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Redactioneel

Z
Risico van het vak

Zelden was er zoveel commotie over een 
richtlijn als over de CVRM-richtlijn: in de 
media en in de beroepsgroep gonst het. Een 
richtlijn van 498 pagina’s waarbij echt aan 
alles is gedacht: opportunistische screening, 
streefwaarden met aandacht voor ander 
beleid bij jongeren en ouderen, behandel-
schema’s, verwijscriteria, voorlichting en zelfs 
een, zij het wat kort, implementatieplan. Een 
richtlijn vol overwegingen en nuanceringen 
en met een stevige plek voor gedeelde besluit-
vorming. Chapeau voor de richtlijnmakers!
Waarom dan nog discussie? Die focust 
voornamelijk op één zin: bij patiënten met 
hart-vaatziekten < 70 jaar is de streefwaarde 
LDL-cholesterol nu ook voor de eerste lijn 
verlaagd van 2,5 naar 1,8. Een poldercom-
promis. Maar is dat compromis achteraf 
gezien wel zo’n goed idee met alle twijfels en 
vragen die het oproept? 
Twijfel of de wetenschap (en ook de weten-
schappelijke vereniging) nog te vertrouwen is. 
Of is, passend bij de tijdgeest, de wetenschap 
ook maar een mening van experts betaald 
door de industrie? Twijfel of de zorgkosten 
toenemen door meer verwijzing van patiën-
ten naar de duurdere tweede lijn voor het 
voorschrijven van de dure PCSK9-remmers. 
En twijfel in de spreekkamer. Ben ik als 
hulpverlener nog te vertrouwen als ik een 
richtlijn volg die negatief in het nieuws is 
geweest, of als ik deze op dit punt juist niet 
volg? Ook de patiënt zit met vragen: wat 
zijn mijn mogelijkheden, wat zijn de voor- 

en nadelen daarvan en wat betekent dat 
concreet in mijn situatie? Hier verwacht de 
patiënt een antwoord op. Lastige vragen, en 
getuige de stevige kritiek in dit nummer op 
de nieuwe streefwaarde, heeft ook de nieuwe 
generatie huisartsen hier moeite mee. 
Deze controverse vraagt inmiddels om 
risicomanagement op meerdere niveaus. De 
betrokken wetenschappelijke verenigingen 
doen dit door de rug recht te houden, ze 
pareren de kritiek stevig en gezamenlijk. 
En er was een wake-upcall wat betreft 
communicatie-, risico- en implementa-
tiemanagement. 
In de praktijk kunnen we het risico ma-
nagen door, met steun van de zorggroep 
en kaderhuisartsen, als huisartsen en prak-
tijkondersteuners op een lijn te gaan zitten. 
Door eenduidig en helder naar patiënten te 
communiceren. Verdiep je als praktijk erin, 
maak goede afspraken en maak gebruik van 
de gemaakte implementatiehulpmiddelen, zo-
als bijvoorbeeld de informatie op Thuisarts.nl. 
Want ook na het lezen van deze H&W blijven 
er open eindjes. Voor mij zou fire and forget, 
zoals Bruggink stelt, bij een grote groep best 
mogen met daarnaast echte gezamenlijke 
besluitvorming bij de groep met een hoog 
geschat recidiefrisico op hart- en vaatziekten. 
En laten we voor een stevige discussie en 
open eindjes niet bang zijn, dat mag en is ook 
het mooie (risico) van ons vak! ■

Ivo Smeele, hoofdredacteur
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Twee jaar na een intensief afvalprogram-
ma is een derde van de deelnemers met 
diabetes mellitus type 2 (DM2) nog in 
remissie. Dat blijkt uit een recente up-
date van een Brits eerstelijnsonderzoek 
onder obese, niet-insulineafhankelijke, 
recent gediagnosticeerde patiënten met 
DM2. Eerdere resultaten na 12 maanden 
lieten zien dat indertijd nog de helft van 
de deelnemers in remissie was.

Tussen 2014 en 2016 randomiseerden de 
onderzoekers 49 huisartsenpraktijken in 
een interventie- (n = 23) of controleprak-
tijk (n = 26). Uit 1510 geschikte patiën-
ten selecteerden zij 149 patiënten per 
onderzoeksgroep. De interventiegroep 
onderging een intensief programma dat 
was gericht op gewichtsreductie. Praktijk-
ondersteuners en diëtisten volgden een 8 
uur durende scholing over het program-
ma dat drie elementen bevatte: een streng 
dieet (850 kcal/dag), direct stoppen met 
antidiabetica (3 tot 5 maanden) en her-
introductie van voeding (6 tot 8 weken) 
– gevolgd door maandelijkse controleaf-
spraken die waren gericht op behoud van 
gezond gewicht. De controlegroep kreeg 
de gebruikelijke zorg. 
Na 24 maanden had 11% in de interven-
tiegroep en 2% in de controlegroep meer 
dan 15 kg gewichtsverlies (adjusted odds 
ratio (aOR) 7,49; 95%-BI 2,05 tot 27,32). 
Twaalf maanden eerder was dat nog 24% 
en 0% in respectievelijk de interventie- en 
controlegroep. Na 24 maanden was 36% 
in de interventie- en 3% in de controle-
groep (aOR 25,82; 95%-BI 8,25 tot 80,84) 
in remissie van DM2, gedefinieerd als 
HbA1C < 48 mmol/l na staken van alle 
antidiabetica. Na 12 maanden was dit nog 
respectievelijk 46% en 6%. Van de patiën-
ten die ≥ 15 kg gewicht verloren, bereikte 
70% remissie tegenover 5% van de patiën-
ten met 0 tot 5 kg gewichtsverlies. 
De follow-upresultaten van dit onder-
zoek onderstrepen nogmaals dat met 
een strikte interventie die is gericht op 
gewichtsreductie een aanzienlijk deel van 
de diabeten medicatievrij kan worden, en 

met ondersteuning ook kan blijven. Daar-
naast blijkt opnieuw dat gewichtsverlies 
de belangrijkste rol speelt in het bereiken 
van remissie. Van de voor de interventie 
gemotiveerde patiënten viel echter bijna 
een kwart uit en dat geeft wel aan hoe 
zwaar het is. ■

Lean MEJ, et al. Durability of a primary 
care-led weight-management intervention 
for remission of type 2 diabetes: 2-year 
results of the DiRECT open-label, clus-
ter-randomised trial. Lancet Diabetes 
Endocrinol 2019;7:344-55.

Veel diabeten blijven in remissie na intensief dieet
Jelle Himmelreich

Met een strikte interventie die is gericht op gewichtsreductie kan een aanzienlijk deel van de 
diabeten medicatievrij worden. Foto: iStock

Bijna alle vrouwen die werden be-
handeld voor niet-gemetastaseerde 
borstkanker hadden tot vijf jaar na 
de diagnose een of meerdere gezond-
heidsproblemen. De meeste klachten 
kwamen zowel kort als lang na de 
diagnose evenveel voor en vooral 
chemotherapie verhoogde de kans op 
gezondheidsproblemen. De vrouwen 
zochten voor de meeste klachten geen 
hulp. Dat blijkt uit een Nederlands 
vragenlijstonderzoek.

De onderzoekers brachten gezond-
heidsproblemen en gerelateerd zorg-
gebruik in kaart onder vrouwen die 
tussen 2012 en 2016 een borstoperatie 
hadden ondergaan wegens niet-geme-
tastaseerde borstkanker. Zij koppelden 
die gegevens aan de klinische gegevens 
van de Nederlandse kankerregistratie 
en bekeken deze tot vijf jaar na de 
diagnose. 
De onderzoekers benaderden 876 vrou-
wen, van hen reageerden er 404 (46%, 
mediane leeftijd 62 jaar). Behalve een 
borstoperatie kreeg 72% radiotherapie, 

Gezondheidsproblemen na behandeling 
niet-gemetastaseerde borstkanker
Hieke Barends
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Generieke medicijnen hebben een 
minder goede naam, maar werken even 
goed als merkvarianten op klinische 
eindpunten. Dit blijkt uit een analyse 
van grote databases van Amerikaanse 
zorgverzekeraars.

Merkmedicijnen vervangen door gene-
rieke middelen stuit op weerstand bij 
patiënten en zorgverleners vanwege het 
vaak wisselen en twijfel over de werk-
zaamheid. Onderzoekers gingen na of die 
twijfel terecht is.
Zij bekeken in databases van Ameri-
kaanse zorgverzekeraars het verschil 
in werkzaamheid tussen generieke en 
merkmiddelen tussen 2004 en 2015. Ze 
vergeleken amlodipine, amlodipine-be-
nazepril, quinapril, alendroninezuur, 
calcitonine, sertraline, escitalopram en 
glipizide. Als patiënten denken dat een 
generiek middel minder goed werkt, 
kan een tegenovergesteld placebo-effect 
optreden: het nocebo-effect. Daarom 
bekeken de onderzoekers ook generieke 
middelen die behalve de naam exact ge-

lijk zijn aan merkmiddelen, zogenaamde 
geautoriseerde generieke middelen. De 
klinische eindpunten waren opnames en 
diagnoses, bijvoorbeeld het aantal psy-
chiatrische opnames (bij escitalopram) en 
het aantal niet-vertebrale fracturen (bij 
alendroninezuur). 
Er zaten 1.313.161 gekoppelde paren in 
de analyse generieke middelen versus 
merkmiddelen en 2.264.774 in de analyse 
generieke middelen versus geautoriseer-
de generieke middelen. De generieke en 
merkvarianten van alendronaat, calci-
tonine, glipizide en quinapril verschil-
den qua werkzaamheid niet statistisch 
significant op klinische eindpunten. De 
generieke varianten van amlodipine en 
amlodipine-benazepril scoorden zelfs 
iets minder cardiovasculaire eindpun-
ten dan de merkversies, respectievelijk 
hazardratio (HR) 0,91 (95%-BI 0,84 tot 
0,99) en 0,84 (95%-BI 0,76 tot 0,94). Bij 
de generieke versies van escitalopram en 
sertraline traden iets meer psychiatrische 
opnames op dan bij de merkvarianten, 
respectievelijk HR 1,05 (95%-BI 1,01 

tot 1,10) en 1,07 (95%-BI 1,01 tot 1,14). 
Generieke versus geautoriseerde gene-
rieke middelen verschilden niet statis-
tisch significant op twaalf van de zestien 
klinische eindpunten. De overige drie 
eindpunten waren statistisch significant 
beter voor de generieke middelen en één 
eindpunt voor de geautoriseerd generieke 
middelen. 
Een beperking van het onderzoek is de 
retrospectieve opzet, waardoor niet kon 
worden gekeken naar confounders zoals 
laboratoriumwaarden, medicijnspiegels of 
bloeddruk.
Uit dit onderzoek blijkt dat generieke 
middelen net zo goed werken als hun 
merkvarianten. Dat is nuttige informatie 
om mee te nemen in de uitleg aan pati-
enten bij medicatiewisselingen en deze 
motiveert om deze moeilijke namen in de 
pen te houden. ■

Desai RJ, et al. Comparative effective-
ness of generic and brand-name me-
dication use: a database study of US 
health insurance claims. PLoS Med 
2019;16:e1002763. 

Generieke medicijnen even goed als merkvariant
Nicole Verbiest-van Gurp

Generieke medicijnen hebben een minder 
goede naam, maar werken even goed als 
merkvarianten. Foto: Shutterstock

49% chemotherapie, 57% anti-hormo-
nale therapie en 21% een okselklier-
verwijdering. Bijna alle respondenten 
(93%) rapporteerden gezondheidspro-
blemen: vermoeidheid (63%), muscu-
loskeletale klachten (71%), klachten 
van het centraal zenuwstelsel (66%) 
– waaronder problemen met geheugen, 
concentratie (43%) en tintelingen in 
handen en voeten (32%) – psychische 
klachten (53%), overgangsklachten 
(39%) en lokale klachten in de borstre-
gio (54%). Met name bij chemotherapie 
was er een statistisch significant (p < 
0,05) verband met diverse gezond-
heidsklachten. Toch zochten de vrou-
wen voor deze klachten niet het vaakst 
hulp. Zij deden dat wel voor fracturen 
(79%), maag-/buikklachten (51%) en 
huidproblemen (50%).

Huisartsen spelen een belangrijke rol 
bij de nazorg voor vrouwen die een 
borstkankerbehandeling hebben onder-
gaan. De NHG-Standaard Borstkanker 
bespreekt gezondheidsproblemen na 
behandeling, maar daarin ontbreekt 
informatie over een aantal veelvuldig 
genoemde klachten (zoals van het 
centraal zenuwstelsel) en over de groot-
ste risicofactor: chemotherapie. Als 
huisarts is het belangrijk oog te houden 
voor gezondheidsklachten als gevolg 
van de behandeling die er lang daarna 
vaak nog zijn. ■

De Ligt KM, et al. Patient-reported 
health problems and healthcare use after 
treatment for early-stage breast cancer. 
Breast 2019;46:4-11.
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Bijna 10% van de iatrogene infecties, 
zowel in het ziekenhuis als in de eerste 
lijn, bestaat uit urineweginfecties (UWI) 
door de aanwezigheid van een urineka-
theter. Een recente RCT laat zien dat het 
reinigen van de meatus met chloorhexi-
dine vóór het inbrengen van de katheter 
het risico op asymptomatische bacteriu-
rie en UWI aanzienlijk verlaagt.

