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Redactioneel

D‘Dokter, ik wil graag een PSA-test.’ Hoe vaak 
krijgt u die vraag op het spreekuur en hoe 
gaat u ermee aan de slag? In dit nummer ver-
telt Kremer over patiënten die zelf spontaan 
online de Option Grid ‘PSA test: yes or no?’ 
hadden ingevuld. De zekerheid over hun 
besluit nam toe en de voorkeur verschoof bij 
velen naar niet testen. 
Ik merk dat ik er in de spreekkamer lang 
niet altijd aan denk om keuzehulpen van 
Thuisarts.nl te gebruiken. Mijn collega’s en 
de huisartsen in opleiding kennen ze ook 
niet allemaal en aarzelen om ze te gebruiken 
omdat het tijdrovend lijkt. Toch blijkt uit 
onderzoek dat het gemiddeld niet meer tijd 
kost en dat het juist helpt bij gezamenlijke 
besluitvorming. Je moet er dan uiteraard wel 
mee oefenen. 
Is het nodig om keuzehulpen te gebruiken? 
In de praktijk werkt heldere voorlichting 
vaak al goed. Maar juist als er meerdere 
gelijkwaardige opties zijn, of als de voor- 
en nadelen verschillend kunnen worden 
gewogen, komen keuzehulpen goed van pas. 
Zoals bij twijfel over PSA-testen, starten met 
antidepressiva, antihypertensiva, statines of 
bij ongewenste zwangerschap. 
Helpen keuzehulpen patiënten om betere be-
slissingen te nemen? Dat lijkt wel zo te zijn. 
Een cochranereview laat zien dat gebruik er-
van gemiddeld meer kennis oplevert over de 
opties en meer zekerheid geeft over persoon-
lijke voorkeuren. Daarnaast kunnen patiën-
ten een actievere rol in de besluitvorming 
nemen, accuratere risicoperceptie krijgen, en 
keuzes maken die meer bij hun persoonlijke 
waarden passen, vooral als de keuzehulp vlak 
voor of tijdens het consult wordt ingezet. 
Al met al lijkt het dus een goed idee om bij 
patiënten die komen met vragen als ‘dokter, 
moet ik een PSA-test?’ of ‘moet ik nu wel of 
niet medicijnen slikken voor mijn bloed-

druk?’ vaker een keuzehulp te gebruiken 
zoals die ook op Thuisarts.nl te vinden zijn. ■

Petra van Peet, redactielid H&W

➤  Kijk online bij dit redactioneel bij gere-
lateerd voor voorbeelden van keuze-
hulpen.

Keuzestress en keuzehulp 
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Nieuws

Een gestoord nuchtere glucose en een 
gestoorde glucosetolerantie worden vaak 
als voorstadium van diabetes mellitus 
type 2 (DM2) gezien, ook wel prediabe-
tes genoemd. Mensen met prediabetes 
hebben een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten. Een cochranereview laat 
zien dat de term prediabetes niet hele-
maal terecht is, omdat bij ongeveer de 
helft van de mensen de glucose na vijf 
tot tien jaar normaliseert.

Bij de onderzoeken met 5 jaar follow-up 
ontwikkelde 26% (95%-BI 19 tot 33) van 
de mensen met een gestoord nuchtere 
glucose (nuchter ≥ 6,1 en < 7,0) DM2; dat 
gold ook voor 39% (95%-BI 25 tot 53) van 
de mensen met een gestoorde glucoseto-
lerantie (niet nuchter ≥ 7,8 en < 11,1) en 
50% (95%-BI 37 tot 63) van de mensen 
met een combinatie van die twee. Van 
deze totale groep had echter 34% (95%-BI 
27 tot 42) na 5 jaar een normale bloed-
waarde. Bij de onderzoeken met 10 jaar 
follow-up ontwikkelde 29% (95%-BI 17 
tot 43) van de mensen met een gestoord 
nuchtere glucose DM2; 26% (95%-BI 17 
tot 37) van de mensen met een gestoorde 
glucosetolerantie en 30% (95%-BI 17 tot 
44) van de mensen met een combinatie 
van die twee. Van deze totale groep had 
echter 42% (95%-BI 22 tot 63) na 10 jaar 
weer een normale bloedwaarde. Let op: 
de onderzoeken bij 5 en 10 jaar follow-up 
zijn verschillende onderzoeken met een 
verschillend aantal deelnemers en daarom 
zijn de percentages en betrouwbaar-
heidsintervallen niet goed met elkaar te 
vergelijken. Over het algemeen was er per 
onderzoek wel een toename in ontwikke-
ling van DM2 over de tijd.
Prediabetes mag dus wel zo worden 
genoemd, maar bij bijna de helft van de 
mensen leidt het niet per definitie tot 
de ontwikkeling van DM2, zoals ook de 
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 
vermeldt. Alhoewel mensen met pre-
diabetes een verhoogd risico hebben op 
hart- en vaatziekten moeten we volgens 
de auteurs terughoudend zijn om inter-

venties in te zetten in deze groep, omdat 
de effecten daarvan niet zijn aangetoond 
en de helft geen diabetes lijkt te ontwik-
kelen. ■

Richter B, et al. Development of type 2 
 diabetes mellitus in people with interme-
diate hyperglycaemia. Cochrane Database 
Syst Rev 2018;10:CD012661.

Prediabetes normaliseert vaak weer
Marcelle van Eupen

Bij bijna de helft van de mensen met prediabetes normaliseert de glucose weer na vijf tot tien 
jaar. Foto: Shutterstock

Voor vrouwen met hevig menstrueel 
bloedverlies blijken moderne endo-
metriumablatiebehandelingen van 
de tweede generatie – zoals bipolaire 
radiofrequency ablatie en thermische 
ballonablatie – net zo effectief als eer-
stegeneratieablatie. Het voordeel van 
deze tweedegeneratiebehandelingen 
is dat ze vaker onder lokale verdoving 
kunnen plaatsvinden. Dat blijkt uit 
een cochranereview. 

De auteurs selecteerden 13 RCT’s met 
in totaal 2368 premenopauzale vrou-
wen met hevig menstrueel bloedverlies. 
Na 1 en na 2 tot 5 jaar was er geen 
verschil in amenorroe (gemeten met de 

objectieve alkaline-hematinemethode) 
tussen de beide technieken (RR 0,99; 
95%-BI 0,78 tot 1,27; RR 1,16; 95%-BI 
0,78 tot 1,72) en was de patiënttevre-
denheid gelijk. Een voordeel van de 
tweedegeneratietechniek is dat die een-
voudiger is uit te voeren, minder tijd-
rovend is (MD -13,52 minuten; 95%-BI 
-16,90 tot -10,13) en vaker onder lokale 
in plaats van algehele verdoving kan 
plaatsvinden (RR 2,8; 95%-BI 1,8 tot 
4,4). Er was geen verschil in het aantal 
nadien nog uitgevoerde uterusextirpa-
ties wegens persisterende klachten (8% 
versus 9% na 2 jaar follow-up). Voor 
een verschil in aantal perforaties was 
onvoldoende bewijs (RR 0,31; 95%-BI 

Ablatietechnieken bij hevig menstrueel 
bloedverlies
Suzanne Marchal
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Vergeleken met een regulier dieet ver-
lagen natriumbeperkte zoutvervangers 
de systolische en diastolische bloeddruk 
statistisch significant. Dat geldt zowel 
voor mensen met hypertensie als voor 
de algemene bevolking, zo blijkt uit een 
meta-analyse.

Een zoutarm dieet is een bekende inter-
ventie om cardiovasculaire risicofactoren 
te verminderen. De literatuur is hierover 
echter niet eenduidig en er is dan ook 
behoefte aan meer bewijs dat is gebaseerd 
op RCT’s. In een systematisch literatuur-
onderzoek bekeken Hernandez et al. 
daarom het effect van natriumbeperkte 
zoutvervangers op cardiovasculaire uit-
komsten. Een meta-analyse met 16 RCT’s 
(n = 1993) toonde een significante daling 
in systolische bloeddruk voor natriumbe-
perkte zoutvervangers vergeleken met een 
regulier dieet (MD -7,81 mmHg; 95%-BI 
-9,47 tot -6,15). Ook toonde 15 RCT’s 

(n = 1932) een significante daling in 
 diastolische bloeddruk (MD -3,96 mmHg; 
95%-BI -5,17 tot -2,74). Er was geen sig-
nificant effect op de totale mortaliteit (RR 
0,89; 95%-BI 0,77 tot 1,03) en er waren 
onvoldoende gegevens over het effect op 
cardiovasculaire mortaliteit en beroerte. 

De uitkomsten waren gelijk voor zowel 
mensen met hypertensie als voor een 
gemengde populatie en een populatie 
met een normale bloeddruk. Vergeleken 
met eerder onderzoek is het effect op de 
bloeddruk groot, vooral voor mensen 
zonder hypertensie. Omdat een aantal 
onderzoeken in populaties plaatsvond 
met een hoge zoutinname (zoals China) 
of bij mensen die prehypertensie hadden, 
is het effect van zoutvervangers mogelijk 
overschat. De auteurs adviseren daar-
om het gebruik van natriumbeperkte 
zoutvervangers voorlopig vooral aan te 
bevelen aan mensen met hypertensie.
De NHG-Standaard adviseert om het 
gebruik van keukenzout (natriumchlo-
ride) te beperken tot 6 gram per dag, 
ook voor gezonde volwassenen. Als het 
lastig is de zoutpot te laten staan, kun-
nen mensen kiezen voor zoutvervangers 
met minder zout waarin het natrium 
meestal is vervangen door kalium. Deze 
zijn echter minder geschikt voor mensen 
met chronische nierschade (zeker bij een 
eGFR < 15) of mensen die kaliumsparen-
de diuretica gebruiken. ■

Hernandez AV, et al. Effect of low-sodium 
salt substitutes on blood pressure, detected 
hypertension, stroke and mortality. Heart 
2019;105:953-60.

Effect van natriumbeperkte zoutvervangers
Suzanne Marchal

Een zoutarm dieet is een bekende interventie om cardiovasculaire risicofactoren te vermin-
deren.  Foto: Shutterstock

0,10 tot 1,01; 3 van de 1114 vrouwen 
werden behandeld met tweedegenera-
tietechniek en 10 van 771 met eerstege-
neratietechniek). 
In Nederland gebruikt men voorna-
melijk de tweedegeneratietechnieken 
bipolaire radiofrequency ablatie 

(Novasure®, Minerva®) en thermische 
ballonablatie (Cavaterm®, Thermachoi-
ce®). Na een jaar trad vaker amenorroe 
op na bipolaire radiofrequency ablatie 
(RR 3,12; 95%-BI 2,06 tot 4,72), maar 
na 2 tot 5 jaar was dit verschil weer 
verdwenen (RR 1,56; 95%-BI 0,93 tot 
2,64).
Volgens de NHG-Standaard Vaginaal 
bloedverlies is de eerste keuze van 
behandeling bij hevig menstrueel 
bloedverlies medicamenteus. Toch is 
behandeling niet altijd succesvol. Endo-
metriumablatie kan dan een volgende 
stap zijn. Het is goed om te weten dat 
het een relatief eenvoudige en veilige 
ingreep betreft waarvoor geen algehele 
narcose noodzakelijk is. ■

Bofill RM, et al. Endometrial resection 
and ablation techniques for heavy men-
strual bleeding. Cochrane Database Syst 
Rev 2019;1:CD001501. 

Bij hevig menstrueel bloedverlies is me-
dicatie de eerste keuze van behandeling, 
maar die aanpak is niet altijd succesvol.
 Foto: Shutterstock
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Bij kinderen die bij de kinderarts kwa-
men voor astmadiagnostiek is onder-
zocht welke gegevens kunnen wijzen op 
persisterend piepen in de adolescentie. 
Piepklachten die werden uitgelokt door 
inspanning, contact met huisdieren of 
pollen bleken goede voorspellers. Geen 
enkele klinische test voorspelde de 
aanhoudende klachten beter dan deze 
eenvoudige anamnestische gegevens.

Zwitserse kinderartsen onderzochten 
de toegevoegde waarde van een groot 
aantal klinische tests voor het voorspel-
len van piepen in de adolescentie bij 
kinderen (leeftijd 6 tot 16 jaar) die waren 
verwezen voor astmadiagnostiek. Zij 
selecteerden 111 kinderen (gemiddelde 
leeftijd 12 jaar). Alle kinderen kregen 
naast een uitgebreide anamnese ook een 
huidtest voor allergie, FeNO-meting, 
spirometrie, een metacholine provocatie-
test, een mannitol provocatietest en een 
inspanningstest. Van hen kreeg 73% de 
diagnose astma.
Na 7 jaar vulden 85 kinderen (77%) 
de follow-upvragenlijst in. Van deze 
kinderen hadden er 61 (72%) piepen op 
baseline en 39 (46%) piepen bij fol-
low-up. Gecorrigeerd voor leeftijd en 
geslacht was piepen dat werd uitgelokt 
door huisdieren (OR 4,2; 95%-BI 1,2 
tot 14,8), pollen (OR 2,8; 95%-BI 1,1 tot 
7,0) of inspanning (OR 3,1; 95%-BI 1,2 
tot 8,0) geassocieerd met piepen in de 
adolescentie. Van alle klinische tests was 
alleen een positieve inspanningstest (OR 
3,2; 95%-BI 1,1 tot 9,7) voorspellend. 
De auteurs concluderen dat klinische 
tests van belang kunnen zijn voor een 
astmadiagnose, maar dat de anamnese 
meer helpt voor het voorspellen van de 
prognose bij kinderen die zijn verwezen 
voor astmadiagnostiek. 
De NHG-Standaard Astma bij kinderen 
adviseert om bij kinderen boven de 6 
jaar te vragen naar piepen, hoesten of 
kortademigheid en uitlokkende factoren. 

De resultaten van dit onderzoek laten 
zien dat bij deze kinderen een positief 
antwoord op de eenvoudige vraag of het 
piepen wordt uitgelokt door inspanning, 
huisdieren of pollen is geassocieerd met 
latere klachten. Zeker bij deze kinderen is 
follow-up dus aangewezen. ■

De Jong CCM, et al. Do clinical investigati-
ons predict long-term wheeze? A follow-up 
of pediatric respiratory outpatients. Pediatr 
Pulmonol 2019 Apr 26. DOI: 10.1002/
ppul.24347 [Epub ahead of print].

Welke kinderen blijven piepen tot in de 
adolescentie?
Petra van Peet

Piepen dat wordt uitgelokt door inspanning, huisdieren of pollen is geassocieerd met latere 
klachten. Foto: iStock

Springersknie of patellapeestendinitis 
is een hardnekkige aandoening. Uit 
een gecombineerde analyse van drie 
gerandomiseerde onderzoeken blijkt 
dat excentrische training de meest 
effectieve behandeling is. Toch treedt 
ook hierbij slechts bij de helft van de 
mensen binnen drie maanden klini-
sche verbetering op. 

In een een gecombineerde analyse van 
drie gerandomiseerde onderzoeken 
gingen Groningse onderzoekers na 
wat de beste behandeloptie is voor een 
spingersknie en welke patiëntkarakte-

ristieken de kans op slagen van behan-
deling beïnvloeden. Ze combineerden 
daarvoor de gegevens van onderzoeken 
uit 2011, 2013 en 2014. Deze onder-
zoeken waren geïnitieerd door dezelfde 
onderzoeksgroep, waardoor de metho-
den en uitkomsten vergelijkbaar waren. 
Wel verschilden de leeftijd, klachten-
duur en klinische score tussen de drie 
onderzoekspopulaties.
Er was sprake van een klinisch rele-
vante verbetering na 3 maanden (≥ 13 
punten toename op de VISA-P-sco-
re) bij 52 van de 138 geanalyseerde 
patiënten (37,7%). Mensen die langer 

De beste behandeling van een springersknie
Anne Meike Boels
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Mannen van middelbare leeftijd blijken 
goed in staat aan te geven wat zij belang-
rijk vinden bij cardiovasculaire screening. 
Dat blijkt uit een onderzoek waarin zij 
keuzes moesten maken uit verschillende 
hypothetische screeningsprogramma’s. 
De mannen vonden een goede balans 
tussen gezondheidswinst en risico’s be-
langrijk, en ook de locatie en duur van de 
screening speelden een rol. Verder zorg-
den roken, kennis over gezondheid en 
gezondheidsbeleving voor grote onderlin-
ge verschillen tussen de mannen.

Maatwerk en gezamenlijke besluit-
vorming zijn pijlers van de nieuwe 
NHG-Standaard Cardiovasculair risico-
management. Een goede balans tussen 
gezondheidswinst en risico’s staat daarbij 
centraal, maar wat vinden patiënten daar-
bij belangrijk? 
Om hun voorkeuren te onderzoeken, bo-
den Deense onderzoekers een zogenoemd 
discreet keuze-experiment aan. Hieraan 
deden 1231 mannen mee. Het betrof man-
nen van 60 tot 74 jaar die al meededen 
aan cardiovasculaire screening in (drie) 

ziekenhuizen. In het experiment moesten 
de mannen herhaaldelijk kiezen uit zes 
verschillende hypothetische screenings-
programma’s. De programma’s bestonden 
uit diverse alternatieven: risicoreductie 
mortaliteit, screeningsduur, screeningslo-
catie, voorkomen van overbehandeling en 
voorkomen spijt te krijgen mee te doen 
aan screening. In totaal waren de mannen 
bereid 0,09 levens (95%-BI 0,08 tot 0,09) 
per 1000 gescreende patiënten op te geven 
om bij één persoon overbehandeling te 
voorkomen. Verder zouden ze 1,22 levens 
(95%-BI 0,9 tot 1,55) per 1000 gescreende 
patiënten opgeven in ruil voor een scree-
ningslocatie met CT-scan als diagnostiek 
voor coronair lijden.
De toepasbaarheid van de resultaten is 
beperkt, omdat de onderzoekers alleen 
mannen van middelbare leeftijd selec-
teerden die al meededen aan screening 
(selectiebias). Mannen die screening wei-
gerden, vrouwen en ouderen ontbreken 
dus. Toch is het opvallend dat de mannen 
in ruil voor screeningsdiagnostiek met 
een CT-scan de meeste levens wilde 
opgeven. Goed om in het achterhoofd te 

hebben in het gesprek over screening met 
deze groep. ■

Hansen TB, et al. Individual preferences 
on the balancing of good and harm of 
cardiovascular disease screening. Heart 
2019;105:761-7.

klachten hadden, ouder waren en meer 
trainden, hadden een kleinere kans op 
klinische verbetering. Na correctie voor 
deze factoren was de kans op klinische 
verbetering groter bij excentrische trai-

ning (OR 6,7; p = 0,009) 
en bij excentrische trai-
ning gecombineerd met 
extracorporale shockwa-
ve therapie (ECSWT; OR 
5,4; p = 0,015) dan bij 
de placebogroep. Voor 
lokale glycerine gecom-
bineerd met excentrische 
training werd geen ver-
betering waargenomen, 
evenmin voor enkel 
ECSWT. 
Een beperking van het 

onderzoek is dat er mogelijk onvoldoen-
de rekening is gehouden met clustering 
binnen een trial. Daarnaast konden 
de onderzoekers niet goed verklaren 
waarom excentrische training gecombi-

neerd met lokaal glycerine geen positief 
effect had, terwijl excentrische training 
alleen of gecombineerd met ECSWT 
wel effectief was. 
De NHG-Standaard Niet-traumatische 
knieklachten adviseert bij een sprin-
gersknie de belasting en belastbaarheid 
op elkaar af te stemmen. Voor andere 
interventies is er onvoldoende bewijs. 
Dit onderzoek laat zien dat excentrische 
training voor een deel van de patiënten 
met een springersknie verbetering kan 
brengen. ■

Van Rijn D, et al. Comparison of the 
effect of 5 different treatment options 
for managing patellar tendinopathy. A 
secondary analysis. Clin J Sport Med 
2019;29:181-7.

Patiënten over cardiovasculaire screening
Loes Wouters

Een goede balans tussen gezondheidswinst 
en risico’s is belangrijk. Foto: iStock

Bij een springersknie moet de patiënt de belasting en be-
lastbaarheid op elkaar afstemmen. Foto: iStock



10 HUISARTS EN WETENSCHAP AUGUSTUS 2019

Spinale manipulatieve therapie (SMT) 
werkt bij chronische lagerugpijn net zo 
goed als andere aanbevolen behande-
lingen zoals oefentherapie en pijnme-
dicatie, en verbetert het functioneren 
op korte termijn een beetje. Dat is de 
conclusie van een recent systematisch 
literatuuroverzicht.

Krijgt u ook regelmatig de vraag: dokter, 
moet ik niet naar de manueel therapeut 
voor mijn rug? De auteurs van deze re-
view vonden dat een interessante vraag. 
Zij bekeken 47 gerandomiseerde trials 
(9211 patiënten) waarin het effect van 
SMT bij chronische lagerugpijn werd 
vergeleken met de andere aanbevolen 
behandelingen uit (inter)nationale richt-
lijnen op 1, 6 en 12 maanden. Het effect 
van SMT was vergelijkbaar met dat van 
de andere aanbevolen behandelingen. Na 
1 maand was het gemiddeld verschil in 
pijn ten opzichte van de andere behande-
lingen 3,17 (95%-BI -7,85 tot 1,51; schaal 
0 tot 100 punten). Er was een kleine, 
klinische verbetering in functioneren 
(Standardized mean difference (SMD) 
-0,25; 95%-BI -0,41 tot -0,15). Op 6 en 
12 maanden was het effect vergelijkbaar. 
SMT als aanvullende behandeling leidde 
tot een kleine vermindering van pijn en 
verbetering van functioneren op 1 en 12 
maanden. Ten opzichte van niet-aan-
bevolen behandelingen (massage, geen 
behandeling, wachtlijst) waren de effec-
ten na 1 maand groter: pijn SMD -7,48 
(95%-BI -11,5 tot -3,47) en functioneren 
SMD -0,41 (95%-BI -0,67 tot -0,15). De 
kwaliteit van de onderzoeken was hoog, 
maar er was wel een forse, statistische 
heterogeniteit die niet kon worden 
verklaard.
De bijwerkingen, meestal musculoskele-
taal, waren van voorbijgaande aard, van 
milde tot matige ernst en werden slechts 
in de helft van de onderzoeken gerappor-
teerd. Het was onduidelijk hoe en of ze 
systematisch waren onderzocht.
De auteurs concluderen, conform de 
NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, 

dat SMT kan worden ingezet bij chro-
nische lagerugklachten, het liefst samen 
met oefentherapie en de gebruikelijke 
zorg volgens de NHG-Standaard. Nadeel 
is het passieve karakter en de kans op 
bijwerkingen. Het standaard beleid is 
gericht op activeren, maar als patiënten 
vragen om manipulaties, bijvoorbeeld na 

een eerdere goede ervaring, kunt u SMT 
wel adviseren. ■

Rubinstein SM, et al. Benefits and harms 
of spinal manipulative therapy for the tre-
atment of chronic low back pain: systema-
tic review and meta-analysis of randomi-
sed controlled trials. BMJ 2019;364:l689.

Manuele therapie bij chronische lagerugpijn
Petra van Peet

Het beleid is gericht op activeren, maar als patiënten vragen om manueel therapie kunnen 
huisartsen deze gerust adviseren. Foto: Shutterstock

Bij het carpaletunnelsyndroom (CTS) 
blijkt een enkele corticosteroïdinjec-
tie de klachten na zes weken beter te 
verlichten dan een nachtspalk. De 
verminderde pijn en verbetering van 
handfunctie zijn zes maanden na de 
injectie nog aanwezig en bovendien is 
de behandeling kosteneffectief. Deze 
conclusie volgt uit een Britse, eerstelijns 
RCT.

De onderzoekers selecteerden 234 
niet-zwangere, volwassen patiënten 
met een milde tot matige CTS. De 
aandoening was > 6 weken aanwezig 
en klinisch gediagnosticeerd door de 
huisarts (of fysio- of ergotherapeut). De 

patiënten werden gerandomiseerd in 
twee groepen: de ene groep kreeg een 
injectie met 20 mg methylprednisolon 
(n = 116), de andere een nachtspalk 
voor zes weken (n = 116). De primaire 
uitkomstmaat was pijn en handfunc-
tie, gemeten met een gevalideerde 
CTS-vragenlijst (BTCQ) na zes weken. 
Dezelfde vragenlijst werd na zes maan-
den opnieuw afgenomen, samen met de 
kosteneffectiviteitsmaten. 
Na zes weken verbeterde de BTCQ-score 
significant meer na de corticosteroïdin-
jectie dan na de nachtspalk (gemiddeld 
verschil -0,32; 95% BI -0,48 tot -0,16; 
schaal 1 tot 5 punten). De auteurs beoor-
deelden dit verschil als klinisch relevant. 

Injectie beter dan nachtspalk bij CTS
Vincent van Vugt

Lees verder op pagina 13
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Sinds 2006 worden baby’s via het Rijks-
vaccinatieprogramma ook gevaccineerd 
tegen pneumokokken. Uit een recent 
onderzoek blijkt dat deze vaccinaties de 
kans op een eerste middenoorontsteking 
bij kinderen verminderen, maar niet de 
recidieven.

In 2006 is de pneumokokkenvaccinatie 
toegevoegd aan het Rijksvaccinatie-
programma. Aanvankelijk ging het om 
PCV7, een heptavalent geconjugeerd 
vaccin met kapselpolysachariden van ze-
ven pneumokokkentypes, en vanaf 2010 
om PCV10. Vaccinatie tegen pneumo-
kokken heeft ernstige invasieve pneumo-
kokkenziekte (meningitis, sepsis) flink 
verminderd. Mogelijk helpt vaccinatie 
ook om otitis media acuta (OMA) te 
voorkomen.
Fortanier et al. toetsten deze hypothese 
over OMA in een cox proportional ha-
zard analyse, met de HIS-data van 18.237 
kinderen die werden geboren tussen 

2004 en 2015. Zij verdeelden de kinde-
ren naar geboortejaar in drie groepen: 

januari 2004-maart 2006 (geen vaccina-
tie), april 2006-februari 2011 (PCV7), 
maart 2011-februari 2015 (PCV10). Van 
de kinderen tot 4 jaar maakte ten minste 
38% één OMA-episode door. De duur tot 
de eerste OMA-episode was het langst 
in de PCV10-groep. Van de kinderen 
had 30% een eerste OMA-episode na 
respectievelijk 20, 17 en 15 maanden (p < 
0,001) in de PCV10-, PVC7-en geen-vac-
cinatiegroep. In de PCV10-groep hadden 
kinderen een 21% lagere kans op OMA 
dan in de geen-vaccinatiegroep. PVC7 en 
PVC10 verminderden het aantal recidie-
ven echter niet. De auteurs concluderen 
dat pneumokokkenvaccinatie bij kinde-
ren OMA vermindert en dat dit vooral 
komt door preventie van een eerste 
episode. ■

Fortanier AC, et al. Does pneumococcal 
conjugate vaccination affect onset and risk 
of first acute otitis media and recurrences? 
A primary care-based cohort study. Vacci-
ne 2019;37:1528-32.

