele patiëntenda-
ta-analyses zoals die van de CTT-groep en, last-but-not-least 
(‘genen liegen niet’), analyses op basis van Mendeliaanse 
randomisatiegegevens.1,2

Wij hebben zeker sympathie voor de inspanningen van Luij-
endijk en De Haas. Het verband tussen LDL-C en risico is in 
interventietrials minder sterk dan in populaties of op basis 
van genetische variatie en het is goed daar aandacht aan te 
besteden.

Yvo Smulders, Joan Meeder, Jako Burgers, Arno Hoes

LITERATUUR
1. Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G, Polli-

cino C, et al.; Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collab-
orators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: 
prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 
14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78.

2. Ference BA, Bhatt DL, Catapano AL, Packard CJ, Graham 
I, Kaptoge S, et al. Association of genetic variants related 
to combined exposure to lower low-density lipoproteins 
and lower systolic blood pressure with lifetime risk of 
cardiovascular disease. JAMA 2019;Sep 2. DOI: 10.1001/
jama.2019.14120. [Epub ahead of print]



70 HUISARTS EN WETENSCHAP DECEMBER 2019

COLOFON
Huisarts en Wetenschap (www.henw.org) wordt uitgegeven door het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke
vereniging van huisartsen (www.nhg.org).

Redactie
Ivo Smeele (hoofdredacteur), Gijs Baaten, Marian van den Brink,  
Marianne Dees, Mirrian Hilbink, Petra van Peet, Lin Smeets,  
Wim Verstappen en Kim van Wijck.

Redactiebureau
Daisy Dinsbach (secretariaat), Judith Mulder, Susan Umans (web- en
eindredactie), Ellen Olbers, Annet Sollie (webredactie), Anita Wittebol 
(office manager), Steven de Kock, Marjolein Oosterom, Wouter Scheen 
(eindredactie), Mariëlle van Avendonk (medisch-inhoudelijke eindredactie) 
Margot Scheerder en Wendy Westerhof (beeldredactie).
Postbus 3231, 3502 GE Utrecht, tel. 088 5065500, redactie@nhg.org

Uitgever
Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten
Basisvormgeving: Frederik Helfrich, Deventer
Auteursinformatie: www.henw.org/voor-auteurs

Advertentieverkoop
Advertentieverkoop: adverteren@bsl.nl, tel. 030–6383603.
Advertenties behoeven goedkeuring van de redactie.
Inzenden aan: traffic@bsl.nl, tel. 030-6383603.

Abonnementen
H&W verschijnt 12 keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van het 
NHG. Niet-leden kunnen zich abonneren via www.bsl.nl. Abonnementsprijs:
(print + online toegang) € 262,00, online-only abonnement € 157,20,
studenten 50% korting.
Abonnementen worden automatisch verlengd tenzij 2 maanden voor de
vervaldatum schriftelijk opgezegd.
Bent u NHG-lid en wilt u een adreswijziging doorgeven, stuur dan 
een e-mail naar info@nhg.org met daarin alle relevante informatie.
Voorwaarden: www.bsl.nl/klantenservice/abonnementen
Info: Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, tel. 030-6383736.

Voorwaarden
Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van
toepassing. Zie www.bsl.nl.

© 2019 NHG
ISSN 0018-7070

GEZOCHT!
Bijdragen voor het H&W-

themanummer ‘Over de Grens’ 

Medio 2020 verschijnt het H&W-themanummer  
‘Over de grens’. 

Voor dit nummer zijn we op zoek naar huisartsen  
die in hun werk met dit thema te maken hebben. 

Dat kunnen huisartsen zijn die letterlijk over de grens  
van ons land werken, maar het kan ook gaan  

om werkzaamheden die grenzen aan het huisartsenvak. 
Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van patiëntenzorg aan 

dak- en thuislozen of asielzoekers, werkzaamheden als 
SCEN-arts of kaderhuisarts of gespecialiseerde activiteiten 

of vaardigheden die niet iedere huisarts uitvoert.
Herkent u zich hierin? Bel of mail ons dan.