Dit onderzoek liep in 2017 gedurende 4 
maanden in 21 Australische ziekenhuizen 
volgens een stepped-wedge design. In een 
initiële controleperiode van 8 weken werd 
bij katheterplaatsing de meatus gereinigd 
volgens de gangbare standaard met 0,9% 
NaCl-oplossing. In de daaropvolgende 
interventieperiode van 12 weken werd 
bij katheterplaatsing gereinigd met 
0,1% chloorhexidineoplossing. Aan het 
onderzoek deden 1642 patiënten > 2 jaar 
mee met een indicatie voor urinekathe-
terplaatsing, van wie 42% in de contro-
leperiode. Patiënten met een indicatie 
voor intermitterend katheteriseren of een 
suprapubische katheter kwamen niet in 
aanmerking voor deelname. 
Reiniging met 0,1% chloorhexidine-
oplossing resulteerde in een significante 
afname van asymptomatisch bacteriurie 
van 1 naar 0,68 per 100 catheterdagen 
(32% reductie); en significante afname 
van urineweginfecties van 0,45 naar 0,17 
(62% reductie). De onderzoekers rappor-
teerden geen bijwerkingen van chloor-
hexidinegebruik.
Dit onderzoek laat zien dat het reinigen 
van de meatus met 0,1% chloorhexidi-
neoplossing vóór het inbrengen van een 
urinekatheter de incidentie van asymp-
tomatische bacteriurie en UWI fors 
kan verlagen. Alhoewel het onderzoek 
plaatsvond in de tweede lijn valt te ver-
wachten dat reiniging met chloorhexidi-
ne ook in de eerste lijn een gunstig effect 
kan hebben. Huisartsen doen er goed 
aan vóór katheterplaatsing reiniging van 
de meatus met chloorhexidine 0,1% in 

plaats van NaCl 0,9% te overwegen; het 
Handboek Verrichtingen in de huisartsen-
praktijk laat de keus momenteel in het 
midden. ■

Fasugba O, et al. Chlorhexidine for meatal 
cleaning in reducing catheter-associated 
urinary tract infections: a multicentre 
stepped-wedge randomised controlled trial. 
Lancet Infect Dis 2019;19:611-9.

Minder UWI bij urinekatheter door reiniging met 
chloorhexidine
Rick van Uum

Bijna 10% van de iatrogene infecties, zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn, bestaat uit 
urineweginfecties (UWI) door de aanwezigheid van een urinekatheter. Foto: Shutterstock

Patiënten met reumatoïde artritis 
(RA) hebben na meer dan tien jaar 
nog steeds een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten (HVZ). Dat blijkt 
uit een Nederlands cohortonderzoek.

Het is al langer bekend dat RA een 
flinke risicofactor is voor het ontwik-
kelen van HVZ. Er zijn echter maar 
enkele onderzoeken beschikbaar over 
het langetermijneffect van RA op 
HVZ. Eerder konden de auteurs van 
dit artikel al incidentieratio’s voor de 
Nederlandse populatie geven na een 
follow-up van 3 jaar. In het verlengde 
hiervan vergeleken zij in dit onderzoek 
een cohort RA-patiënten (n = 326) met 

een cohort uit de algemene bevolking 
(n = 1869), met een mediane follow-up 
van respectievelijk 11 en 12 jaar.
Ten opzichte van de referentiegroep was 
er in de RA-groep een veel hogere in-
cidentie van HVZ (3,20 versus 1,36 per 
100 patiëntenjaren). Ook na correctie 
voor risicofactoren bleef RA over de ge-
hele follow-upduur een bijna tweemaal 
verhoogd risico geven, uitgedrukt in 
een hazardratio (HR 1,89; 95%-BI 1,40 
tot 2,46; p < 0,01). Er werd gecorrigeerd 
voor overige risicofactoren en daarom 
concluderen de auteurs dat de inflam-
matoire component van RA een blijven-
de, statistisch significante verhoging van 
het cardiovasculaire risico veroorzaakt. 

Blijvend risico op HVZ bij reumatoïde artritis
Niels vd Steen 
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De auteurs willen met name benadruk-
ken dat het risico op het ontwikkelen 
van HVZ door RA niet minder wordt na 
verloop van tijd. Dit vormt een verdere 
onderbouwing van de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement die 
adviseert om het HVZ-risico bij RA met 
een factor 1,5 te vermenigvuldigen. ■

Agca R, et al. Cardiovascular event risk 
in rheumatoid artritis is higher than in 
type 2 diabetes. J Rheumatol 2019 May 
15. DOI: 10.3899/jrheum.180726 [Epub 
ahead of print].

Patiënten met reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten.  Foto: Shutterstock

Stoppen met roken blijft een uitdaging, 
ook voor de adviserende huisarts. Een 
cochranereview levert nu bewijs van 
hoge kwaliteit dat mensen die een com-
binatie van nicotinevervangende midde-
len (NVM) gebruiken meer kans hebben 
om succesvol te stoppen dan mensen die 
maar één middel gebruiken. 

Ongeveer 22% van de volwassen Neder-
landers rookt. Roken is een belangrijke 
oorzaak van ziekte en sterfte, en stop-
pen verhoogt de levensverwachting en 
gezondheid. De NHG-Behandelrichtlijn 
Stoppen met roken adviseert een op de 
persoon afgestemde gedragsmatige inter-
ventie. Daarnaast kunnen hulpmiddelen 
tegen ontwenningsverschijnselen worden 
ingezet, met name als patiënten tien 
of meer sigaretten per dag roken of bij 
eerdere mislukte pogingen. Vanwege het 
gunstige bijwerkingenprofiel en de lage 
kosten zijn NVM dan de eerste keuze. 

Volgens de richtlijn 
zijn combinaties van 
toedieningsvormen 
mogelijk, maar niet 
per se beter. 
De auteurs van deze 
cochranereview ver-
geleken het effect van 
verschillende vormen, 
doses en schema’s van 
NVM om ten minste 
zes maanden te stop-
pen. De review om-
vatte 63 onderzoeken, 
met 41.509 vooral 
volwassen deelnemers 
die doorgaans ten 
minste 15 sigaretten 
per dag rookten. 
De combinatie van 
een nicotinepleister 
met een snelwerkend 
middel, zoals kauw-

gom of een zuigtablet, resulteerde in een 
hoger succespercentage dan een enkel-
voudige vorm (17% versus 14%; RR 1,25; 
95%-BI 1,15 tot 1,36). Pleisters van 21 mg 
waren effectiever dan die van 14 mg (RR 
1,48; 95%-BI 1,06 tot 2,08), maar deden 
niet onder voor pleisters van 42 mg (RR 
1,09; 95%-BI 0,93 tot 1,29). 
Negen onderzoeken leverden matig bewijs 
voor een gunstig effect van NVM vooraf-
gaand aan de stopdag in vergelijking met 
het gebruik vanaf de stopdag (RR 1,25; 
95%-BI 1,08 tot 1,44). De meeste onder-
zoeken vonden geen verschillen in bijwer-
kingen en verdraagzaamheid, hoewel de 
bewijskracht hiervoor laag was.
De kans om succesvol te stoppen is dus 
hoger bij een combinatie van twee NVM 
die worden gestart voor de stopdatum. ■

Lindson N, et al. Different doses, du-
rations and modes of delivery of nico-
tine replacement therapy for smoking 
cessation. Cochrane Database Syst Rev 
2019;4:CD013308.

Witte rook voor combinatie van nicotine
vervangende middelen
Gijs Baaten

Nicotinevervangende middelen zijn eerste keuze bij stoppen met 
roken. Foto: Shutterstock
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Nieuws

Huisartsen schrijven minder vaak 
cholesterolverlagers voor aan ouderen 
naarmate de leeftijd stijgt. Een recent 
Nederlands observationeel onderzoek 
laat zien dat dit niet geldt voor kwets-
bare ouderen: zij krijgen juist vaker een 
cholesterolverlager voorgeschreven. 

De auteurs onderzochten hoeveel 
ouderen cholesterolverlagers kregen 
voorgeschreven tussen 2011 en 2015. Zij 
correleerden deze gegevens aan leeftijd, 
kwetsbaarheid en comorbiditeit. Daar-
voor gebruikten zij data uit de Nivel Pri-
mary Care Database met daarin 244.328 
ouderen boven de 70 jaar, verspreid over 
415 Nederlandse huisartsenpraktijken. 
De jongste groep patiënten met hart- en 
vaatziekten (70 tot 74 jaar) kreeg het 
vaakst een cholesterolverlager voorge-
schreven (77,8%); bij het toenemen van 
de leeftijd daalde dit percentage tot 28,9% 
(> 91 jaar). Voor patiënten zonder hart- 
en vaatziekten gold hetzelfde (respectie-
velijk 37,4% en 12,2%). Opvallend was 
dat huisartsen juist kwetsbare ouderen, 
gemeten met de Drubbel-frailty index, 
vaker een cholesterolverlager voorschre-
ven. In de jongste leeftijdsgroep kreeg 
81,5% van de kwetsbare ouderen met 
hart- en vaatziekten een cholesterolver-
lager voorgeschreven, tegenover 63,3% 
van de vitale ouderen. In de oudste 
leeftijdsgroep was dit 31,3% versus 
15,3%. Eenzelfde trend is zichtbaar bij 
de kwetsbare ouderen zonder hart- en 
vaatziekten. Een verklaring is volgens de 
auteurs dat kwetsbare ouderen mogelijk 
vaker de huisarts bezoeken en dan vaker 
een cholesterolverlager krijgen voorge-
schreven. 
De nieuwe NHG-Standaard Cardio-
vasculair risicomanagement adviseert 
cholesterolverlagers bij patiënten boven 
de 70 jaar alleen te starten na een (recent) 
vasculair event bij patiënten met een 
voldoende hoog geschatte resterende 
levensverwachting. Bijwerkingen, afname 

van functie of kwaliteit van leven kunnen 
redenen zijn om te stoppen, juist bij 
kwetsbare ouderen. Tijd om eens kritisch 
te kijken naar de herhaalreceptuur bij 
deze groep. ■

Kleipool EEF, et al. Prescription patterns of 
lipid lowering agents among older patients 
in general practice: an analysis from a 
national database in the Netherlands. Age 
and Ageing 2019;48:577-82. 

Vaker cholesterolverlagers bij ouderen met 
verhoogde kwetsbaarheid
Laurine Alderlieste

Praten met de 
huisarts helpt 
bij klachten na 
kanker
Gerda van der Weele

Veel patiënten die kanker hebben 
(gehad) hebben de eerste jaren na de 
diagnose psychosociale klachten zoals 
angstige en depressieve gevoelens, 
vermoeidheid en/of relatieproble-
men. KWF Kankerbestrijding wijdde 
hieraan een publiekscampagne met als 
kernboodschap: ‘Praat erover’. Uit een 
evaluatie van de campagne blijkt dat 
mensen die hiervoor hulp zochten bij 
de huisarts daarbij veel baat hadden.

In opdracht van KWF Kankerbestrij-
ding onderzocht onderzoeksbureau 
Kantar in een representatieve steek-
proef onder 1640 volwassen (ex)-pa-
tiënten hoe zij met hun klachten 
omgaan. De onderzoekers vroegen de 
deelnemers of zij professionele hulp 
hadden gevraagd bij bovengenoemde 
klachten en zo ja, bij wie. De respon-
denten konden op een driepuntsschaal 
(ja/een beetje/nee) aangeven of de 
klachten na de gevraagde hulp waren 
verminderd of dat zij er beter mee 
konden omgaan.
Veel respondenten gaven aan dat het 
hen helpt om de huisarts om hulp te 
vragen. Illustratief is in dit verband 
het verhaal van ex-patiënt Dave: ‘Mijn 

Lees verder op pagina 13.

Juist bij kwetsbare ouderen zijn bijwerkingen, afname van functie of kwaliteit van leven rede-
nen om te stoppen met cholesterolverlagers.  Foto: Shutterstock



13SEPTEMBER 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

Nieuws

Statines verlagen het risico op hart- en 
vaatziekten. De afgelopen decennia 
zijn de behandelindicaties voor statines 
steeds ruimer geworden. Een modelle-
ringsonderzoek laat echter zien dat het 
volgen van de meest recente Europese 
richtlijnen voor cardiovasculair risico-
management (CVRM) leidt tot overbe-
handeling en hoge kosten.

Tussen 1987 en 2016 werden de 
CVRM-richtlijnen van de European 
Society of Cardiology (ESC)/European 
Atherosclerosis Society fictief toegepast op 
een cohort van gezonde Ieren (n = 4513). 
De onderzoekers hebben alle richtlijnen nu 
toegepast op de huidige situatie van het co-
hort (het cohort bleef dus gelijk in leeftijd 
en de prijzen van statines bleven gelijk).
Het aantal mensen uit het cohort dat vol-
gens de richtlijnen in aanmerking kwam 
voor behandeling met een statine als 
primaire preventie steeg van 8% in 1987 
naar 61% in 2016. De onderzoekers ver-
onderstelden hierbij dat ook alle mensen 

voor wie medicamenteuze behandeling 
slechts overwogen diende te worden me-
teen startten met een statine. Hoe groot 
het effect van deze veronderstelling was, 
wordt helaas niet beschreven. De jaarlijk-
se kosten in Ierland zouden volgens dit 

model stijgen van 13,9 miljoen euro in 
1987 naar 107 miljoen euro in 2016. 
Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste 
patiënten een number-needed-to-treat 
(NNT) van 30 acceptabel vinden. De 
onderzoekers berekenden per risicogroep 
wat de NNT zou zijn bij een relatieve risi-
coverlaging van 25% door statinegebruik. 
Het aantal patiënten dat volgens de 
richtlijn in aanmerking zou komen voor 
statinebehandeling én in een risicogroep 
viel met een acceptabele NNT was het 
hoogst in 2004 en 2007 (respectievelijk 
60 en 59%) en het laagst in 2012 en 2016 
(respectievelijk 40 en 41%).
De huidige NHG-Standaard CVRM lijkt 
qua medicamenteuze behandeldrempel 
het meest op de richtlijnen uit 2004 en 
2007 en lijkt hiermee terecht terughou-
dender dan de recentste ESC-richtlijnen 
in het adviseren van behandeling met 
statine. Hoewel dit onderzoek van een 
extreme situatie uitging, toont het aan dat 
er een grens zit aan het willen verlagen 
van risico’s. ■

Byrne P, et al. Statins for primary preven-
tion of cardiovascular disease: modelling 
guidelines and patient preferences based 
on an Irish cohort. Br J Gen Pract 2019; 
69:e373-e380.

Ruimere indicatie statines leidt tot overbehandeling
Hanneke Borgdorff

huisarts (…) belde na elke behandeling 
om te vragen hoe het met me ging en of 
ik hulp nodig had (...) voor psychische 
problemen, maar ook voor klachten en 
vragen op het gebied van seks en onze 
relatie; mensen in je omgeving (…) wil 
je daar niet altijd mee belasten. Ik heb 
hele fijne gesprekken met haar gevoerd. 
Die hebben me zeker geholpen. En het 
is fijn om te weten dat ik altijd bij haar 
terechtkan.’
Voor huisartsen is het goed te weten 
dat praten helpt en dat zij er voor deze 
patiënten echt toe doen. ■

https://www.kwf.nl/kanker/gevol-
gen-van-kanker/Pages/dave.aspxVoor huisartsen is het goed te weten dat zij 

er voor deze patiënten echt toe doen. 
 Foto: www.kwf.nl

Vervolg van pagina 10.