Pneumokokkenvaccin tegen oorontsteking
Lidewij Broekhuizen

Pneumokokkenvaccinatie vermindert de kans op een eerste middenoorontsteking bij kinde
ren, maar niet de recidieven. Foto: Shutterstock

Zes maanden later was er nog steeds een 
positief effect van de corticosteroïdin-
jectie. Dit was echter geen significant 
verschil meer tussen de groepen, omdat 
de nachtspalkpatiënten ook verbete-
ring hadden ervaren. De injectie was 
kosteneffectief doordat patiënten sneller 
herstelden dan bij de nachtspalk en 

eerder weer aan het werk konden. 
De NHG-Standaard Hand- en pols-
klachten raadt zowel corticosteroïd-
injecties als nachtspalken aan bij 
milde tot matige CTS-klachten. De 
standaard adviseerde al te kiezen voor 
een corticosteroïdinjectie, tenzij er 
een persoonlijke voorkeur is voor een 
nachtspalk of er contra-indicaties zijn 
voor corticosteroïden (bijvoorbeeld bij 
zwangerschap). Uit dit onderzoek blijkt 
dat eenmalige corticosteroïdinjecties 
ook goede langetermijneffecten hebben 
en kosteneffectief zijn. ■

Chesterton LS, et al. The clinical and 
cost-effectiveness of corticosteroid 
injection versus night splints for carpal 
tunnel syndrome (INSTINCTS trial): an 
open-label, parallel group, randomised 
controlled trial. Lancet 2018;392:1423-33.

Bij CTS werkt een enkele corticosteroïd
injectie na zes weken beter dan een 
nachtspalk. Foto: iStock

Vervolg van pagina 10



14 HUISARTS EN WETENSCHAP AUGUSTUS 2019

Beschouwing

Al sinds jaar en dag beoordeelt de huisarts patiënten met 
pijn op de borst op basis van anamnese en lichamelijk on-
derzoek. En dat blijft voorlopig zo, al zijn er op termijn wel 
ontwikkelingen te verwachten op het gebied van aanvullen-
de diagnostische middelen.

Pijn op de borst (POB) is een lastig te duiden klacht die een 
verscheidenheid aan oorzaken kan hebben. In de huisart-
senpraktijk valt het onderliggend lijden meestal mee, maar 
ernstige oorzaken als acuut coronair syndroom (ACS), aorta-
dissectie en longembolie komen geregeld voor. De huisarts 
beoordeelt met geringe middelen deze patiënten veelal zelf 
en verwijst hen zonder verdenking op een levensbedreigende 
aandoening niet door. Adviezen om direct, eventueel zelfs al 
aan de telefoon, een ambulance te sturen houden geen stand 
omdat veel patiënten met POB uiteindelijk geen ernstig on-
derliggend lijden hebben.1 Ontwikkelingen om het de huisarts 
makkelijker te maken laten nog op zich wachten (denk aan 
geschikte beslisregels, al dan niet met sneltests gebaseerd op 
biomarkers). In de tussentijd is het goed te beseffen dat de 
huisarts als triagist bij POB uitstekend presteert. 

MET PIJN OP DE BORST NAAR DE HUISARTS
Mensen met POB en ernstige, vegetatieve klachten bellen 
vaak direct 112, al dan niet doorgeschakeld na telefonisch 
overleg met de huisarts(enpost).2 Toch beoordeelt de huis-
arts een groot aantal patiënten (jaarlijks in Nederland zo’n 
860.000) met veelal mildere klachten zelf.2,3 Daarmee is POB 
de reden van komst in 1,26% van alle huisartsconsulten. 
De uiteindelijke diagnose bij POB in de huisartsenpraktijk 
is meestal niet levensbedreigend: in 35% van de gevallen 
gaat het om een ICPC-code gerelateerd aan het bewegings-
apparaat, 18% krijgt een psychosociale diagnose, inclusief 
‘primaire hyperventilatie’, in 14% van de gevallen is de eind-
diagnose gastro-intestinaal van aard en bij 8% is sprake van 
een (infectieus) respiratoir beeld. Huisartsen verrichten bij al 
deze patiënten met POB jaarlijks 1,5 miljoen diagnostische 
tests en verwijzen in 14% van de gevallen met spoed door. Bij 
8,4% van de gevallen is uiteindelijk sprake van een potentieel 
levensbedreigende onderliggende aandoening, zoals ACS of 
longembolie.3 Dit laatste percentage is een stuk lager dan het 
percentage patiënten met een ACS in een eerstehulppopula-

tie (waar 25 tot 50% van de POB-patiënten een ACS heeft).4 
Het percentage van 8,4% is echter substantieel en een reden 
om de diagnose ACS altijd in de differentiële diagnose op te 
nemen. 

STABIELE ANGINA PECTORIS VERSUS ACS
Stabiele angina pectoris treedt op als gevolg van een stabiele 
kransslagadervernauwing. Deze is in de tijd hooguit in geringe 
mate progressief en geeft voorspelbare klachten bij een zekere 
mate van inspanning. Kenmerkend voor ACS daarentegen is 
het instabiele en het veelal acute karakter van de klachten. Dit 
is het gevolg van een beschadiging van een atherosclerotische 
plaque en de daaropvolgende stollingsactivatie. Het stolsel 
veroorzaakt een acute kransslagadervernauwing en daarmee 
nieuwe of toenemende POB. Veelal is er bij ACS sprake van 
een myocardinfarct. Instabiele angina pectoris (IAP) ge-
bruiken we als beschrijvende diagnose in geval van een ACS 
zónder aantoonbaar infarct. Het myocardinfarct kan op een 
ecg snel duidelijk worden wanneer er ST-elevaties zichtbaar 
zijn [figuur 1]. In dat geval is sprake van een ST-elevated 
myocardial infarction (STEMI). Ook een non-STEMI, een 
infarct zonder ST-elevaties op het ecg, komt echter geregeld 
voor. Biomarkers die duiden op myocardiale celschade (vooral 
troponine) zijn hierbij essentieel voor de diagnose. De defini-
tie van een myocardinfarct is tegenwoordig niet louter op de 
vereiste klinische symptomen en bevindingen gebaseerd, maar 
vooral op een troponineverhoging mét stijgende of dalende 
trend als teken van myocardschade [figuur 1].5

STEEDS MINDER IAP, VERANDERENDE PLAQUE
Twee wijzigingen in de definitie en context van het ACS zijn 
belangrijk. Ten eerste waren tot het eind van de vorige eeuw 
minder sensitieve markers voorhanden. Daarom stelden 
artsen met grote regelmaat de diagnose IAP. Met de komst 
van sensitievere markers als hoogsensitief troponine (hs-Tn) 
bleek dat in deze gevallen vaak wel degelijk sprake is van een 
biomarkerstijging en dus van non-STEMI in plaats van IAP. 
Een gegeven dat leidde tot de publicatie van een ‘requiem 
voor de IAP’, omdat deze diagnose onder invloed van hs-Tn in 
frequentie gedecimeerd is.6

Ten tweede blijkt uit recent onderzoek dat er essentiële wij-
zigingen zijn in de pathofysiologie van de atherosclerotische 

De huisarts is een prima sneltest 
bij pijn op de borst
Robert Willemsen, Tobias Bonten, Jochen Cals, André Knottnerus, Geert Jan Dinant
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plaque. Histopathologisch onderzoek van plaques ná acute 
momenten laat namelijk zien dat de klassieke hoogrisicopla-
que, die uiteindelijk ruptureert en tot stollingactivatie leidt, 
minder vaak voorkomt. In plaats daarvan is in toenemende 
mate sprake van plaques die door erosie beschadigd raken en 
daardoor de stollingscascade activeren.7 Waarschijnlijk komt 
dat door het plaquemodulerende effect van statines, die steeds 
gangbaarder zijn geworden bij primaire en secundaire preven-
tie. Stollingsactivatie door deze nieuwe plaque geeft mogelijk 
minder ‘typische’ klachten, een fenomeen dat huisartsen in 
een interviewonderzoek ook zo beschrijven. Zij stellen dat het 
klassieke myocardinfarct in de huisartsenpraktijk een zeld-
zaamheid is geworden.8 Pathofysiologische en op ervaringen 
gebaseerde argumenten wijzen er dus op dat het ACS zich 
steeds minder in zijn typische gedaante voordoet, niet alleen 
bij vrouwen. Het klassieke beeld van het infarct dat Netter 
ooit heeft vereeuwigd lijkt steeds meer een historisch plaatje 
te worden en het is niet langer een beeld waarop de huisarts 
kan varen [figuur 2]. Dit is een complicerende factor bij het 
beoordelen van POB.

DIAGNOSTIEK
Wanneer een patiënt met een klacht als POB op het spreekuur 
komt, is er een bepaalde voorafkans op ACS. In de huisartsen-
praktijk ligt deze hooguit net onder de 10%. Na inschatting 
door de huisarts en het eventueel verrichten van een (snel)test 
moet de achterafkans substantieel verschillen van de voor-
afkans, willen we van een waardevol diagnosticum kunnen 
spreken. De kwaliteit van een test vertaalt zich in een bepaald 
aantal terecht-positieve en -negatieve uitslagen, maar ook een 
aantal fout-positieve en -negatieve uitslagen. Een test met een 
goede sensitiviteit (een hoog percentage positieve tests onder 
patiënten met de ziekte en dus weinig fout-negatieve resulta-
ten) maakt dat ACS nauwelijks gemist wordt. Een specifieke 
test geeft weinig fout-positieve uitslagen en leidt tot weinig 

Myocardinfarct is…
1. myocardschade (troponineverhoging) mét
2. een troponinestijging/-daling mét
3. klinische tekenen van myocardischemie  

(dat wil zeggen symptomen óf ST-elevaties óf 
Q-ontwikkeling óf passende beeldvorming dan wel 
angiografie)

Figuur 1

Weergave van de universele definitie van een myocardinfarct5

DE KERN 
■■ Pijn op de borst is in toenemende mate ‘atypisch’ en 

lastig te beoordelen.
■■ Huisartsen zien geregeld patiënten met een acuut 

coronair syndroom (ACS).
■■ Triage in de eerste lijn blijft van groot belang om 

overbelasting van de eersteharthulp te voorkomen.
■■ Huisartsen doen het in oud en nieuw onderzoek 

stelselmatig goed omdat ze enerzijds weinig gevallen 
van ACS missen en anderzijds niet buitensporig veel 
patiënten verwijzen die uiteindelijk geen ACS blijken 
te hebben.

■■ Een biomarkersneltest als onderdeel van een klini-
sche beslisregel kan in de toekomst van toegevoegde 
waarde zijn naast het oordeel van de huisarts, vooral 
als zo’n beslisregel het aantal verwijzingen van pati-
enten zonder ACS verder reduceert. 

Figuur 2

Het klassieke, maar ook achterhaalde beeld van pijn op de borst: 
‘typische klachten’ bij een mannelijke patiënt

Bron: Netter EH. Atlas of Human Anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.
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onterechte verwijzingen. De kwaliteit van een test kunnen 
we ook uitdrukken door het product van terecht-positieve en 
-negatieve uitslagen te delen door het product van de fout-po-
sitieve en negatieve uitslagen. Dit quotiënt noemen we de 
diagnostische oddsratio (OR) en vangt alle testkenmerken in 
één waarde, al is de OR daarmee wel een wat grove maat.

HET OORDEEL VAN DE HUISARTS
De OR voor de inschatting van huisartsen of er sprake is 
van een levensbedreigende aandoening – zonder verdere 
hulpmiddelen als beslisregels en/of biomarkers – blijkt in een 
Nederlands registratieonderzoek met 48 vrij hoog.3 Huis-
artsen concluderen in 83% van de gevallen van POB ade-
quaat of er wel of geen levensbedreigende situatie is. In 16% 
vrezen ze, achteraf bezien ‘ten onrechte’, dat sprake is van een 
levensbedreigende situatie en handelen ze daarnaar. Bij 1% 
van de gevallen onderschatten ze juist een levensbedreigende 
situatie.3

ALGORITMES EN BIOMARKERS
Slechts 2% van de huisartsen werkt met troponinetests in de 
eigen praktijk, terwijl 67% hierin geïnteresseerd zou zijn.9 
Goedkope, accurate sneltests zijn echter niet voorhanden. 
Een aantal beslisregels is veelbelovend, maar de bijbehorende 

gezondheidswinst en de kostenbesparing staan nog niet vast. 
Beslisregels zijn veelal deels gebaseerd op troponinetests en/
of niet gevalideerd in de eerste lijn. De Manchester Acute 
Coronary Syndromes (MACS) score en de HEART-score zijn 
veelbelovend, maar nog niet bruikbaar voor de huisarts omdat 
biomarkerbepalingen weliswaar deel uitmaken van deze 
scores, maar nog niet als handzame en betrouwbare sneltest 
beschikbaar zijn.10-12 De HEART-score zónder troponinebepa-
ling is wel onderwerp van lopende onderzoeken.
Slechts een enkele beslisregel is voortgekomen uit onder-
zoeken in de eerste lijn. Bruins Slot onderzocht een simpele 
beslisregel die uit vier parameters bestaat.13,14 Het klinisch 
oordeel van de huisarts bleek echter beter. De Marburg 
Heart Score (MHS, een score waarin leeftijd, relevante 
voorgeschiedenis, toename van pijn op de borst bij inspan-
ning, palpatiepijn en de patiëntperceptie dat er een cardiale 
oorzaak is, zijn opgenomen) is eveneens een beslisregel om 
kransslagaderziekte in de huisartsenpraktijk uit te sluiten. Bij 
externe validatie was de specificiteit voor kransslagaderziekte 
63,5% en de negatief voorspellende waarde 97,9%.15 De MHS 
presteerde niet significant beter dan de huisarts zonder beslis-
regel. Hetzelfde geldt voor de onlangs ontwikkelde INTER-
CHEST-score.16
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HUISARTS HART WEEK
De Marburg Heart Score (MHS) heeft als voordeel dat er in 
tegenstelling tot veel andere beslisregels geen biomarkerbepa-
ling noodzakelijk is. De score werd in Duitsland echter geva-
lideerd in een gemengde populatie met stabiele en instabiele 
POB-klachten, waarbij stabiele klachten het meest vertegen-
woordigd waren.15,17 Eind 2017 hebben wij geprobeerd deze 
score te valideren in een Nederlandse eerstelijnspopulatie met 
een vermoeden van ACS. Tijdens de zogenaamde Huisarts 
HART Week lieten we de klinische variabelen van de MHS 
registreren bij zo veel mogelijk patiënten die door de huisarts 
werden verwezen met een verdenking op ACS vanwege in-
stabiele POB-klachten.18 We hebben voor deze unieke flash-
mob-opzet gekozen om recruteringsproblemen te omzeilen en 
om snel antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag.19 Deze 
aanpak bleek vruchtbaar, met een inclusie van 258 patiënten 
in twee weken tijd. Bij een incidentie van ACS van 19,3% 
in de onderzoekspopulatie bleek de negatief voorspellende 
waarde van de MHS echter slechts 88,0% (bij de veelgebruikte 
afkapwaarde van 2 punten). We vroegen huisartsen ook om 
een rapportcijfer te geven van 0 tot 10 voor de mate van waar-
schijnlijkheid van ACS, waarbij een 10 betekende dat de huis-
arts een ACS zeer waarschijnlijk achtte. Bij een afkapwaarde 
van 5 bleek de negatief voorspellende waarde van de huisarts 
met 93,2% hóger dan die van de MHS. Daarmee is de MHS 
voorlopig geen goed alternatief voor triage door de huisarts 
zoals die nu dagelijks in Nederland plaatsvindt.20

RAPIDA-ONDERZOEK
De afgelopen jaren hebben wij in Nederland en België ook 
onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een beslisregel 
mét biomarkertest bij het beoordelen van potentiële ACS-
pa tiënten door de huisarts.21 Omdat troponine niet in een 
sneltest beschikbaar was, werkten we met een andere biomar-
ker voor myocardcelschade, namelijk het Heart-type fatty 
acid binding protein (H-FABP).22 We vonden dat in Neder-
land jaarlijks circa 70.000 POB-patiënten van de huisarts een 
verwijzing krijgen, zonder dat ze uiteindelijk een ACS hebben. 
Een sneltest die 45 euro zou kosten, zou tot 40% reductie 
van deze fout-positieven moeten leiden om kostenneutraal 
te zijn.23 Iedere 1% verdere daling van de achteraf onterechte 
verwijzingen zou een kostenbesparing van 1 miljoen euro 
opleveren. In een prospectief onderzoek vonden we dat een 
beslisregel bestaande uit enkele van de best voorspellende 
symptomen én een H-FABP-sneltest een iets hogere negatief 
voorspellende waarde had dan de huisarts zónder aanvullende 
beslisregel of biomarkertest (97,2% versus 95,8%). De gemiste 
gevallen van ACS halveerden daarbij dankzij de beslisregel. 
Het aantal onterechte verzwijgingen nam echter met 50% toe, 
waardoor de efficiëntie van deze klinische beslisregel matig 
was.21

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
Het is en blijft uiterst relevant dat de huisarts patiënten met 
POB zelf beoordeelt om grote aantallen patiënten met milde 

onderliggende ziekte van de eersteharthulp weg te houden.24 
De huisarts beoordeelt POB-patiënten nog steeds door 
gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek bayesiaans 
te wegen en betrekt daarbij de patiëntcontext, zijn klinische 
ervaring en – daarmee samenhangend – het pluis/niet-pluis-
gevoel.25 De diagnostische waarde van de huisarts die aldus 
POB beoordeelt, bleek in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
al hoog en is dat nog steeds.3,26 Dat is een verdienste van de 
huisarts te noemen, omdat het typische infarct plaats lijkt te 
maken voor minder typische varianten en het beoordelen van 
POB er niet gemakkelijker op wordt.
In de toekomst is het zaak de rol van de huisarts bij het triëren 
van POB te consolideren. Terwijl op biomarkers gebaseerde 
diagnostiek in de cardiologiepraktijk een grote vlucht neemt, 
laat de vertaling naar de eerste lijn op zich wachten. Tot op 
heden zijn er geen sneltests of diagnostische algoritmes die net 
zo efficiënt zijn als de huisarts, die enerzijds weinig gevallen 
van ACS mist en anderzijds niet buitensporig veel patiënten 
verwijst die uiteindelijk geen ACS blijken te hebben. Aan-
vullende beslisregels met hoogsensitieve biomarkersneltests 
kunnen de huisarts in de toekomst echter wél helpen om het 
aantal ACS-negatieve verwijzingen te reduceren en daarmee 
kosten te besparen. Daarom loopt er op diverse plekken in Ne-
derland onderzoek naar prehospitaaltriage in de huisartsen-
praktijk, op de huisartsenpost en in de ambulance, waarvan 
verdere resultaten de komende vijf jaar zullen volgen.27-30 
In de tussentijd blijft het klinisch oordeel van u als huisarts 
een uitstekende, efficiënte en goedkope ‘sneltest’ voor POB-pa-
tiënten. Met andere woorden, u doet het goed als het gaat om 
het beoordelen van POB. Dat is al jaren het geval en voorlopig 
blijft u de beste (en goedkoopste) diagnostische test in dit 
moeilijke ‘speelveld’. ■
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Beschouwing

Veel huisartsen en specialisten zijn niet tevreden over 
de kwaliteit van de onderlinge (verwijs)brieven. Volgens 
hen bevatten deze vaak irrelevante informatie of staan er 
afkortingen in die ze niet begrijpen. Geregeld ontbreken 
gegevens over de prognose, de intentie van de behandeling 
en de verschillende behandelopties. Wat kunnen huisartsen 
doen om de schriftelijke communicatie met specialisten te 
verbeteren?

Bij de zorg voor patiënten met kanker zijn veel verschillende 
artsen betrokken.1 Om de continuïteit van de zorg te waarbor-
gen is het van belang dat zij onderling goed communiceren. Dat 
vergroot de patiënttevredenheid en verbetert de kwaliteit van 
de zorg.2,3 Hoewel artsen zeer eensgezind zijn over het belang 
van goede onderlinge communicatie, is de tevredenheid erover 
laag. Zo bleek uit eerder onderzoek dat 43 tot 83% van de me-
disch specialisten de kwaliteit van verwijsbrieven onvoldoende 
vindt.4-6 Veel van dit onderzoek is echter verouderd en/of niet 
van toepassing op de Nederlandse situatie. Ons onderzoek 
brengt in kaart welke informatie over patiënten met borst-, 
long- en darmkanker huisartsen en specialisten in Nederland 
uitwisselen, vanaf de verwijzing tot aan het eind van de eerste 
behandelfase.7 Hiervoor analyseerden we in een kwalitatief 
onderzoek 419 documenten uit 50 patiëntendossiers uit 3 

verschillende ziekenhuizen in Noord-Nederland. Daarnaast in-
terviewden we vier huisartsen, vier medisch specialisten en een 
verpleegkundig specialist over de onderlinge communicatie.

REDEN VAN VERWIJZING
Wanneer huisartsen de reden van de verwijzing niet vermel-
den, ervaren specialisten dat als zeer hinderlijk, zo blijkt uit 
onderzoek.6,8 De vijftig door ons geanalyseerde verwijsbrieven 
bevatten echter bijna allemaal wel een duidelijke verwijsreden 
of -vraag. Mogelijk komt dat doordat huisartsen zich steeds 
meer bewust zijn van het belang daarvan of doordat ze Zorg-
Domein gebruiken.9 Het kopje ‘Reden voor verwijzing’ is een 
vast onderdeel van het format van ZorgDomein en vrijwel alle 
verwijsbrieven waren via dit platform verstuurd.

Maak van je verwijsbrief geen 
troebele SOEP
Mariken Stegmann, Jiska Meijer, Annette Berendsen

CASUS
Meneer Van Dam is 75 jaar. Kort geleden heeft hij voor het eerst mee-
gedaan aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker. De screenings-
uitslag is positief en zijn huisarts stuurt de medisch specialist een 
verwijsbrief. Deze leest de brief met gemengde gevoelens: ‘Wat een 
verschrikkelijke brei aan informatie! De verwijsreden is duidelijk, maar 
daar is dan ook alles mee gezegd. Het hartfalen staat tussen de inge-
groeide teennagels en nergens staat of patiënt ook klachten heeft.’

Tattersall MH, et al. Improving doctors' letters. Med J Aust 2002;177(9):516-20.

19AUGUSTUS 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

WEL EN NIET RELEVANTE INFORMATIE
Opvallend was dat de informatie die voor de medisch speci-
alist van belang was, in de verwijsbrieven nogal eens tussen 
niet-relevante informatie stond. Dit was het duidelijkst 
zichtbaar in het overzicht van de medische voorgeschiedenis, 
waarin grote gezondheidsproblemen (zoals diabetes mellitus) 
en kleine (zoals een gebroken vinger) vaak in één lijst stonden, 
waarbij de volgorde soms niet chronologisch was. In mindere 
mate gold dat voor de medicatielijst (meerdere herhaalre-
cepten en vermelding van gestopte medicatie) en voor de 
anamnese (onderdelen uit de speciële anamnese, afgewisseld 
met stukjes familieanamnese, tractusanamnese en lichame-
lijk onderzoek). De interviews met de medisch specialisten 
bevestigden dit beeld van een gemengde presentatie, waarbij 
ze aangaven zich vooral te ergeren aan de onoverzichtelijke 
voorgeschiedenis. Daarbij komt dat specialisten niet gewend 
zijn om met het SOEP-systeem te werken en ze missen hun 
eigen kopjes voor anamnese en lichamelijk onderzoek.
De literatuur meldt niets over een dergelijk gebrek aan onder-
scheid tussen relevante en niet-relevante informatie. Mogelijk 
speelt ook hier het gebruik van ZorgDomein een rol, omdat 
huisartsen informatie uit de episodelijst en het journaal vaak 
rechtstreeks in de verwijsbrief importeren. Blijkbaar passen 
verwijzend huisartsen deze informatie niet aan en maken ze 
deze ook niet op maat voor de ontvanger.

AFKORTINGEN
Huisartsen maken geregeld gebruik van afkortingen in de 
verwijsbrief. Dikwijls betrof het algemeen gangbare medi-
sche afkortingen (zoals ‘pulm VAG’), maar soms gebruikten 
ze ook zelfbedachte afkortingen. Overigens maakten me-
disch specialisten nog vaker gebruik van afkortingen in hun 
brieven en viel het op dat ze ook geregeld afkortingen voor 

specialistische termen gebruikten. Uit de interviews met 
de huisartsen kwam naar voren dat ze die afkortingen vaak 
niet begrepen. Ook uit de literatuur blijkt dat het gebruik 
van afkortingen tot verwarring kan leiden, wat vooral komt 
doordat sommige afkortingen verschillende dingen kunnen 
betekenen (zoals ‘OAC’, dat voor orale anticonceptie en orale 
anticoagulantia kan staan).10

BEHANDELOPTIES
In de 369 brieven van de medisch specialisten viel op dat 
ze vaak uitgebreide informatie geven over de uitkomsten 

DE KERN
■■ Zowel huisartsen als specialisten zijn ontevreden over de 

onderlinge communicatie.
■■ Dit onderzoek heeft gekeken welke informatie huisartsen 

en specialisten over patiënten met kanker uitwisselen en 
waar mogelijkheden voor verbetering liggen.

■■ Artsen zouden bij het schrijven van brieven aan collega’s 
meer rekening moeten houden met de ontvanger.

Tabel

De aanbevelingen van HASP naast de resultaten van dit onderzoek.19 De richtlijn HASP (informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch 
specialist) is opgesteld door het NHG en de Federatie Medisch Specialisten en bevat aanwijzingen voor de onderlinge communicatie.

Onderwerp HASP Dit onderzoek

Tijdigheid ‘Het verwijsbericht is beschikbaar in de tweede lijn op het moment van 
overname’ en ‘Het ontslagbericht vanuit de polikliniek volgt zo snel als 
 vereist is voor de continuïteit van zorg, maar uiterlijk binnen 5 dagen; 
updates richting de verwijzer vinden plaats zo snel als vereist is voor de 
continuïteit van zorg.’

Er zat een periode van 0-40 dagen (mediaan 3 dagen) tussen polikliniekbe-
zoek en verzending van de brief.

Structuur Onderverdeling in Envelop (administratieve informatie) – Kern (meest 
relevante informatie) – Dossiersamenvatting (belangrijke achtergrondin-
formatie)

De genoemde structuur wordt in geen enkele brief aangehouden. Wel was in 
verwijsbrieven de belangrijkste informatie soms samengevat onder het kopje 
‘Reden voor verwijzing’ en in specialistenbrieven onder het kopje ‘Samenvat-
ting’.

Inhoud per kopje De HASP geeft inhoudelijk per kopje aan welke informatie artsen kunnen 
opnemen. Zo staat bij verwijsbrief onder het kopje ‘Episodelijst’: 
‘Een opsomming van de actuele gezondheidsproblemen van de patiënt; 
aangevuld met belangrijke eerdere problemen, achtereenvolgens: open 
episodes met vlag; afgesloten episodes met vlag; open episodes zonder 
vlag.’