Heeft u foto’s die uw verhaal illustreren?  
Mail ze naar ons met een korte toelichting.

Foto’s mogen ook een abstracte weergave zijn  
van de grens die u opzoekt.

Let er wel op dat ze minimaal 300 dpi en/of 1 Mb groot 
zijn. Onze beeldredactie beoordeelt de foto’s.

Bijdragen kunnen met een korte toelichting tot uiterlijk 
1 maart 2020 gestuurd worden naar redactie@nhg.org. 

Bellen kan met Susan Umans, eindredacteur H&W,  
via 088 5065546.

Een selectie van de bijdragen en foto’s  
plaatsen we in het themanummer.

Oplossing Uw diagnose  
‘jeukende bultjes op voet en handen’
➤ De oplossing van uw diagnose ‘jeukende bultjes op voet en 
handen’ op pagina 53 is antwoord b) Tinea pedis met mykide 
reactie van de handen. 
Overweeg bij rood schilferende huidafwijkingen op één voet 
een externe factor, zoals in dit geval een dermatomycose. Ty-
perend voor deze casus is de randactiviteit (rode, schilferende 
rand), de vesikels en de collerette schilfering (rest van vesikels 
met een randje of ‘kraagje’ van schilfers). Andere kenmerkende 
huidafwijkingen bij tinea pedis zijn pustels en interdigitale 
maceratie, met name tussen de vierde en vijfde teen. 
Een ide- of strooireactie is een eczemateuze reactie met 
erytheem, vesikels, papels of schilfering, op een antigeen, 
bijvoorbeeld een schimmelinfectie (mykide reactie), zoals in 
deze casus. Hierbij kan de ide-reactie optreden op afstand van 
de plek waar de blootstelling aan het antigeen plaatsvindt, in 
dit geval op de handen. Andere voorbeelden van huidziekten 
waarbij strooireacties kunnen optreden zijn contactallergisch 
eczeem en bacteriële infecties.  
Behandeling van een ide-reactie bestaat uit het behandelen 
van de uitlokkende factor, in dit geval de mycose. Bij gebruik 
van een antimycotische crème is het van belang om zeven tot 
tien dagen door te blijven smeren nadat alle huidafwijkingen 
verdwenen zijn. Daarnaast is het belangrijk om de voeten 
en tenen goed af te drogen na het douchen, de (bij voorkeur 
katoenen) sokken op 60 graden te wassen om de schimmel 
te doden en ventilerende schoenen te dragen. Start bij veel 
klachten kortdurend een topicaal corticosteroïd, klasse 2 of 3.

LITERATUUR
1. Van Puijenbroek EP, Duyvendak RJP, De Kock CA, Krol SJ, Jaspar 

AHJ, Loogman MCM. NHG-Standaard Dermatomycosen (Eerste 
herziening). Huisarts Wet 2008;51(2):76-84. https://www.nhg.org/
standaarden/volledig/nhg-standaard-dermatomycosen.
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Kritisch blijven 
Precies dertig jaar geleden werden de eerste 
NHG-Standaarden gepubliceerd in het 
decembernummer van H&W. Ik was toen net 
met mijn huisartsopleiding begonnen. Daarin 
was veel aandacht voor gesprekstechnieken 
en consultvoering, de zachte kanten van het 
vak. De NHG-Standaarden werden positief 
ontvangen, maar maakten toen nog geen deel 
uit van het curriculum. Ze moesten zich eerst 
nog bewijzen. Dat bleek ook uit de vele 
kritische reacties van leden. Er werd gewaar-
schuwd voor ‘kookboekgeneeskunde’ die de 
kunst ondergeschikt zou maken aan de kunde. 
In korte tijd werden de standaarden echter 
door de beroepsgroep aanvaard en door velen 
beschouwd als onmisbare basis voor de 
huisartsgeneeskunde. En de kritische reacties 
verdwenen. 
Tot voor kort. Een golf van verontwaardigde 
reacties bereikte het NHG toen de standaard 
Cardiovasculair risicomanagement in mei 
verscheen. De reacties waren in meer en 
mindere mate genuanceerd, maar allemaal 
hartenkreten van verontruste leden die 
vonden dat het NHG zich had vergaloppeerd. 
Ik zie dit als teken van bijzondere betrokken-
heid en heb het zeer gewaardeerd. Net als de 
grote opkomst bij de extra ingelaste ALV op 9 
oktober 2019. De leden roeren zich omdat ze 
het belangrijk vinden dat het goed blijft gaan 
met het NHG, ónze vereniging. Dat zien wij 
graag. Inclusief de kritische noot, die immers 
ook fundamenteel is voor betrouwbare, 
wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. 
Zelfreflectie en het toetsbaar opstellen maken 
deel uit van de wetenschap en van de 
uitoefening van ons vak. Daarom is kritisch 
ook een kernwaarde van het NHG.
Waarde leden, blijf onverminderd kritisch, 
want daar worden we beter van!