Er zit een grens aan het willen verlagen van risico's op hart- en vaatziekten door steeds 
ruimere behandelindicaties.  Foto: Hollandse Hoogte
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Onderzoek

INLEIDING
Eczeem is een veelvoorkomend probleem in de huisart-
senpraktijk. De prevalentie van seborroïsch, constitutio-
neel en contacteczeem samen is 198 per 1000 patiënten 
per jaar.1 Eczeem is chronisch, moeilijk te behandelen, 
recidiveert vaak en is hinderlijk voor de patiënt.2,3

De richtlijnen adviseren de acute fase te behandelen met 
lokale corticosteroïden.4,5 De sterkteklasse van het steroïd 
wordt dan stapsgewijs verhoogd bij matig eczeem en 
stapsgewijs verlaagd bij ernstig eczeem. Daarnaast is het 
belangrijk dagelijks een indifferent onderhoudsmiddel te 
gebruiken om de huid te hydrateren, te beschermen en te 
herstellen.6-8 Verder moet de patiënt goed geïnformeerd 
worden over correcte toepassing van de gebruikte midde-
len en over contact met water en zeep.6,9-11

Steroïden en indifferente onderhoudsmiddelen zijn 
beschikbaar als emulsie of crème (waterige basis), als vet-
crème of als zalf (> 80% vet).12 Zalven zijn het beste voor 
de droge huid. Doordat zalven occlusief zijn, houden ze 

Inleiding De richtlijnen adviseren eczeem in de acute fase te behandelen met lokale corticosteroïden en als on-
derhoudstherapie een crème of zalf te gebruiken. Een vettere substantie (vetcrème of zalf) beschermt 
de huid effectiever en bevordert de opname van steroïden, maar de richtlijnen benoemen deze voorkeur 
niet expliciet. Wij onderzochten voor verschillende soorten eczeem welke middelen en substanties 
huisartsen voorschrijven, en welke langetermijnstrategieën zij daarbij volgen.

Methode Uit de database van het Julius Huisartsen Netwerk selecteerden wij 600 dossiers van patiënten die in 
2014 seborroïsch, constitutioneel of contacteczeem hadden. We analyseerden over een periode van 
drie jaar welke medicatie werd voorgeschreven, welke behandelstrategie werd gevolgd en welke advie-
zen werden geregistreerd.

Resultaten Patiënten met constitutioneel eczeem namen het vaakst contact op met hun huisarts: gemiddeld 
4,7 keer in drie jaar. Corticosteroïden werden meestal voorgeschreven als crème of emulsie (55%), 
indifferente onderhoudsmiddelen als vetcrème of zalf (86%). Duidelijke patronen van stapsgewijze 
verhoging of verlaging van de steroïdklasse, of veranderingen in de voorgeschreven substantie, wer-
den zelden gezien.

Conclusie Huisartsen passen het behandelingsschema voor een patiënt met eczeem in het algemeen nau-
welijks aan. Bij corticosteroïden kiezen ze te vaak voor een waterhoudende substantie. Huisartsen, 
apothekers en patiënten moeten beter geïnformeerd worden over de voordelen van vethoudende 
preparaten.

De huisarts krabt zich achter de oren
Carla is havoleerling. Drie maanden voor haar eindexamen bezoekt 
ze uw spreekuur omdat haar atopisch eczeem weer opvlamt. 
‘Misschien zijn het de zenuwen voor mijn examen, maar ik heb 
vreselijke jeuk op mijn armen, benen en gezicht, en ik zie er niet 
uit. Niet dat ik u niet vertrouw, want uw hormooncrèmes hielpen 
vroeger wel, maar nu ben ik vier weken gestopt en zie ik er wéér zo 
uit! Heeft u niet iets sterkers?’
U inspecteert de huid in Carla’s elleboogplooien en knieholtes. Die 
is droog en gelichenificeerd, met duidelijke krabeffecten. In haar 
gelaat ziet u de karakteristieke paranasale squameuze roodheid. 
U krabt zich achter de oren en zegt: ‘Weet je, Carla, de laatste keer 
heb ik je triamcinoloncrème voorgeschreven en daarvóór heb je al 
eens sterkere hormooncrèmes gehad. Ik stel nu triamcinolonzalf 
voor. Dat smeert minder makkelijk dan crème en daarom heb 
ik het tot nu toe niet voorgeschreven. Verder wil ik je adviseren 
om dagelijks een onderhoudszalf te blijven gebruiken als je huid 
hersteld is; dat verkleint de kans op terugval.’

Zalf of crème?  
De behandeling van eczeem
Ilse Bakker, Alfred Sachs, Alike van der Velden
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vocht beter vast in de huid en worden werkzame bestanddelen 
zoals corticosteroïden beter opgenomen dan vanuit een crème 
of emulsie.13-15 Zalven verhogen dus de biologische beschik-
baarheid en daardoor kan een lagere steroïdklasse worden 
toegepast.16,17 Toch schrijven huisartsen bij voorkeur crèmes 
voor, want deze zijn gemakkelijker te gebruiken en daardoor 
beter voor de therapietrouw.18

Wij onderzochten het volgende:
1. welke klassen corticosteroïden schrijven Nederlandse huis-

artsen voor bij eczeem en in welke substanties?
2. welke substanties schrijven ze voor als indifferente onder-

houdsmiddelen?
3. passen ze stapsgewijze verhoging of verlaging van de 

steroïd klasse toe?
4. welke adviezen geven ze de patiënt?

METHODE
Design, patiënten en data
In de database van het Julius Huisartsen Netwerk, die alle 
elektronische patiëntendossiers bevat van 23 huisartsen-
praktijken in de regio Utrecht, selecteerden we uit het jaar 
2014 willekeurig 200 patiënten met seborroïsch eczeem, 200 
met constitutioneel eczeem en 200 met contacteczeem.19 We 
selecteerden dossiers waarin de ICPC-codes S86 (seborroïsch 
eczeem/roos), S87 (constitutioneel eczeem) of S88 (contact-
eczeem/ander eczeem) geregistreerd waren, en verzamelden 
verdere eczeemgerelateerde informatie over de betreffende 
patiënten tot 1 januari 2017. We extraheerden hun leef-
tijd, geslacht, het aantal consulten, de generieke namen van 
voorgeschreven medicatie (steroïden, onderhoudsbehande-
ling, antimycotica) en de uitleg en adviezen die in het dossier 
waren vastgelegd.
We keken of de huisarts de steroïdklasse in deze drie jaar had 
verhoogd of verlaagd, of de substantie had gewijzigd, en welke 
combinaties van middelen waren voorgeschreven. We analy-
seerden de uitkomsten per type eczeem en per leeftijdsgroep 
(kinderen < 18 jaar en volwassenen ≥ 18 jaar).

Analyse
We voerden de (statistische) analyse uit met SPSS 24.0 en 
Microsoft Excel. We analyseerden verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen in nominale en ordinale variabelen met 
de chikwadraattoets en berekenden oddsratio’s (OR) met 
95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI). Een p-waarde < 
0,05 beschouwden we als statistisch significant.
In de vrije tekst onderscheidden we algemene adviezen (ge-
ruststelling, uitleg over het chronische karakter, afwachtend 
beleid en te verwachten verbeteringen, wijzen op Thuisarts.nl, 
adviezen om niet elke dag, niet te heet en met minder zeep 
te douchen en niet te krabben), adviezen over het gebruik 
van corticosteroïden (duur, locatie, frequentie, hoeveelheid, 
verlaging van de steroïdklasse, bescherming tegen de zon), 
adviezen over onderhoudsmiddelen (de huid vet houden), 
follow-up (nieuwe afspraak inplannen, terugkomen als verbe-
tering uitblijft) en eventuele verwijzing.

WAT IS BEKEND?
■■ Bij eczeem zijn in de acute fase corticosteroïden nodig 

en vervolgens indifferente onderhoudsmiddelen.
■■ Zalven werken beter dan crèmes of emulsies: er verdampt 

minder vocht en de opname van steroïden is beter.
■■ Gebruik van een zalf maakt steroïdsparende behandeling 

mogelijk.
■■ Noch de NHG-Standaard Eczeem noch Thuisarts.nl be-

schrijven een voorkeur voor vettere substanties.

WAT IS NIEUW?
■■ Huisartsen schrijven meestal (86%) een vetcrème of zalf 

voor als onderhoudsbehandeling.
■■ Corticosteroïden worden meestal (55%) voorgeschreven 

in een substantie op waterbasis.
■■ Huisartsen en patiënten moeten beter worden geïnfor-

meerd over de voordelen van een vette basis bij corti-
costeroïden.

Tabel 1

Patiëntkenmerken (n = 579)

Kenmerk Seborroïsch eczeem Constitutioneel eczeem Contacteczeem Totaal

N 190 195 194 579
Man  94 (49%)  89 (46%)  77 (40%) 260 (45%)
Leeftijd < 18 jaar  25 (13%)  92 (47%)  30 (15%) 147 (25%)
Leeftijd (mediaan, uitersten)  39 (2-94)  21 (2-88)  45 (2-94)  33 (2-94)
Aantal contacten in drie jaar
 1 contact  41 (22%)  45 (23%)  56 (29%) 142 (25%)
 2 contacten  36 (19%)  33 (17%)  50 (26%) 119 (21%)
 3 contacten  23 (12%)  29 (15%)  27 (14%)  79 (14%)
 4-5 contacten  39 (21%)  37 (19%)  21 (11%)  97 (17%)
 6-10 contacten  35 (18%)  30 (15%)  27 (14%)  92 (16%)
 11-43 contacten  16 (8%)  21 (11%)  13 (7%)  50 (9%)

Alle cijfers zijn n (%), behalve leeftijd (jaren). Totaalpercentages kunnen door afronding hoger of lager zijn dan 100%.
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RESULTATEN
Van 21 patiënten (3,5%) waren de gegevens onvolledig, de 
overige 579 patiënten includeerden we in de analyses [tabel 
1]. Patiënten met constitutioneel eczeem bezochten hun huis-
arts het vaakst: gedurende de onderzoeksperiode hadden zij 
gemiddeld 4,7 consulten tegenover patiënten met seborroïsch 
eczeem 4,4 en patiënten met contacteczeem 3,9.

Voorgeschreven middelen
Tussen 2014 en 2017 werden in totaal 2608 recepten voor 
eczeem uitgeschreven, gemiddeld 1,5 per patiënt per jaar. 
Patiënten met constitutioneel eczeem kregen het vaakst een 
recept en ook het vaakst een corticosteroïd [online tabel 2]. 
Aan volwassenen met constitutioneel en contacteczeem werd 
significant vaker een corticosteroïd van klasse 3 of 4 voorge-

schreven dan aan kinderen (OR resp. 2,1 (95%-BI 1,4 tot 3,1) 
en 5,2 (95%-BI 2,2 tot 12,5)), maar kinderen met constitutio-
neel eczeem kregen vaker een corticosteroïd van klasse 3 of 4 
naarmate ze ouder waren (4% voor kinderen van 0-2 jaar, 29% 
voor kinderen van 12-18 jaar). Over het algemeen kregen kin-
deren vaker een onderhoudsmiddel en volwassenen vaker een 
combinatie van een corticosteroïd met een antimycoticum.
De [figuur] laat zien welke substanties de huisartsen voor-
schreven. Corticosteroïden werden meestal voorgeschreven 
als crème of emulsie (55%), onderhoudsmiddelen het vaakst 
als vetcrème of zalf (86%).
[Tabel 3] laat zien aan welke patiënten de huisartsen welke 
middelen voorschreven: 41% kreeg alleen een corticostero-
id, 5% alleen een onderhoudsmiddel en 43% kreeg zowel 
een corticosteroïd als een indifferent onderhoudsmiddel. 
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Figuur

Aantallen recepten voor corticosteroïden en indifferente onderhoudsmiddelen, onderscheiden naar substantie (zalf, vetcrème, emulsie of crème)

Tabel 3

Behandelstrategie per patiënt in drie jaar (n = 579)

Seborroïsch eczeem Constitutioneel eczeem Contacteczeem

N 190 195 194

Voorgeschreven middelen 148 186 178
 onderhoudsmiddel   6 (4%)  10 (5%)  11 (6%)
 onderhoudsmiddel + corticosteroïd  45 (30%) 118 (63%)  85 (48%)
 corticosteroïd  97 (66%)  58 (31%)  82 (46%)

Corticosteroïdschema 142 176 167
 eenmalig recept  51 (36%)  61 (35%)  82 (49%)
 klasse verhoogd  15 (11%)  19 (11%)  17 (10%)
 klasse verlaagd   5 (4%)  10 (6%)   7 (4%)
 herhaalrecept  45 (32%)  56 (32%)  41 (25%)
 twee klassen tegelijk  13 (9%)  16 (9%)  10 (6%)
 geen patroon  13 (9%)  14 (8%)  10 (6%)
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Tijdens de acute fase verdienen  
corticosteroïden in een vette basis  

de voorkeur

Patiënten met constitutioneel eczeem kregen het vaakst de 
combinatie (63%).
Een duidelijk beleid van stapsgewijze verhoging of verla-
ging van de steroïdklasse was zelden waarneembaar. Meestal 
ontving de patiënt slechts eenmaal een recept of werd dat 
herhaald met een steroïd van dezelfde klasse. Ook voor de 
onderhoudsmiddelen ontving de overgrote meerderheid 
slechts eenmaal een recept of bij herhaling dezelfde substantie. 
Bij slechts 7% van de patiënten werd de substantie veranderd 
(data niet getoond).

Adviezen en verwijzing
Kinderen kregen significant vaker algemene adviezen en 
adviezen over het gebruik van de middelen dan volwassenen 
[tabel 4]. De huisartsen hadden aan 23% van de volwas-
senen en aan 27% van de kinderen minstens eenmaal een 
vervolgafspraak aangeboden of geadviseerd terug te komen 
bij onvoldoende verbetering. In 7% van de dossiers was een 
(overweging tot) verwijzing naar een dermatoloog of kinder-
arts geregistreerd. In de helft van de dossiers van volwassenen 
bevatte de vrije tekst geen enkel advies.