De opvallendste bevindingen zijn samengevat in het artikel. Wat betreft de 
episodelijst in de verwijsbrief kan bijvoorbeeld aan de aanbevelingen worden 
toegevoegd: ‘verwijder niet-relevante episodes’ en ‘zorg voor een chronologi-
sche weergave’.

VERVOLG VAN DE CASUS
Twee weken later ontvangt de huisarts een lange brief met uitslagen 
en beleid. Darmkanker met levermetastasering. De huisarts bezoekt 
meneer Van Dam en bespreekt zijn wensen. Meneer is ervan overtuigd 
dat hij wel degelijk kan genezen en na een ongemakkelijk gesprek doet 
de huisarts navraag bij de medisch specialist. Er blijkt inderdaad sprake 
van een curatieve opzet. ‘Waarom staan die brieven dan ook altijd vol 
met afkortingen en staat nergens expliciet dat dit een curatief traject 
is? Ik kan toch niet alles van alle soorten kanker weten?’
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van de verrichte diagnostiek. Vaak ontbraken gegevens over 
de prognose, de intentie van de behandeling (curatief of 
palliatief), en over de verschillende behandelopties en de 
argumentatie voor een bepaalde keuze. Dit stemt overeen 
met wat eerdere literatuur daarover meldt.11-13 Toch is het 
opmerkelijk, omdat huisartsen een belangrijke rol spelen bij 
patiënten met kanker, ook als deze onder behandeling zijn 
in de tweede of derde lijn.14,15 Patiënten benaderen in deze 
periode hun huisarts vanwege klachten, die een uiting van de 
ziekte of een bijwerking van de behandeling kunnen zijn.16,17 
Ook in de periode na de behandeling spelen huisartsen vaak 
een belangrijke rol in de zorg. Dit gold altijd al voor de ter-
minale fase, maar op dit moment verschuiven ook nazorg en 
follow-up steeds meer naar de eerste lijn.14,18 Bovendien zijn 
huisartsen vaak betrokken bij de emotionele ondersteuning 
van patiënten en hun familie.15 Zeker in het Nederlandse 
gezondheidssysteem, waar huisartsen als ‘spin in het web’ 
fungeren, is het heel belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn 
van de details van de diagnose en de behandeling(smogelijk-
heden).

NIET GEDEELDE INFORMATIE
Tot slot viel op dat de huisartsen en specialisten bepaalde in-
formatie slechts zeer zelden deelden. Dit betrof onder andere 
het reanimatiebeleid, maar ook psychosociale aspecten. In 
de onderzochte dossiers vonden we bovendien vrijwel geen 

notities over telefonisch contact. Het was niet te achterhalen of 
er geen contact had plaatsgevonden of dat de artsen hier geen 
aantekeningen over hadden gemaakt.

AANBEVELINGEN
Het schrijven van brieven is niet zelden een sluitpost na 
een drukke dag. Zowel huisartsen als medisch specialisten 
maken gebruik van de informatie die ze tijdens hun eigen 
consult hebben opgeschreven en laten die door de com-
puter exporteren naar een brief. Het lijkt erop dat ze deze 
informatie vervolgens niet toesnijden op de ontvanger. 
 Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welke informatie 
huisartsen en medisch specialisten graag van de andere par-
tij willen ontvangen. Tot die tijd kunnen we huisartsen op 
basis van de literatuur en dit onderzoek in elk geval (naast 
de al bestaande adviezen uit de HASP, zie de [tabel]) de 
volgende aanbevelingen geven:

 ∂ Vermeld altijd de reden van de verwijzing.

 ∂ Zorg voor een nette medische voorgeschiedenis met alleen 
relevante problemen.

 ∂ Zorg voor een overzichtelijke lijst met actuele medicatie.

 ∂ Maak de anamnese overzichtelijk en gestructureerd.

 ∂ Vermijd afkortingen.

 ∂ Schrijf de brief met de ontvanger (in dit geval de medisch 
specialist) in gedachten.

 ∂ Aarzel niet om bij behoefte aan meer of meer specifieke 
informatie, telefonisch contact met de specialist op te 
nemen. ■
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Onderzoek

Inleiding Veel vrouwen komen bij hun huisarts met gynaecologische problemen en ruim een op de tien wordt 
verwezen naar de gynaecoloog. Richtlijnen voor de verwijzing worden gegeven in de NHG-Standaarden 
en in de NHG-Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP). Wij onderzochten 
in hoeverre huisartsen deze richtlijnen ook naleven.

Methode Dit observationele crosssectionele onderzoek werd uitgevoerd op de polikliniek Algemene gynaecologie 
van het MUMC+ in Maastricht. De gynaecologen van deze polikliniek beoordeelden het verwijsbericht 
van de huisarts aan de hand van een vragenlijst, en vervolgens beoordeelden twee huisartsen dezelfde 
verwijsberichten aan de hand van de NHG-Standaarden en de HASP.

Resultaten In meer dan 85% van de verwijsberichten stond een duidelijke vraagstelling en achtergrondinformatie. 
Slechts 52% van de verwijsberichten bevatte echter een volledige anamnese; cyclusanamnese, soa- 
en seksuele anamnese ontbraken vaak. Ruim driekwart van de verwijzingen was conform de relevante 
NHG-Standaarden.

Conclusie Over het algemeen zijn de verwijzingen van huisartsen naar de gynaecoloog in orde. Verbeterpunten 
zijn de volledigheid van de anamnese en de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek en de overzich-
telijkheid van de meegestuurde achtergrondinformatie. Verwijzing naar een gynaecoloog is niet altijd 
nodig: huisartsen kunnen voor het plaatsen van een IUD ook verwijzen naar een collega of naar een 
kaderhuisarts urogynaecologie.

INLEIDING
Veel vrouwen bezoeken hun huisarts met gynaecologi-
sche vragen en problemen: in 2017 was de incidentie van 
gynaecologische of obstetrische problemen in de huisart-
senpraktijk 143,5 per 1000 vrouwen per jaar. Het aantal 
verwijzingen naar de polikliniek gynaecologie en obstetrie 
was 18,8 per 1000 vrouwen.1,2

De NHG-Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts 
en specialist (HASP) geeft praktische aanbevelingen voor de 
informatieoverdracht bij die verwijzing. Het verwijsbericht 
hoort zo opgesteld te zijn dat het de specialist in één oog-
opslag duidelijk is welk probleem de patiënt heeft en wat de 
vraag van de huisarts is, inclusief een beschrijving van wat 
er al aan diagnostiek en behandeling is gedaan zodat dou-
blures worden voorkomen. Ook de overige rubrieken, zoals 
het medicatieoverzicht en de episodelijst, horen volledig, 
relevant en begrijpelijk te zijn ingevuld. Bij de herziening in 
2017 zijn in de HASP ook aanbevelingen opgenomen voor 
de informatieoverdracht terug naar de huisarts.3 
Sinds 1995 is er geen onderzoek meer gedaan naar de 
kwaliteit van verwijsberichten naar de polikliniek Gynae-
cologie.4 Wij onderzochten de kwaliteit van de verwijzin-
gen met de volgende vraagstelling:

■■ wat vindt de gynaecoloog van de kwaliteit van het 
verwijsbericht?

■■ wat vindt de huisarts van de kwaliteit van het verwijs-
bericht?

■■ hoeveel verwijzingen zijn conform de NHG-Standaar-
den?5-10

METHODE
Opzet en inclusie
Dit observationele crosssectionele onderzoek vond plaats 
op de polikliniek Algemene gynaecologie van het Maas-
tricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). Geïn-
cludeerd werden alle door de huisarts verwezen nieuwe 
patiënten in de periode september-december 2015 voor 
wie een verwijsbericht van de huisarts aanwezig was. Ge-
excludeerd werden verwijzingen voor een second opinion.
De behandelend gynaecoloog werd gevraagd verwijsbe-
richten van huisartsen te beoordelen aan de hand van een 
vragenlijst. De ingevulde vragenlijst ging met het gepseu-
donimiseerde verwijsbericht retour naar de onderzoekers. 
Vervolgens beoordeelden twee huisartsen onafhankelijk 
van elkaar dezelfde verwijsberichten volgens de criteria 
uit de HASP. 

Verwijzen naar de gynaecoloog
Caroline Robertson, Marjan van den Akker, Nehalennia van Hanegem, Mieke Maaskant
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Omdat het onderzoek bestaande zorg evalueert, beoordeelde 
de medisch-ethische toetsingscommissie van het MUMC+ dat 
het niet valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onder-
zoek met mensen.

Meetinstrumenten
De vragenlijst voor gynaecologen werd ontwikkeld door een gy-
naecoloog uit het MUMC+ samen met een huisarts. De meeste 
vragen werden afgeleid uit de HASP-criteria. [Online tabel 1] 
toont de items uit deze vragenlijst. Voorafgaand aan het on-
derzoek informeerden we alle gynaecologen en gynaecologen- 
in-opleiding die werkzaam waren op de poli Gynaecologie en 
verzochten we bij een nieuwe patiënt steeds het verwijsbericht 
van de huisarts te beoordelen aan de hand van de vragenlijst.

Twee huisartsen beoordeelden onafhankelijk van elkaar of 
de verwijsberichten voldeden aan de criteria uit de HASP 
[online tabel 2] en keken daarnaast of de verwijzingen terecht 
waren volgens de relevante NHG-Standaard [online tabel 3]. 
Nadat zij alle verwijsberichten hadden beoordeeld, bekeken 
zij gezamenlijk nogmaals de items waarover in eerste instantie 
geen overeenstemming bestond. Zo nodig werd er een derde 
huisarts gevraagd mee te kijken.

RESULTATEN
Tijdens de onderzoeksperiode werden 220 nieuwe patiënten 
verwezen naar de polikliniek. Bij 40 van hen bleek de verwij-

zing niet door de huisarts te zijn gedaan, 7 patiënten hadden 
geen verwijsbericht en bij 43 patiënten had de gynaecoloog de 
vragenlijst niet ingevuld. Uiteindelijk werden 130 verwijzin-
gen van 90 verschillende huisartsen geïncludeerd. De betref-
fende patiënten waren tussen de 19 en 82 jaar oud. 
De verwijsberichten werden beoordeeld door 21 gynaecolo-
gen en arts-assistenten gynaecologie (gemiddeld 6,2 verwijs-
berichten per persoon, uitersten 1-11), en door de beide 
huisartsen (130 verwijsberichten per persoon). De huisartsen 
kwamen in hun gezamenlijke bespreking van items waarover 
aanvankelijk geen overeenstemming bestond steeds tot een 
eensluidend oordeel, een derde huisarts hoefde niet geraad-
pleegd te worden.

Kwaliteit van de verwijsberichten volgens de gynaecologen
De gynaecologen gaven aan dat zij alle verwijsberichten had-
den gelezen. Bij 87 verwijzingen (67%) waren de anamnese 
en de verstrekte achtergrondinformatie volledig [online tabel 
1]. Waar verwijzingen onvolledig waren, had dit betrekking 
op een cyclusanamnese, soa-anamnese of seksuele anamnese, 
informatie over een anticonceptiewens c.q. anticonceptiege-
bruik, achtergrondinformatie over tromboserisico en gynae-
cologische operaties. In 120 verwijsberichten (92%) was de 
reden van verwijzing duidelijk omschreven. 
In 51 verwijsberichten (39%) beschreef de verwijzend huisarts 
het lichamelijk onderzoek. Voor zover de verwijsberichten 
aanvullend onderzoek beschreven (uitstrijkje, echo, PCR, 
fluorkweek) achtte de gynaecoloog dit in 95% zinvol.
De gynaecologen gaven aan dat ze veel verwijsberichten 
onoverzichtelijk vonden: veelal moesten zij zelf de relevante 
informatie destilleren uit de werkbladregels, de episodelijst en 
de medicatielijst.

Kwaliteit van de verwijsberichten volgens de HASP
De beoordeling door de twee huisartsen op basis van de 
HASP-richtlijn en de NHG-Standaarden [online tabel 2] le-
verde op dat 114 verwijsberichten (88%) een duidelijke reden 
voor de verwijzing bevatten; in 10 verwijsberichten was de 
enige vraagstelling: ‘Graag onderzoek en advies’ of: ‘Volgens 
afspraak gynaecoloog’, zonder verdere informatie.
In 68 verwijsberichten (52%) was de anamnese volledig. In 
de overige ontbraken zowel in de verwijstekst als in eventueel 
meegestuurde werkbladregels een cyclusanamnese, soa-anam-
nese of seksuele anamnese, en informatie over het gebruik van 
anticonceptie terwijl dit wel relevant was. 
In 77 verwijsberichten (59%) werden de resultaten van het 
lichamelijk onderzoek niet of onvolledig beschreven, zodat 
niet altijd duidelijk was of er überhaupt een lichamelijk on-
derzoek was uitgevoerd. Aanvullend onderzoek was niet altijd 
uitgevoerd wanneer dat geïndiceerd was. Bij 25 patiënten kon 
uit de brief worden opgemaakt dat een uitstrijkje of test op 
Chlamydia ontbrak, terwijl daar wel een indicatie voor was 
(bijvoorbeeld bij postmenopauzaal bloedverlies of contact-
bloedingen). 
In 112 verwijsberichten (86%) stond relevante achtergrondin-

Reden van verwijzing, achtergrond
informatie en medicatie worden veelal 
afdoende beschreven

Bijna een kwart van de verwijzingen was niet conform de NHGStan
daarden. Foto: Shutterstock
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formatie vermeld over bijvoorbeeld gynaecologische operaties, 
chronische aandoeningen (zowel gynaecologisch als niet-gy-
naecologische), gebruikte anticonceptie, familieanamnese en 
medicatiegebruik.
In 22 (85%) van de 26 verwijsberichten die een diagnose 
bevatten waarvoor behandeling was ingezet, beschreef de 
huisarts ook welke behandeling dat was en wat het resultaat 
was.
De huisartsen beoordeelden de vormgeving en overzichte-
lijkheid van 32 verwijsberichten (25%) als ‘niet goed’: rele-
vante informatie stond niet overzichtelijk in het verwijsbe-
richt maar moest uit de werkblad- of journaalregels worden 
gehaald.

Hoeveel verwijzingen waren conform de NHG-Standaarden?
Volgens de NHG-Standaarden waren 30 patiënten (23%) ten 
onrechte naar de tweede lijn verwezen [online tabel 3]. De 
grootste groep (34%) betrof verwijzingen voor het plaatsen 
van een IUD. Een andere aanzienlijke groep (30%) betrof 
verwijsberichten die alleen de aanduiding bevatten: ‘Volgens 
afspraak met de gynaecoloog’. Die verwijzingen werden als on-
terecht beoordeeld omdat de reden voor verwijzing er niet uit 
kan worden opgemaakt.
Overigens werden niet alle verwijzingen voor het plaatsen 
van een IUD als onterecht beoordeeld: tien patiënten werden 
terecht verwezen, omdat plaatsing van een IUD eerder moei-
zaam was verlopen, omdat het sonderen niet lukte of omdat 
patiënte de expliciete wens had dit bij de gynaecoloog te laten 
doen.

BESCHOUWING
Zowel gynaecologen als huisartsen vonden dat de reden van 
verwijzing in meer dan 85% van de verwijsberichten afdoen-
de beschreven was en in meer dan 85% van de berichten was 
achtergrondinformatie meegestuurd. Dit zijn belangrijke 
kwaliteitsaspecten.

Huisartsen en gynaecologen waren het er daarentegen ook 
over eens dat de anamnese vaak niet volledig was: een cyclus-
anamnese, seksuele en soa-anamnese ontbraken vaak wanneer 
dat wel relevant was, evenals informatie over het gebruik van 
anticonceptie.
Als we onze resultaten vergelijken met die van het onderzoek 
uit 1995, zijn de vormgeving, de leesbaarheid, de vraagstel-
ling en het meesturen van achtergrondinformatie verbeterd. 
Dit heeft ook te maken met de digitalisering van verwijsbe-
richten, waardoor deze bijvoorbeeld altijd goed leesbaar zijn 
en de NAW-gegevens van de patiënt bevatten. De auteurs 
pleitten in 1995 voor een richtlijn inzake verwijsberichten; de 
HASP werd enkele jaren later ontwikkeld.

Verwijzingen voor plaatsing van een IUD of pessarium zijn in 
dit kader een enigszins grijs gebied. Huisartsen kunnen zelf 
een IUD plaatsen of een etonogestrelstaafje implanteren als de 
patiënte daar geen bezwaar tegen heeft, of hiervoor verwijzen 
naar een collega-huisarts. Ook een pessarium kan door de 
huisarts geplaatst worden indien deze over voldoende exper-
tise beschikt. Bovendien kunnen huisartsen met gynaecologi-
sche vragen terecht bij de kaderhuisarts uro gynaecologie.11

Beperkingen van het onderzoek
Dat 21 verschillende gynaecologen de verwijsberichten 
hebben beoordeeld, kan hebben geleid tot interbeoorde-
laarsvariatie. Verder hebben we twee vragenlijsten gebruikt; 
de vragenlijst die de beoordelende huisartsen gebruikten, is 
klinimetrisch sterker omdat deze de HASP en de NHG-Stan-
daarden nauwkeuriger volgt. Van de vragenlijst voor gynaeco-
logen zijn slechts vier van de zeven items gelijk aan die van de 
vragenlijst voor huisartsen. Bovendien bevat deze vragenlijst 
een gecombineerde vraag naar zowel de anamnese als de ver-
strekte achtergrondinformatie, wat in de huisartsenvragenlijst 
twee afzonderlijke vragen zijn. Daardoor is de uitkomst van 
dit item niet goed te interpreteren.
Bij 4% van de verwijzingen ontbrak een verwijsbericht van 
de huisarts en bij 24% had de gynaecoloog de vragenlijst 
niet ingevuld. Dit kan hebben geleid tot vertekening en we 
hebben niet onderzocht wat de redenen waren. Verder is 
het discutabel dat verwijsberichten ‘volgens afspraak met de 
gynaecoloog’ als onterechte verwijzingen beoordeeld zijn. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat de verwijzing alleen een controle 
betrof, maar ook dan had de huisarts, naar de mening van de 
onderzoekers, de reden van verwijzing op het verwijsbericht 
moeten vermelden.

WAT IS BEKEND?
■■ Huisartsen zien veel vrouwen met gynaecologische 

problemen.
■■ De HASP-richtlijn geeft praktische aanwijzingen voor 

het opstellen van een verwijsbericht.
■■ De NHG-Standaarden bevatten criteria voor verwij-

zing naar een gynaecoloog.

WAT IS NIEUW?
■■ In veel verwijsberichten ontbreekt een beschrijving 

van de cyclusanamnese, seksuele anamnese en 
soa-anamnese, en informatie over het gebruik van 
anticonceptie.

■■ Het grootste deel van de verwijzingen niet conform 
de NHG-Standaard betrof het plaatsen van een IUD/
etonogestrelstaafje.

De incidentie van gynaecologische  
of obstetrische problemen  

in de huisartsenpraktijk  
is 143,5 per 1000 vrouwen per jaar
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CONCLUSIE
De kwaliteit van verwijsberichten naar de polikliniek Gynae-
cologie komt uit ons onderzoek naar voren als goed, tenmin-
ste voor zover het de reden van verwijzing, de achtergrond-
informatie en de medicatie betreft. Wel werden anamnese, 
lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek vaak onvolle-
dig genoteerd. Andere verbeterpunten zijn de vormgeving en 
de overzichtelijkheid.
Bijna een kwart van de verwijzingen was niet conform de 
NHG-Standaarden. Het ging daarbij vooral om het plaatsen 
van een IUD of een etonorgestrelstaafje, en om verwijzingen 
‘volgens afspraak met de gynaecoloog’. ■
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Het geplastificeerde samenvattingskaartje CVRM, 
dat bijgesloten was bij het meinummer van Huisarts 
en Wetenschap, bevat twee fouten. 

■■ Bij bloeddrukmedicatie staat abusievelijk 
vermeld dat men eerst een antihypertensivum 
moet ophogen tot de maximale dosering, 
alvorens een tweede of derde middel toe te 
voegen. In de praktijk heeft eerst combineren 
met een of twee andere middelen vooraf-
gaand aan ophogen de voorkeur, omdat dit 
minder frequent leidt tot bijwerkingen.

■■ In [tabel 1] werd enkele malen gesproken 
van een tienjaarsrisico op HVZ in plaats 
van een tienjaarsrisico op sterfte aan 
HVZ.

Beide fouten zijn op het bijgesloten, nieuwe 
kaartje gecorrigeerd. Daarnaast zijn nog 
enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht. 
Het kaartje met de risicotabel bevatte geen fouten, dus dit is 
niet opnieuw meegestuurd. ■

NHG richtlijn

Nieuwe versie samenvattingskaartje CVRM
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RICHTLIJNEN DIAGNOSTIEKStel een cardiovasculair risicoprofiel op bij patiënten met: 

 eerder vastgestelde hart- en vaatziekten
 diabetes mellitus chronische nierschade (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 en/of albumine-creatinineratio ≥ 3 mg/mmol)

 belaste familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten (eerstegraads man ≤ 55 jaar of vrouw ≤ 65 jaar)

 vermoeden van erfelijke dyslipidemie (zie NHG-Standpunt Familiaire hypercholesterolemie)

 risicofactoren, zoals roken, obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2), verhoogde bloeddruk of cholesterol

 COPD
 reumatoïde artritis
Anamnese

Vraag naar: roken, voeding, alcoholgebruik en lichamelijke activiteit; 

 bekende hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierschade;

 belaste familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten; 

 psychosociale risicofactoren zoals lage sociaal-economische status, werk- en familiestress, sociale isolatie,  

psychiatrische aandoening;
 aanwijzingen voor secundaire hypertensie: zout, drop, NSAID’s, orale anticonceptiva, drugs (amfetamine, 

cocaïne), slaapapneusyndroom.Lichamelijk onderzoek
 Palpeer de pols: frequentie, regelmaat.
 Meet de bloeddruk; gebruik voor de risicoschatting meerdere spreekkamermetingen. Verricht bij een mogelijke 

behandelindicatie een 24 uursmeting, geprotocolleerde thuismeting of een BP30-meting.

 Bepaal de BMI.

 Bepaal voor de risicoschatting: lipidenprofiel (LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, totaal cholesterol, triglyceriden), 

glucose, creatinine/eGFR, albumine-creatinineratio.

 Bepaal bij de start van een cholesterolverlager: LDL-cholesterol.

 Bepaal bij de start van een diureticum, ACE-remmer of angiotensine II-receptorantagonist (ARB):  

creatinine/eGFR, natrium en kalium. Herhaal deze bepalingen na twee weken bij afwijkende bevindingen  

en bij gecombineerde behandeling met diureticum en ACE-remmer of ARB. Bepaal de risicocategorie waarin de patiënt valt: zeer hoog, hoog of laag tot matig verhoogd risico (zie tabel 1).

 Bij patiënten jonger dan veertig jaar kan voor de schatting van het risico op hart- en vaatziekten worden 

gebruikgemaakt van een relatiefrisicotabel (zie de hoofdtekst van de NHG-Standaard).

 Schat bij patiënten van veertig tot en met zeventig jaar het tienjaarssterfterisico op hart- en vaatziekten met 

de SCORE-tabel (zie tabel 2). Vermenigvuldig bij patiënten met reumatoïde artritis de risicoscore met 1,5.

 Bij een score in de buurt van de behandelgrens: overweeg indeling in een hogere risicocategorie bij een positieve 

familieanamnese voor premature hart- of vaatziekte, psychosociale risicofactoren of een bekende hoge  

coronaire arteriële calciumscore.
 Verricht bij vermoeden van secundaire hypertensie pas een risicoschatting na het wegnemen van de  

vermoedelijke oorzaak.  Overweeg familiaire dyslipidemie bij sterk verhoogde lipidenwaarden (LDL-cholesterol > 5 mmol/l of totaal 

cholesterol > 8 mmol/l).

  Herzien ten opzichte van de versie van mei 2019  

augustus 2019
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RICHTLIJNEN BELEIDBepaal het beleid op grond van de risicocategorie (zie tabel 1) in overleg met de patiënt. Het beleid hangt mede af 

van de leeftijd, kwetsbaarheid, comorbiditeit, motivatie voor leefstijlverandering en het gebruik van medicatie.

Voorlichting 
 Geef uitleg over de hoogte van het risico op hart- en vaatziekten.

 Leg uit dat dit risico verlaagd kan worden door leefstijlaanpassing en op indicatie door gebruik van  

cholesterol- en/of bloeddrukverlagende medicatie.
Niet-medicamenteuze behandelingGa met de patiënt na op welke leefstijlfactor(en) de grootste winst te behalen is en wat de meest haalbare 

aanpak is. Adviseer: niet te roken en meeroken te vermijden;
 voldoende te bewegen: ten minste 150 minuten per week matig intensieve inspanning, zoals wandelen en 

fietsen, verspreid over diverse dagen; niet meer dan 8 uur per dag te zitten;

 te streven naar een optimaal gewicht: ≤ 70 jaar: BMI 20-25 kg/m2 en > 70 jaar: BMI 22-28 kg/m2;

 gezond te eten volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum;

 stress te voorkomen.
Medicamenteuze behandeling

 
Cholesterolverlaging  Kies een cholesterolverlager op basis van de onbehandelde LDL-cholesterolwaarde en streefwaarde die past 

bij het risico van de patiënt (zie tabel 1). Bij gewenste LDL-cholesteroldaling < 40%: atorvastatine, rosuvasta-

tine of simvastatine. Een LDL-cholesteroldaling ≥ 40% is alleen met atorvastatine of rosuvastatine haalbaar. 

 Pravastatine heeft de voorkeur bij gebruik van middelen die het CYP3A4-enzym remmen of induceren 

(onder andere diltiazem, verapamil, itraconazol, hiv-remmers).

 Bij niet bereiken van de streefwaarde: overweeg een hogere dosis statine (als de maximumdosering van 

de statine nog niet bereikt is) of toevoeging van ezetimib 10 mg. 

 Details over de keus en dosering van cholesterolsyntheseremmers zijn te vinden in de Praktische hand- 

leiding bij de NHG-Standaard CVRM (zie www.nhg.org).
Bloeddrukverlaging  Behandel iedereen met een systolische bloeddruk ≥ 180 mmHg met antihypertensiva, ongeacht het risico 

op hart- en vaatziekten. Streef naar een bloeddruk die past bij de risicocategorie van de patiënt (zie tabel 1).

 Diuretica, ACE-remmers, ARB’s, calciumantagonisten en bètablokkers hebben een even groot bloeddruk-

verlagend effect. Cardiovasculaire morbiditeit, zoals hartfalen, myocardinfarct of atriumfibrilleren, kan 

bepalend zijn voor de keuze (zie de desbetreffende NHG-Standaarden).

 Alleen de combinaties bètablokker met diureticum (risico op diabetes) en ACE-remmer met ARB (risico op 

nierfalen) worden niet aanbevolen.
	Start met één middel in een lage dosering en voeg bij onvoldoende effect een tweede en eventueel derde 

middel toe. Verhoog vervolgens bij onvoldoende effect de doseringen stapsgewijs tot de maximale dose-

ring, of tot de dosering die de patiënt verdraagt.

 Bij patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk (> 20 mmHg boven de streefwaarde) of een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten: overweeg meteen te starten met een combinatie van twee middelen.