Jako Burgers, strategisch-medisch adviseur 
NHG, schreef deze maand de gastcolumn

NHG-producten ondersteunen terugdringen roken
In het deelakkoord Roken, onderdeel van het vorig jaar 
gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord, zijn nieuwe 
maatregelen opgenomen om roken terug te dringen. Zo zijn 
niet-medicamenteuze stopadviezen toegevoegd in de 
NHG-Consultwijzer. Daarnaast is de NHGDoc-module 
Stoppen met Roken ontwikkeld. Deze attendeert de 
huisarts op het bespreken van (stoppen met) roken bij 
specifieke patiëntengroepen, zoals jeugdigen en zwangeren. 
Verder zijn de pagina’s over stoppen met roken op 
Thuisarts.nl aangepast na herziening van de NHG-Behan-
delrichtlijn Stoppen met roken en de NHG-zorgmodule 
Leefstijl Roken. En er is een blended e-learning Stoppen met 
roken voor de huisartsenzorg in ontwikkeling. 

➤  Meer informatie: Thuisarts.nl/stoppen-met-roken met de keuzetabel, de NHG-Behandelrichtlijn 
Stoppen met roken, NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken en NHGDoc.

Ondersteunde zelfzorg: de normaalste zaak van de wereld
Hoe ondersteunen we mensen met een chronische aandoening zó dat ze hun gezondheid zoveel 
mogelijk zelf kunnen managen? Zodat zij een hogere kwaliteit van leven ervaren, de arbeidslast van 
zorgverleners afneemt en de zorgkosten dalen? Met die vraag zijn patiënten, zorgaanbieders en 
verzekeraars de afgelopen jaren gezamenlijk aan de slag gegaan in de coöperatie Zelfzorg Onder-
steund (ZO!). Het antwoord – ondersteunde zelfzorg – hebben ze geïmplementeerd in de praktijk. 
Bijvoorbeeld met e-healthplatformen, inkoopafspraken en ondersteuning voor zorgverleners. 
Resultaat: driekwart van de zorggroepen doet mee, net als alle verzekeraars, én patiënten zijn 
enthousiast. Nu is het tijd om ondersteunde zelfzorg voor iedereen de normaalste zaak van de 
wereld maken. Dat kunnen alleen reguliere partijen. ZO! draagt daarom eind dit jaar haar taken aan 
hen over. Meer weten, of meedoen? Schrijf u in voor het gratis Symposium Connect! op 12 
december 2019.

➤ zelfzorgondersteund.nl/zorgverlener

kort nieuws

Kom naar de Algemene Ledenvergadering  
op 12 december

Donderdag 12 december 2019 is de Algemene Ledenvergadering van het NHG in de Domus 
Medica in Utrecht. Op de agenda staan onder andere de benoeming van de voorzitter van 
de Raad van Toezicht, het jaarplan en de begroting voor 2020.
De vergadering begint om 19.00 uur.

U kunt zich aanmelden via ngh.org [agenda].

NHG FORUM
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Het artikel ‘Specifieke consultvaardigheden bij zorgmijders’ van Sicco Steenhuisen won de Casuïstiek-

prijs 2019 voor de beste klinische les van het afgelopen jaar in H&W. Hoofdredacteur Ivo Smeele reikte 

de prijs uit.