BESCHOUWING
De patiënten in dit dossieronderzoek consulteerden hun huis-
arts gemiddeld meer dan eenmaal per jaar vanwege eczeem. 
Corticosteroïden werden het vaakst voorgeschreven. In 55% 
van de gevallen gebeurde dat als crème of emulsie. Indifferen-
de onderhoudsmiddelen werden meestal voorgeschreven als 
vetcrème of zalf.
De overgrote meerderheid van de patiënten leek stabiel; we 
zagen weinig aanpassingen van de steroïdklasse of de substan-
tie. Voor zover uitleg of advies geregistreerd werd, ging die 
meestal over de voorgeschreven medicatie.
Onze bevinding dat corticosteroïden in de eerste lijn voorna-
melijk als crème worden voorgeschreven, werd bevestigd in 
een Australisch onderzoek, dat uitkwam op 58%.20 In ons on-

derzoek werden de hogere steroïdklassen minder vaak voorge-
schreven aan kinderen. Een mogelijke reden is dat de (ouders 
van de) patiënt afkerig (zijn) is van corticosteroïden (‘corti-
cofobie’). In diverse onderzoeken is gebleken dat corticofobie 
bij 21 tot 73% van de patiënten een rol speelt.21,22 In ander 
onderzoek bleek dat slechts een minderheid van de patiënten 
enige kennis had van de verschillende klassen corticosteroïden 
en de bijbehorende (soms geringe) kans op bijwerkingen.23 
Adequate informatie kan helpen corticofobie te voorkomen en 
de therapietrouw te verbeteren.

Sterke punten en beperkingen
In dit dossieronderzoek is voor het eerst specifiek gekeken 
welke substanties huisartsen voorschrijven bij eczeem en niet 
alleen naar de ATC-codes van de voorgeschreven middelen. 
Daarbij hebben we het beleid bij de betrokken patiënten 
gevolgd over een periode van drie jaar, wat nuttige informatie 
oplevert voor het optimaliseren van behandelingsstrategieën.
Een beperking is dat de dossiers in de onderzochte periode 
niet noodzakelijkerwijs informatie bevatten over de behande-
ling direct na het stellen van de diagnose. Daardoor konden 
we niet vaststellen of de steroïdenklasse wel stapsgewijs ver-
hoogd of verlaagd was in het begin van de behandeling. Ook 
ontbrak informatie over de klinische presentatie, zodat we 
ernst en type van de huidlaesies, en eventuele verslechterin-
gen, niet konden achterhalen. Twee andere beperkingen zijn 
dat de huisartsen mogelijk niet alle adviezen hebben vastge-
legd in de dossiers en dat onderhoudsmiddelen niet alleen op 
recept maar ook vrij verkrijgbaar zijn bij apotheek of drogist. 

Tabel 4

Advies, informatie en verwijzing (n = 579)

< 18 jaar > 18 jaar OR (95%-BI) p

Adviezen en informatie
 algemeen 20% 13% 1,76 (1,1 tot 2,9) 0,02
 over onderhoudstherapie 35% 13% 3,64 (2,3 tot 5,7) < 0,001
 over corticosteroïden 31% 19% 1,92 (1,3 tot 2,9) 0,002
 over follow-up 27% 23% 1,25 (0,8 tot 1,9) 0,31
 geen 31% 50% 2,29 (1,5 tot 3,4) < 0,001

Verwijzingen
 alle patiënten  6%  8% 0,79 (0,4 tot 1,7) 0,54
 seborroïsch eczeem 12%  6% 2,36 (0,6 tot 9,4) 0,21
 constitutioneel eczeem  7%  7% 0,96 (0,3 tot 3) 0,94
 contacteczeem  0% 10% – 0,07

Patiënten kunnen tijdens een of meer consulten een of meer adviezen ontvangen hebben.
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Dat kan geleid hebben tot onderschatting van het aantal advie-
zen en gebruikte onderhoudsmiddelen. 

Implicaties voor de praktijk
Vanwege het chronische en recidiverende karakter van eczeem 
is het van belang de huid in optimale conditie te houden. Uit 
een door ons uitgevoerd pilotonderzoek bleek dat Nederland-
se huisartsen onvoldoende kennis hebben over de verschillen 
tussen crème, vetcrème en zalf en over de voor- en nadelen. 
Ze staan daarin niet alleen: ook Britse huisartsen zijn onzeker 
over het beleid bij eczeem omdat ze te weinig dermatologie-
training krijgen.24 
Onze belangrijkste aanbeveling is daarom: meer aandacht 
voor vette substanties bij de behandeling van eczeem. In de 
richtlijnen kan specifieke informatie opgenomen worden over 
de gunstige effecten van vettere substanties, zowel bij onder-
houdsbehandeling als voor corticosteroïden. Vettere substan-
ties maken het mogelijk corticosteroïden van een lagere klasse 
of minder lang voor te schrijven, wat vooral voor patiënten 
met ernstig of aanhoudend eczeem belangrijk is. Informeer de 
patiënt over de voordelen van vetcrèmes en zalven als onder-
houdsmiddel boven crèmes op waterbasis. Deze informatie is 
nog niet te vinden op Thuisarts.nl.25 

CONCLUSIE
Huisartsen passen het behandelingsschema voor een patiënt 
met eczeem in het algemeen nauwelijks aan tijdens het beloop 
van de aandoening. Als onderhoudsbehandeling schrijven 
ze veelal vetcrèmes en zalven voor, wat adequaat is, maar bij 
corticosteroïden kiezen ze nog te vaak voor een waterhou-
dende substantie. Dit is voor verbetering vatbaar. Huisartsen, 
apothekers en patiënten moeten beter geïnformeerd worden 
over de voordelen van vette preparaten in de behandeling van 
eczeem. ■
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LEERPUNTEN
 ∫ Voor de indifferente onderhoudsbehandeling van ec-

zeem kiezen huisartsen meestal vetcrèmes of zalven.
 ∫ Corticosteroïden worden vaak voorgeschreven als 

crèmes op waterbasis.
 ∫ Huisartsen zouden vaker corticosteroïden op vetba-

sis moeten voorschrijven.
 ∫ Patiënten zouden meer informatie moeten krijgen 

over de voordelen van vette middelen.
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Beschouwing

Op 21 januari 2019 vond in Woudschoten na zestig jaar 
een tweede conferentie plaats waarin de kernwaarden en 
kerntaken van de huisartsgeneeskunde gepresenteerd wer-
den. De aanloop naar deze conferentie was een ambitieus, 
breed gedragen proces waarin ruim duizend huisartsen in 
denksessies een twaalftal strategische thema’s bespraken, 
gevolgd door algemene enquêtes onder huisartsen, aios 
en een burgerpanel. De herziene kernwaarden die uit dit 
proces naar voren kwamen, zijn aanscherpingen van de drie 
kernwaarden die zestig jaar geleden werden geformuleerd: 
‘integraal, continu en persoonlijk’ werd ‘persoonsgericht, 
medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk’. Als de vijf 
kerntaken werden benoemd: medisch-generalistische zorg, 
spoedzorg, terminale zorg, preventie en coördinatie.

OPNIEUW WOUDSCHOTEN
In januari 1959 formuleerden de grondleggers van het NHG 
op een conferentie in Woudschoten de drie kernwaarden 
van de huisartsgeneeskunde: ‘integraal, continu en persoon-
lijk’.1 Deze drie kernwaarden bleven de huisartsgeneeskunde 
kenmerken in de decennia die volgden. Pas na ruim vijftig 
jaar kwam er een net iets andere formulering voor twee van de 
drie kernwaarden. Het NHG-standpunt Kernwaarden huisarts-
geneeskunde (2011) en de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 
(2012) spraken van ‘generalistisch, continu en persoonsge-
richt’.2,3

Op 21 januari 2019, zestig jaar na de eerste conferentie, vond 
er in Woudschoten opnieuw een conferentie plaats over de 
kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Wat was de reden 
om de kernwaarden opnieuw te herijken, nog geen tien jaar na 
de toekomstvisie uit 2012? Bood deze niet voldoende houvast 
en richting meer? Er zijn signalen dat dit het geval was. Net als 
veel andere professionals in de zorg ervaren huisartsen steeds 
meer druk van buitenaf.4 Niet alleen nemen regeldruk en 
administratieve rompslomp sterk toe – wat op doeltreffende 
wijze aan de kaak gesteld is door de actiegroep Het Roer Moet 
Om (HRMO) – maar ook het takenpakket van de huisarts 
groeit voortdurend. Dat laatste hangt samen met een combi-
natie van factoren. Ten eerste hebben de enorme toename van 
de medische kennis en van de mogelijkheden voor diagnostiek 
en behandeling het werk substantieel veranderd. Ten tweede 
hebben er grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in de jeugd-
zorg, de ggz en de ouderenzorg. En ten derde verschuiven er 
taken van de tweede naar de eerste lijn, een ontwikkeling die 

haar eindpunt voorlopig nog niet heeft bereikt. Met name 
door de twee laatstgenoemde ontwikkelingen krijgen huis-
artsen te maken met meer en complexere zorgvragen bij een 
ouder wordende patiëntenpopulatie. Ook sociale problematiek 
vraagt steeds meer aandacht. Daarbij spelen ontwikkelingen in 
de beroepsgroep zelf eveneens een rol: meer huisartsen willen 
parttime werken en minder huisartsen willen direct na het 
beëindigen van de opleiding praktijkhouder worden.
Al deze factoren vormen de achtergrond van een groeiend 
gevoel van onbalans tussen wat huisartsen (aan)kunnen en 
wat van ze gevraagd wordt. Dit was voor een brede coalitie 
van huisartsenorganisaties [online figuur 1] aanleiding om 
zich te herbezinnen op de kernwaarden en kerntaken van de 
huisartsgeneeskunde. 

TWAALF STRATEGISCHE THEMA’S
De acht deelnemende organisaties onderschreven dat de 
herijking van kernwaarden en kerntaken gezamenlijk moest 
plaatsvinden met zo veel mogelijk (toekomstige) huisart-
sen.5 Zij vormden in het voorjaar van 2018 een stuurgroep 
die de opdracht kreeg een proces daartoe in te richten en dit 
proces te monitoren. Op verzoek van de stuurgroep stelde 
De Argumentenfabriek een ambitieus plan op met een strak 
schema: op 21 januari 2019 zouden de herijkte kernwaarden 
en kerntaken in Woudschoten gepresenteerd moeten worden 
[figuur 2].
Op voordracht van de stuurgroep werd een inhoudelijke com-
missie gevormd van twaalf huisartsen uit verschillende delen 
van het land en met verschillende achtergronden: bestuurlijke 
ervaring, academisch werkend, praktijkhouder, waarnemer, 
in loondienst of in opleiding. Deze commissie gaf, in samen-
werking met De Argumentenfabriek, vorm aan het verdere 
proces.
In mei en juni 2018 maakte de commissie in drie bijeen-
komsten een analyse van trends in de beroepsgroep (intern), 
trends in de zorg en trends in de samenleving (extern) die 
consequenties hebben voor de manier waarop huisartsen hun 
vak uitoefenen. Op basis van deze analyse kwam de commis-
sie in juli tot twaalf strategische thema’s [figuur 3]. Bij elk 
thema formuleerde zij drie oplossingsrichtingen: een meer 
traditionele benadering (optie A), een benadering die aansloot 
bij Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 (optie B) en een meer 
trendvolgende benadering die aansloot bij recente initiatieven 
zoals ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (optie C).

Woudschoten 2019
Huisartsgeneeskundige kernwaarden en kerntaken herijkt
Henriëtte van der Horst, Rob Dijkstra
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In augustus legde de inhoudelijke commissie de resultaten 
voor aan de stuurgroep en aan een klankbordgroep gevormd 
door vertegenwoordigers van overheden, zorgverzekeraars, 
patiëntenorganisaties en zorgverleners. Zowel de stuur- als de 
klankbordgroep konden zich vinden in de voorgelegde the-

ma’s en opties, met enkele detailsuggesties om sommige opties 
iets anders te formuleren.

VELDVERKENNING 
Op basis van de aldus vastgestelde thema’s en opties is ver-
volgens een veldverkenning georganiseerd. In september en 
oktober 2018 werden dertig denksessies gepland, verspreid 
over het land. Ter voorbereiding stelde De Argumentenfabriek 
een toolkit samen en trainde zij in totaal zeventig huisartsen 
als denksessieleider.6 
Omdat de belangstelling veel groter was dan verwacht, werden 
er in twee maanden tijd niet dertig, maar 65 denksessies 
gehouden. Meer dan duizend huisartsen en ruim driehonderd 
aios namen eraan deel. Elke sessie duurde twee tot drie uur 
en werd begeleid door twee denksessieleiders. De deelnemers 
bepaalden welke twee of drie thema’s ze wilden bespreken en 
formuleerden bij elk van de gekozen thema’s argumenten voor 
of tegen de verschillende opties. De denksessies leverden bij 
elkaar een database op met een scala aan argumenten voor 
of tegen elke afzonderlijke optie, en ook met een groot aantal 

onderliggende waarden.
Op basis van deze uitkom-
sten stelde de inhoudelijke 
commissie een enquête op 
met 12 vragen en 23 stel-
lingen, gericht aan de hele 
beroepsgroep. In oktober 
2018 verspreidden de acht 
deelnemende organisaties 
de enquête digitaal onder 
hun leden. In totaal 3454 
huisartsen en aios (ongeveer 
23% van de praktiserende 
huisartsen en 15% van de 
huisartsen in opleiding) vul-
den de enquête volledig in. 
Opvallend was de grote 
overeenstemming tussen 
de respondenten over de 
kernwaarden van het vak. 
‘Persoonsgericht’, ‘continu’ 
en ‘generalistisch’ scoorden 
hoog, evenals ‘medisch’, 
‘gebalanceerd’ en ‘betrokken’. 
Tot welke categorie de res-
pondent behoorde – waarne-
mer, huisarts in dienst, prak-
tijkhouder of aios – maakte 
bijna niets uit. Bijna alle 
respondenten (95%) gaven 
aan dat ze zich meerjarig 
aan hun patiëntenpopulatie 
wilden verbinden.
Ook met betrekking tot de 
kerntaken was de overeen-
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Tijdlijn herijking kernwaarden

DE KERN
■■ De zestig jaar geleden geformuleerde kernwaarden 

‘integraal, continu en persoonlijk’ zijn aangescherpt tot 
‘persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en 
gezamenlijk’. 