 Bij onvoldoende bereiken van de streefwaarde (spreekkamer-RR ≥ 140 mmHg ) ondanks gebruik van drie 

antihypertensiva en voldoende therapietrouw (therapieresistente hypertensie): overweeg toevoeging van 

een aldosteronantagonist of verwijzing naar internist of cardioloog.

 Details over voorkeursmiddelen, doseringen, controles van nierfunctie en elektrolyten, en het beleid bij elek-

trolytstoornissen zijn te vinden in de Praktische handleiding bij de NHG-Standaard CVRM (zie www.nhg.org).

CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT                NHG-STANDAARD (samenvatting)  
M84

Aanvullend onderzoek

Evaluatie en risicoschatting 
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Interview

Zinvolle diagnostiek, waar de patiënt daadwerkelijk iets 
aan heeft, is het onderwerp van onderzoek van huisarts 
en kersvers hoogleraar huisartsgeneeskunde Jochen 
Cals. Zijn leerstoel aan de universiteit Maastricht heet 
‘Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde.’ 
In zijn praktijk in Sittard houdt hij contact met het 
huisartsenvak en zijn patiënten. “Dat is een goede 
voedingsbodem voor onderzoek in het algemeen en een 
goede plek om te snappen waar we als huisartsen in de 
dagelijkse praktijk tegenaan lopen en waarom menig 
diagnostische test nooit gaat werken.”

“Vroeger wist ik twee dingen zeker: ik wilde geen huisarts 
worden en ik wilde geen onderzoek doen. Huisartsen 
associeerde ik als kind met de vreselijke geur van ont-
smettingsmiddelen en wetenschappelijk onderzoek, dat 
vond ik suf ”, zegt Cals in zijn spreekkamer in Huisart-
senpraktijk Hobma Cals Machielsen in Sittard. “Beide 

voornemens mislukten”, moet hij bekennen. Vorig jaar 
benoemde de Universiteit Maastricht de toen 38-jarige 
Cals tot Nederlands jongste hoogleraar huisartsgenees-
kunde. “Ik had één vraag voor de decaan die me vroeg om 
hoogleraar te worden: verwachten jullie dat ik meer op de 
universiteit ga werken of kan ik, zoals nu, drie dagen per 
week in mijn praktijk blijven? Toen bleek dat het laatste 
kon, was mijn antwoord ja.”

Omslag
“Al in het tweede of derde jaar van mijn geneeskunde-
studie werd me duidelijk dat ik huisarts wilde worden”, 
vervolgt Cals. “Ik zag daarna in dat wetenschappelijk 
onderzoek nuttig is om meer diepgang te bereiken en om 
te begrijpen of alle aannames die we doen wel nuttig zijn.”
Cals verwondert zich over het grote aanbod van diagnos-
tische tests voor de huisartsenpraktijk en diagnostische 
centra waarvan nog niet vaststaat of de patiënt er baat bij 

“Ik wilde geen huisarts worden  
en geen onderzoek doen”
Interview jongste hoogleraar huisartsgeneeskunde Jochen Cals
Patrick Marx

Foto: John Klijnen
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Jochen Cals is hoogleraar Effectieve diagnostiek in de huisarts-
geneeskunde aan de universiteit Maastricht. Op 28 juni 2019 
sprak hij zijn oratie uit, met de titel ‘Komt een test bij de huisarts’. 
Daarnaast is hij praktijkhoudend huisarts bij huisartsenpraktijk 
Hobma Cals Machielsen in Sittard.

Foto: John Klijnen

29AUGUSTUS 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

heeft. “Het meeste onderzoek naar dergelijke tests toont aan 
dat ze werken, dat er een stekker aan zit, en dat de diagnosti-
sche accuratesse goed is. Slechts een beperkt aantal studies laat 
zien dat de patiënt daadwerkelijk baat heeft bij zo’n test. Je wilt 
dat een diagnostische test iets verbetert met betrekking tot je 
beslissingen over wel of niet doorverwijzen of over een toege-
spitster beleid. Duidelijke diagnostiek voor betere beslissin-
gen, dat was ooit de titel voor mijn oratie.” Uiteindelijk werd 
de titel: ‘Komt een test bij de huisarts’.”

Droom
Om een en ander concreet te maken, geeft Cals een voorbeeld. 
“Elke dag verricht elke huisarts diagnostiek van urineweg-
infecties. Dat doen we op een ouderwetse manier, met een 
dipstick. Kleurt deze positief, dan wijst dat op een infectie. 
Kleurt deze niet, dan zegt dat onvoldoende over een eventuele 
infectie. Het is dus een heel imperfecte test en toch blijven we 
dagelijks beslissingen nemen mede op basis van die test. Dat 
doen we omdat we niks beters hebben. Het is mijn droom, om 
samen met enkele bedrijven een test te ontwikkelen die met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aantoont of er 
bacteriën in de urine zitten en of het om symptomatische of 
asymptomatische bacteriën gaat.”
Samen met zijn collega-onderzoekers werkt de jonge hoogle-
raar aan diagnostiek die helpt om, in de tien minuten die een 
consult duurt, beslissingen te kunnen nemen. “Dan denk ik 
vooral aan de point-of-care-diagnostiek van infecties en acute 
aandoeningen zoals hartziekten. Zo’n test zal echter nooit 
meer dan een kleine aanvulling op de diagnostiek zijn”, reali-
seert Cals zich. “Het allerbeste diagnosticum is en blijft de arts 
zelf. We kunnen met onze anamnese en patroonherkenning 
donders goed diagnoses stellen.”

Gewoontedier
Het ontwikkelen van zinvolle aanvullende tests is één ding, 
maar hoe wil Cals ze vervolgens implementeren? De accep-
tatie van een nieuwe test vergt immers veranderingen in de 
werkwijze van de huisarts. “Wij huisartsen zijn net echte men-
sen”, zegt hij. “We zijn gewoontedieren die moeilijk verkeerd 
gedrag afleren en nieuw gedrag aanleren. Neem bijvoorbeeld 
de diagnostiek van ureum als maat voor de nierfunctie. Dat 
was een zinloze test. We leerden pas af deze aan te vragen 
nadat de test van het aanvraagbriefje verdween.” 
Toch lijkt het accepteren van nieuwe diagnostiek niet zo’n 
probleem als het afleren van oud gedrag.  “In sommige regio’s 
kunnen huisartsen zelf een MRI van de knie aanvragen, 
waardoor de huisartsen die diagnostiek daadwerkelijk veel 
meer aanvragen. Een recent Engels onderzoek laat zien dat de 
door de huisarts aangevraagde laboratoriumdiagnostiek deze 
eeuw al verdrievoudigde. Ik weet niet hoe dat in Nederland 
zit, maar onze eerstelijns gezondheidszorg is vrij vergelijkbaar 
met die in het Verenigd Koninkrijk. Geef de huisarts toegang 
tot diagnostiek en hij gaat deze gebruiken.”

Gevaren
Volgens Cals schuilen er gevaren in het overmatige gebruik 
van diagnostiek. “Als je een onderzoek aanvraagt, moet je 
iets met de uitslag doen en dat leidt soms tot cascadegedrag. 
Je vraagt iets aan, er komt een uitslag die je aanzet om weer 
nieuwe diagnostiek aan te vragen. Bijvoorbeeld, de radioloog 
ziet een hemangioom in de lever. Dat is een onschuldige zaak, 
maar het leidt tot verdere diagnostiek en vlaggetjes in de status 
van de patiënt. Dergelijke labels zou de patiënt niet gekregen 
hebben, als er geen diagnostiek was gedaan.”

Duobaan
Huisarts en hoogleraar tegelijk zijn, hoe doe je dat? Beide 
beroepen vergen veel tijd, zeker als je daarnaast ook nog prak-
tijkhouder bent. Cals lijkt er geen moeite mee te hebben. “Ik 
vind dat ik er drie dagen per week voor mijn patiënten moet 
zijn om continuïteit te bieden, daar voel ik me het prettigst 
bij. Daarnaast gaat het werk op de universiteit ook door als ik 
er niet ben. Mijn leerstoel is nieuw, maar het onderzoek naar 
diagnostiek in de huisartsenpraktijk niet, dat leunt op een 
stevig fundament gelegd door de hoogleraren Knottnerus en 
Dinant.”
“Ik maakte met mezelf de afspraak dat ik maximaal één avond 
per week werk. Dus als ik dienst heb, dan ga ik die week niet 
meer naar vergaderingen in de avonduren. Dat laat ik dan aan 
anderen over. Ik vind het goed om kansen bij andere mensen 
neer te leggen zodat ze kunnen groeien in hun werk en ver-
antwoordelijkheden kunnen nemen die anders alleen bij mij 
zouden horen. En ik wil ook gewoon thuis bij mijn gezin zijn.”
Een gezonde dosis nee-zeggen is een ander mechanisme 
waarmee Cals de tijdsdruk binnen de perken houdt. “Je kunt 
als praktijk allerlei zaken extra doen rondom registratie, 
accreditatie en nieuwe overlegvormen, maar de vraag is of dat 
allemaal moet. Wij zorgen voor veilige en goede zorg voor 
onze patiënten. Patiënten willen een dokter die niet wordt 
afgeleid, of bellen met de bekende assistente die echt hoort 
hoe het gaat. Dat contact met patiënten staat bij ons voorop. 
Wat de rest betreft houden mijn maat Sjoerd Hobma en ik het 
graag zo ‘lean’ mogelijk.”

Triatlon en nonnen
Sporten is zijn grootste hobby en wellicht is het zijn duur-
sportkarakter dat hem helpt om tegelijkertijd huisarts en 
hoogleraar te zijn. Cals. “Als ik hardloop, krijg ik mijn beste 
ideeën.” Hardlopen, fietsen en zwemmen zijn geen probleem 
voor de meervoudig jeugdkampioen duathlon en triatlon. 
“Die sport beoefen ik al jaren niet meer”, zegt hij. Toch nam 
hij nooit helemaal afscheid van de triatlon. Hij is arts en 
medisch coördinator van de Nederlandse olympische triatlon-
ploeg die in Sittard zijn trainingsbasis heeft. Naast de triatleten 
heeft Cals’ praktijk nog een bijzondere patiëntenpopulatie. 
“Ook de nonnen uit de twee Sittardse kloosters vallen onder 
onze praktijk.” Wie weet, mogelijk krijgt Cals nog wat hulp 
van boven bij zijn werk voor patiënt en huisarts in het uiterste 
zuiden van het land. ■
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Onderzoek

Inleiding Mannen met plasklachten gaan vaak spontaan op zoek naar online keuzehulpen voor prostaatspecifiek 
antigeen (PSA)-tests, die hen moeten helpen om te beslissen of ze een PSA-test moeten laten doen. 
We hebben gekeken naar de effecten van een dergelijke interactieve keuzehulp voor PSA-tests en welke 
rol zo’n test kan spelen bij de gezamenlijke besluitvorming rond de vraag of moet worden getest op 
PSA.

Methode We deden een cross-sectionele analyse van gegevens die we tussen 1 januari 2016 en 30 december 
2017 hebben verzameld onder gebruikers van een webgebaseerde keuzehulp.

Resultaten Het gebruik van de keuzehulp leidde tot een aanzienlijke daling van het aantal mannen dat uiteindelijk 
koos voor het doen van een PSA-test. De keuzehulp vergrootte de kennis over de PSA-test en verklein-
de het beslissingsconflict.

Conclusie De resultaten uit ons onderzoek ondersteunen het belang dat de NHG-Standaard en Thuisarts.nl hech-
ten aan gezamenlijke besluitvorming rond PSA-tests.

INLEIDING
Veel huisartsen vragen zich af of ze nu wel of niet moe-
ten testen op prostaatspecifiek antigeen (PSA). In de 
NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen en in de pa-
tiëntenbrief op thuisarts.nl wordt gewezen op het belang 
van shared decision making.1,2 Online keuzehulpen kun-
nen daarbij nuttig zijn. We weten dat deze keuzehulpen de 
kennis bij patiënten vergroten en het percentage mannen 
dat kiest voor het doen van een PSA-test verlagen.3,4 Er 
zijn ook aanwijzingen dat deze keuzehulpen de voorkeur 
voor ‘waakzaam wachten’ met 30% verhogen, vergeleken 
met het bekijken van websites.5

De interactieve website van de Option Grid ‘PSA-test: 
yes or no?’ bevat een tabel met veelgestelde vragen en 
antwoorden met betrekking tot de twee scenario’s van wel 
of niet testen. Deze helpt mannen bij het nemen van een 
beslissing die past bij hun persoonlijke situatie.6

Tot op heden is er echter beperkte informatie over de 
impact van een dergelijke online keuzehulp voor PSA-
tests bij mannen die deze spontaan hebben gevonden, 
zonder dat ze er actief op zijn gewezen door bijvoorbeeld 
zorgverleners. Ons onderzoek heeft een drieledig doel: 1) 
het bepalen van de impact van een online keuzehulp voor 
PSA-tests op preferentieverschuiving, kennis en beslis-
singsconflicten; 2) achterhalen welke vragen en antwoor-

den samenhangen met een preferentieverschuiving; en 
3) verkennen van mogelijke relaties tussen de genoemde 
uitkomsten.

METHODE
We deden een cross-sectionele analyse van gegevens die 
we tussen 1 januari 2016 en 30 december 2017 hebben 
verzameld. De personen die de keuzehulp ‘PSA-test: yes 
or no’ gebruikten vonden deze door zelf op de Option 
Grid-website te zoeken op ‘PSA-test’. Mannen die de 
online keuzehulp niet afmaakten excludeerden we. De 
keuzehulp was tot maart 2018 in pdf- en in interactieve 
vorm beschikbaar op www.optiongrid.org. Beide versies 
bevatten dezelfde informatie, maar de interactieve versie 
bood meer functionaliteit. Daardoor kon de patiënt de in-
formatie bijvoorbeeld beter gebruiken tijdens een gesprek 
met zorgverleners en konden wij demografische gegevens 
verkrijgen.
Gebruikers gaven bij de start hun voorkeur aan (wel 
testen, niet testen of twijfel) en beantwoordden vragen 
over kennis en beslissingsconflicten. Vervolgens kregen 
ze tien veelgestelde vragen aangeboden die evidence-ba-
sed informatie bevatten over de PSA-test, en de risico’s 
en bijwerkingen van prostaatbiopten en prostaatkanker-
behandelingen. Telkens nadat gebruikers een antwoord 

Effecten van een interactieve 
PSA-keuzehulp
Peter Scalia, Glyn Elwyn, Jan Kremer, Marjan Meinders, Marie-Anne Durand
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hadden gegeven op een vraag, gaven ze hun voorkeur aan met 
betrekking tot PSA-screening. Op het einde gaven ze hun de-
finitieve voorkeur aan en beantwoordden ze opnieuw vragen 
over kennis en beslissingsconflicten.
De kennisvragen bevatten vijf goed-of-fout-vragen, waarbij 
een score van 5 het maximale resultaat is. De vragen waren 
ontwikkeld op basis van de informatie uit de keuzehulp. Deze 
vragen hielpen ons om te bepalen of de gebruiker de inhoud 
had begrepen en nieuwe dingen had geleerd. Om beslis-
singsconflicten te beoordelen gebruikten we het gevalideerde 
SURE-instrument (Sure of myself; Understand information; 
Risk-benefit ratio; Encouragement). Een score van minder 
dan 4 betekent dat een gebruiker klinisch significante beslis-
singsconflicten ervaart.8

We gebruikten de McNemar-test om te bepalen of de voorkeur 
significant is verschoven na het gebruik van de keuzehulp. 
We voerden ook een multinomiale regressieanalyse uit om te 
bepalen welke veelgestelde vragen gerelateerd waren aan de 
verschuiving in voorkeur. Met gepaarde toetsen vergeleken we 
veranderingen in kennis en conflictscores voor  beslissingen. 
Chi-kwadraattoetsen moesten mogelijke relaties tussen ken-
nis, beslissingsconflicten en voorkeursverschuiving aan het 
licht brengen.

RESULTATEN
In totaal voltooiden 186 van de 467 gebruikers de keuzehulp. 

Na exclusie van 22 vrouwen bleven 164 mannen over. De 
meerderheid (54%) was tussen de 45 tot 64 jaar en blank 
(70%), en woonde in Noord-Amerika (53%) of Europa 
(36%).
Aan de start van de keuzehulp koos 74% voor het doen van de 
PSA-test, maar dat percentage daalde tot 29% na het voltooien 
van de keuzehulp (p < 0,001). De [figuur] illustreert de daling 
van het aantal gebruikers die een PSA-test wilden doen, na de 
antwoorden op iedere veelgestelde vraag. 

WAT IS BEKEND?
■■ Keuzehulpen voor een PSA-test die een arts aanbiedt, 

vergroten de kennis bij patiënten en verlagen het per-
centage mannen dat voor een PSA-test kiest.

WAT IS NIEUW?
■■ Mannen gaan zelf op zoek naar informatie om te bepalen 

of ze wel of niet een PSA-test moeten laten doen.
■■ De keuzehulp ‘PSA-test: yes or no?’ wordt door man-

nen zelf gevonden en gebruikt, vergroot hun kennis en 
verlaagt het beslissingsconflict.

■■ Deze keuzehulp verlaagt het percentage mannen dat 
kiest voor het doen van een PSA-test aanzienlijk.

De keuzehulp vergrootte de kennis over de PSA-test en verkleinde het beslissingsconflict.  Foto: Shutterstock



34 HUISARTS EN WETENSCHAP AUGUSTUS 2019

Drie veelgestelde vragen hielden verband met een voorkeurs-
verschuiving naar ‘niet testen’, namelijk vraag 1 (p = 0,002), 
vraag 3 (p = 0,01) en vraag 7 (p = 0,01). Bij vraag 1 werd de 
gebruikers verteld dat PSA een bloedtest is die het antigeen-
gehalte in het bloed uit de prostaat meet. Bij vraag 3 leerden 
de gebruikers dat 30% van de mannen met een hoog PSA 
prostaatkanker hebben, maar dat ontstekingen en infecties het 
PSA ook verhogen. Bij vraag 7 werd uitgelegd dat de PSA-test 
geen agressieve vorm van prostaatkanker kan achterhalen en 
dat er voor meer informatie biopsieën nodig zijn.
Nadat de patiënten de keuzehulp hadden bekeken was hun 
kennis significant toegenomen (p < 0,001) en was het beslis-
singsconflict significant verminderd (p < 0, 001). We vonden 
geen verband tussen de voorkeursverschuiving en de toegeno-
men kennis (p = 0,45), tussen voorkeursverschuiving en afge-
nomen beslissingsconflicten (p = 0,29) en tussen toegenomen 
kennis en afgenomen beslissingsconflicten (p = 0,85).

BESCHOUWING
Door de informatie in de interactieve online PSA Option 
Grid verschoof de voorkeur van gebruikers naar ‘niet testen’. 
Daarbij was vooral de volgende informatie van belang: 1) 
het feit dat 30% van de mannen met een sterk verhoogd PSA 
prostaatkanker hebben, maar dat ontstekingen en infecties 
het PSA ook verhogen, en 2) dat de PSA-test geen agressieve 
vorm van prostaatkanker kon achterhalen en dat er biopsieën 

nodig waren voor meer informatie. Tot slot stelden we vast 
dat de keuzehulp de kennis over de PSA-test vergrootte en het 
beslissingsconflict verkleinde.

CONCLUSIE
De resultaten uit ons onderzoek ondersteunen het belang dat 
de NHG-Standaard en Thuisarts.nl hechten aan gezamenlijke 
besluitvorming rond PSA-tests. Het is goed om te weten dat 
patiënten daarbij ook zelf op zoek gaan naar informatie uit 
wereldwijde bronnen. ■
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Figuur

Het percentage gebruikers en hun voorkeuren na het lezen van de 
antwoorden op elke veelgestelde vraag

Op de x-as staan de nummers van de tien veelgestelde vragen, waarbij bij 1 de 
score staat na de antwoorden op de eerste vraag en bij 10 de score staat na het 
geven van de antwoorden op alle tien vragen.
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Casuïstiek

Feoderma of ‘terra firma’-forme dermatose komt vooral 
voor bij kinderen in de nek, op de romp, de enkel (poste-
rieure malleolus) en bij de navel. De huid bestaat op deze 
plekken uit bruine huidplaques. De aandoening is onschul-
dig en kan alleen worden weggepoetst met alcohol. 

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
De patiënt komt met een donkere korrelige verkleuring aan de 
huid, die er uit kan zien als vervuiling, maar niet met wassen 
verdwijnt. Voorkeurslokalisaties zijn nek, posterieure malleo-
lus, romp en navel.2,4,7

DEFINITIE
Feoderma betekent ‘donkere verkleuring van de huid’ en heeft 
als gangbare medische benaming ‘terra firma’-forme derma-
tose (TFFD), ‘aardkorstvormige dermatose’. Het is voor het 
eerst beschreven in 1987 door Duncan en staat zodoende ook 
bekend als Duncan’s dirty dermatose.1

Feoderma is een goedaardige asymptomatische verworven 
huidaandoening met ‘vuil-achtige’ plaques die niet af te 
wassen zijn met water en zeep maar wel met alcohol. Deze 
aandoening komt voornamelijk voor bij kinderen.2

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Hoewel de exacte pathogenese vooralsnog onduidelijk is, lijkt 
er sprake te zijn van een vertraagde rijping van keratinocyten, 
wat leidt tot ophoping van keratinocyten en melatonine in de 
epidermis. Samen met talg en vuil leidt dit tot de zichtbare 
‘aardkorstvormige’ hyperkeratose en hyperpigmentatie.3 De 
aandoening komt vaker voor bij kinderen met atopische der-
matitis en acne vulgaris.4

Differentiaaldiagnose
Feoderma kan gemakkelijk worden verward met dermatosis 
neglecta, een aandoening waarbij een deel van de huid niet 
adequaat wordt schoongehouden door hyperesthesie, eerder 
trauma, lichamelijke beperkingen of psychiatrische problema-
tiek.5 Deze hyperpigmentatie kan met water en zeep worden 
verwijderd, feoderma niet.
Verder kan nog aan de volgende aandoeningen worden 
gedacht: pityriasis versicolor, verruceuze epidermale naevi of 
andere zeldzame ziekten met huidverkleuring zoals de ziekte 
van Gougerot-Carteaud of acanthosis nigricans.2,6

EPIDEMIOLOGIE
De aandoening lijkt voornamelijk voor te komen bij kin-
deren, maar er zijn nauwelijks epidemiologische gegevens 
bekend. De werkelijke incidentie is waarschijnlijk hoger dan 
de schaarse literatuur doet vermoeden, daar deze aandoening 
zelden wordt verwezen naar de tweede lijn.6 De relatief hogere 
incidentie bij kinderen wordt toegeschreven aan de vermin-
derde zelfzorg of aandacht voor hygiëne.2 Huisartsen zullen 
feoderma waarschijnlijk registreren onder ICPC-code S08 
(andere veranderingen in kleur huid).

ANAMNESE EN ONDERZOEK
De huisarts vraagt naar:

■■ duur, ernst en beloop;
■■ algemene hygiëne van het kind;
■■ effect van wassen met water en zeep van de afwijkingen.

Feoderma wordt zowel gediagnosticeerd als behandeld door 
te poetsen met een gaas gedrenkt in alcohol. Wanneer de 

Feoderma
Jasper Wijnen, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof

KERNPUNTEN
■■ Feoderma (‘terra firma’-forme dermatose) bestaat 

uit asymptomatische donkere plaques op de huid en 
imponeert in eerste instantie als vervuiling van de 
huid.

■■ Het is een verworven aandoening die voornamelijk 
voorkomt bij kinderen, met als voorkeurslokalisaties 
nek, romp, posterieure malleolus en navel.

■■ De verkleuring verdwijnt niet met wassen met water 
en zeep maar kan (zowel diagnostisch als therapeu-
tisch) worden weggepoetst met alcohol.

Bij feoderma helpt wassen met water en zeep niet, vaak lukt het wel de 
vlekken met alcohol te verwijderen. Foto: Just Eekhof
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verkleuring niet verdwijnt met water en zeep maar wel met 
alcohol is de diagnose met voldoende zekerheid gesteld en 
wordt verder onderzoek afgeraden.6,7

In biopten van terra-firmaforme dermatose wordt laminaire 
hyperkeratose gezien met melatonine zowel in de basale laag 
als in de hyperkeratotische gebieden.3

BELEID
Alcohol Zowel als diagnostiek als voor het verwijderen van 
de huidverkleuring kan de plek verwijderd worden door te 
poetsen met een gaas met alcohol. Gebruik bij voorkeur alco-
hol die geschikt is voor huidreiniging. In ernstige chronische 
gevallen kunt u er voor kiezen een gaasje gedrenkt in alcohol 
enkele minuten aan te brengen, om vervolgens de bruine 
verkleuring weg te vegen.
Overige behandelingen Wanneer er sprake is van een hardnek-
kige variant kunnen keratolytische lotions, zalven met ureum, 
salicylzuur of melkzuur worden toegevoegd aan de behande-
ling.1

VERWIJZEN, PREVENTIE EN VOORLICHTING
Alleen diagnostische onzekerheid als de afwijking niet met 
poetsen met alcohol kan worden verwijderd, is een reden voor 
verwijzing.2,4,6

Feoderma is een onschuldige aandoening die er vuilachtig uit-
ziet maar in het algemeen verwijderd kan worden met alcohol. 
De aandoening is niet besmettelijk of erfelijk. Mogelijk is er 
een relatie met verminderde hygiëne. In het algemeen creëert 
feoderma nauwelijks recidieven. Mocht er toch sprake zijn van 
een recidief dan kan men dit zelf initieel trachten te verwijde-
ren met alcohol. ■
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WAT IS AANGETOOND?
We vonden geen gerandomiseerd onderzoek naar de 
diagnostiek of behandeling van feoderma. De adviezen 
berusten op consensus en ervaring.

PLOTS EEN ROOD OOG
Een 50-jarige vrouw keek vanmorgen in de spiegel en zag dat 
haar oog rood was. Behalve hypertensie en wat overgewicht is 
zij verder in goede gezondheid. De visus is goed, de pupilreac-
ties zijn normaal. Wat is uw diagnose?

1. Bacteriële conjunctivitis
2. Lasoog
3. Subconjunctivaal hematoom
4. Oogbolruptuur

➤  Het antwoord leest u op www.henw.org  
(zoek op ‘Uw diagnose’ en de titel.

Uw diagnose

Foto: Annet Sollie, huisarts

Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose. Maak er een 
goede en scherpe foto van (of meerdere), liefst staand (minimaal 

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

De NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen bevat 
aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van 
de meest voorkomende benigne en (pre)maligne huidaf-
wijkingen. Daarbij is histologisch onderzoek van biopten 
van groot belang. Het afzien of uitstellen van histologisch 
onderzoek kan tot onverwachte diagnoses leiden, met soms 
verstrekkende gevolgen voor de patiënt. Adequate toepas-
sing van de NHG-Standaard is daarom aan te raden.