In het MECC in Maastricht kwamen vrijdag 15 

november ruim 1.300 huisartsen bijeen voor het 

jaarlijkse NHG-Congres. Het thema luidde ‘Relax, 

’t is gewoon complex!’. Volgens congresvoorzitter 

François Schellevis was het een mooi en prak-

tisch congres met goede (semi-)plenaire sessies. 

De drie keynote speakers vond hij ‘top’. ‘Een hele 

mooie balans van mensen die doordacht hun 

verhaal konden houden.’ We vroegen ook een 

aantal bezoekers naar hun ervaringen van de dag.

SUCCESVOL NHG-CONGRES 2019 
OVER COMPLEXE HUISARTSENZORG

De Heert Dokterprijs 2019 ging naar Luc Gidding voor het artikel ‘PsyScan: effectief hulpmiddel bij 

psychische klachten’. Deze prijs voor het beste onderzoeksartikel van het afgelopen jaar in H&W 

werd uitgereikt door juryvoorzitter Loes Meijer.

Winnaars Casuïstiekprijs en Heert Dokterprijs

‘Congresthema complexe zorg is interessant,  
heel nodig en nuttig’

‘Ik kom hier om nieuwe dingen te leren en 
inspiratie op te doen’

‘Het thema is herkenbaar 
en sluit aan op de dagelijkse praktijk’

 NHG FORUM  
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‘Alle keynote speakers waren erg goed. 
Veel herkenning bij zowel Iona Heath, Albert Jan Kruiter, als Elke Geraerts’

‘Bij de sessie over kindermishandeling kregen we goede 
handvatten over hoe je kunt omgaan met je twijfels om 
wel/niet te melden bij Veilig Thuis’

‘De sessie over arts-patiëntcommunicatie  
leverde veel tips op om lastige gesprekken  
op een goede manier te voeren’

‘Bij de workshop over zorgmijders ging het erover waarom 
het zo moeilijk is om deze mensen op je netvlies te krijgen 
en wat je daar zelf aan kunt doen’

‘We komen elk jaar met alle huisartsen uit de praktijk,  
het congres is een beetje een uitje voor ons.  
De sessies zijn meestal interessant, je pikt er altijd wel iets van op’

Noteer alvast in uw agenda:

Poten in de klei, kop in de cloud. 
NHG-Congres, 
Vrijdag 11 december 2020, Den Bosch

Graag tot dan!
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Immuunstatus
De huisarts krijgt regelmatig te maken met de 
vraag of het nodig is een patiënt te vaccineren 
tegen een infectieziekte. Bijvoorbeeld tegen 
tetanus bij wondbehandeling of tegen 
hepatitis A of gele koorts als de patiënt een 
verre reis gaat maken. Of het toedienen van 
een vaccinatie nodig is, is enerzijds afhankelijk 
van het risico dat de patiënt loopt op 
besmetting en anderzijds van de inschatting of 
hij voldoende beschermende antistoffen heeft 
tegen een infectieziekte waartegen gevacci-
neerd kan worden. Dat laatste kost vaak heel 
wat uitzoekwerk en als je dit eenmaal hebt 
uitgezocht, kan je deze informatie niet goed 
kwijt in het dossier. Het HIS-Referentiemodel 
beschrijft nu de immuunstatus. Hierbij leg je 
vast in hoeverre een patiënt op een specifiek 
moment is beschermd tegen een infectieziek-
te. Per infectieziekte kan je vastleggen of een 
patiënt al is gevaccineerd, of dat hij de ziekte 
heeft doorgemaakt. Verder kan je vastleggen 
of een vaccinatieserie is afgerond, wanneer de 
laatste vaccinatie toegediend is. Kijk voor 
meer details bij het thema Vaccinaties in het 
HIS-Referentiemodel.
Je bent als huisarts niet verantwoordelijk voor 
het gestructureerd bijhouden van de 
vaccinatie en immuunstatus van de patiënt, 
maar het heeft voordelen om dit wel te doen. 
Je kunt zo immers de vastgelegde informatie 
later snel weer terugvinden. Dat is handig als 
zich opnieuw een situatie voordoet waarbij de 
patiënt mogelijk gevaccineerd moet worden. 
Opnieuw de hele vaccinatiehistorie uitvragen 
is dan niet nodig, je hoeft alleen te controleren 
of er tussentijds nog aanvullingen zijn geweest.