■■ De vijf kerntaken van de huisartsgeneeskunde zijn me-
disch-generalistische zorg, spoedzorg, terminale-pallia-
tieve zorg, preventie en coördinatie.

■■ De herijkte kernwaarden en -taken zijn de uitkomst van 
een breed gedragen proces dat begon in maart 2018 en 
in januari 2019 culmineerde in de tweede Woudscho-
ten-conferentie.

Figuur 2
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stemming groot. Ruim 80% van de respondenten vond bij-
voorbeeld dat het leveren van huisartsgeneeskundige spoed-
zorg 24 uur per dag een taak van de huisarts is. Nog geen 15% 
vond daarentegen dat primaire of universele preventie tot de 
kerntaken behoort. Een uitgebreide rapportage over de enquê-
te is in voorbereiding.

BURGERENQUÊTE
Een afgeleide versie van de huisartsenenquête werd eind 
november 2018 verspreid onder de 1500 leden van het NIVEL. 
De overeenkomsten tussen de uitslagen van deze burgeren-
quête en die van de huisartsenenquête waren opvallend groot. 
Ook de leden van het burgerpanel vonden in grote meerder-
heid dat de huisarts er vooral is voor medisch-inhoudelijke 
vragen en dat universele preventie niet op het bordje van de 
huisarts hoort. Wel zou bijna 40% van het burgerpanel graag 
zien dat de eigen huisarts in de terminale fase 24 uur per dag 
beschikbaar was, terwijl van de huisartsen slechts 20% daartoe 
bereid was. Over deze enquête wordt in het najaar van 2019 in 
H&W gepubliceerd.

KERNWAARDEN EN KERNTAKEN AANGESCHERPT
Op basis van de denksessie en de enquêtes heeft de inhoude-
lijke commissie in december 2018 conceptkernwaarden en 
-kerntaken geformuleerd en voorgelegd aan de klankbord- en 
de stuurgroep. Opnieuw bleken deze het grotendeels eens met 
de voorgestelde beschrijving, met een paar detailsuggesties 
voor de definitieve formulering. Hierna heeft de commissie 
de definitieve versie van de nieuwe kernwaarden en kerntaken 
geformuleerd [figuur 4 en online bijlage 1]. 
De kernwaarden van de huisartsgeneeskunde staan na zestig 
jaar nog steeds als een huis. Wel zijn ze aangescherpt: ‘gene-
ralistisch’ is ‘medisch-generalistisch’ geworden: juist de brede 
medische kennis van de huisarts is nodig om samen met de 

patiënt te kunnen uitmaken wat optimale zorg is in een steeds 
complexer en door (super)specialismen steeds gefragmenteerder 
gezondheidszorgsysteem. Bij de kernwaarde ‘persoonsgericht’ 
is de inbreng van de patiënt nadrukkelijk benoemd. En er is een 
vierde kernwaarde toegevoegd: ‘gezamenlijk’. Huisartsen kunnen 
alleen optimale zorg leveren als ze dat doen samen met de pati-
ent, samen met elkaar en samen met andere zorgverleners. 
De kerntaken beschrijven de essentie van de huisartsge-
neeskundige zorg. Het zijn de vijf taken die onbetwistbaar 
aan de huisarts zijn toebedeeld en waarop elke patiënt kan 
rekenen dat de huisarts ze uitvoert, waar ook in Nederland. 
De huisarts is de medisch-generalist van het Nederlandse 
zorgsysteem. Huisartsen bieden overdag en doordeweeks 

medisch-generalistische zorg aan hun patiënten en zorgen 
ervoor dat die zorg in medisch urgente situaties en voor 
patiënten in de terminale fase 24 uur per dag beschikbaar is. 
Huisartsen hebben, passend bij hun expertise, een belangrijke 
taak in de vorm van geïndiceerde en zorggerelateerde pre-
ventie. En tot slot hebben huisartsen een belangrijke coördi-
nerende taak: ze zijn niet alleen eindverantwoordelijk voor 
de zorg die hun eigen team levert, maar ze zijn veelal ook de 
verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreek-
punt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben 
over hun patiënten [figuur 5 en online bijlage 2].

Twaalf strategische thema’s voor de huisartsgeneeskunde

Basishuisartsenzorg ANW-zorg Palliatieve zorg Poortwachtersrol

Preventie Arts-patiëntrelatie Netwerkzorg Opleiding

Onderzoek Innovatie Eindverantwoordelijkheid Contractvorm

Stelselwijzigingen en taakverschuivingen 
hebben geleid tot een groeiende 

 onbalans tussen wat huisartsen aan
kunnen en wat van ze gevraagd wordt

Figuur 3
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DRAAGVLAK
Het was een ambitieus traject, maar het is onze beroepsgroep 
gelukt om binnen een jaar een breed gedragen reflectie en her-
oriëntatie op de kernwaarden en kerntaken te organiseren. De 
herijkte kernwaarden en kerntaken zijn op 21 januari 2019 in 
Woudschoten gepresenteerd en besproken met 250 collega’s. 
Dat leidde tot pittige discussies, met name over hoe wij onze 
rol verantwoord kunnen blijven invullen tijdens ANW-uren 
en over de consequenties van de inperking van ‘generalistisch’ 
tot ‘medisch-generalistisch’. Alle betrokken huisartsenorgani-
saties onderschreven en ondertekenden op de conferentie de 
nieuwe kernwaarden en -taken.5

We hebben niet alle huisartsen en aios bij het proces kunnen 
betrekken, maar het grote aantal deelnemers aan denkses-
sies en de ruime (en representatieve) respons op de enquête 
sterkt ons in de overtuiging dat de uitkomsten breed gedragen 
worden door de beroepsgroep. Huisartsen staan nog steeds 
pal voor hun vak, ze zijn trots op hun werk en ze zijn collectief 
bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een 
toekomstbestendige en kwalitatief hoogstaande huisartsen-
zorg voor alle inwoners van Nederland. Op onderdelen zijn er 
wel meningsverschillen, bijvoorbeeld over nut en noodzaak 
van taakdifferentiatie of over de vraag of ANW-diensten naar 
rato verdeeld zouden moeten worden, maar men is opvallend 
eensgezind over de kernwaarden en kerntaken van de huis-
artsgeneeskunde. Het zorgvuldig opgezette herijkingsproces 
zal daar zeker aan hebben bijgedragen.

HOE NU VERDER?
De aangescherpte kernwaarden en kerntaken bieden meer 
duidelijkheid, en niet alleen aan de beroepsgroep zelf. Ook de 
zorgprofessionals en beleidsmakers in onze klankbordgroep 
bleken met name die duidelijkheid en afbakening zeer te 
waarderen. 
Maar nu? We hebben beschreven waar we voor staan, maar 
nog niet hoe we dat precies in de praktijk gaan doen. Om 
de huisartsenzorg op langere termijn houdbaar te maken en 
optimaal vorm te blijven geven, moet de huidige toekomstvi-
sie op een aantal punten worden aangepast. Daarvoor is een 
vervolgproces nodig dat het komende jaar zijn beslag krijgt. 
In dit proces, waarvan de coördinatie in handen ligt van LHV, 
NHG, Ineen en VPH, zal een aantal organisatievraagstukken 
themagewijs aan de orde komen. Onze (toekomstige) collega’s 
en andere stakeholders zullen daarbij nadrukkelijk betrokken 
worden. ■
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Figuur 4

Kernwaarden van de huisartsenzorg

Figuur 5

Kerntaken van de huisartsenzorg

De grote overeenstemming tussen de 
respondenten over de kernwaarden van 
het vak was opvallend
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Beschouwing

Een patiënte heeft een ander merk ACE-remmer gekregen, 
dat veel meer bijwerkingen veroorzaakt dan het merk dat ze 
eerst kreeg. Die bijwerkingen staan allemaal in de bijslui-
ter. Ze wil graag weer het originele merk en vraagt om een 
medische verklaring. De bijwerkingen waarmee de patiënte 
te kampen heeft betreffen het zogenaamde nocebo-effect, de 
ongunstige gevolgen van een medische behandeling die niet 
voortkomen uit de specifieke werking van een medicament 
of een medische ingreep. Het komt in allerlei vormen veel-
vuldig voor in het contact met patiënten en heeft een grote 
invloed op het welslagen van een behandeling.

WAT IS HET NOCEBO-EFFECT?
Het nocebo-effect is de tegenpool van het placebo-effect. 
Deze termen werden vroeger gedefinieerd als respectievelijk 

ongunstige en gunstige gevolgen van het innemen van een 
inerte substantie. Momenteel worden beide effecten gezien 
als de gevolgen van ‘niet-specifieke factoren’, ook wel ‘com-
mon factors’ of ‘contextfactoren’ genoemd (wij gebruiken 
hier ‘contextfactoren’). Elke behandeling bevat een werkzame 
component. Bij medicatie is dat de specifieke farmacologisch 
actieve substantie en bij een operatie de specifieke chirurgi-
sche ingreep, bij cognitieve gedragstherapie betreft het de spe-
cifieke interventies op gedrag en cognities. Daarnaast vindt 
elke behandeling plaats in een behandelcontext. Elementen 
in die context zijn bijvoorbeeld de manier van toediening van 
een medicijn (oraal of parenteraal), de kleur van de capsules, 
de prijs van het middel, de woorden waarmee het medicijn 
aangeprezen wordt, de kwaliteit van de arts-patiëntrelatie, de 
kwaliteit van de consultvoering, enzovoort. De context is er 

De huisarts en het nocebo-effect
Peter Lucassen en Tim olde Hartman
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altijd en heeft ook altijd invloed op het behandelresultaat, ten 
goede of ten kwade. Het belang van het moderne placebo-/
nocebo-onderzoek is dat het de aandacht heeft gevestigd op 
het belang van deze contextfactoren, waarbij steeds duide-
lijker wordt dat ze een grote rol spelen bij de effectiviteit van 
behandelingen. De term ‘nocebo’ wordt momenteel gebruikt 
voor de nadelige effecten van de context op het effect van 
de behandeling; de term ‘placebo’ wordt mutatis mutandis 
gebruikt voor de gunstige effecten van de context op de 
behandeling.1 Beide effecten werken vooral bij subjectieve 
verschijnselen (symptomen zoals jeuk en pijn) en minder bij 
objectieve parameters.2

HOE ONTSTAAT HET NOCEBO-EFFECT?
Verschillende mechanismen kunnen een rol spelen bij het no-
cebo-effect. Naast symptoommisattributie (de patiënt schrijft 
een toevallig optredende, veelvoorkomende klacht, zoals 
duizeligheid, toe aan het ingenomen medicijn) zijn negatieve 
verwachtingen en sociaal leren waarschijnlijk het belangrijkst.1 
Negatieve verwachtingen vergroten de opmerkzaamheid voor 
lichamelijke sensaties.1 Er liggen vaak externe factoren aan 
ten grondslag, zoals expliciete waarschuwingen voor bepaalde 
bijwerkingen of teksten uit bijsluiters. 
Sociaal leren, bijvoorbeeld doordat een kennis van de patiënt 
specifieke bijwerkingen meldt of doordat de media specifieke 
bijwerkingen onder de aandacht brengen, roept angst op en 
daardoor meer aandacht voor het lijf, waardoor de patiënt 
vaker symptomen signaleert en rapporteert.

WIE HEEFT HET MEESTE LAST VAN HET NOCEBO-EFFECT?
Zijn er mensen die vatbaarder zijn voor het nocebo-effect 
dan anderen? Uit een recente systematische review blijkt dat 
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of het hebben van werk 
geen invloed hebben op de gevoeligheid voor het nocebo-ef-
fect.2 Anders dan we misschien zouden verwachten heeft ook 
het hebben van een angstige persoonlijkheid geen invloed.2 

Wel lijkt het erop dat mensen met het persoonlijkheidsken-
merk ‘negatief affect’ vatbaarder zijn voor het nocebo-effect 
– dit strookt ook met de rol die negatieve verwachtingen 
spelen bij het ontstaan van het nocebo-effect.2 Ten slotte 
creëren mensen die zich zorgen maken over een bepaald 
medicijn of die zichzelf erg gevoelig vinden voor medicijnen 
zelf negatieve verwachtingen, waardoor ze meer nocebo-ef-
fecten ervaren.2

GEVOLGEN VAN HET NOCEBO-EFFECT 
Het nocebo-effect is in de praktijk zichtbaar in een verminder-
de effectiviteit van een interventie en in een toename van de 
bijwerkingen. Vooral het laatste is uitermate relevant, omdat 
dat nadelig is voor de therapietrouw.

Verminderde effectiviteit
Een verminderde werking van een medicijn kan veroorzaakt 
worden door woorden of opmerkingen van de arts, door een 
lagere prijs, doordat het een generiek middel betrof of simpel 
door het wisselen van medicijnen. 
Onderzoek in een ziekenhuissetting liet zien dat de medede-
ling dat het infuus met de pijnstiller remifentanyl gestopt was, 
terwijl het in werkelijkheid doorliep, de analgetische werking 
tenietdeed.3 In een RCT in de eerste lijn kregen patiënten een 
acupunctuurbehandeling. Tegen de ene groep zei de hulp-
verlener: ‘Ik denk dat dit bij jou gaat helpen’ of ‘De meeste 
van mijn patiënten worden beter.’ De andere groep kreeg te 
horen: ‘Het resultaat hangt af van de patiënt’ of ‘We zijn er niet 
zeker van, daarom doen we dit onderzoek.’ Na drie maanden 
hadden beide groepen minder pijn, maar de tweede groep 
had significant meer pijn dan de eerste groep.4 De neutrale 
boodschap zorgde dus voor een slechter resultaat dan de 
optimistische.
Een ander voorbeeld uit de dagelijkse praktijk betreft de 
behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom met nepacu-
punctuur. De ene groep patiënten werd behandeld door een 
neutraal en zakelijk optredende professional, de andere door 
een hartelijke en persoonlijk optredende hulpverlener. Beide 
groepen patiënten verbeterden, maar de patiënten die door de 
zakelijke professional waren behandeld vertoonden een min-
der goed effect dan de patiënten die de hartelijke hulpverlener 
als behandelaar hadden.5

De werking van medicijnen kan ook verminderen door een 
lagere prijs en het gegeven dat het een generiek middel betreft. 
Een voorbeeld: bij een onderzoek kregen gezonde deelnemers 
te horen dat ze de pijnstillende werking van een op codeïne 
lijkend medicijn gingen testen.6 Alle deelnemers kregen een 
placebo. De onderzoekers vertelden de ene groep dat de prijs 
2,5 dollar per tablet was en de andere groep dat het in de uit-
verkoop was en 10 dollarcent per tablet kostte. De deelnemers 
kregen na toediening van het ‘medicijn’ pijnlijke prikkels toe-
gediend. Het verschil in pijnafname op een schaal van 0-100 
was significant: de deelnemers met de dure pillen hadden een 
grotere gemiddelde pijnafname dan de deelnemers met de 
goedkope pillen. Een ander voorbeeld: gezonde vrijwilligers 

DE KERN
■■ Het nocebo-effect is onvoldoende bekend bij huisartsen.
■■ Het nocebo-effect heeft een nadelige invloed op de 

werking van de medicijnen die de huisarts voorschrijft en 
vergroot het aantal bijwerkingen van medicijnen.