DRIE ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Excisie? Stuur biopt altijd op
Peter Arnold, Miriam Hoven-Gondrie, Marcory van Dijk

STORENDE BULTJES
Patiënte A, een 41-jarige vrouw, bezoekt een cosmetische privékliniek 
vanwege storende bultjes. De dermatoloog ontdekt daar op haar linker 
onderarm een circumscripte erythematosquameuze laesie met een 
doorsnede van 9 mm en denkt dat mevrouw een superficieel basaal-
celcarcinoom (BCC) kan hebben [figuur 1]. Ze verwijst mevrouw naar 
haar huisarts. Overeenkomstig de NHG-Standaard Verdachte huidaf-
wijkingen neemt deze een 3 mm punchbiopt voor histopathologisch 
onderzoek. Er blijkt sprake van een niet radicaal verwijderde melanoma 
in situ. De met spoed geconsulteerde dermatoloog in het ziekenhuis 
vindt verder geen verdachte moedervlekken en denkt dat de laesie 
klinisch het meest past bij een BCC. Hij vermoedt dat er sprake is van 
een  sample error. Mede omdat patiënte huiverig is voor een lelijk groot 
litteken wordt de laesie met slechts 3 mm marge onder fieldblock- 
anesthesie geëxcideerd. PA-onderzoek laat opnieuw een nu radicaal 
verwijderd melanoma in situ zien. In navolging van de melanoomricht-
lijn volgt een tweede excisie om tot de aanbevolen 5 mm marge te 
komen.

VERANDERENDE, JEUKENDE MOEDERVLEK
Patiënte B is een 23-jarige vrouw die in september haar huisarts be-
zoekt vanwege een veranderende, jeukende moedervlek op haar rechter 
schouder. De laesie bloedt en de huisarts vermoedt dat dit komt door-
dat ze eraan krabt en stelt haar gerust. In november ziet haar huisarts 
duidelijke veranderingen en verwijst haar alsnog naar de dermatoloog. 
Vanwege de jonge leeftijd van de patiënte denkt de huisarts niet aan een 
maligniteit en zet hij geen spoedverwijzing in gang. De patiënte krijgt 
voor januari een nieuwe afspraak. Ze besluit niet naar die afspraak te 
gaan vanwege de hoge kosten door het verplichte eigen risico en vraagt 
de huisarts om de excisie zelf te verrichten. Omdat deze geen noodzaak 
ziet tot nader histopathologisch onderzoek en dit bovendien extra kos-
ten met zich mee zou brengen, besluit hij in overleg met de patiënte de 
moedervlek niet op te sturen. Tijdens de ingreep blijkt echter dat de plek 
gemakkelijk bloedt en daarom besluit de huisarts toch histopatholo-
gisch onderzoek te laten doen. Dat brengt een in de bodem niet radicaal 
verwijderd, superficieel spreidend melanoom met een breslowdikte van 
2,5 mm met ulceratie aan het licht [figuur 2 en 3]. Na verwijzing volgen 
een re-excisie van het litteken met 2 cm marge met de sentinel node- 
procedure, en een aanvullende PET-CT-scan. De tumor blijkt volledig 
verwijderd, maar er is wel een macrometastase met een doorsnede van 
6 mm in de sentinel node uit de rechter axilla. Er zijn geen aanwijzingen 
voor metastasen op afstand (classificatie pT3bN1aM0 Stadium IIIC). De 
patiënte krijgt een verwijzing naar een tertiair melanomencentrum voor 
eventuele aanvullende systemische therapie in trialverband.

Figuur 2

Excisiepreparaat melanoom in HE-kleuring (10 maal)

Figuur 3

Hetzelfde excisiepreparaat, met uitleg van de histologie

Figuur 1

Een door de patiënte zelf genomen vakantiefoto  
(detail van de linker onderarm)
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BESCHOUWING
Discrepantie klinisch beeld en histologie
Bij patiënte A bleek er een discrepantie te bestaan tussen het 
klinische beeld en de histologie. De meeste melanomen zijn 
superficieel spreidend en zijn relatief duidelijk te herkennen 
door de asymmetrie in de kleur en/of de vorm in twee dimen-
sies.1 De melanomen die vaker niet worden herkend (ook niet 
door dermatologen) zijn meestal nodulair en/of amelanotisch 
van karakter, maar kunnen dus ook op een BCC lijken. Uit 
onderzoek bleek dat dermatologen, plastisch chirurgen en 
huisartsen respectievelijk 75, 45 en 26% van de gevallen van 
cutane maligniteit adequaat herkenden.2 Alleen al daarom zou 
juist de dermatologische blik van huisartsen moeten verbe-
teren. Bijvoorbeeld door ze tijdens de opleiding enige weken 
op een polikliniek dermatologie mee te laten draaien of door 

een paar keer een dermatoloog in de eigen praktijk te laten 
meekijken bij vooraf geselecteerde patiënten met verdenking 
op een cutane (pre)maligniteit.3 De casus maakt echter ook 
duidelijk dat zelfs een ervaren dermatoloog op basis van de 
kliniek soms aan het oordeel van de patholoog kan twijfe-
len en dus ten onrechte overgaat op een andere vorm van 
 excisie dan officieel is voorgeschreven.4,5 De NHG-Standaard 
Verdachte huidafwijkingen adviseert om voorafgaand aan 
de behandeling in de huisartsenpraktijk histopathologisch 
onderzoek te verrichten, omdat de histologie bepalend is voor 
het beleid. Dit is bij patiënte A inderdaad gebeurd, waardoor 
ze uiteindelijk de juiste behandeling heeft gekregen.

Toch histologisch onderzoek
Voor patiënte B had gebruik van de NHG-Standaard Ver-
dachte huidafwijkingen waarschijnlijk tot een eerdere 
doorverwijzing geleid, maar het blijft de vraag in hoeverre dit 
haar prognose beïnvloed zou hebben. De standaard beschrijft 
bloeden en asymmetrie in twee dimensies immers als alarm-
symptomen voor een melanoom. Gelukkig heeft de huisarts 
uiteindelijk toch aangedrongen op histologisch onderzoek, 
ondanks de kosten die hiermee gepaard gaan.

Oorspronkelijk melanoom niet herkend
Bij patiënte C heeft de huisarts vermoedelijk het oorspron-
kelijke amelanotische melanoom niet als zodanig herkend. 
Histologisch onderzoek had dit kunnen ondervangen. Het 
is bekend dat een geëxcochleëerd granuloma teleangiecta-
ticum, dat eruitziet als een bloedblaar, altijd moet worden 
opgestuurd om een amelanotisch melanoom uit te sluiten. 
Theoretisch had het ook kunnen gaan om een mucosaal of 
een elders in het hoofdhalsgebied volledig in regressie gegaan 
melanoom. Het omgekeerde komt overigens eveneens voor: 
onderzoek naar het adequaat herkennen van melanomen 
door pathologen leverde in ongeveer 8% fout-positieve en 
ongeveer 9% fout-negatieve resultaten op.4,5

Hierbij moeten we opmerken dat onderzoek naar het her-
kennen van een cutane maligniteit meestal de klinische en 
histologische diagnose betreft, waarbij verschillende speci-
alismen worden vergeleken. In dergelijk onderzoek wordt 
echter niet gekeken naar de invloed van de incidentie op de 
voorspellende waarden. Bij een retrospectief Nederlands 
onderzoek naar 5105 door huisartsen ingestuurde huidexci-
sies bleken elf van de 26 melanomen te zijn gemist.6 Volgens 
schattingen sturen huisartsen ongeveer 60% van de door hen 
geëxcideerde laesies in voor pathologisch onderzoek.

ZWELLING IN NEK
Patiënte C is een 57-jarige vrouw die bij haar huisarts komt met een 
half jaar oude zwelling in haar nek. Een echografie laat een echorijke 
structuur zien met een doorsnede van 2 cm met meerdere cysten. Op 
een aanvullende MRI-scan is een ronde, gladbegrensde solide laesie 
in de subcutis zichtbaar, dicht langs een neurovasculair bundeltje, dat 
aankleurt. Dat kan wijzen op een schwannoom of neurogene tumor. 
Echogeleide biopsie met PA-onderzoek brengt avitaal tumoreus weef-
sel aan het licht, dat positief is voor melanocytaire markers, die kunnen 
wijzen op een metastase van een melanoom. De geconsulteerde 
dermatoloog vindt nergens atypische naevi en de aanvullende PET-CT-
scan vertoont verder geen overtuigende aanwijzingen voor een primair 
melanoom of metastase. De metastase wordt radicaal verwijderd. Bij 
het uitdiepen van de anamnese blijkt dat de huisarts ongeveer vier jaar 
eerder lateraal van deze zwelling een ‘bloedblaar’ heeft verwijderd, die 
niet histologisch is onderzocht [figuur 4].

Figuur 4

Een voorbeeld van een amelanotisch melanoom op de arm van een 
82-jarige vrouw (met dank aan dr. J. Toonstra voor het ter beschikking 
stellen van de foto)

Stuur het biopt bij een nieuwe  
of veranderende laesie altijd op  
voor histologisch onderzoek
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Geëxcideerde naevi opsturen
De NHG-Standaard adviseert huisartsen om vrijwel al de door 
hen geëxcideerde naevi op te sturen voor histologisch onder-
zoek, vooral naevi met veranderingen in asymmetrie, grens, 
kleur of diameter, of wanneer sprake is van het ugly duckling 
sign. De al jaren onveranderde dermale naevi, fibromen en ou-
derdomswratten hoeven dus niet te worden opgestuurd voor 
histologisch onderzoek.
Om drie verschillende redenen kon in de casussen geëxci-
deerd weefsel niet worden opgestuurd voor histologisch on-
derzoek. In de eerste casus omdat de huisarts het advies voor 
een biopt theoretisch naast zich neer had kunnen leggen om-
dat de specialist al een klinische diagnose had gesteld. Bij de 
tweede casus omdat histologisch onderzoek (ook in de eerste 
lijn) significante kosten voor de patiënt met zich meebrengt. 
Dit vraagt om een ethische en politieke heroverweging: moet 
histologisch onderzoek in de eerste lijn bij mensen die op 
of onder het bestaansminimum leven (en voor wie de eigen 
bijdrage à 385 euro te hoog is) niet altijd volledig vergoed 
worden, om zo sociaaleconomisch afhankelijke prognosever-
schillen te voorkomen? In de derde casus omdat de huisarts 
de aandoening niet als mogelijk maligne herkende. Deze drie 
redenen hadden ondervangen kunnen worden door tijdens de 
huisartsopleiding meer dermatologische handvatten te geven, 
door publicaties hierover en door het gebruik van medische 
richtlijnen. Ook een anderhalvelijnsproject Verdachte huidaf-
wijkingen kan zijn vruchten afwerpen. De dermatoloog komt 
dan enige keren in de huisartsenpraktijk om samen met de 
huisarts patiënten te beoordelen die vooraf zijn geselecteerd 
met verdenking op een cutane (pre)maligniteit. Kijken is niet 
hetzelfde als zien, zien is niet hetzelfde als herkennen, maar 
herkennen is wel hetzelfde als weten.

CONCLUSIE
Als huisartsen een nieuwe of veranderende laesie wegsnijden 
of biopteren, moeten ze het materiaal altijd opsturen voor 

histologisch onderzoek. Ook als ze denken dat het om iets 
volstrekt onschuldigs gaat of wanneer een specialist al een 
klinische diagnose heeft gesteld. En dat moet ook gebeuren 
als de patiënt om financiële redenen vraagt om het materiaal 
niet op te sturen. Gooi het kind niet met het badwater weg! 
De NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen moet leidend 
zijn. ■

DANKWOORD
Twee van de drie betrokken huisartsen, Inge Meekes te Ede 
en Niels Mels te Wageningen waren bereid om het manuscript 
kritisch te beoordelen, waarvoor onze hartelijke dank. 
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Casuïstiek

Lymfoedeem komt veel voor na de behandeling van een 
mammacarcinoom. De behandeling bestaat uit lymfoe-
deemtherapie, zoals beschreven in de richtlijn Lymfoe-
deem. Maar als het lymfoedeem pas jaren na de diagnose 
mammacarcinoom optreedt, moet u beducht zijn op een 
recidief van het mammacarcinoom.

BESCHOUWING
Een PubMed-search met als Mesh-termen Breast Cancer 
AND Lymphedema levert de volgende informatie op. Inci-
denties van lymfoedeem na borstkanker liggen tussen de 16 
en 42%.1-6 Zo’n 70% van de vrouwen die lymfoedeem krijgt, 
ontwikkelt deze in de eerste twee jaar. Een klein deel van de 
vrouwen krijgt pas na enkele jaren last van lymfoedeem.1,4,5 
Onderzoek met een twintigjaarsfollow-up noemt een inciden-
tie van 1% per jaar.4 Van de vrouwen met lymfoedeem heeft 
12 tot 18% ernstige klachten; 13% heeft matige klachten.1,4 
De Iowa’s Women’s Health Study laat zien dat het risico op 
lymfoedeem groter is bij een verder gevorderd mammacar-
cinoom.3 De beschouwing van dit onderzoek vermeldt dat 

gegevens over recidief mammacarcinoom ontbraken. Uit 
een ander onderzoek blijkt dat mensen met lymfoedeem na 
mammacarcinoom een lagere overlevingskans hebben.6 Er zijn 
enkele casussen bekend van patiënten met lymfoedeem die als 
eerste symptoom een mammacarcinoom hadden.7 Ook zijn 

Laat ontstaan lymfoedeem na 
mamma carcinoom: overweeg recidief
Janita Minderhoud-Oudenaarden

Verricht aanvullend onderzoek bij progressief ontstaan van oedeem met veneuze en/of neurologische 
symptomen na de behandeling van een mammacarcinoom. Foto: iStock

CASUS
Een 73-jarige vrouw komt op het spreekuur wegens een plots ontstane 
pijnlijke zwelling van de rechteronderarm. Bij lichamelijk onderzoek ziet 
haar huisarts een gezwollen rechteronderarm met enige roodheid, zon-
der axillaire lymfadenopathie. Uit haar voorgeschiedenis blijkt dat ze 
dertien jaar geleden een mammacarcinoom aan de rechterzijde heeft 
gehad, waarvoor ze een behandeling kreeg met mamma-amputatie, 
adjuvante chemotherapie en hormonen. Ze bleek BRCA2-draagster te 
zijn en de behandelend arts had indertijd besloten tot profylactische 
ablatio van de linkermamma en adnexen. Laboratoriumonderzoek en 
echo duplex zijn niet afwijkend. De huisarts verwijst mevrouw op advies 
van de oncoloog door naar het mammacentrum. Daar start ze met 
lymfoedeemtherapie, die geen baat heeft. Omdat de pijn toeneemt, be-
zoekt de patiënte in de tussentijd meermaals haar huisarts. Een echo 
van de oksel is niet afwijkend. Zeven maanden na de eerste klachten-
presentatie laat een CT-scan een vergrote supraclaviculaire klier zien, 
die een metastase van het eerdere carcinoom blijkt te zijn. 

UW KEUZE VOOR OUDERE 
NVAF PATIËNTEN

LIXIANA® is ontwikkeld voor een breed scala aan 
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er casussen beschreven met een nieuwe maligniteit in de arm 
met lymfoedeem, zoals angiosarcoom, lymfangiosarcoom, 
maligne lymfoom en melanoom.8-10

Veel onderzoek is gedaan naar risicofactoren en het ontstaan 
van lymfoedeem net na de diagnose mammacarcinoom. 
Daarnaast is er veel bekend over behandelmogelijkheden en 
zien we goede resultaten bij vroege detectie van het lymfoe-
deem.11,12 Aangezien er geen onderzoeken zijn over tumorre-
cidief en lymfoedeem zijn veel behandelaars zich niet bewust 
van de mogelijkheid van een tumorrecidief. 
De richtlijn Lymfoedeem uit 2014 gaat over allerlei vormen 
van lymfoedeem. In het algemeen adviseert de richtlijn om 
aanvullend onderzoek te doen bij snel progressief ontstaan van 
oedeem met veneuze en/of neurologische symptomen na een 
oncologische behandeling van het regionale lymfeklierstation. 
Zo kan lymfoedeem als gevolg van (recidief) maligniteit worden 
onderscheiden van benigne oedeem.13 De richtlijn spreekt geen 
voorkeur uit voor de vorm van het aanvullende onderzoek.

CONCLUSIE
Bij borstkanker komt het zelden voor dat lymfoedeem het eer-
ste teken is van tumorrecidief. Een snel progressief en pijnlijk 

lymfoedeem na behandeling van mammacarcinoom verdient 
nader onderzoek, waarbij ook de supraclaviculaire klieren in 
beeld gebracht moeten worden. ■
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Jan van Es was de eerste hoogleraar huisartsgeneeskunde. 
De naar hem vernoemde prijs wordt ieder jaar uitgereikt 
aan een aios in opleiding tot huisarts voor de beste CAT 
(Critically Appraised Topic). Een CAT is een snelle metho-
de om evidentie uit de literatuur te gebruiken voor een pro-
bleem uit de dagelijkse praktijk. De voordelen van een CAT 
boven een systematisch literatuuroverzicht zijn - behalve de 
koppeling aan de praktijk-  de compactheid en actualiteit. 

De jury bestaande uit Henk Schers, Marianne Dees en Henk 
van Weert, selecteerde met grote eensgezindheid de beste drie 
CAT’s voor een voordracht op de NHG-Wetenschapsdag (van 
de slechts acht inzendingen). Daarbij hebben we vooral gelet 
op de relatie met de praktijk en de kritische beschouwing van 
de gevonden literatuur.
1. Marlieke Vos (LUMC, Leiden) - Lidocaïnespray vooraf-

gaand aan IUD-plaatsing.
2. Annabel Jonkheijm (Erasmus MC, Rotterdam) - D-manno-

se: een alternatief als profylaxe bij recidiverende urineweg-
infecties.

3. Nicole Petrus (Amsterdam UMC, locatie AMC) - Braken, 
of breken met de richtlijn? Ondansetron voor gastro-enteri-
tis bij kinderen.

Van deze drie kon Marlieke Vos haar CAT niet presenteren, 
omdat zij net een week voor de Wetenschapsdag was bevallen. 

Gefeliciteerd! Petra 
van Peet nam haar 
rol buiten mede-
dinging over. De 
publieksprijs voor 
de beste performan-
ce ging naar Nicole 
Petrus voor haar CAT 
over ondansetron. 
Annabel Jonkheijm 
(D-mannose) won de 
Jan van Esprijs 2019: 
een legpenning en 
een cheque van 1000 
euro. Van harte gefeli-
citeerd allebei. ■

Namens de jury,  
Henk van Weert

Jan van Esprijs 2019

Annabel Jonkheijm ontvangt uit handen van 
hoofd huisartsopleiding Erasmus MC John 
van Ochten de Jan van Esprijs-penning 
en bloemen voor haar CAT D-mannose bij 
recidiverende urineweginfecties.

De genoemde CAT’s zijn te vinden op website nhgwetenschapsdag.
nl (session/workshop-1). De CAT over D-mannose is gepubliceerd in 
Huisarts Wet 2018;61(12):63.
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Casuïstiek

Een atheroomcyste of epidermoïdcyste is een zwelling als 
gevolg van een verstopte afvoergang van een talgklier. De 
afmeting varieert van enkele millimeters tot enkele cen-
timeters. Ze zijn onschuldig van aard, maar regelmatig 
ontstaat een secundaire infectie met abcesvorming. Kleine 
atheroomcystes lenen zich voor verwijdering met een stans-
biopteur.

Atheroomcysten komen vooral bij volwassenen frequent voor 
en kunnen zich bijna overal op het lichaam voordoen, met 
als voorkeursplaatsen het behaarde hoofd, (achter) de oorlel, 
in het gezicht, op de thorax en op het scrotum. Alleen in de 
handpalmen en op de voetzolen komen geen atheromen voor; 
hier bevinden zich geen talgklieren. 
Atheroomcysten zijn onschuldig van aard en meestal is er 
geen directe medische indicatie voor behandeling. Bij na-
tuurlijk beloop ontstaat er wel met regelmaat een secundaire 
infectie met abcesvorming. De inhoud van de cyste is wit, 
meestal brijig, soms wat dunner van consistentie en ruikt 
karakteristiek.1

In een huisartsenpraktijk van gemiddelde omvang en sa-
menstelling worden jaarlijks bij benadering 20-30 atheroom-
cystes behandeld; kleine atheroomcystes, met een diameter 
tot 8mm, lenen zich voor verwijdering met behulp van een 
stansbiopteur.2 In dit artikel, gebaseerd op het hoofdstuk 
Atheroomcyste in het Handboek Verrichtingen in de huis-
artsenpraktijk, gaan we daar dieper op in. Stansbiopteurs 
hebben een diameter van 3, 4, 6 of 8 mm en worden normali-
ter gebruikt voor het verkrijgen van weefsel voor histologisch 
onderzoek.3

INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES
Naast het ontsierende karakter is het ontstekingsrisico de 
belangrijkste reden om de cyste chirurgisch te verwijderen. 
Pijn, zwelling en roodheid van de huid zijn de kenmerkende 
symptomen van een ontstoken atheroom. De behandeling be-
staat dan uit incisie en drainage van de inhoud van de cyste. 
In een later stadium volgt de definitieve excisie van de (resten 
van) de atheroomcyste. Verwijdering vindt dus bij voorkeur 
plaats op een moment dat er geen ontsteking is.
Er bestaat bij mensen die daarvoor aanleg hebben een risico 
op de vorming van keloïd. Onderscheid met de traumatische 

epitheelcyste – ontstaan door uitgroei van een fragment epi-
dermis onder de dermis na een verwonding – en de milium-
cyste (kleine, geelwitte cyste die in de huid is gelegen, bevindt 
zich veelal op oogleden, scrotum, labia majora en perianaal), 
is van belang voor de behandeling.
Een congenitale dermoïdcyste kan bedrieglijk veel op een 
atheroomcyste lijken, maar deze cystes liggen altijd in de 
mediaanlijn (embryonale fusielijn) en worden vooral ont-
dekt op kinderleeftijd. Atheroomcysten komen op kinder-
leeftijd echter zelden voor. Heel zeldzaam is het talgklier-
carcinoom.

STAPSGEWIJZE BESCHRIJVING VAN VERWIJDERING MET 
EEN BIOPTEUR
Zoals hierboven aangegeven, kan een kleine atheroomcyste 
behalve op de klassieke manier ook verwijderd worden door 
met een stansbiopteur een ponsgaatje in de huid te maken en 
de cyste via dat ponsgaatje te verwijderen.
• Desinfecteer de huid, verdoof de huid en de onderlig-

gende weefsels en dek af met steriel materiaal. Het is van 
belang om niet in de atheroomcyste te spuiten. De verdo-
ving treedt snel in (binnen enkele minuten).

• Kies een biopteur met een diameter die bij voorkeur iets 
groter is dan de atheroomcyste, zodat de wand van de 
atheroomcyste bij het maken van de stans niet wordt 
beschadigd [figuur 1].

• Maak een ponsgaatje in de huid en verwijder de 
atheroom cyste [figuur 2]. 
Vermijd het risico per abuis de cystewand te beschadigen.

• Door met het chirurgisch pincet de huid na het maken 
van de stans wat op te trekken, wordt de wand van de 
cyste zichtbaar [figuur 3].

• Prepareer zonodig met de prepareerschaar de wand van 
de atheroomcyste vrij en verwijder de cyste [figuur 4, 5]. 

• Sluit het ponsgaatje met een enkele losse hechting of een 
hechtstrip [figuur 6, 7].

• Dek de wond af met een pleister of een steriel gaas.
• Snijd de cyste door als een bevestiging van de diagnose. 

Als de inhoud niet uit talg blijkt te bestaan, is patholo-
gisch-anatomisch onderzoek aangewezen.

Verwijdering atheroomcyste  
met een stansbiopteur
Bas van Dijk, Kees in ’t Veld
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AANDACHTSPUNTEN
Als een kleine atheroomcyste licht ontstoken is met weinig 
ontstekingsreactie van het omringende weefsel, kan deze soms 
toch beter in één keer worden behandeld door middel van 
een blokexcisie van het hele gebied, gevolgd door primaire 
sluiting.

Het verwijderen van de cystewand in zijn geheel is nodig om 
een recidief te voorkomen.
Het verwijderen van atheroomcysten uit de oorlel kan door de 
rijke doorbloeding lastig zijn.

NAZORG
Geef instructie om het wondje één of twee dagen droog te 
houden.
Verwijder zonodig de hechting na vijf tot zeven dagen af-
hankelijk van de lokalisatie van de cyste. Bij symptomen die 
kunnen wijzen op een wondinfectie (pijn, zwelling, roodheid, 
pusvorming) is eerder revisie gewenst. ■
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Kennistoets

Atheroomcysten, excisie en biopten

1. Arnold et al. beschrijven redenen 
voor het (ten onrechte) niet opsturen 
van weefsel voor histologisch on-
derzoek door de huisarts. De eerste 
reden is dat huisartsen de aandoening 
niet als mogelijk maligne herkennen, 
de tweede is dat histologie ook in de 
eerste lijn significante kosten met zich 
meebrengt. Welke reden wordt nog 
meer genoemd?
a. De NHG-Standaard Verdachte 

huidafwijkingen kent nauwelijks 
plaats voor het nemen van biopten.

b. Er wordt gevaren op een eerder 
(door de specialist) gestelde diag-
nose.

c. Huisartsen hebben weinig vertrou-
wen in hun eigen handelen als het 
gaat om het nemen van biopten.

2. Welk percentage van door de huisarts 
geëxcideerde laesies wordt naar 
schatting opgestuurd voor patholo-
gisch onderzoek?
a. 20%
b. 40%
c. 60%
d. 80% 

3. Herkenning van een cutane malig-
niteit hangt af van de specialist die 
de beoordeling doet. Uit onderzoek 
blijkt dat dermatologen in onge-
veer 75% en plastisch chirurgen in 
ongeveer 45% van de gevallen een 
maligniteit als zodanig herkennen. 
Welk percentage is correct voor 
huisartsen?
a. Ongeveer 10% 
b. Ongeveer 25%
c. Ongeveer 50%

4. Keerveld en Bos vergeleken conven-
tionele excisie met de stansmethode 
voor het verwijderen van atheroom-

cystes. Beide methoden geven weinig 
recidieven en de stansmethode geeft 
het kleinste litteken. Wat is correct 
ten aanzien van het aantal complica-
ties?
a. De stansmethode geeft meer com-

plicaties.
b. De excisiemethode geeft meer 

complicaties.
c. Beide methoden geven ongeveer 

evenveel complicaties.

5. Keerveld en Bos beschrijven de 
stansmethode als volgt: middels een 
stansbiopteur van 3-5 mm wordt een 
opening gemaakt in de top van de 
atheroomcyste, waarna de inhoud 
wordt uitgedrukt en de cystewand 
wordt verwijderd. Welke maximum 
diameter van de cystes die hiervoor 
geschikt zijn beschrijven zij?
a. Maximaal 1 cm
b. Maximaal 2-3 cm
c. Maximaal 5 cm
d. Geen maximum diameter

6. De huisarts heeft bij de heer Ham-
daoui, 68 jaar, vastgesteld dat er 
sprake is van een geïnfecteerde 
atheroomcyste en wil deze ontlasten 
door middel van incisie. Ze ziet in het 
dossier dat de heer Hamdaoui tien 
jaar geleden een hartklepvervanging 
heeft ondergaan en dat hij een half 
jaar geleden een stent in de a.iliaca 
heeft gekregen. Ze vraagt zich af of in 
dit geval endocarditisprofylaxe is aan-
gewezen voorafgaand aan de ingreep. 
Welk antwoord is correct?
a. Ja, zowel vanwege hartklep als de 

stent
b. Ja, vanwege de hartklep
c. Ja, vanwege de stent
d. Nee, endocarditisprofylaxe is niet 

nodig.