HIS-leveranciers kunnen de wensen op de juiste 
manier in hun HIS uitwerken. Het nieuwe model 
beschrijft bijvoorbeeld hoe je kunt bijhouden of 
een patiënt beschermd is tegen een infectieziekte. 
Daarmee kun je inschatten of het noodzakelijk is 
om te vaccineren. Verder is een nieuw overzicht 
toegevoegd dat inzichtelijk maakt of je nog acties 
moet afronden bij een patiënt, zoals het voltooien 
van een verwijsbrief of het fiatteren van een 
recept. Ook nieuw is de mogelijkheid om het 
SOEP-verslag aan te vullen met verdiepende 
informatie. Handig voor de poh-ggz die vaak een 
uitgebreid verslag maakt. Daarnaast is nu de relatie 
tussen sommige ingrepen en de daarbij horende 
medicatiebewaking helder beschreven.

Vaccinaties, openstaande 
actiepunten, lange SOEP- 
verslagen... Hoe krijg ik het 
handig in mijn HIS?

Overzicht openstaande zaken
Het nieuwe overzicht openstaande zaken laat alle 
gegevens in het Medisch dossier zien die vragen 
om een (vervolg)actie. Bijvoorbeeld actuele taken 
die je zelf hebt vastgelegd, maar ook zaken die het 
HIS als niet afgerond herkent, zoals nog niet 
afgeronde verwijsbrieven of nog niet gefiatteerde 
recepten. Zo zie je in één oogopslag wat er nog 
moet gebeuren.

Toevoegen verdiepende informatie poh-ggz
Zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk 
hebben verschillende wensen rondom verslagleg-
ging. De huisarts houdt het vaak kort, de poh-ggz 
heeft juist de behoefte aan uitgebreide details. 
Om hierin te voorzien, beschrijft het HIS-Referen-
tiemodel nu de mogelijkheid om verdiepende 
informatie toe te voegen aan het SOEP-verslag. De 
poh-ggz kan een uitgebreider verslag toevoegen 
aan de S-regel, die de samenvatting bevat. Je kunt 
ervoor kiezen deze verdiepende informatie altijd 
te tonen of alleen dát er verdiepende informatie is 
vastgelegd. Vanuit de S-regel kan je deze 
verdiepende informatie uitklappen.

Koppeling behandelingen en contra-indicaties
Sommige behandelingen hebben consequenties 
voor het gebruik van medicatie, zoals een gastric 
bypass. Het HIS-Referentiemodel 2019 beschrijft 
dat je bij het registreren van een dergelijke 
behandeling een voorzet krijgt om de daarbij 
behorende een contra-indicatie vast te leggen. Op 
referentiemodel.nhg.org  staat NHG-Tabel 64 
Behandelingen en contra-indicatie aarden, die 
aangeeft bij welke behandeling een contra-indica-
tie van toepassing is.

Een intelligenter HIS
Met deze update van het HIS-Referentiemodel 
werkt het NHG toe naar een (nog) intelligenter 
HIS. We hopen daarmee de huisartsenzorg op een 
hoger plan te krijgen en jou als huisarts te 
ondersteunen bij je dagelijks werk. Bij je HIS-leve-
rancier of gebruikersvereniging kan je navragen op 
welk moment de beschreven aanbevelingen in 
jouw HIS zichtbaar worden.

VERNIEUWDE 
BLAUWDRUK HIS
HIS-Referentiemodel versie 2019 is uit. In deze blauwdruk zijn nieuwe wensen van 

huisartsen opgenomen en beschreven voor HIS-leveranciers.
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