■■ Belangrijke werkingsmechanismen van het nocebo-ef-
fect betreffen verwachtingen en sociaal leren.

■■ Het substitutiebeleid en de inhoud van de bijsluiter zijn 
belangrijke oorzaken van het nocebo-effect.

Verwachtingen van de patiënt  
over bijwerkingen voorspellen  
het optreden ervan
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kregen een pijnprikkel na toediening van een analgeticum. 
Aan de ene groep werd verteld dat ze het originele merk aspi-
rine kregen, de andere groep dat ze een populair vervangend 
middel kregen. De pijn nam in de groep met het originele 
medicijn af van 54,6 naar 45,4 en in de groep met het vervan-
gende medicijn van 56,6 naar 54,7 (schaal 0-100).7

Ten slotte kan het switchen van medicijnen op zichzelf al een 
verminderd effect veroorzaken. In de eerste sessie van een 
experiment naar het effect van een snelwerkende bètablok-
ker op examenangst kregen 66 gezonde studenten een gele 
tablet (Betaprol). In de tweede sessie werd een deel van de 
studenten at random toegewezen aan ‘doorgaan met Betaprol’, 
kreeg een deel van hen een witte tablet (Novaprol, de origi-
nele merknaam) en kreeg een derde deel generieke Betaprol. 
Alle tabletten waren placebo’s. De groep die doorging met 
dezelfde tablet had een significant lagere bloeddruk dan de 
twee andere groepen en vertoonde een grotere afname van 
examenangst.8

Toename van bijwerkingen
Wat je als huisarts zegt over bijwerkingen of wat er op het 
doosje of in de bijsluiter staat heeft zeker invloed op het 
aantal bijwerkingen. In een RCT kregen 125 mannen met 
benigne prostaathypertrofie gedurende één jaar finasteride 
voorgeschreven (eenmaal daags 5 mg). De ene groep kreeg 
te horen: ‘U krijgt een geneesmiddel met een bewezen 
effectiviteit’, de andere groep: ‘U krijgt een geneesmiddel 
met bewezen effectiviteit. Het heeft soms bijwerkingen als 
erectiele dysfunctie, afname van het libido of ejaculatiepro-
blemen, maar deze bijwerkingen zijn zeldzaam.’ In de eerste 
groep had 15% van de deelnemers seksuele bijwerkingen, in 
de tweede groep 44%.9

In een multicenteronderzoek in drie ziekenhuizen kregen 555 
patiënten met angina pectoris aspirine. In twee ziekenhuizen 
gaf het toestemmingsformulier de volgende informatie over 
gastro-intestinale bijwerkingen: ‘Side effects are not anticipa-
ted beyond occasional gastrointestinal irritation’. In het derde 
ziekenhuis bevatte het formulier geen informatie over de 
gastro-intestinale bijwerkingen. Er stond: ‘Aspirin is generally 
well tolerated by patients and has been used for many years 
to treat other conditions.’ Aan het eind van het onderzoek 
waren er geen verschillen tussen de ziekenhuizen qua ernsti-
ge gastro-intestinale bijwerkingen. Wel was er een duidelijk 
verhoogd aantal gastro-intestinale klachten in de groep bij wie 
het formulier deze effecten (terloops) vermeldde (44% versus 
16%).10

Niet alleen wat de huisarts zegt of wat er in de bijsluiter staat, 
beïnvloedt het optreden van bijwerkingen. De media, in het 
bijzonder televisie, kunnen veel bijwerkingen oproepen. In 
Nieuw-Zeeland was thyroxine verkrijgbaar onder de naam 
Eltroxin in de vorm van gele tabletten. In 2007-2008 veran-
derden de producenten de samenstelling, waarbij het actieve 
ingrediënt hetzelfde bleef. De nieuwe tabletten waren wit. De 
verandering bleek te leiden tot een dramatische stijging in het 
aantal gerapporteerde bijwerkingen. Bij onderzoek bleek dat 

nieuwsuitzendingen op televisie een aantal bijwerkingen expli-
ciet hadden genoemd en dat juist die bijwerkingen veel vaker 
optraden.11

CONSEQUENTIES VOOR DE PRAKTIJK 
Omdat onderzoek naar het nocebo-effect relatief nieuw is en 
nog niet vaak in de huisartsenpraktijk uitgevoerd is, is er nog 
geen keihard bewijs voor de consequenties. Wij denken echter 
dat de resultaten van onderzoek onder andere zorgprofessio-
nals ook gelden voor huisartsen.

Het nocebo-effect beperken
Hoewel u er niet aan ontkomt patiënten te waarschuwen voor 
bepaalde bijwerkingen, zijn er toch mogelijkheden om het 
nocebo-effect te beperken:

■■ Bespreek alleen de belangrijke bijwerkingen, zoals obsti-
patie bij morfinepreparaten, of bijwerkingen die moeten 
leiden tot contact met u.

■■ Vermeld geen symptomen als bijwerking die toch al vaak 
voorkomen, zoals duizeligheid, hoofdpijn of moeheid.

■■ Besteed aandacht aan de verwachtingen van patiënten en 
probeer die in positieve richting te beïnvloeden. Soms is 
dat gemakkelijk omdat patiënten vertellen dat een familie-
lid slechte ervaringen heeft met een medicijn. Soms moet u 
naar die verwachtingen vragen.

■■ Wees alert wanneer u te maken hebt met een patiënt die 
zichzelf gevoelig vindt voor medicijnen. Vaak weet u al 
welke patiënten ‘altijd’ last hebben van bijwerkingen. Soms 
zegt een patiënt daar zelf iets over.

■■ Frame bijwerkingen die u toch wilt melden op een posi-
tieve manier, bijvoorbeeld: ‘Vijfennegentig procent van de 
patiënten heeft geen last van deze bijwerking.’

■■ Onthoud u van opmerkingen over het veel voorkomen van 
bijwerkingen bij een middel. Het is goed mogelijk pas bij 
de controle na een aantal weken te vragen naar eventuele 
bijwerkingen.

Samenwerken en goede afspraken maken
Een belangrijke consequentie voor de dagelijkse praktijk is 
dat de bij een patiënt betrokken hulpverleners zich allemaal 
bewust moeten zijn van de invloed van hun woorden op de 
effectiviteit van medicijnen. Dit betekent dat er goede afspra-
ken moeten zijn over wat er tegen een patiënt gezegd wordt. 
In de eerste lijn gaat het dan vooral om huisartsen, praktijk-
assistentes, praktijkondersteuners, apothekers en apotheker-
sassistentes. Samenwerken en goede afspraken maken zijn 
hier het adagium. Maak afspraken over wat alle betrokkenen 
aan patiënten meedelen over de werking en bijwerking van 
medicijnen.

Frame bijwerkingen die u toch  
wilt melden op een positieve manier
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Ethisch-juridisch
Patiënten hebben een wettelijk vastgelegd recht op informatie, 
zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen over hun behande-
ling. Maar wat als het geven van informatie nadelige effecten 
heeft? Moeten we terug naar de ouderwetse paternalistische 
benadering, waarbij de dokter weet wat goed is voor de 
patiënt? Een mogelijke oplossing is de patiënt te vertellen wat 
het nocebo-effect is en daarna de expliciete vraag te stellen of 
hij informatie over de bijwerkingen wenst.12 Dat kan natuur-
lijk niet bij ernstige en levensbedreigende bijwerkingen. Een 
goede arts-patiëntinteractie met ruimte voor vragen van de 
patiënt vormt uiteraard een essentieel element van dit proces, 
al is er op dit gebied nog veel niet bekend. Aandacht besteden 
aan het nocebo-effect kost natuurlijk wel tijd, maar zal ook tijd 
besparen als er minder bijwerkingen optreden.

TEN SLOTTE
Het nocebo-effect is een belangrijke factor bij het welslagen 
van een behandeling. Bedenk dat u als huisarts veel invloed 
kunt hebben op het uiteindelijke effect en het voorkomen 
van bijwerkingen, los van de specifieke farmacologische 
werking.
Bij ons overheerste aanvankelijk de irritatie wanneer patiënten 
om een medische verklaring kwamen vragen nadat ze waren 
overgestapt op een ander middel en zich nocebo-effecten 
voordeden. Een ander medicijn met dezelfde werkzame stof 
kan toch niet meer bijwerkingen geven? Toen wij ons eenmaal 
verdiept hadden in het nocebo-effect begrepen we dat het wel 
degelijk kan, sterker nog, dat we ervan uit moeten gaan dat het 
optreedt. Mensen die met een dergelijk probleem aan de balie 
verschijnen behoren niet tot een subgroep van snel klagende 
patiënten, maar hebben last van iets waar velen last van kun-
nen krijgen. Dit probleem speelt op rond het substitutiebeleid, 
zeker als het gaat om medicijnwisselingen met prijsverschillen 
van enkele centen. Deze patiënten roepen bij ons inmiddels 
minder irritatie op en we proberen persoonsgericht en op 

maat, met onze kennis over het nocebo-effect, te bespreken of 
een medische verklaring ook echt nodig is. ■
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kunt hebben op het uiteindelijke effect 
en het voorkomen van bijwerkingen, 
los van de specifieke farmacologische 
werking
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WIE ZOEKEN WIJ?
Bij voorkeur een praktiserend huisarts die beschikt over 
een creatieve en kritische geest, een voor H&W relevant 
netwerk en die plezier heeft in schrijven. Het is handig om 
ervaring te hebben met het beoordelen en publiceren van 
wetenschappelijke literatuur en/of het geven van onderwijs. 
Daarnaast is het prettig om affiniteit te hebben met imple-
mentatie en nascholing. Wij geven de voorkeur aan sollici-
tanten die gepromoveerd zijn en/of een aanstelling hebben 
bij een wetenschappelijke instelling.

WAT VRAGEN WIJ?
Enthousiasme en bereidheid om – tegen vergoeding – vier 
uur per week met H&W bezig te zijn. Taken: kopij lezen en 
beoordelen, auteurs begeleiden, journaals schrijven, auteurs 
werven, ideeën spuien over de inhoud en samenstelling van 
H&W.

WAT BIEDEN WIJ?
Een levendige, gezellige club van acht huisartsen en onder-
zoekers die elke maand samenkomt om kopij te bespreken 
en om te bedenken welke onderwerpen er in H&W komen. 
Zij werken nauw samen met een vijfkoppige, professionele 
bureauredactie.

MEER WETEN?
Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u zich 
wenden tot dr. Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W via 06-
17068540 of mail naar i.smeele@nhg.org.

BELANGSTELLING?
Mail uw sollicitatie met CV en motivatie vóór 15 oktober 
2019 naar redactie@nhg.org. ■

Altijd benieuwd naar de nieuwste artikelen in H&W en op www.henw.org? 

Beslist u graag mee over de inhoud? Solliciteer dan op onze vacature.

Per januari 2020 zoeken wij een

Redactielid Huisarts en Wetenschap
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Beschouwing

De herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risico-
management (CVRM) deed de afgelopen maanden veel 
stof opwaaien. Vooral de nieuwe streefwaarde van het 
LDL-cholesterol heeft geleid tot een stevig debat. Wij 
betwijfelden of er wel een wetenschappelijke onderbou-
wing is voor het verlagen van de streefwaarde. Aanvullend 
literatuuronderzoek ondersteunde deze opvatting. Er is 
daarom volgens ons gegronde reden om van de herziene 
richtlijn af te wijken en de oude streefwaarde te handha-
ven.
 
De onlangs gepubliceerde nieuwe multidisciplinaire richtlijn 
Cardiovasculair risicomanagement vormt de leidraad voor 
de herziene NHG-Standaard CVRM.1 Nieuw in deze richtlijn 
is het advies om de streefwaarde voor LDL-cholesterol (in 
het vervolg ‘LDL’) te verlagen van < 2,6 naar 1,8 mmol/l bij 
patiënten jonger dan zeventig jaar met hart- en vaatziekten. 
Hiermee volgt de werkgroep de adviezen van de Europese 
richtlijn Cardiovascular disease prevention in clinical practice 
uit 2016.2

Wij onderschrijven het belang van preventie, maar trekken 
de wetenschappelijke onderbouwing voor het verlagen van de 
streefwaarde in twijfel. In deze bijdrage zullen we de volgende 
vragen beantwoorden:

■■ Is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat het verder 
verlagen van de LDL-streefwaarden naar 1,8 mmol/l leidt 
tot klinisch relevant minder cardiovasculaire events en/of 
sterfte?

■■ Zijn de aard en het vóórkomen van bijwerkingen voldoen-
de onderzocht?

■■ Zijn de onderzoeken die voor de onderbouwing van de 
LDL-verlaging pleiten uitgevoerd door onafhankelijke 
onderzoekers?