7. De huisarts vermoedt dat mevrouw 
Voorn, 73 jaar, een basaalcelcar-
cinoom op haar bovenbeen heeft. 
Hij wil een stansbiopt maken voor 
onderzoek door de patholoog. De 
huisarts weet dat het spreiden van de 
huid noodzakelijk is voor een zo fraai 
mogelijk cosmetisch resultaat. Welk 
antwoord is correct ten aanzien van 
de richting van het spreiden?
a. Altijd spreiden in de richting van 

de huidlijnen.
b. Altijd spreiden loodrecht op de 

huidlijnen.
c. De richting is afhankelijk van de 

locatie, niet van de huidlijnen.

8. De aios overlegt met haar opleider 
over de 80-jarige heer Leermakers. Na 
anamnese en onderzoek heeft ze het 
vermoeden dat er sprake is van een 
basaalcelcarcinoom op zijn neus. Welk 
beleid is op dit moment aangewezen?
a. Expectatief, controle na 6-12 weken
b. Stansbiopt
c. Diagnostische excisie
d. Verwijzing naar de dermatoloog

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

Voor COPD zijn veel inhalatiemedicijnen beschikbaar, maar 
bij matige en ernstige COPD is de combinatie LABA (lang-
werkende bèta-2-antagonisten)-LAMA (langwerkende mus-
carine-antagonisten) iets effectiever dan andere medicatie. 
Dat blijkt uit een analyse van trials waarin LABA, LAMA, de 
combinatie LABA-LAMA of LABA-inhalatiecorticoste roïden 
(ICS) met elkaar werden vergeleken. De effecten zijn echter 
klein en alleen gerelateerd aan exacerbaties, niet aan sterfte of 
ziekenhuisopnames. Vooral patiënten bij wie we exacerbaties 
willen verminderen kunnen dus baat hebben bij een combi-
natie LABA-LAMA, alhoewel de effecten gering zijn.

In een cochranereview uit 2018 vergeleken onderzoekers de 
effectiviteit van vier verschillende groepen inhalatiemedi-
cijnen bij mensen met COPD.1 Het ging om LABA, LAMA, 
de combinatie LABA-LAMA of de combinatie LAMA-ICS. 
Alleen trials met een actieve controlegroep werden geïnclu-
deerd (geen placebo). In totaal ging het om ruim 100.000 
deelnemers met COPD bij wie de ernst varieerde van mild tot 
ernstig (99 RCT’s). De deelnemers werden onderscheiden in 
groepen met hoog risico (exacerbatie in het voorafgaande jaar, 
32%) en laag risico (geen exacerbatie doorgemaakt, 68%). De 
onderzoekers voerden een netwerkmeta-analyse uit om de vier 
medicatiegroepen tegelijkertijd met elkaar te vergelijken. Deze 
techniek maakt het mogelijk om ook interventies te vergelij-
ken die niet één op één in RCT’s zijn vergeleken. De analyse 
toonde dat de combinatie LABA-LAMA het effectiefst was om 
COPD-exacerbaties te verminderen. Vergeleken met respec-
tievelijk  LABA-ICS en alleen LABA of LAMA was de netwerk 
hazardratio 0,86 (95%-BI 0,76 tot 0,99) en 0,87 (95%-BI 0,78 
tot 0,99) en 0,70 (95%-BI 0,61 tot 0,8).

BESPREKING
De kracht van deze review is het grote aantal deelnemers. 
Ook maakt de netwerkmeta-analyse het mogelijk nog meer 
groepen patiënten met elkaar te vergelijken. De zwakte van 
de meeste geïncludeerde trials is de korte follow-upduur 
(maximaal 12 maanden) terwijl exacerbaties vooral rele-
vant zijn over meer jaren. De NHG-Standaard COPD ad-
viseert een LABA of een LAMA bij persisterende klachten 
bij kortwerkende luchtwegverwijders, zonder voorkeur. De 
keuze is gerelateerd aan de comorbiditeit: bij glaucoom of 
blaasretentie liever geen LAMA en bij palpitaties liever geen 
LABA. De standaard geeft aan dat de huisarts een combi-
natie LABA- LAMA kan overwegen als een LABA of LAMA 
alleen onvoldoende verbetering geeft. Dit advies geeft weinig 
richting: wanneer en bij wie moet je een combinatie starten? 
Een concreter advies was in de standaard echter niet mogelijk, 
omdat voor deze vraag geen direct bewijs bestaat en omdat 

klachten nu eenmaal meestal persisteren bij COPD, ondanks 
inhalatietherapie.
Geeft deze review nu nieuwe inzichten? De effecten zijn hoe 
dan ook klein in de trials en ze betreffen vooral exacerbaties 
en de longfunctie. Is de meerwaarde zo groot dat dit opweegt 
tegen eventuele nadelen en hogere kosten? We weten nog 
weinig over nadelige effecten op de lange termijn en ook is een 
combinatie soms duurder. U kunt met de patiënt overleggen of 
hij een combinatie LABA-LAMA wil proberen, na onvoldoen-
de effect bij gebruik van een LABA of een LAMA en bij veel 
klachten en/of frequente exacerbaties. Geef dan voldoende 
uitleg over het bescheiden effect. ■
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De meeste huisartsen verwijderen een atheroomcyste door 
met een scalpel een ellipsvormige incisie in de huid te 
maken. Een alternatieve methode, waarbij met een stans-
biopteur een kleine opening in de huid wordt gemaakt, geeft 
echter kleinere littekens, behoeft een kortere operatietijd en 
heeft weinig recidieven.

Bij de stansmethode maakt de arts onder infiltratie-anesthesie 
met een stansbiopteur (3 tot 5 mm) een incisie in de top van 
de atheroomcyste. Daarna drukt hij de inhoud van de cyste uit 
en verwijdert hij de cystewand met een pincet. Ten slotte sluit 
hij de wond (een of twee hechtingen).
Wij vroegen ons af of de stansmethode sneller is dan de 
excisiemethode en of de stansmethode meer recidieven geeft 
dan de excisiemethode. We zochten op 20 december 2018 in 
PubMed met de zoektermen: (“Epidermal Cyst”[Mesh] OR 
“epidermal inclusion cysts”) AND (“punch incision”). Dit 
leverde drie resultaten op, waarvan twee gerandomiseerde 
onderzoeken relevant waren.1,2

RESULTATEN
In het onderzoek van Lee et al. werden 31 atheroomcysten 
met de stansmethode verwijderd en 29 met de excisiemetho-
de.1 Alle atheroomcysten waren 0,5 tot 3,5 cm groot, niet-ge-
infecteerd en werden verwijderd door dezelfde dermatoloog. 
Na 14 tot 29 maanden vond telefonische follow-up plaats. 
De littekens waren gemiddeld kleiner in de stansgroep (0,73 
cm) dan in de excisiegroep (2,34 cm). Er trad een recidief 
op in de stansgroep (3,2%). In de excisiegroep waren er geen 
recidieven; wel hadden twee patiënten last van langdurige 
roodheid en inflammatie van de operatiewond. 
De gemiddelde operatietijd was 12,7 minuten in de stansgroep 
en 21,6 minuten in de excisiegroep. Bij cysten groter dan 2 cm 
was de operatietijd juist langer in de stansgroep (n = 5; 30,8 
minuten) dan in de excisiegroep (n = 4; 24,8 minuten). 
In het gerandomiseerde onderzoek van Cheeley et al. verwij-
derden aios chirurgie 19 atheroomcysten met de stansmetho-
de en 21 met de excisiemethode.2 Het betrof niet-ontstoken 
atheroomcysten van 1 tot 3 cm op de romp. De ingreep met de 
stansmethode duurde gemiddeld 12,5 minuten en met excisie-
methode 13,8 minuten. Het litteken was gemiddeld kleiner in 
de stansgroep (10,2 mm) dan in de excisiegroep (19,6 mm). 
Na 16 maanden follow-up rapporteerden drie patiënten (15%) 
in de stansgroep een recidief en twee patiënten (10%) in de 
excisiegroep. Er traden zeven complicaties op in de stansgroep 
(tweemaal dehiscentie, eenmaal infectie, eenmaal bloeding, 
eenmaal pijn, tweemaal wondvocht) en acht in de excisiegroep 
(driemaal dehiscentie, eenmaal infectie, eenmaal hematoom, 
driemaal pijn). 

BESPREKING EN TOEPASBAARHEID IN DE PRAKTIJK
Het is opvallend dat de aios chirurgie in het tweede onderzoek 
ongeveer net zo lang deden over de stansmethode als de derma-
toloog (bijna 13 minuten), maar dat de dermatoloog gemiddeld 
langer deed over een ellipsexcisie dan de aios chirurgie (22 
versus 14 minuten).2 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de dermatoloog ook cysten op moeilijker plaatsen verwijderde. 
Voor beide onderzoeken gold dat zowel de excisiemethode als 
de stansmethode weinig complicaties en recidieven gaven, en 
dat de stansmethode het kleinste litteken gaf. Aangezien onze 
ervaring is dat de stansmethode relatief eenvoudig is aan te 
leren, verwachten wij dat de resultaten in de huisartsenprak-
tijk vergelijkbaar zullen zijn. 
We concluderen dat ook in de huisartsenpraktijk de stansmetho-
de een goed alternatief is voor de conventionele excisiemethode 
bij de verwijdering van atheroomcysten kleiner dan 2 à 3 cm. ■
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Wie heeft het niet in de spreekkamer liggen: Kleine Kwalen in 
de huisartsenpraktijk. Dit boek bevat praktische informatie 
over veelvoorkomende klachten in de dagelijkse praktijk waar-
voor vaak geen richtlijnen zijn. Er is nu ook een digitale versie 
(site en app) van dit boek beschikbaar en die is even waardevol.

U kunt deze gebruiken op de computer of de smartphone (via 
het maken van een icoontje op uw mobiel zoals we eerder 
uitlegden, zie apptip Haagse nieren op www.henw.org). 
De informatie is online dezelfde als in het boek, alleen zijn op de 
site de kwalen uit drie boeken gecombineerd: Kleine Kwalen in 
de huisartsenpraktijk, Kleine Kwalen bij kinderen en Kleine Kwa-
len en alledaagse klachten bij ouderen. Het is handig dat de infor-
matie doorzoekbaar is, dat gaat sneller dan bladeren in boeken. 
Ook wanneer je niet precies weet om welke ziekte/kwaal het 
gaat, kun je gewoon een trefwoord intypen. Bijvoorbeeld ‘nagel’ 
bij een nagelafwijking, het zoekresultaat is dan 39 kwalen van 
‘brosse nagels’ tot ‘witte stippen en strepen in de nagel’. 
De uitgever, BSL, belooft dat elk jaar een groot deel van de 
informatie wordt geactualiseerd en dat er nieuwe kwalen wor-
den toegevoegd. Zo worden er eind 2019 meer dan 200 kwa-

len geactualiseerd en worden er 20 nieuwe kwalen toegevoegd.
Wij vinden dit een handige site/app, met name door de 
zoekmogelijkheden. De site werkt alleen nog niet optimaal, 
springen naar subkopjes gaat niet zoals het hoort. Wat wel 
heel goed werkt, en ook een voordeel is ten opzichte van de 
papieren versie, is dat je de foto’s kunt vergroten. 
De site is niet gratis, u moet hiervoor betalen in de vorm van 
een jaarabonnement. Tip: de eerste maand is gratis, surf naar 
www.kleinekwalen.nl/abonneren/ en klik op proefmaand. ■

App- en webtip Kleine Kwalen
Annet Sollie, Bart Timmers

Naam Kleine kwalen

Maker Uitgever BSL, redactie: Just Eekhof, Arie Knuistingh Neven, 

Sjoerd Bruggink, Marissa Scherptong-Elbers en Tobias Bonten

Doel Praktische informatie beschikbaar stellen over kleine kwalen 

in de huisartsenpraktijk

Platform iOS, Android

Prijs Individueel jaarabonnement € 99. Iedere volgende gebruiker 

in een groepspraktijk betaalt 20% voor het gebruik.

Oordeel ∫∫∫∫

KOP-MODEL NU OOK VOOR HUISARTSEN

Paul Rijnders, Maarten Cox, Richard Starmans. Psychische klachten 
in de huisartsenpraktijk, werken met het KOP-model. Amsterdam: 
Boom, 2018 | 214 pagina’s | ISBN 9789024422654 | Prijs € 26,20.

In een praktisch en 
systematisch opgebouwd 
boek zetten de auteurs de 
klachtgerichte benade-
ring van het KOP-model 
uiteen en maken het toe-
pasbaar voor de huisart-
senpraktijk.

Het KOP-model is een 
veelgebruikte, metho-
dische benadering van 
psychische klachten. Van 
oorsprong werd het alleen 
in de generalistische 
basis-ggz gebruikt, maar 

het model wordt nu ook toegepast in de huisartsenpraktijk. 
Het handzame boek is opgesplitst in vier delen met in totaal 
achttien hoofdstukken.
In deel I staat een heldere uitleg over het hanteren van de 

Klacht, Omstandigheid en Persoonlijke stijl, oftewel de pijlers 
onder de KOP-methodiek (K = O x P). Deze benadering – 
klachtgericht behandelen, zoeken naar oplossingen binnen 
persoonlijke mogelijkheden en gegeven omstandigheden 
– zullen veel huisartsen herkennen. In deel II komt herken-
bare casuïstiek aan bod. Thema’s als overspanning/burn-out, 
alcoholmisbruik, SOLK, migratiekwesties, ontwikkelings-
problematiek en jeugd worden helder en bondig beschreven 
aan de hand van goede voorbeelden. De benadering is steeds 
klachtgericht, praktisch en met aandacht voor terugvalpreven-
tie. In deel III staat een overzicht van mogelijke hulpmiddelen 
die het consult kunnen ondersteunen, zoals vragenlijsten, 
schema’s en gesprekstechnieken – waaronder Problem Solving 
Therapy. Het zou fijn als zijn als deze informatie ook digitaal 
beschikbaar komt. In het laatste deel IV geven de auteurs sug-
gesties voor de samenwerking tussen de huisarts en poh-ggz 
en informatie over taken en verantwoordelijkheden. 
Voor de huisarts zal de KOP-benadering vaak nieuw zijn en 
de poh-ggz maakt kennis met de schematische, klachtgerichte 
benadering binnen de huisartsenpraktijk. Samen vormt dit 
een sterk fundament voor goede zorg van psychische klachten 
binnen de huisartsenpraktijk. ■

Martin Beeres

WAARDERING: ∫∫∫∫∫
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Ingezonden

Honderdduizenden patiënten in Nederland gebruiken anti
coagulantia om trombose te behandelen of te voorkomen. Wij 
reageren op de zorgen die Hein Janssens in een interview in 
H&W (nr. 5, mei 2019) uit over de introductie van de direct 
werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en kunnen deze ho
pelijk nuanceren. Kort samengevat stelt hij dat internationale 
trials onvoldoende bewijs leveren voor de Nederlandse situatie 
omdat ze zijn uitgevoerd met warfarine en zonder trombose
diensten, die een belangrijke rol spelen in het bewaken van 
therapietrouw.
De DOAC’s zijn vergeleken met warfarine, wat inderdaad niet 
in Nederland verkrijgbaar is voor oraal gebruik. Het effect van 
warfarine is echter gelijk aan dat van acenocoumarol en fen
procoumon. Alleen de werkingsduur verschilt: de werkings
duur van warfarine ligt tussen die van acenocoumarol en fen
procoumon in. De kwaliteit ervan wordt op dezelfde manier 
uitgedrukt, namelijk als de proportie van de tijd waarin een 
INR in het therapeutisch gebied wordt bereikt (TTR). De TTR 
is in Nederland weliswaar hoger dan in de faseIIIstudies, 
maar in een extra analyse bleken de uitkomsten onafhankelijk 
van de TTR die in een bepaald centrum werd bereikt.1,2

Toch bleven er twijfels over de toepasbaarheid van de grote 
faseIIIstudies in Nederland: mogelijk zijn goed ingestelde 
Nederlandse patiënten wel beter af met vitamine Kantagonis
ten (VKA) dan met een DOAC. Met precies deze hypothese 
voerden wij een klein gerandomiseerd onderzoek uit, onaf
hankelijk van de farmaceutische industrie. In dit onderzoek 
bleken patiënten die goed ingesteld waren op VKA, ook heel 
goede resultaten te behalen op een DOAC.3 Waarschijnlijk zijn 
de factoren die maken dat een patiënt het goed doet op VKA 
(zoals therapietrouw), dezelfde als die zorgen dat een patiënt 
het goed doet op een DOAC.

De invloed van de trombosediensten op therapietrouw laat 
zich moeilijk kwantificeren. Na enkele dagen kan iemand al 
een adequate INR hebben en we weten niet wat er verder tus
sen de controles gebeurt. De DOAC’s bieden niet de mogelijk
heid dit te controleren, maar hebben het grote voordeel dat ze, 
met uitzondering van dabigatran, in een medicatierol kunnen 
worden opgenomen. Wellicht is de invloed hiervan op thera
pietrouw minstens zo groot als die van de trombosedienst.
Kortom, onzes inziens is er geen reden te denken dat DOAC’s 
in Nederland andere effecten hebben dan in het buitenland. 
Het zijn welkome aanvullingen op de therapeutische moge
lijkheden. Aan alle artsen de taak om, samen met de patiënt, 
te beoordelen welke optie de beste is en dit regelmatig te 
herevalueren. ■

Jasper van Miert, UMCG, afdeling hematologie en Certe Trombose-
dienst; Margriet Piersma-Wichers, Certe Trombosedienst; Karina 

Meijer, UMCG, afdeling hematologie
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Directe orale antistollingsmiddelen ook in 
Nederland een goede keus

REACTIE AUTEUR
In een interview over waarom het Ge-Bu relevant zou kunnen 
zijn voor huisartsen kom je te spreken over kritische en prak-
tijkgerichte informatie over geneesmiddelen. Het gaat dan over 
voorbeelden die vanzelfsprekend lijken, maar die na een rationeel 
wetenschappelijk beschouwing soms in een heel ander, klinisch 
relevant, daglicht kunnen komen te staan. Dat geldt niet alleen 
voor innovatief en glossy gepresenteerde voorbeelden, maar 
ook voor iets gewoons als omega-3-vertzuren, zoals ik ook in 
het interview benoem. Patiënten dienen ook hierover maximaal 
transparant geïnformeerd te worden, voordat zij, voor- en nade-
len persoonlijk afwegend, kunnen instemmen met een bepaalde 
medicamenteuze interventie of het veranderen daarvan.
Het is erg lastig om naar aanleiding van wat je bespreekt tijdens 
zo’n interview wetenschappelijk inhoudelijk uitgedaagd te wor-
den om te reageren op veronderstellingen over voordelen van 
DOAC’s en op een nog maar net gepubliceerde studie. De studie 
blijkt overigens een klein niet-geblindeerd gerandomiseerd 

onderzoek met, voor zover snel te beoordelen, veel methodologi-
sche haken en ogen.
Collega Van Miert en zijn medeauteurs reageren naar aanlei-
ding van mijn bewering in het interview dat de gelijkwaardigheid 
of meerwaarde van DOAC’s ten opzichte van de Nederlandse 
antistollingszorg met vitamine-K-antagonisten nooit onderzocht 
is. Daar is geen speld tussen te krijgen. Voor alle duidelijkheid: 
het is nooit onderzocht. Dat niet bespreken met een patiënt is 
ondermijnend voor het vertrouwen van hen in de geneeskunde, 
zeker als hen later iets overkomt wat met deze ‘nieuwe’ medica-
tie te maken heeft.
Voor meer informatie over kritische en praktijkgerichte infor-
matie over DOAC’s verwijs ik graag naar het Ge-Bu, bijvoorbeeld 
naar https://www.ge-bu.nl/artikel/recent-onderzoek-naar-ri-
varoxaban.

Hein Janssens, huisarts/hoofdredacteur Ge-Bu

57AUGUSTUS 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

Recent verscheen de herziening van de NHG-Standaard 
CVRM, een grote en ingewikkelde klus. De kaderhuisartsen 
ggz, verenigd in de PsyHAG, waarderen deze inspanning. Wij 
zijn echter ontdaan over het feit dat een belangrijke groep 
patiënten met hoog risico op hart- en vaatziekten is ‘vergeten’ 
in deze nieuwe CVRM-standaard, namelijk de mensen met 
een Ernstige Psychische Aandoening (EPA). Deze groep heeft 
een bewezen verhoogd cardiovasculair risico met kortere 
levensverwachting. Factoren die hierbij een rol spelen zijn 
chronische stress, beperkte gezondheidsvaardigheden, leef-
stijlfactoren, en bovenal het metabool syndroom als gevolg 
van de (atypische) antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. 
Kortom, een groep kwetsbare patiënten die extra aandacht van 
ons behoeft.
Inmiddels zijn alle landelijke ggz-richtlijnen en adviezen 
hierop aangepast, zoals de generieke module EPA (Ernstige 
Psychiatrische Aandoeningen), het Clozapineprotocol van de 
ClozapinePlusWerkgroep en de Richtlijn Somatische Scree-
ning van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Het 
niet opnemen van deze patiënten als risicogroep in de herzie-
ning van de NHG-Standaard CVRM is een omissie, waardoor 
zij bij voorbaat al van de noodzakelijke zorg worden uitge-
sloten. Dit vinden we discriminatie van een groep patiënten 
die sowieso al vaak in onze samenleving met buitensluiting te 
maken heeft. 
Huisartsen zijn verantwoordelijk voor de herhaalmedicatie 
van patiënten die niet meer in de gespecialiseerde ggz behan-
deld worden en daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor 
de bijbehorende somatische zorg, waaronder CVRM. Door 
deze patiënten in de CVRM-ketenzorg op te nemen, kunnen 
zowel de organisatie van zorg als de financiering goed geregeld 
worden.
Ons standpunt is dan ook dat patiënten met EPA op dezelfde 
manier een plaats dienen te krijgen in de NHG-Standaard 
CVRM als patiënten met een reumatoïde artritis, waarbij het 
risico op hart- en vaatziekten vergelijkbaar verhoogd is en bij 
wie de risicoscore met 1,5 vermenigvuldigd moet worden. De 
EPA-patiënt krijgt daarmee dezelfde mogelijkheid tot preven-
tie aangeboden. Deze kan samen met de huisarts bepalen of 
hij daar gebruik van wil maken, maar weet ook dat de huisarts 
er waarde aan hecht dat er aandacht is voor zijn lichamelijke 
gezondheid. Dringend verzoeken wij om de NHG-Standaard 
CVRM op dit punt te herzien! ■

Namens de PsyHAG, 
Ingrid Houtman, Marian Oud en Richard Starmans, kaderhuisartsen 
ggz

NHG-Standaard CVRM ‘vergeet’ mensen met een 
ernstige psychische aandoening als risicogroep

REACTIE
Bij de revisie van de multidisciplinaire richtlijn CVRM, tevens 
NHG-Standaard, is uitgegaan van de richtlijn van de European 
Society of Cardiology die is aangevuld met aanvullende analy-
ses op basis van een lijst van knelpunten, waarbij rekening ge-
houden moest worden met het beschikbare budget. De proble-
matiek van mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen 
(EPA) stond op die knelpuntenlijst, maar de werkgroep heeft 
aan verdere analyse van andere onderwerpen (zoals mensen 
met maligniteiten en reumatische aandoeningen) de voorkeur 
gegeven. Hierbij speelde de overweging mee dat er bij mensen 
met ernstige psychiatrische problematiek weinig onderzoek 
gedaan is naar de effecten van interventies.  
Overigens kan er niet gesteld worden dat mensen met EPA nu 
van noodzakelijke zorg worden uitgesloten; ze kunnen als ieder 
ander opgenomen worden in de gangbare ketenzorgprogram-
ma’s. De problematiek van mensen met EPA zal opnieuw op de 
knelpuntenlijst worden gezet, voor de eerstvolgende update.

Tjerk Wiersma
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NHG Standaard

Mede dankzij ketenzorg hebben huisartsenpraktijken de 

afgelopen jaren op grote schaal structurele zorg opge-

zet voor de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). De 

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 

is herzien en geeft nieuwe handvatten voor het schatten 

van het risico en beleid bij een verhoogd risico op HVZ. 

Meest opvallende vernieuwingen zijn de meer gedifferenti-

eerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol, naast 

de toegenomen aandacht voor maatwerk, waarbij de arts 

het beleid in samenspraak met de patiënt vaststelt.EENDUIDIG BELEID, ONAFHANKELIJK VAN DE HOOFDBE-

HANDELAAR
De NHG-Standaard is het resultaat van een multidisciplinair 

samenwerkingstraject op initiatief van het NHG, de NIV en 

de NVVC, en is tevens gepubliceerd als Multidisciplinaire 

richtlijn Cardiovasculair risicomanagement voor gebruik door 

medisch specialisten, zoals internisten, cardiologen en neuro-

logen (zie de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch 

Specialisten). Uitgangspunt voor de NHG-Standaard en de 

Multidisciplinaire richtlijn vormde de richtlijn Cardiovascu-

lar disease prevention in clinical practice van de European 

Society of Cardiology uit 2016. Deze richtlijn is aangevuld 

met bevindingen uit literatuur op basis van knelpunten en is 

op diverse onderdelen aangepast aan de Nederlandse situatie. 

Dat heeft geresulteerd in eenduidig beleid voor alle HVZ-/

CVRM-patiënten in Nederland, onafhankelijk van wie de 

hoofdbehandelaar is.De NHG-Standaard CVRM is aangevuld met een Praktische 

handleiding CVRM (zie www.nhg.org), die in meer detail 

ingaat op medicatiekeuze, doseringen, laboratoriumcontroles 

van de nierfunctie en elektrolyten, en het te voeren beleid als 

deze afwijkingen vertonen. We bespreken hier de belangrijkste 

vernieuwingen.

EEN RISICO HOEFT NIET ALTIJD IN EEN GETAL UITGEDRUKT 

TE WORDEN
Nieuw is de indeling van patiënten in drie risicocategorieën 

Nieuwe NHG-Standaard CVRM: schatten, 
overwegen en maatwerkJudith Tjin-A-Ton, Karen Konings, Tjerk Wiersma

De herziene NHG-Standaard CVRM geeft nieuwe handvatten voor het schatten van risico en beleid bij een verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten. 