Zoals de richtlijn in de eerste paragraaf aangeeft is er ondub-
belzinnig bewijs dat verlaging van plasma-LDL het risico op 
hart- en vaatziekten verkleint, zoals blijkt uit de resultaten van 
epidemiologische onderzoeken en RCT’s naar statines versus 
placebo. Het is dan ook breed geaccepteerd dat LDL-verlaging 
een belangrijk doel is bij de preventie van recidief hart- en 
vaatziekten. Sinds enige tijd hanteren huisartsen een LDL van 
< 2,6 mmol/l als streefwaarde, terwijl cardiologen een streef-
waarde van 1,8 aanhouden. De werkgroep wijst er terecht op 
dat dit bij patiënten tot verwarring leidt. Een harmonisatie van 
de twee richtlijnen is wenselijk om onder meer de therapie-
trouw verder te kunnen bevorderen, benadrukt de werkgroep.
In hun zoektocht naar een uniforme behandeling van onze 
hoogrisicopatiënten in de eerste lijn stelt de werkgroep een 
belangrijke wetenschappelijke vraag: ‘Welke streefwaarde van 
LDL dient te worden gehanteerd bij de behandeling van pati-
enten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten?’1 Om 
deze vraag te beantwoorden stelde de werkgroep in 2017 een 
PICO op voor Medline en Embase, die geen bruikbare nieuwe 
onderzoeken opleverde. De werkgroep concludeert dat er 
geen gerandomiseerde onderzoeken zijn gedaan die specifieke 
streefwaarden voor LDL met elkaar hebben vergeleken.1

ZOEKTOCHT AANVULLEND BEWIJS
Wij voerden in februari 2019 een vergelijkbare zoekopdracht 
uit om na te gaan of er relevante of aanvullende literatuur 
is die de werkgroep mogelijk niet gevonden heeft [online 
kader].
Met dezelfde PICO vonden we 285 artikelen. Na exclusie 
van artikelen die niet keken naar het LDL-cholesterol of een 
andere uitkomstmaat dan cardiovasculaire events of sterfte 
hanteerden, en van artikelen die reeds in het kader van de 
richtlijn beoordeeld waren, bleven er 22 over. Vijftien daarvan 
bleken niet geschikt voor het beantwoorden van de PICO. 
De resterende 7 artikelen (6 observationele onderzoeken en 1 
quasigerandomiseerde RCT) beoordeelden we op kwaliteit en 
betrouwbaarheid [online tabel 1].3-9

De door ons gevonden artikelen blijken methodologisch zwak 
of onvoldoende valide en zijn niet generaliseerbaar naar de 
Nederlandse huisartsenpopulatie. We hebben dus geen aan-
vullend bewijs gevonden dat de streefwaarde van 1,8 mmol/l 
ondersteunt dan wel verwerpt.

LDL naar 1,8: geen evidence, 
wel bijwerkingen en belangen
Loes de Kleijn, Stan Chudy, Hevy Hassan, Noraly Heshof, Petra Meerkerk, Rob Strijkers, et al.

De zeven RCT’s leveren onvoldoende 
argumenten op om het LDL van 2,6 
naar 1,8 te verlagen
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ONDERBOUWING VAN HET VERLAGEN VAN DE STREEFWAARDE
Hoewel strikt wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor het stre-
ven naar een bepaalde maximale LDL-concentratie (2,6 of 1,8 
mmol/l) voor het verlagen van het risico op hart- en vaatziek-
ten, kiest de herziene NHG-Standaard CVRM toch voor een 
LDL-streefwaarde van 1,8 mmol/l. De werkgroep geeft daar-
voor twee redenen. Ten eerste zijn de behandeldoelen voor 
hypercholesterolemie van de eerste lijn daardoor dezelfde als 
die van de tweede lijn, die deze streefwaarde reeds hanteert. 
Ten tweede lijkt verlagen van de streefwaarde een redelijk 
doel, gezien de positieve resultaten op cardiovasculaire events 
van trials die intensievere lipidenverlaging en minder intensie-
ve lipidenverlaging met elkaar vergeleken. De werkgroep voert 
drie systematische reviews en zeven RCT’s als bewijs aan.10-20

Ondanks een helder beschreven PICO- en zoekstrategie be-
schrijft de werkgroep niet hoe de selectie van deze reviews en 
RCT’s tot stand is gekomen. Is hier sprake van cherry picking? 
Zo vonden wij een review die de werkgroep na de eerdere 
PICO-search uitsloot, die stelt dat bewijs voor intensievere 
lipidenverlaging op klinisch relevante eindpunten ontbreekt.20 
Het is onduidelijk waarom de werkgroep deze review niet 
bespreekt.
We hebben de door de werkgroep geselecteerde artikelen die 
leidend waren voor het vaststellen van de nieuwe streefwaarde 
beoordeeld op validiteit, toepasbaarheid en relevantie. Een 
paar zaken vallen op. 

De systematische reviews
De review die intensieve cholesterolverlaging vergelijkt met 
een hoge dosis statine geeft geen beschrijving van de zoek actie, 
de gegevensextractie of de kwaliteitsbeoordeling.10 Boven-
dien includeert deze review onderzoeken die geen antwoord 
geven op de PICO-vraagstelling (die onderzoeken vergelijken 
onder andere het gebruik van PCSK9-remmers met placebo). 
Daarom achten wij de klinische heterogeniteit van de geïnclu-
deerde RCT’s in deze review te groot voor een meta-analyse. 
De geïncludeerde onderzoeken vertekenen de uitkomsten en 
overschatten waarschijnlijk de risicoreductie van intensievere 
lipidenverlaging, iets waar de review verder niet op ingaat.
Een ander onderzoek concludeert dat de bewijskracht voor 
het afnemen van het aantal events door intensievere lipiden-
verlaging zwak tot zeer zwak wordt wanneer de PCSK9-rem-
mer versus placebo-onderzoeken niet in de analyse worden 
meegenomen.12 In een andere review wordt het bewijs voor 
intensievere cholesterolbehandeling met ezetemibe nagenoeg 
volledig door één RCT geleverd.11 Daardoor heeft deze review 
weinig meerwaarde. Op basis van de genoemde argumenten 
moeten we concluderen dat deze drie reviews ongeschikt zijn 
als onderbouwing van de richtlijn.

De RCT’s
De werkgroep heeft op basis van de eerder genoemde zeven 
RCT’s een meta-analyse verricht, die zou aantonen dat inten-

Meer onderzoek is noodzakelijk alvorens we het credo ‘the lower, the better’ kunnen uitdragen. Foto: Shutterstock
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sievere behandeling tot een significante reductie van hart- en 
vaatziekten leidt. Geen van deze trials laat een significante 
afname zien van cardiovasculaire sterfte bij agressieve lipi-
denverlaging [online tabel 2], wat de werkgroep ook erkent. 
Er zou bij een agressieve aanpak echter wel een significante 
reductie in hart- en vaatziekten aantoonbaar zijn. De me-
ta-analyse wordt samengevat in een boomgrafiek van de RCT’s 
met de hazardratio op de x-as. Interpretatie van die grafiek is 
lastig omdat er voor elk onderzoek (meerdere) samengestelde, 

onderling verschillende uitkomstmaten worden gebruikt. De 
meta-analyse van de werkgroep vergelijkt dus uiteenlopende 
samengestelde uitkomstmaten, wat het combineren van de 
gegevens problematisch maakt.
Het is opvallend dat sommige onderzoeken in hun statistische 
analyse wel de kans op opname als gevolg van instabiele angi-
na pectoris of kans op revascularisatie meenemen, terwijl an-
dere dat niet doen. Omdat deze maten frequenter voorkomen 
kunnen ze een grote impact hebben gehad op de uiteindelijk 
samengestelde uitkomstmaat. Het is de vraag of het terecht is 
de kans op revascularisatie mee te nemen in de beoordeling 
van het effect op hart- en vaatziekten. De noodzaak van re-
vascularisatie is immers afhankelijk van landelijke richtlijnen 
en er bestaan geen eenduidige internationale afkapwaarden of 
criteria.21

De klinische heterogeniteit van de RCT’s ontstaat door ver-
schillen in onderzoekspopulaties en in de behandeling van 
controle- en interventiegroepen [online tabel 2]. Drie trials 
onderzochten alleen patiënten met een myocardinfarct in de 
voorgeschiedenis.14-16 Twee andere includeerden patiënten 
met familiaire hypercholesterolemie.18,19 De gebruikte thera-
pieën in de verschillende onderzoeken lopen zeer uiteen. Als 
minder intensieve therapie wordt vaak simvastatine gebruikt 
in uiteenlopende doseringen van 10 tot 80 mg. Drie trials 
gebruikten als interventiebehandeling een PCSK9-remmer en 
een vierde gebruikte als enige ezetemibe.16-19 De overige vier 
vergeleken lage en hoge doses statines.
Opvallend is dat om onduidelijke redenen verschillende 
soorten statines in één onderzoek met elkaar worden vergele-
ken. De richtlijn benoemt dit probleem ook en zegt hierover 
‘Meta-analyses laten zien dat de risicoreductie op hart- en 
vaatziekten recht evenredig is met de daling in LDL. Hoe deze 
LDL-daling bereikt wordt, blijkt niet veel uit te maken.’ De 
richtlijn maakt echter niet duidelijk op welke meta-analyses 
deze bewering is gebaseerd.
Ons vallen nog enkele methodologische tekortkomingen 

op. Voor één trial geldt het placebo- versus interventie-ef-
fect, waarbij de controlegroep de eerste vier maanden geen 
statinetherapie ontving.13 Volgens ons is de uitkomst van deze 
trial daarom niet te interpreteren. Overigens bleek er in deze 
trial geen significant verschil te zijn in de primaire uitkomst-
maat. Verder is het noemenswaardig dat de trial waaraan 
de richtlijn het meeste gewicht geeft tijdens het onderzoek 
in totaal vijf protocolwijzigingen doorvoerde: aanpassin-
gen van in- en exclusiecriteria, populatiegrootte, en het niet 
langer ophogen van simvastatine naar 80 mg bij onvoldoende 
LDL-daling.16 Twee andere onderzoeken zijn voortijdig be-
eindigd vanwege de vorming van antilichamen, waardoor de 
oorspronkelijk geplande analyses niet mogelijk waren.18,19

Tot slot hebben alle onderzoeken een relatief korte follow-up, 
variërend van zeven maanden tot zeven jaar, met een medi-
ane follow-up van drie jaar. Het valt te betwijfelen of dit lang 
genoeg is om het effect van een preventieve behandeling te 
onderzoeken.
Naar ons oordeel leveren de zeven RCT’s onvoldoende argu-
menten op om het LDL van 2,6 naar 1,8 te verlagen. Bovendien 
zijn ze te heterogeen om te poolen in een meta-analyse, gezien 
de uiteenlopende samengestelde uitkomstmaten, de verschillen 
in de onderzoekspopulaties en de verschillen in de toegepaste 
behandelingen in de controle- en interventiegroepen. 

BIJWERKINGEN DOOR AGRESSIEVE AANPAK
De lagere streefwaarde die de werkgroep presenteert vereist 
bij een groot deel van de patiënten een agressieve aanpak. Om 
dit doel te bereiken zal een hogere dosis statine of toevoeging 
van ezetemibe, dan wel een PCSK9-remmer noodzakelijk zijn. 
Het verhogen van de statinedosis heeft consequenties. Statines 
hebben bijwerkingen, zowel op de korte als de lange termijn. 
Ze kunnen lever- en nierfunctiestoornissen, en spierklachten 
veroorzaken, en op de langere termijn kunnen ze het risico op 
cataract en diabetes mellitus verhogen.23 Dit geldt ook voor de 
andere cholesterolverlagers, zoals PCSK9-remmers, waarbij er 
naast plaatselijke reacties op de injectieplaats en allergische re-
acties, ook een verhoogd risico is op cognitieve stoornissen op 
de lange termijn.24 Bovendien zijn de langetermijneffecten van 
een intensievere aanpak voor deze middelen nog onvoldoende 
onderzocht. De follow-upduur van RCT’s die een intensieve 
cholesterolverlaging onderzochten met PCSK9-remmers was 
maximaal vier jaar.24 Er is dus meer onderzoek naar de nega-
tieve effecten op lange termijn nodig. Twee trials zijn voor-
tijdig gestopt, omdat uit andere onderzoeken met hetzelfde 
middel bleek dat het mogelijk niet veilig was.18,19

Volgens de richtlijn is het acceptabel wanneer een patiënt door 
de lipidenverlagende medicatie aanzienlijk lagere LDL-waar-
den dan de streefwaarde bereikt. Sterker nog, zo stelt de richt-
lijn: ‘Er bestaan (…) aanwijzingen dat het bereiken van een 
LDL-C (veel) lager dan de streefwaarde veilig is en mogelijk 
zelfs gepaard gaat met een (nog) lager risico op hart- en vaat-
ziekten.’ De richtlijn onderbouwt deze uitspraak niet. 
Wij willen tevens aandacht vragen voor het gebrek aan 
onderzoek naar de mogelijk nadelige effecten van een laag 

Meer onderzoek is noodzakelijk  
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LDL. Lipoproteïnen, waaronder LDL, spelen niet alleen 
een belangrijke rol bij het transport van circulerende vet-
ten, maar ook bij de celmembraansynthese en de productie 
van steroïdhormonen, galzouten en vitamine D.25 Mogelijk 
heeft cholesterol ook een functie in de ontwikkeling van het 
centraal zenuwstelsel, hoewel dit laatste mechanisme nog niet 
geheel is opgehelderd.26 Langdurig zeer lage LDL-concentra-
ties kunnen deze functies in gevaar brengen. Meer onderzoek 
is noodzakelijk alvorens we het credo ‘the lower, the better’ 
kunnen uitdragen.