Foto: Shutterstock

In een volgend nummer van H&W zal een meer uitgebreid 
commentaar op de NHG-Standaard CVRM verschijnen.
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NHG Wetenschapsdag

Het huisartsconsult beoordeeld door vrouwen met vulvodynie: een kwalitatief onderzoek 
Peter Leusink

INLEIDING 
Vulvodynie is de meest voorkomende oorzaak van vulvai-
re pijn. Huisartsen zijn hier onvoldoende van op de hoogte 
waardoor vrouwen te laat de juiste diagnose en behandeling 
krijgen. Deze vertraging kan ook worden verklaard door de 
terughoudendheid van huisartsen om de seksuele context van 
vulvodynie te verkennen en doordat huisartsen behandelen 
van somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten 
lastig vinden. Mannelijke huisartsen vermoeden dat vrouwen 
seksualiteit niet met hen willen bespreken.

DOEL
Inzicht krijgen in hoe vrouwen met vulvodynie de aanpak door 
hun huisarts evalueren, met als doel zowel de diagnostiek als 
het beleid van vulvodynie in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

METHODE
Individuele diepte-interviews met vrouwen gediagnosticeerd 
met vulvodynie. De interviews werden op band opgenomen 
waarna ze letterlijk werden uitgeschreven, gecodeerd en the-
matisch geanalyseerd. COREQ-criteria voor de beoordeling 
van kwalitatief onderzoek werden toegepast.

RESULTATEN
Analyse van de interviews genereerde drie thema’s: empathie, 
het verwijzingsproces en het aanpakken van seksuele proble-
men. Empathie van de huisarts en de betrokkenheid bij de 
besluitvorming en doorverwijzing, waren belangrijke factoren 
bij de positieve waardering van het consult voor vrouwen 
met vulvodynie die werden doorverwezen naar een specia-
list. Omdat vrouwen terughoudend waren om een discussie 
over seksualiteit te beginnen, verwachtten ze een proactieve 
houding van hun huisarts. De persoonsgerichte communicatie 
en de competentie van de huisarts bleken belangrijker in het 
contact dan het geslacht van de huisarts.

CONCLUSIE
Wanneer de huisarts wordt geconsulteerd door vrouwen met 
symptomen van vulvodynie, wordt aangeraden een persoons-
gerichte aanpak te hanteren, de autonomie van vrouwen te 
erkennen en seksualiteit proactief bespreekbaar te maken.

De NHG-Wetenschapsdag stond dit jaar in het teken van ‘de con-
text van de patiënt en de interactie tussen huisarts en patiënt’. 
Daarmee sloot deze wetenschapsdag naadloos aan bij persoons-
gerichte zorg, een van de herijkte kernwaarden van ons vak. De 
presentaties op 21 juni waren van hoge kwaliteit en divers qua on-
derwerp en onderzoeksmethodiek. Bij het maken van een selectie 
uit de op Nederlandse bodem uitgevoerde onderzoeken keken we 
behalve naar kwaliteit ook naar originaliteit en huisartsgenees-
kundige relevantie. We nodigen u graag uit voor onze gevarieerde 
proeverij aan eerstelijns onderzoeksvragen. 
Hoe beoordelen patiënten het huisartsenconsult als het een deli-
caat onderwerp als seksualiteit betreft? Kan een smart phone app 
uw reguliere zorg in de spreekkamer vervangen als het gaat om de 

behandeling van urine-incontinentie? Wat is de meerwaarde van 
een gesprekshulp als ondersteuning bij palliatieve zorg en hoe komt 
ons vermoeden op het vóórkomen van kindermishandeling eigenlijk 
tot stand? Stuk voor stuk onderzoeken met aandacht voor de 
context en/of de communicatie met de patiënt waarbij persoons-
gerichte zorg centraal staat. Voor degenen die na het ‘proeven’ van 
deze onderzoeksresultaten denken dit smaakt naar meer!: bezoek 
vooral de website www.nhgwetenschapsdag.nl. Hier is het complete 
programma terug te vinden, inclusief alle abstracts. Wie weet tot 
ziens op de volgende NHG-Wetenschapsdag op 19 juni 2020!

Namens de H&W-redactie, 
Marian van den Brink, Marianne Dees

 Foto: Shutterstock 

NHG-Wetenschapsdag 2019
Huisarts, patiënt en context

59AUGUSTUS 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

De rol van de huisarts in het diagnosticeren en behandelen van syfilis:  
een cross-sectioneel onderzoek in Amsterdam 
Erna Beers

INLEIDING
Sinds 2012 neemt het 
aantal gevallen van syfilis 
jaarlijks met 20% toe 
volgens de registraties 
van het RIVM. Voor deze 
registraties worden alleen 
data gebruikt van centra 
voor seksuele gezondheid. 
De rol van de huisarts in 
syfiliszorg wordt klein 
geacht, maar deze aan-
name is hoofdzakelijk 
gebaseerd op het feit dat 
de meeste mannen die seks 
hebben met mannen, die 
het meeste risico lopen of 
syfilis, centra voor seksuele 
gezondheid bezoeken voor 
diagnostiek en behan-
deling van soa (seksueel 
overdraagbare aandoeningen).

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe vaak diagnosticeren en behandelen huisartsen patiënten 
met syfilis in Amsterdam?

METHODE
Om een indruk te krijgen van de omvang van diagnostiek naar 
syfilis door huisartsen werd een cross-sectioneel onderzoek 
uitgevoerd in een geanonimiseerde laboratoriumdatabase met 
aanvragen van alle huisartsen in Amsterdam. Om inzicht te 
krijgen of patiënten gediagnosticeerd met syfilis ook zelf door 
huisartsen werden behandeld of werden doorverwezen, is 
gebruikgemaakt van de database van het Academisch Huis-
artsennetwerk AMC (AHA). Tussen 1 juli 2013 en 1 juli 2018 
werden alle patiënten met syfilis (ICPC code X70 en Y70) ge-
identificeerd. Patiënten bij wie een nieuwe syfilisinfectie door 
de huisarts was vastgesteld werden geselecteerd. Van deze 
patiënten werd onderzocht of, en zo ja waarmee, zij werden 
behandeld door de huisarts.

RESULTATEN
Huisartsen in Amsterdam diagnosticeerden syfilis 522 keer 
tussen 2011 en 2017. De GGD in Amsterdam diagnosticeerde 
syfilis 2515 keer in diezelfde periode. De incidentie van syfilis 
gediagnosticeerd door de huisarts in Amsterdam bedroeg 
10,4/100.000.
In de AHA-database (130.000 patiënten) werden 43 pati-

enten met syfilis geïdentificeerd bij wie de diagnose door 
de huisarts was gesteld. Vijfentachtig procent (33/43) van 
deze patiënten werd door de huisarts behandeld. Medicatie 
werd in 85% (28/33) van die gevallen verstrekt conform de 
NHG-richtlijn.

CONCLUSIE
Huisartsen in Amsterdam dragen substantieel bij aan de 
diagnostiek en behandeling van syfilis. Gezien de toename 
van syfilis is het belangrijk dat huisartsen bedacht zijn op 
syfilis en patiënten met syfilis adequaat adviseren en bege-
leiden omtrent pre-expositie profylaxe (PrEP), hepatitis-B 
vaccinatie, frequente soa-testen, counseling en partnerwaar-
schuwing.

CONTEXT HUISARTS-PATIËNT
Bij een soa-consult is context van een patiënt erg belangrijk. 
De eigenschappen van de patiënt, zoals etniciteit en seksuele 
voorkeur, bepalen namelijk wat voor soa-testen er ingezet 
moeten worden. Het bespreekbaar maken van seksueel gedrag 
en het consequent registreren van gegevens als etniciteit en 
seksuele voorkeur kunnen de zorg verbeteren.
Wanneer je als huisarts de diagnose syfilis stelt, identificeer 
je een erg hoogrisicopatiënt. Het feit dat deze patiënt syfilis 
heeft, zegt namelijk ook iets over zijn seksuele gedrag en risi-
coprofiel. Deze patiënt kun je vervolgens aanvullende soa-zorg 
aanbieden.

 Foto: Shutterstock 
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Is appbehandeling voor urine-incontinentie bij vrouwen in de eerste lijn minstens 
net zo goed als standaardzorg na 4 maanden? Een pragmatische, gerandomiseerde, 
non-inferioriteitstrial 
Anne Loohuis

INLEIDING
Kan een huisarts een app voorschrijven voor de behande-
ling van ongewild urineverlies bij een vrouwelijke patiënt? 
Het zou kunnen, als blijkt dat de app net zo goed werkt als 
standaardzorg. Op dit moment zijn er meer dan 100 apps be-
schikbaar voor incontinentie, maar er is weinig bekend over 
de werkzaamheid en al helemaal in vergelijking tot bestaande 
zorg.

ONDERZOEKSVRAAG
Is de behandeling van stress-, urgency- of het gemengde type 
urine-incontinentie met een app minstens net zo effectief als 
standaardzorg in de eerste lijn?

METHODE
Een pragmatische gerandomiseerd gecontroleerde trial 
die keek naar non-inferioriteit van twee behandelgroepen; 
app-behandeling versus standaardzorg. De app bevat een 

behandelprogramma gebaseerd op de NHG-Standaard met 
blaastraining en bekkenbodemspieroefeningen. Vrouwen 
met stress-, urgency- of het gemengde type urine-inconti-
nentie werden gerekruteerd via 30 huisartsenpraktijken in 
Noord-Nederland en (social) media. Vrouwen waren geschikt 
voor deelname als zij ≥ 2 keer per week urine verloren, in het 
bezit waren van een smartphone of tablet en een behandeling 
wilden. De primaire uitkomstmaat was non-inferioriteit van 
de verandering van ernst van incontinentie na 4 maanden 
(ICIQ-UI-SF, range [0-21], hogere score is ernstiger klach-
ten), geanalyseerd in de per-protocolselectie, met een grens-
waarde van 1,5 punten. Secundaire uitkomstmaten waren 
superioriteit op verandering van impact op kwaliteit van 
leven (ICIQ-LUTSqol), verandering van urineverlies per dag 
(plasdagboek), ervaren verbetering door de patiënt (PGI-I) in 
de intention-to-treat-selectie.

 RESULTATEN
Er namen 262 vrouwen deel; 131 waren 
gerandomiseerd naar de appbehande-
ling en 131 naar de standaardzorg. De 
gemiddelde verbetering van sympto-
men was -2,15 punten (SD 2,56) voor 
de appbehandeling en -2,75 punten (SD 
3,26) voor standaardzorg, het verschil 
tussen de behandelingen was non-infe-
rior met 0,071 punten (95%-BI -0,837 
tot 0,979). De vrouwen in beide groe-
pen verbeterden op alle uitkomstmaten, 
maar er was geen superioriteit van een 
behandeling.

CONCLUSIE
Een app voor de behandeling van 
urine-incontinentie bij vrouwen werkt 
net zo goed als standaardzorg na vier 
maanden. De app werkt niet beter dan 
standaardbehandeling. Meer onderzoek 
is nodig om te bekijken of de app voor-
delen biedt ten opzichte van standaard-
zorg. Daarnaast is het belangrijk om 
kritisch te blijven kijken naar nieuwe, 
veelbelovende app-behandelingen en 
deze te blijven testen op effectiviteit.

CONTEXT HUISARTS-PATIËNT
Direct generaliseerbaar voor dagelijkse 
praktijk, app voor behandeling ziekte? Foto: iStock 
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Evaluatie en doorontwikkeling van de ‘Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg’ op basis 
van ervaringen van patiënten, naasten en zorgverleners 
Mary-Joanne Verhoef

INLEIDING
Voor patiënten met een onge-
neeslijke ziekte en hun naasten 
is het belangrijk om hun wensen 
voor en zorgen over de toekomst 
te bespreken. Patiënten vinden 
dit vaak moeilijk en weten niet 
welke vragen ze kunnen stellen. 
Voorbeeldvragen kunnen hen 
hierbij helpen. Sinds 2014 deelt 
het Palliatief Advies Team (PAT) 
LUMC de ‘Leidse Gesprekshulp 
Palliatieve Zorg’ (LGP), samen-
gesteld uit het Utrechts Symp-
toom Dagboek en een Australi-
sche voorbeeldvragenlijst uit aan 
patiënten en naasten ter voor-
bereiding op het gesprek met de 
consulent palliatieve zorg.

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe ervaren patiënten, naasten 
en zorgverleners het gebruik van 
de LGP en wat zijn verbeter-
punten? Is de LGP geschikt voor 
gebruik door zorgverleners niet-gespecialiseerd in  palliatieve 
zorg?

METHODE
Het onderzoek verliep in drie fases in 2016-2018. Fase 1: 
inventariseren van besproken onderwerpen door analyse van 
opgenomen PAT-consulten. Patiënten met LGP-ervaring en 
zorgverleners zonder LGP-ervaring werden semigestructu-
reerd geïnterviewd over gebruik, inhoud en lay-out. Fase 2: 
doorontwikkeling van de LGP op basis van fase 1, resultaten 
van een internationale Delphi-studie en groepsdiscussies 
onder PAT-consulenten. Fase 3: evaluatie van de doorontwik-
kelde versie met semigestructureerde interviews met nieuwe 
patiënten en naasten.

RESULTATEN
In fase 1 werden 33 consulten en 22 semigestructureerde 
interviews (5 patiënten/naasten, 5 medisch specialisten, 6 ver-
pleegkundigen, 2 huisartsen, 1 specialist ouderengeneeskun-
de, 3 aios) geanalyseerd. Tijdens consulten werd de ‘Rol van 
de huisarts’ altijd besproken. Patiënten en naasten ervoeren 
de LGP als behulpzaam en nuttig. Voorbeeldvragen hielpen 
gedachten te ordenen en eigen vragen te formuleren. Zorg-
verleners vonden de LGP bruikbaar, relevant en compleet en 

gaven implicaties voor de LGP in eigen praktijk aan. Patiën-
ten en zorgverleners suggereerden om ‘Levensverwachting’ 
en ‘Vragen voor naasten’ toe te voegen. In fase 3 werden 13 
patiënten en/of naasten geïnterviewd. Opmerkingen over het 
taalgebruik, het gebruik, de inhoud en de indeling van de LGP 
werden verwerkt tot de huidige LGP 2019.

CONCLUSIE
Patiënten, naasten en zorgverleners vinden de LGP een 
nuttig hulpmiddel voor patiënten en naasten om zich voor te 
bereiden op gesprekken over palliatieve zorg. De verwach-
ting is dat de LGP ook ondersteunend kan zijn, onder andere 
voor gesprekken die huisartsen voeren met patiënten in de 
palliatieve fase. De LGP 2019 sluit aan op de huidige behoef-
ten van patiënten en naasten in de palliatieve fase, onder-
steunt eigen regie van patiënten en helpt informatie beter te 
onthouden.

CONTEXT HUISARTS-PATIËNT
Doel van het PAT-consult is onder andere de rol van de huis-
arts te versterken. Patiënten en naasten geven aan de LGP ook 
graag met de huisarts te willen bespreken. Verwachting is dat 
de LGP ondersteunend kan zijn in de gesprekken die huisart-
sen voeren met patiënten in de palliatieve fase.
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Somber of ziek? Een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop huisartsen omgaan 
met somberheidsklachten onder jongvolwassenen 
Eva van Dijk

INLEIDING
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017) waar-
schuwt ervoor dat somberheidsklachten onder jongvolwasse-
nen te maken kunnen hebben met een bepaalde levensfase en 
kunnen samenhangen met maatschappelijke factoren maar 
het risico lopen geduid te worden als individueel medisch 
probleem. De RVS (2017) pleit ervoor dat zorgprofessionals 
vaker de medische bril afzetten waarbij de-medicaliseren een 
onderdeel is van hun professionele verantwoordelijkheid. Doel 
van dit onderzoek is in kaart brengen hoe huisartsen omgaan 
met somberheidsklachten onder jongvolwassenen.

METHODE
Kwalitatief onderzoek in de vorm van semigestructureerde 
interviews onder 3 derdejaars aios, 5 alumni huisartsgenees-
kunde en 5 ervaren huisartsen. Uitgangspunt van de inter-
views was een vignetbeschrijving van een jongvolwassene met 
somberheidsklachten. De interviews zijn verbatim uitgetypt 
en deductief en inductief gecodeerd. Vervolgens zijn tijdens de 
thematische analyse thick-descriptions gemaakt.

RESULTATEN
De participanten handelden proactief maar op verschillende 
manieren. Zij werden hierin beïnvloed door maatschappelijke, 
persoonlijke en professionele factoren en patiëntkenmerken. 

De resultaten hebben geleid tot een typologie van huisartsen 
bestaande uit drie types. Het eerste type is de ‘snelle door-
verwijzer’, onderverdeeld in de redenen waarom snel wordt 
doorverwezen: vanuit bezorgdheidsoogpunt, vanuit gemak-
soogpunt en vanuit het zich onbekwaam voelen. Het tweede 
type is de ‘expert’ en het derde type is de ‘maatschappelijke’ 
huisarts.

CONCLUSIE
Dit onderzoekt introduceert de term semi-gelegitimeerde 
ziekterol en een ‘recognized illness’ wanneer een huisarts 
bij somberheidsklachten proactief handelt maar nog niet 
spreekt van een depressie. Wanneer somberheidsklachten 
wel een depressie wordt genoemd treedt er een verschuiving 
op van ‘illness’ naar ‘disease’ en wordt de ziekterol compleet 
gelegitimeerd. Een andere conclusie van dit onderzoek is 
dat de huisarts een belangrijke rol voor zichzelf lijkt te zien 
weggelegd in het de-medicaliseren van somberheidsklach-
ten. Concluderend lijkt de huisarts op macroniveau anders 
te denken over somberheidsklachten dan hoe hij handelt op 
microniveau wanneer er een patiënt met somberheidsklach-
ten tegenover hem of haar zit. Het type ‘maatschappelijke’ 
huisarts lijkt het beste een meer multifactoriële bril op te 
kunnen inzetten. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de 
RvS (2017).

 Foto: iStock 

63AUGUSTUS 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

Vijfjaarsbeloop van oudere patiënten met rugpijn in de huisartsenpraktijk:  
een prospectieve cohortstudie 
Wendelien van der Gaag

INLEIDING
Rugpijn is een veelvoorkomende klacht 
in de huisartspraktijk. Onderzoek focust 
zich vaak op volwassenen. Daarom is er 
beperkte kennis over het klachtenbeloop 
en de prognose van oudere patiënten met 
rugpijn in de huisartspraktijk. Het Back 
Complaints in the Elders (BACE)-on-
derzoek is een prospectief cohorton-
derzoek, waarbij oudere patiënten (> 55 
jaar) vijf jaar lang gevolgd zijn nadat zij 
zich met rugklachten meldden in één 
van de deelnemende huisartspraktijken 
in zuidwest-Nederland. Dit is het eerste 
onderzoek naar ouderen met rugpijn in 
een eerstelijnssetting met lange termijn 
follow-up.

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe is het vijfjaarsbeloop en wat is de me-
dische consumptie van oudere patiënten 
(> 55 jaar) met rugpijn in de huisartsen-
praktijk?

METHODE
Patiënten > 55 jaar die hun huisarts be-
zochten met een nieuwe rugpijn-episode, 
werden geïncludeerd tussen 2009 en 2011. Follow-upvragen-
lijsten (driemaandelijks in het eerste jaar, daarna jaarlijks t/m 
het vijfde jaar) bevatten onder meer vragen over pijn (numeri-
cal rating scale, 0 tot 10), fysiek functioneren (Roland-Morris 
Disability Questionnaire, 0 tot 24), kwaliteit van leven, ervaren 
herstel en medische consumptie (zoals huisartsbezoek, fysio-
therapie, medisch specialist, medicatiegebruik, bloedonder-
zoek, röntgenfoto’s of CT/MRI).

RESULTATEN
Er werden 675 patiënten geïncludeerd (gemiddelde leeftijd 
66,4 (SD 7,6)). De gemiddelde rugpijn verminderde in 3 
maanden follow-up van 5,2 (SD ± 2,7) naar 3,6 (SD ± 2,8; 
NRS); het fysiek functioneren verbeterde van 9,8 (SD ± 5,8) 
naar 7,8 (SD ± 6,2; RMDQ). Na zes maanden stabiliseerden 
deze waarden en dit bleef zo gedurende vijf jaar. Medische 
consumptie was het hoogst in de eerste maanden; (pijn)
medicatie werd door 72% gebruikt op baseline. Ongeveer 
eenderde (25 tot 39%) blijft over de jaren (pijn)medicatie 
gebruiken. Na vijf jaar was 43% hersteld van zijn/haar rug-
klachten. Het merendeel rapporteerde echter persisterende/
recidiverende pijn.

CONCLUSIE
Het vijfjaarsbeloop van een cohort van ouderen met rugpijn 
laat zien dat rugpijn bij ouderen in de eerste maanden een 
zelfde patroon volgt als (jongere) volwassenen wat betreft 
pijnvermindering en (initieel) herstel. Het laat echter ook zien 
dat – ook na lange tijd – de meerderheid van de patiënten 
persisterende of recidiverende rugpijn ervaart. De belangrijk-
ste verbeteringen in pijnvermindering en functioneren werden 
gezien in de eerste 3 tot 6 maanden. Helaas raakt een meer-
derheid van de patiënten niet volledig pijnvrij, en verbetert dit 
niet in de loop van vijf jaar. Ondanks de persisterende/reci-
diverende pijn keren de meeste patiënten echter niet terug bij 
de huisarts met hun (aanhoudende) rugklachten. Ze raken uit 
zicht van de huisarts, maar houden wel pijnklachten. Rugpijn 
wordt dus mogelijk veel vaker dan wij denken een recidiveren-
de/chronische aandoening.

CONTEXT HUISARTS-PATIËNT
Het huidige beleid in de huisartspraktijk sluit wellicht onvol-
doende aan bij wat oudere patiënten met rugpijn nodig heb-
ben. Dit is de context huisarts-patiënt die ik in de presentatie 
zou willen benoemen.
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The use of oximetry and a questionnaire in primary care enables safe exclusion of a 
subsequent obstructive sleep apnea diagnosis 
Tjitte Verbeek

INLEIDING
Obstructive sleep apnea (OSA) is a common sleep disorder 
that causes patients to stop breathing during sleep. Diagno-
sis and treatment of OSA requires specialized care that is 
generally only available in sleep clinics. In the Netherlands, 
the number of referrals to sleep clinics for OSA approached 
100.000 in 2017 and has increased rapidly. However, of all 
patients referred, up to 30% eventually does not have OSA 
upon final poly(somno)graphy. Therefore, a strategy to 
increase the pre-test probability in the general practice was 
desired.

ONDERZOEKSVRAAG
We hypothesized that overnight oximetry alone, or combin-
ed with a previously published questionnaire in a two-step 
strategy, could be used to safely rule out OSA in patients 
visiting their general practitioner with potentially OSA-related 
complaints, thereby reducing the number of patients requiring 
referral for sleep testing.

METHODE
A total of 140 subjects with suspected OSA were included from 
54 participating primary care practices in the Netherlands. All 
subjects completed the Philips questionnaire and underwent 
one night of oximetry prior to referral to a sleep center, the 
so-called OSAsense strategy. The prognostic value of two stra-
tegies was evaluated against the diagnosis of the sleep center as 
the gold standard: 1) assume OSA and subsequently refer to a 

sleep center if the oxygen desaturation index (ODI) is ≥ 5; and 
2) assume OSA and refer to a sleep center if the Philips questi-
onnaire score is ≥ 55% (regardless of the ODI), or if the Philips 
questionnaire score is < 55% and the ODI is ≥ 5.

RESULTATEN
OSA was diagnosed in the sleep centers in 100 (71%) of the 
included subjects. Using ODI ≥ 5 alone resulted in a sensi-
tivity of 99.0%, a specificity of 50.0%, a negative predictive 
value of 95.2%, and a positive predictive value of 83.2%. 
Using the two-step strategy, oximetry would be performed 
on 39% of the subjects. This strategy resulted in a sensitivity 
of 100%, a specificity of 35.0%, a negative predictive value of 
100%, and a positive predictive value of 79.4%.

CONCLUSIE
The use of oximetry alone or combined in a two-step strategy 
with a questionnaire using OSAsense in primary care enables 
safe exclusion of a sleep center diagnosis of OSA.

CONTEXT HUISARTS-PATIËNT
The researched ‘OSAsense strategy’ (both the oximetry as well 
as the questionnaire) may be used in primary care practices. 
OSAsense is already implemented in several general practices 
in both Twente as well as Groningen. During the presentation, 
we will discuss the study as well as the implementation process 
in these regions.
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Effectiviteit van een scholing voor huisartsen, gericht op pijnbestrijding bij kinderen 
met otitis media acuta: een cluster randomised controlled trial 
Rick van Uum

INLEIDING
Oorpijn is vaak het prominente symptoom van otitis media 
acuta (OMA). Internationale richtlijnen adviseren daarom 
goede pijnstilling te geven aan kinderen met OMA. In de 
praktijk geven huisartsen echter niet altijd duidelijke adviezen 
over pijnstilling, waardoor kinderen onnodig oorpijn kunnen 
houden, hetgeen kan leiden tot onnodige herconsulten en 
antibioticavoorschriften.

ONDERZOEKSVRAAG
Leidt een scholing voor huisartsen, gericht op pijnbestrijding 
bij kinderen met OMA, tot een afname in oorpijnscores, ver-
geleken met standaardzorg?

METHODE
Tussen februari 2015 en mei 2018 voerden wij een pragma-
tisch, clustergerandomiseerd onderzoek uit in 37 praktijken 
door heel Nederland (interventie n = 19; controle n = 18). 
Drieëntachtig huisartsen en 11 huisartsen-in-opleiding 
includeerden 224 kinderen met OMA (interventie n = 94; 
controle n = 130). Huisartsen in 
de interventiepraktijken kregen 
een ‘blended learning’ aangeboden 
(online training en praktijkvisite). 
De interventie leerde huisartsen om, 
aan de hand van een informatiefol-
der, pijnbestrijding tot in detail te 
bespreken met ouders, én de pijn-
medicatie (paracetamol en zo nodig 
ook ibuprofen bij onvoldoende effect 
van paracetamol alleen) ook voor 
te schrijven, gedoseerd op gewicht. 
Huisartsen in de controlepraktijken 
boden gebruikelijke zorg. De pri-
maire uitkomstmaat was de gemid-
delde oorpijnscore (schaal 0 tot 10) 
gedurende de eerste drie dagen, zoals 
gerapporteerd door ouders.

RESULTATEN
Van 209 kinderen (93,3%) beschikten 
we over primaire uitkomstdata. De 
gemiddelde oorpijnscore geduren-
de de eerste drie dagen was gelijk 
in beide groepen (4,66 versus 4,36; 
gecorrigeerd verschil -0,05; 95%-BI 
-0,93 tot 0,83), terwijl het gebruik 
van pijnstillers, voornamelijk ibu-
profen, in deze dagen hoger was in 

de interventiegroep. Kinderen in de interventiegroep kregen 
bij het eerste consult minder antibiotica (gemiddeld aantal 
0,23 versus 0,39; gecorrigeerde rate ratio (aRR) 0,66; 95%-
BI 0,43 tot 1,03), maar aan het eind van 28 dagen follow-up 
was dit aantal gelijk (gemiddeld aantal 0,43 versus 0,47; aRR 
0,97; 95%-BI 0,68 tot 1,38). Kinderen in de interventiegroep 
gingen vaker terug naar de huisarts vanwege OMA-gerela-
teerde klachten: gemiddeld aantal herconsulten 0,70 versus 
0,41 (aRR 1,73; 95%-BI 1,14 tot 2,62). Overige secundaire 
uitkomstmaten verschilden niet.

CONCLUSIE
Een scholing voor huisartsen, gericht op pijnbestrijding bij 
kinderen met OMA, leidde er weliswaar toe dat ouders hun 
kind meer pijnstilling gaven, in het bijzonder ibuprofen, 
maar had geen lagere oorpijnscores tot gevolg. Derhalve 
adviseren wij ibuprofen niet routinematig toe te passen in de 
behandeling van OMA totdat toekomstige onderzoeken dui-
delijk aantonen dat de voordelen tegen de eventuele nadelen 
opwegen.
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Vermoeden van kindermishandeling in de huisartsenpraktijk: hoe komt het tot stand en 
wat gebeurt er daarna? 
Erik Stolper

INLEIDING
Kindermishandeling is een wijdverspreid fenomeen, komt in 
alle landen en culturen voor en blijft onontdekt in 90% van de 
gevallen. 80% van de gerapporteerde gevallen van kindermis-
handeling betreft emotionele verwaarlozing. In Nederland zijn 
118.000 kinderen (3% van alle kinderen) jaarlijks slachtoffer 
van kindermishandeling, resulterend in jaarlijks 50 doden. 
Huisartsen rapporteren slechts 1-3% van alle gevallen van 
kindermishandeling aan het Meldpunt Veilig Thuis (VT). 
Onbekend is waarom huisartsen zo weinig melden. Daarom 
onderzochten wij ervaringen van huisartsen met kindermis-
handeling. De studie is afgerond.

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe ontstaat het vermoeden op kindermishandeling in het 
diagnostisch denkproces van huisartsen? Wat doen huisartsen 
met dit vermoeden en welke moeilijkheden ervaren zij?

METHODE
Kwalitatieve onderzoeksmethodiek: in 4 focusgroepen namen 
26 huisartsen (16 vrouwen) deel aan het onderzoek. De huis-
artsen kwamen uit heel Nederland, werkten in de stad of op 
het platteland en verschilden in praktijkervaring. NVivo werd 
gebruikt voor thematische inhoudsanalyses van de uitgetypte 
focusgroepinterviews.

RESULTATEN
Het vermoeden op kindermishandeling werd getriggerd door 
een niet-pluisgevoel, een idee dat er iets niet klopte in het 
verhaal, een vreemde klacht of opvallend symptoom of een 
ongemakkelijk aanvoelende observatie in de spreekkamer. De 
verdenking op kindermishandeling maakte de onderzochte 
huisartsen alert op andere signalen, deed hen meer en andere 
vragen stellen en leidde tot gerichter lichamelijk onderzoek 
van het kind. De contextuele kennis van de huisarts was 
belangrijk in de afweging kinderhandeling of niet. Gevallen 
van seksueel misbruik of lichamelijk geweld werden door 
de deelnemende huisartsen gemeld aan VT maar er werd 
niet frequent gemeld. De huisartsen signaleerden regelmatig 
kinderen van goedwillende ouders met weinig opvoedkundige 
vaardigheden en/of in sociaaleconomisch moeilijke omstan-
digheden, leidend tot emotionele verwaarlozing of lichame-
lijke problematiek. Gebruikmakend van de arts-patiëntrelatie 
bouwden de huisartsen een steunend netwerk van eerstelijns 
professionals op rond zo’n gezin om de situatie te verbeteren. 
Soms werd een kinderarts geconsulteerd voor meer diagnos-
tische duidelijkheid. De onderzochte huisartsen worstelden 
met vragen als ‘hoe ga ik om met een verschil in mijn waarden 
en normen over opvoeding en die van ouders?’ en ‘wanneer 
mag ik een melding niet langer uitstellen, al gaat dat ten koste 
van de vertrouwensrelatie?’ Soms dreigden zij ouders met een 
VT-melding als zij hun aanpak niet verbeterden. De deelne-
mende huisartsen vonden dat zij alert waren op het signaleren 
en aanpakken van kindermishandeling, maar vertelden ook 
over gemiste casuïstiek. De waardering voor VT liep nogal 
uiteen.

CONCLUSIE
Een hele reeks triggers waaronder het niet-pluisgevoel, leidt 
tot het vermoeden kindermishandeling en nader onder-
zoek. Het lage percentage meldingen van huisartsen aan VT 
betekent niet dat zij kindermishandeling weinig opmerken. 
Het overgrote deel van kindermishandelingscasuïstiek betreft 
emotionele verwaarlozing waar huisartsen, gebruikmakend 
van de arts-patiënt relatie en met hulp van regionale professi-
onals, proberen de opvoedingssituatie te verbeteren, in eerste 
aanleg zonder betrokkenheid van VT.
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Ziektelastmeter COPD tijdens het consult/COPD-patiënt samen met zorgverlener aan 
het roer 
Danny Claessens

INLEIDING
De ziektelastmeter is een instrument dat bestaat uit een korte 
gevalideerde vragenlijst en een aantal objectieve parameters, 
die samen de integrale gezondheidstoestand van de COPD-
patiënt visueel weergeven en waarmee behandelopties worden 
aangedragen. Het is een zeer bruikbaar instrument in de 
dagelijkse COPD-zorg die zelfmanagement van de COPD-
patiënt bevordert en de zorg daarmee patiëntgerichter maakt.

ONDERZOEKSVRAAG
Beoordelen van het effect van de ‘Ziektelastmeter COPD’ 
op de ziektespecifieke kwaliteit van leven bij patiënten met 
COPD.

METHODE
Een clustergerandomiseerd onderzoek in 39 Nederlandse 
huisartsenpraktijken en 17 ziekenhuizen bij 357 patiënten met 
COPD. De interventiegroep maakte gebruik van de ziekte-
lastmeter en de controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg. In 
totaal werden de patiënten 18 maanden gevolgd. De primai-
re uitkomstmaat was het aantal patiënten met een klinisch 
relevante verbetering op de ziektespecifieke kwaliteit-van-le-

venvragenlijst, de St George’s Respiratory Questionnaire 
(SGRQ). Secundaire uitkomstmaten waren onder andere de 
SGRQ-totaalscore en de ‘Patient assessment of chronic illness 
care’ (PACIC)-score.

RESULTAAT
Na 18 maanden was er een statistisch significant en klinisch 
relevante toename in de SGRQ-score bij 49 patiënten (34%) 
in de interventiegroep en bij 33 patiënten (22%) in de con-
trolegroep (OR 1,85; 95%-BI 1,08 tot 3,16). Patiënten in de 
interventiegroep ervoeren een hogere kwaliteit van zorg dan 
die in de controlegroep (verschil in PACIC-score 0,32; 95%-BI 
0,14 tot 0,50).

BESCHOUWING
De Ziektelastmeter COPD kan tijdens het consult als in-
strument worden gebruikt om de gezondheidstoestand van 
de patiënt in kaart te brengen en te monitoren en zodoende 
de patiënt te begeleiden in het maken van een individueel 
zorgplan. Dit leidt tot een toename van de ziektespecifieke 
kwaliteit van leven en een hogere kwaliteit van zorg. ■

 Foto: Shutterstock 
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Nieuws

Het netwerk voor acute zorg – waaronder de spoedeisende 
hulp (SEH), huisartsenposten (HAP) en de ambulancedienst 
– bemerkt de laatste jaren een sterke toename in drukte. Om 
de spoedzorg in de toekomst toegankelijk te houden is sa-
menwerking het sleutelwoord. Dit nieuwe onderzoek levert 
een bijdrage aan het akkoord ‘zorg op de juiste plek’.

InEen en Ambulancezorg Nederland zijn een traject gestart 
om de samenwerking tussen de HAP en ambulancediensten te 
bevorderen.1-4 Door zorgcoördinatie, waarbij zorgprofessionals 
van verschillende organisaties met elkaar samenwerken om 
het zorgsysteem efficiënter te maken, hopen zij een stap in de 
goede richting te zetten. Bundeling van krachten uit verschil-
lende regio’s en ondersteuning vanuit de landelijke koepels 
kunnen het proces van verdere samenwerking versnellen. In 
verschillende regio’s zijn of worden projecten gestart onder 
de gezamenlijke noemer ‘Springplank-projecten’. Elke regio 
bepaalt zelf de inrichting van zijn project. De onderzoekers 
evalueren deze projecten op basis van triple aim: verbetering 
van de ervaring van patiënten en zorgprofessionals, verbete-
ring van de gezondheid op populatieniveau en tegelijkertijd 
verlaging van de kosten per capita.5 Het doel van het onder-
zoek is de ontwikkeling van een framework, zodat spoedzorg-
projecten in de toekomst op een eenduidige manier kunnen 
worden geëvalueerd. 
Verder wordt onderzoek verricht naar zelfverwijzers die 
overdag in twee ziekenhuizen in Den Haag op de DagHAP 

worden geholpen. Dit zijn eigenlijk patiënten die eerste-
lijnszorg van hun eigen huisarts hadden kunnen krijgen. De 
kenmerken en motivaties van deze DagHAP-gebruikers zijn 
nog onbekend. Door deze in kaart te brengen, kunnen aan-
bevelingen volgen om de toegankelijkheid van de spoedzorg 
te verbeteren.
De onderzoekers belichten verschillende facetten van het 
netwerk voor acute zorg, evalueren projecten en doen aanbe-
velingen voor een duurzamer spoedzorg. Zij streven ernaar de 
toegankelijkheid van spoedzorg voor patiënten te borgen en 
de werkdruk van onder andere huisartsen te verlagen. De eer-
ste resultaten van dit onderzoek zijn zojuist gepubliceerd.6 ■

LITERATUUR
1. Moskop JC, Sklar DP, Geiderman JM, Schears RM, Bookman KJ. 

Emergency department crowding, part 1 - concept, causes, and 
moral consequences. Ann Emerg Med 2009;53:605-11.

De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Lopend onderzoek

Nieuw onderzoek naar duurzame spoedzorg
Naomi Minderhout

Minderhout RN. Nieuw onderzoek naar duurzame spoedzorg. Huisarts Wet 
2019;62(8):70.DOI: 10.1007/s-12445-019-0215-7.
LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde & LUMC-Campus Den 
Haag: R.N. Minderhout, aiotho, r.n.minderhout@lumc.nl. www.lumc.nl/org/ 
campusdenhaag.
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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NHG 3.0 zoekt frisse 
denkers
Het NHG is volop in ontwikkeling. Met ons 
strategisch programma NHG 3.0 professionalise-
ren en vernieuwen we ons genootschap naar de 
moderne tijdgeest. Dit doen we samen met u, 
want het NHG is van en voor de huisarts. Graag 
ontwikkelen we samen met u visie op de 
toekomst van de huisartsenzorg. Durft u zich te 
laten inspireren door ruime denkers, trendwat-
chers, technici en wetenschappers binnen en 
buiten de huisartsgeneeskunde?
Het is misschien even wennen, maar het NHG is 
niet meer de klassieke wetenschappelijke 
vereniging die vanuit een ivoren toren de huisarts 
voorschrijft wat hij moet doen. Liever spreken we 
leden aan op hun passie voor het vak. 
Van het NHG-bureau vraagt dit ondernemer-
schap, innovatie, creativiteit en een andere 
manier van (samen)werken met huisartsen. 
Onze leden actief betrekken, met hen vooruit 
kijken, loslaten en accepteren dat kiezen ook 
doet verliezen. Met elkaar de schouders 
eronder, trots uitstralen en beter aansluiten op 
de behoeften vanuit de huisartsenpraktijk. 
NHG 3.0 leidde het afgelopen half jaar tot een 
paar aardige resultaten, zoals een aantrekkelijker 
lidmaatschap voor aios en starters, een animatie 
over het ontwikkelen van standaarden en onze 
programma’s zichtbaar in het digitale jaarplan 
2019. Volop in ontwikkeling is ook ons NHG 
Kenniscentrum Huisartsgeneeskunde, waar u 
veel inhoudelijke informatie kunt vinden en 
vragen kunt stellen. En uiteraard de digitalise-
ring van onze richtlijnen op www.richtlijnen.
nhg.org. Maar we willen meer.
Heeft u zin om mee te denken over het 
zorglandschap, de organisatie van het NHG, of 
de toekomst van de huisarts vanuit inhoudelijk 
perspectief? Dan bent u van harte welkom! 
Stuur een mail naar kenniscentrum@nhg.org 
onder vermelding van ‘NHG 3.0 frisse denker’.

Swanet Woldhuis, clusterhoofd NHG Kennis
centrum en strategisch programmamanager 
NHG 3.0, schreef deze maand de gastcolumn

NHG partner van artsportaal

We leven steeds meer in een digitale wereld. Ook de huisarts vindt medische informatie voorname-
lijk digitaal. Door de hoeveelheid aan informatie is het overzicht soms ver te zoeken. Artsportaal 
structureert de beschikbare medische informatie op internet en plaatst deze op één platform. Een 
medische zoekmachine voor artsen die toegang biedt tot informatie van vele instanties zoals het 
RIVM, Farmacotherapeutisch Kompas en Oncoline. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de 
informatie staan daarbij voorop. Een samenwerking tussen artsportaal en het NHG kon daarom ook 
niet uitblijven. Vanaf nu trekken zij samen op in het inhoudelijk ondersteunen van huisartsen tijdens 
het werk. 
Meer informatie over artsportaal vindt u op artsportaal.nl.

Net klaar en nu al bijblijven!
Ben je afgestudeerd of studeer jij binnenkort af? Als beginnend huisarts kun je wel wat ondersteu-
ning gebruiken. Allerlei vragen, beslissingen en keuzes komen op je af. 
Ook als beginnend huisarts is lidmaatschap van het NHG onmisbaar. Daarom kun je nu extra 
voordelig lid blijven. Voor maar € 299,-* heb je toegang tot een volwaardig lidmaatschap. Dat is 
toegang tot een enorme hoeveelheid praktische kennis, voordeel en relevante updates! Houd je 
mailbox in de gaten of ga gelijk naar nhg.org/starters Zo geregeld!

* Gebaseerd op één contributiejaar

kort nieuws

JE PARTNER
IN DE PRAKTIJK
NET AFGESTUDEERD? WORD NU EEN JAAR
LANG LID VAN HET NHG VOOR MAAR 299,-

Het tekenen van de 

overeenkomst tussen NHG 

en artsportaal door Thomas 

Mancini (links, bestuurder 

Stichting artsportaal), Rob 

Dijkstra (midden, 

oud-bestuursvoorzitter 

NHG), Pim Keurlings (rechts, 

bestuurder Stichting 

artsportaal) en Swanet 

Woldhuis (ontbreekt op de 

foto, clusterhoofd NHG 

Kenniscentrum).
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Continuïteit van zorg
Op het moment dat de informatie vers in je 

hoofd zit, kun je het best erover communice-
ren. Dat is in je eigen voordeel en in het 

voordeel van de patiënt, want zo zorg je voor 
continuïteit van zorg.

Beter communiceren
Elke huisarts kan meehelpen aan betere 
communicatie. Zie de praktische online 

HASPviewer met checklists voor 
 verwijsberichten en updates. In de Kern staat 

de overdrachtsinformatie voor continuïteit. 
Focus daar dus op. Zie ook Richtlijn HASP.

Carinke Buiting, arts, registerinformaticus, wetenschappelijk 

medewerker NHG, auteur Richtlijn Informatie-uitwisseling 

tussen Huisarts en Specialist (HASP) en expert  

in veranderkunde in zorg-IT.

Foto: Dick Holthuis

Hoe verbeter je informatie-uitwisse-

ling tussen huisarts en specialist? 

Carinke Buiting (NHG): “Ga om de 

tafel in je regio voor een aanpak die 

bij jullie situatie past.”

Stegmann et al. schrijven over de kwaliteit 
van de onderlinge verwijsbrieven. Wat 
vind jij van hun adviezen?
Carinke Buiting: “Stegmann et al. noemen in 
dit nummer belangrijke verbeterpunten voor 
informatie-uitwisseling, zoals in verwijsberich-
ten je ‘reden van verwijzing’ noemen, en 
informatie beter toesnijden op de ontvanger, 
de specialist. De Richtlijn Informatie-uitwisse-
ling tussen Huisarts en Specialist (HASP) 
(2017) helpt daarbij en is landelijk onderschre-
ven door alle 26 medisch specialismen. Maar 
een richtlijn garandeert geen verandering. Het 
vergt vertaling naar jouw regio, naar jullie 
huisartsen, ziekenhuizen en hun medische 
specialismen, met hun eigen regionale 
IT-landschap, afspraken, en sterke en zwakke 
punten. Een complexe interventie dus.”

Hoe kan het NHG helpen?
“Het NHG helpt met implementatie, maar we 
laten de regie aan de regio. Bij de startsessie in 
een van de regio’s zaten alle partijen aan tafel: 
huisartsen, specialisten, ziekenhuismanagers, 

applicatiebeheerders, IT-leveranciers, de 
netwerkdienstleverancier, de implementatiemana-
ger. Iedereen mocht beren op de weg noemen: 
redenen waarom implementatie van de richtlijn 
HASP zou mislukken. Tot onze schrik leverde dat 
in 1 uur al 100 beren op. Maar doordat iedereen 
aan tafel zat, konden we sommige beren meteen 
verjagen. Zoals de arts die dacht dat zijn 
IT-systeem niet het moment voor updates zou 
kunnen aangeven. De leverancier die erbij zat, zei: 
‘Geen probleem, dat kunnen we best oplossen’. 
Ook ontdek je samen succesfactoren, zoals een 
gezaghebbend specialist die het voortouw neemt 
en collega’s enthousiasmeert voor verandering. 
Sommige beren pak ik landelijk aan, bij het NHG. 
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een tool die 
aangeeft hoe goed een verwijsbrief is.”

Wat is cruciaal voor verandering?
“Alle partijen in je regio erbij betrekken. Want 
betere communicatie over patiënten krijg je niet 
door alleen IT te veranderen, of alleen procedures, 
of alleen mensen. Je kijkt bij elkaar in de keuken en 
vertaalt frustraties over en weer in op te lossen 
zaken om samen HASP na te leven. 
Niet alle beren kun je meteen verjagen. Het NHG 
helpt met verwachtingsmanagement: de 
belangrijkste doelen eerst, steeds tussenstappen 
bepalen, en per stap successen meten. Als huisarts 
kun je de verwijsreden beter gaan omschrijven, 
maar win je nog meer als de specialist ook tijdig 
berichten gaat terugsturen. Dat scheelt je veel 
werk, geeft meer werkplezier en meer continuïteit 
van zorg.”

Lees ook: ‘Maak van je verwijsbrief geen 
troebele SOEP’ van Mariken Stegmann et al. 

(Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s-12445-019- 
0216-6).

“GA OM DE TAFEL”

“Tot mijn schrik zagen ze 
100 beren op de weg”

Samen met specialisten
Zelf meewerken aan betere communicatie in 

de regio tussen huisartsen en specialisten? 
Zoek een kaderhuisarts Beleid en Beheer in de 
regio (expertgroep BOHAG), of neem contact 

op met het NHG: c.buiting@nhg.org. 
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IN MEMORIAM JOB DEN BOER
Op 4 juli 2019 overleed op 55-jarige 

leeftijd Job den Boer aan de gevolgen 

van een hersentumor. Job was ruim 

 twintig jaar als (niet praktiserend) 

huisarts werkzaam bij het NHG.

In die twintig jaar heeft Job veel voor het NHG 
betekend. Zijn aandachtsgebied was de chroni-
sche en complexe zorg. Hij was intensief 
betrokken bij de implementatie van richtlijnen 
zoals astma, COPD, cardiovasculair risicomanage-
ment en hartfalen. Overstijgende onderwerpen als 
multimorbiditeit en ouderenzorg zette hij binnen 
het NHG op de kaart. Hij volgde het ontwikke-
lingsproces van deze richtlijnen op de voet en gaf 
waar nodig advies over de praktische toepasbaar-
heid voor huisartsen en later ook praktijkonder-
steuners.
Hij stond aan de wieg van de protocollaire boeken 
van het NHG waarin hij heel nauwkeurig het 
zorgproces beschreef en ook voor de praktische 
invulling zorgdroeg in protocollen en handvatten 
voor praktijkondersteuner en huisarts. Hij zocht 
daarin altijd de samenwerking op met relevante 
stakeholders als de V&VN, NVvPO, Ineen en 
kaderhuisartsen.
De laatste periode voor zijn ziekte stortte hij zich 
op het praktisch uitwerken van de NHG-Richtlijn 
infectiepreventie. Job stond ook hierbij aan de 
basis van de onlangs uitgekomen NHG-Praktijk-
kaarten over dit onderwerp. Een paar weken voor 
zijn overlijden wist hij met zijn nauwkeurige blik 

nog een kleine fout eruit te halen waar veel 
anderen overheen gekeken hadden.
Daarnaast was hij kritisch en ging de discussie aan 
over onder andere de preventieparadox en de 
toenemende aandacht voor procedurele aspecten 
ten koste van de persoonlijke aandacht voor de 
patiënt. Job zette binnen het NHG de discussie 
over positieve gezondheid en persoonsgerichte 
zorg op de kaart.
Job had een bijzondere combinatie van nauwkeu-
righeid en toch oog voor het grotere geheel. Zijn 
precisie kon hij goed inzetten bij het meewerken 
aan de ICT-producten voor huisartsen als 
registratieprotocollen (Prodigmo), Bepalingenclus-
ters en Diagnostische Bepalingen, waarmee in een 
HIS uitslagen van onderzoeken zijn vast te leggen. 
Job was een bevlogen collega, die als geen ander 
met kritische doch positieve blik zijn visie op de 
huisartsenzorg deelde met zijn collega’s. Hij 
besprak en beschreef nauwkeurig waar het knelt 
in de zorg, wat kwalitatief goede huisartsenzorg 
betekent en wat we als NHG daaraan zouden 
moeten doen.
Naast inhoudelijk werk zette Job zich in voor het 
NHG als organisatie. Hij bemoeide zich actief met 
documentbeheer, de website, het NHG als 
lerende organisatie en de ondernemingsraad. In 
zijn rol als voorzitter voerde hij belangrijke 
veranderingen door in het werk, de werkwijze en 
de rol van de ondernemingsraad. Zo zorgde hij 
voor de komst van een ambtelijk secretaris, een 
professionaliseringsslag voor de raad.
Met veel bewondering hebben wij Job in zijn 
ziekteproces gevolgd. Daarin gaf hij het voorbeeld 

van wat de bedoeling is van positieve gezondheid. 
Hij wilde vooral aangesproken worden op wat hij 
nog wel kon en belangrijk vond.
Met zijn overlijden gaan wij nu definitief een fijne, 
inspirerende collega missen.

Namens alle NHG-collega’s,
Vroon Pigmans, huisarts, senior wetenschappelijk 
medewerker
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Colofon NHG Forum

Redactie: NHG-bureau. Met bijdragen van Fijtje Koets, Susan Umans 

(tekst) en Margot Scheerder (foto’s en beeldredactie). Eindredactie en 

contact:  Susan Umans, s.umans@nhg.org; 088 - 506 55 00.

NHG Forum is een uitgave van het NHG-bureau. Voor het colofon 

van het wetenschappelijke deel van Huisarts & Wetenschap blader 

vier pagina’s terug.

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

Lidocaïnepleister
Een lidocaïnepleister kan een optie zijn of lidocaïne onder 
een Tegaderm. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de plek 
waar het zit. Ook is capsaïcinecrème een optie, al kan dat 
wel een pittige behandeling zijn. Amitriptylinecrèmes of 
andere crèmes bij neuropathische pijn zijn via neuropathie.
nu te bestellen via een speciaal receptenformulier.
Huisarts in Friesland

Virtual reality
Er is een nieuwe behandeling beschikbaar voor mensen met 
chronische pijn (het maakt niet uit welke pijn): via virtual 
reality kunnen patiënten meer leren over hoe pijn werkt en 
hebben al veel patiënten een flinke vermindering van hun 
klachten gekregen. Je kunt kijken op reducept.nl waar de 
behandeling beschikbaar is. Het is nu nog vooral op 
pijnpoli’s en bij fysiotherapeuten beschikbaar als onderdeel 
van de behandeling.
Huisarts in Friesland

Fentyoïnecrème
Een alternatief zou ook fenytoïnecreme kunnen zijn, die goed 
lijkt te helpen bij neuropathische pijn. Informatie hierover is 
te verkrijgen bij het Instituut voor neuropathische pijn in 
Bilthoven. Daarnaast zijn er artsen die goed effect zien met 
homeopathische medicatie, individueel gekozen door een 
geregistreerd homeopathisch arts (AVIG-geregistreerd).
Huisarts n.p. in Noord-Holland

 ∂ De teksten zijn bewerkt; zie HAweb Ledenforum 
voor de volledige teksten.

Ernstige post
herpetische pijn
 “Ik heb een 68-jarige patiënte in de praktijk met ernstige postherpetische pijn sinds 
circa 1,5 jaar.” Zo begint Grietje Feenstra, hidha in een duopraktijk in Noord-Nederland 
haar post. “We hebben al van alles geprobeerd, ze is op de pijnpoli geweest, heeft veel 
medicatie en bijvoorbeeld CBD-olie geprobeerd. De medicatie die ze nu gebruikt is niet 
afdoende en de pijn is dermate erg dat het voor haar zeer beperkend en invaliderend is. 
Het beheerst haar leven. Is er misschien iemand die weet of er ergens in Nederland een 
specialist is op dit gebied waar ik haar naartoe zou kunnen verwijzen of die nog mee 
zou kunnen kijken?”
Het was een vraag van de patiënte zelf of Grietje niet eens te rade kon gaan bij collega’s. 
“Ze had zelf al heel veel op internet gezocht, was redelijk wanhopig. Het duurde even 
voor er wat reacties kwamen. Mijn oproep heeft op twee manieren geholpen. Er 
werden crèmes genoemd waarvan ik niet op de hoogte was, zoals amitriptylinecrème 
of fenytoïnecrème. Ook lidocaïne onder Tegaderm kende ik niet. Voor de patiënte was 
gebruik van een virtualrealitytraining als pijnbestrijding nieuw. Het viel samen met een 
tv-programma wat zij enige tijd geleden zag bij Omroep MAX over afleiding als 
pijnbestrijding, bijvoorbeeld door muziek.
Gisteren kwam de patiënte op het spreekuur en het lijkt erop dat ze in haar denken 
over de kwaal een soort omslag heeft gemaakt. Ze had steeds het idee dat haar kwaal 
over zou gaan, maar realiseert zich nu dat ze er waarschijnlijk nog jaren of haar hele 
leven last van blijft houden. Ze zoekt nu ook naar andere manieren van pijnbestrijding 
dan pijnstilling, zoals afleiding.”

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

• NHG-Standaard Pijn
• PIN Pijn
• Thuisarts.nl: pijn en pijnstillers, zenuwpijn, chronische pijn, gordelroos

Uitgelichte post HAweb Ledenforum

NHGInformatie pijn
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