BELANGENVERSTRENGELING
De zeven RCT’s uit de richtlijn die voor een lagere LDL-streef-
waarde pleiten zijn allemaal gesponsord door grote internati-
onale farmaceutische bedrijven. Daarnaast zijn de verzamelde 
gegevens van het merendeel van de onderzoeken in handen 
van diezelfde bedrijven.27 Dit betekent niet dat de methoden 
en uitkomsten genegeerd kunnen worden, maar het bevordert 
de transparantie bepaald niet.
De grootste meta-analyses op het gebied van cholesterol-
verlaging zijn van de hand van een groep wetenschappers 
verenigd in de Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) 
Collaborators. De resultaten van hun onderzoeken wor-
den gebruikt voor meta-analyses. De richtlijn haalt enkele 
van deze reviews aan.28-30 Het werk voor de analyses wordt 
betaald door verschillende nationale fondsen, maar de 
gebruikte RCT’s zijn vrijwel allemaal gesponsord door de 
farmaceutische industrie.27 Tevens zijn er bij het maken van 
de analyses waarnemers van deze bedrijven aanwezig en 
worden alleen die gegevens met hen gedeeld die noodza-
kelijk zijn voor de vooraf geformuleerde onderzoeksvraag. 
Ook hebben onafhankelijke onderzoekers geen toegang tot 
de gegevens van de CTT en de farmaceutische bedrijven, 
waardoor validering van de analyses onmogelijk is. Dit alles 
blijkt uit correspondentie tussen het British Medical Journal 
en de CTT in 2014.31 

CONCLUSIE
Wij komen tot drie conclusies:

■■ Er is momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat 
het verder verlagen van de LDL-streefwaarden naar 1,8 
mmol/l leidt tot klinisch relevant minder cardiovasculaire 
events en/of sterfte.

■■ Er bestaat onduidelijkheid over het voorkomen van bijwer-
kingen, waardoor er geen afweging kan worden gemaakt 
tussen het number needed to treat en het number needed to 
harm.

■■ De RCT’s zijn door de industrie uitgevoerd en onafhanke-
lijke onderzoekers hadden geen onbeperkte toegang tot de 
gegevens.

AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK
We zijn van mening dat we bij patiënten jonger dan zeventig 
jaar met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis eviden-
ce-based van de huidige richtlijn kunnen afwijken en de reeds 

geldende streefwaarde van 2,6 mmol/l kunnen aanhouden. 
Het handhaven van < 2,6 mmol/l als streefwaarde is beter 
te verdedigen dan aanpassing naar 1,8 mmol/l, omdat goed 
onderzoek naar het effect van een lagere streefwaarde dan 
wel intensievere cholesterolverlagende therapie vooralsnog 
ontbreekt; omdat bij een agressievere aanpak van LDL meer 
patiënten last zullen krijgen van bijwerkingen en omdat het 
invoeren van een LDL naar 1,8 mmol/l een grote inspan-
ning zal vergen van de eerste lijn en gepaard gaat met extra 
maatschappelijke kosten. Uiteraard hopen we dat toekomstig 
onderzoek naar LDL-streefwaarden behandelaren in de eerste 
en tweede lijn meer handvatten zal bieden. ■
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Opinie

Bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn 
CVRM is de streefwaarde voor LDL-cholesterol bij pati-
enten jonger dan 70 jaar met vaatlijden verlaagd naar 1,8 
mmol/l.1 Met de gebruikelijke cholesterolverlagers lukt 
het de meeste patiënten niet hun LDL-cholesterolwaarde 
onder de 1,8 mmol/l te krijgen. Zo liet een recente sur-
vey onder bijna 8000 intensief behandelde patiënten met 
coronairlijden uit 27 Europese landen (waaronder Ne-
derland) zien dat slechts 37% die streefwaarde bereikte.2 
Sinds 2016 is er een nieuwe generatie cholesterolverla-
gende middelen beschikbaar. Deze PCSK9-remmers, 

alirocumab en evolocumab, verlagen het LDL-cholesterol 
sterk, onafhankelijk van andere cholesterolverlagende 
middelen.3,4 De richtlijn adviseert nu een PCSK9-remmer 
te overwegen bij vaatpatiënten jonger dan 70 jaar met een 
recidiefrisico hoger dan 20%, als zij ondanks intensieve 
behandeling met een statine plus ezetimib de LDL-streef-
waarde van 1,8 mmol/l niet halen. De richtlijn is minder 
eenduidig over vaatpatiënten met een recidiefrisico lager 
dan 20%: wat te doen als deze minder ernstige patiën-
ten de streefwaarde niet halen? De kans is aanwezig dat 
artsen ook aan die groep PCSK9-remmers gaan voor-
schrijven.5

EXPLOSIEVE KOSTENSTIJGING
De nieuwe streefwaarde voor LDL-cholesterol zal waar-
schijnlijk zorgen voor een flinke stijging in het gebruik 
van PCSK9-remmers. Deze nieuwe cholesterolverlagers 
zijn veel duurder dan de bestaande statines: een behande-
ling kost volgens Zorginstituut Nederland rond de 6000 

euro per patiënt per jaar, tegenover 10 tot 50 euro voor 
een statine (Medicijnkosten.nl). 
De Hartstichting berekende in 2017 dat ongeveer 143.000 
Nederlanders jonger dan 70 jaar een coronaire hartziekte 
hadden.6 Als we de getallen uit de eerdergenoemde survey 
extrapoleren, halen ruim 90.000 van hen de LDL-streef-
waarde niet, ondanks intensieve behandeling – misschien 
iets minder, als de streefwaarden in sommige landen 
uit de survey hoger lagen. In het Nederlandse cohort 
waarop de SMART-calculator gebaseerd is, had 40% een 
recidiefrisico van meer dan 20%.7 Volgens het nieuwe 
richtlijnadvies zouden dus 36.000 Nederlanders in aan-
merking komen voor een PCSK9-remmer. Dat betekent 
een jaarlijkse kostenpost van bijna 220 miljoen euro, 
oplopend tot 540 miljoen als men ook PCSK9-remmers 
gaat voorschrijven aan de 60% minder ernstige patiënten 
die de streefwaarde niet halen.
Is hiermee de kous af? Nee, want er zijn méér patiënten 
voor wie de nieuwe streefwaarde geldt, bijvoorbeeld 
patiënten zonder coronaire hartziekte die een beroerte 
hebben doorgemaakt of die lijden aan perifeer vaatlij-
den. Uit de jaarprevalentie van beroerte (in 2017 bijna 
107.000 patiënten) valt af te leiden dat het ook hierbij 
om vele duizenden patiënten gaat van wie een aantal de 
LDL-streefwaarde niet zal halen. Als ook zij in aanmer-
king komen voor een PCSK9-remmer, vallen de kosten 
nog hoger uit. 

LAAT DE STREEFWAARDE LOS
Voor de fabrikanten van PCSK9-remmers kan de nieuwe 
streefwaarde alleen maar positieve gevolgen hebben, 
gezien de geschetste ontwikkelingen. Maar vanuit het 
perspectief van gezondheidswinst (beperkt), lange-
termijnveiligheid (onbekend) en kosten (hoog) is het 
richtlijnadvies niet te begrijpen.8

Al in 2013 heeft de Amerikaanse cholesterolrichtlijn de 
LDL-streefwaarde losgelaten, zowel voor primaire als 
voor secundaire preventie, omdat ‘streefwaarden arbi-

 In de derde herziening van de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is 
de streefwaarde voor LDL-cholesterol bij patiënten jonger dan 70 jaar met vaatlijden verlaagd naar 1,8 
mmol/l. Hierdoor zal het gebruik van PCSK9-remmers fors toenemen en dat gaat per jaar honderden 
miljoenen extra kosten.
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trair en meestal niet haalbaar zijn’.9 Ook in het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde is enige jaren geleden gepleit 
voor deze strategie.10 Het zou het einde betekenen van veel 
LDL-controles en veel verwijzingen naar de tweede lijn 
met geen ander doel dan de patiënt instellen op een dure 
PCSK9-remmer waarvan de gezondheidswinst marginaal 
is en de veiligheid op lange termijn onbekend. Het is een 
gemiste kans dat de richtlijncommissie hier niet voor heeft 
gekozen. ■
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Opinie

 De nieuwste herziening van de richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement heeft voor commotie 
gezorgd bij artsen en patiënten, omdat de LDL-streefwaarde is verlaagd naar 1,8 mmol/l. Wat zijn de 
consequenties in onze spreekkamer? 

De onlangs herziene NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement heeft voor commotie gezorgd bij 
artsen en patiënten.1 In Medisch Contact verscheen al 
forse kritiek en ook de uitzending van Radar op 13 mei 
2019 heeft stof doen opwaaien.2,3 De schoen wringt bij 
de nieuwe LDL-streefwaarde van 1,8 mmol/l. Het advies 
voor patiënten met hart- en vaatziekten jonger dan 70 jaar 
is ongetwijfeld goed bedoeld, maar de nieuwe streefwaar-
de is niet fysiologisch en in de praktijk vaak onhaalbaar. 
Zo wordt de discussie met de patiënt in de spreekkamer 
wel erg moeilijk. In dit stuk verduidelijken we waar de 
streefwaarde vandaan komt en laten we zien dat het ook 
anders kan.

PERSOONSGERICHTE ZORG VERSUS GEZONDHEIDS
POLITIEK
De NHG-Standaard is opgesteld door een werkgroep 
van huisartsen, internisten, cardiologen, een neuroloog, 
een hart-vaatverpleegkundige en patiëntenvertegen-

woordigers.1 De herziening als geheel is een waardevolle 
aanvulling, met aangescherpte uitspraken over leefstijl 
en behandeling. Sterk punt is vooral de ruimte die de 
standaard biedt voor individuele overwegingen, en dus 
voor persoonsgerichte zorg. Deze adviezen zijn veelal in 
lijn met de beste bewijsvoering voor bepaalde groepen, of, 
zoals bij ouderen, juist het gebrek hieraan.
Maar the devil is in the detail. Deze veelal afgewogen en 
persoonsgerichte adviezen contrasteren met de wei-
nig onderbouwde en opvallend forse verlaging van de 
LDL-streefwaarde naar 1,8 mmol/l voor patiënten jonger 
dan 70 jaar die een hart- en vaatziekte hebben. De samen-
stellers lijken hier vooral te willen aansluiten bij cardio-
logische en Europese richtlijnen, en dat prevaleert boven 
een inhoudelijke argumentatie. Bewezen is namelijk wel 
dat statines het risico op hart- en vaatziekten en op over-
lijden daaraan verlagen, maar niet dat daarvoor een speci-
fieke streefwaarde geldt. Meer statines verlagen het risico 
op een hart- en vaatziekte wel iets verder, maar de sterfte 
niet, en ze hebben veel bijwerkingen. Bovendien is al het 
onderzoek hierover gesponsord door fabrikanten, dus het 
effect kan zijn overschat.1 De nieuwere cholesterolver-
lagers zoals ezetimib verlagen het cholesterol, maar niet 
het risico op of de sterfte door hart- en vaatziekten.5 Ook 
van de nieuwe, dure PCSK9-remmers is dit effect nog niet 
duidelijk.6 De lage streefwaarde die in de praktijk moei-
lijk haalbaar is, in combinatie met de plek die de richtlijn 
inruimt voor de nieuwere, duurdere cholesterolverlagers, 
maakt de vooruitzichten vooral voor de fabrikant gunstig.

DE SPREEKKAMER
Het schijnbaar mooie streven naar een LDL onder de 1,8 
mmol/l werkt in de spreekkamer als een Trojaans paard. 
Het leidt tot een moeilijk gesprek met de patiënt:

■■ Huisarts: ‘U heeft een hartaanval achter de rug, hoe is 
het nu met u?

■■ Patiënt: ‘Ja, dat hartinfarct was wel even schrikken. En 
ik heb me toch een stapel pillen gekregen. Werken die 
wel voldoende, want mijn LDL is 2,2, dat is ondanks 
mijn statine toch te hoog?’

Start een statine, verlaag bij bijwerkingen tot een aanvaardbare dosis en 
vergeet de andere cholesterolverlagers.  Foto: Shutterstock

Cholesterol verlagen: fire and forget
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■■ Huisarts: ‘Volgens de richtlijn wel.’
■■ Patiënt: ‘Kunnen we daar wat aan doen?’
■■ Huisarts: ‘Jawel, maar daar leef je volgens diezelfde richtlijn 

niet langer of gezonder van.’
■■ Patiënt: ‘Waarom zou ik het dan doen?’
■■ Huisarts: ‘…’
■■ Patiënt: ‘Wat zou u zelf doen?’

Dat de richtlijn geen goede argumenten levert, ondermijnt het 
vertrouwen van de patiënt. Bovendien komt deze discussie 
over streefwaarden boven op het al langer bestaande maar 
veelvoorkomende vraagstuk over het voorkomen van of de 
mogelijkheid op bijwerkingen van statines, zeker bij hogere 
doseringen. Wij vinden zo’n discussie overigens meer waard 
dan de verwachtingsvolle, kritiekloze houding van een patiënt 
die ervan uitgaat dat er nu een pil is die alle risico uitbant.
Naast deze inhoudelijke discussie kleven er ook negatieve psy-
chologische effecten aan een streefwaarde. Als de streefwaarde 
niet wordt gehaald, leidt dat tot onrust bij dokter en/of patiënt, 
wordt zij wel gehaald dan leidt dat tot valse geruststelling en 
‘achterover leunen’. Een strenge streefwaarde brengt ook fre-
quente LDL-controle met zich mee. Dat zou de moeite waard 
zijn als de streefwaarde bewezen effectief was, maar nu leidt 
het tot cijferfetisjisme en tijdverspilling.

HET ALTERNATIEF
Waarom starten we niet met een statine, vergeten we de fre-
quente cholesterolcontroles en passen we alleen bij klachten 
de dosis aan?

■■ Huisarts: ‘U heeft een hartaanval achter de rug, hoe is het 
nu met u?

■■ Patiënt: ‘Ja, dat hartinfarct was wel even schrikken. En ik 
heb me toch een stapel pillen gekregen. Moet ik die nou 
blijven slikken?

■■ Huisarts: ‘Niemand wil onnodig pillen slikken, maar omdat 
u een hartaanval heeft gehad, heeft u helaas een hogere 
kans om nog een keer een hartaanval te krijgen. Daarom 
krijgt u alleen pillen waarvan we zeker weten dat ze die 
kans zo laag mogelijk maken. Maar pillen geven wel een 
kans op bijwerkingen. Wat vindt u zelf belangrijk?

■■ Patiënt: ‘Ik wil natuurlijk niet opnieuw een hartaanval, 
maar ik wil ook zo weinig mogelijk pillen slikken. Ik heb 
sinds dat infarct wel regelmatig spierpijn’

■■ Huisarts: ‘Die bijwerking wordt inderdaad weleens vaker 
gemeld bij het gebruik van uw cholesterolpil’

■■ Patiënt: ‘Zal ik daar dan maar mee stoppen?’
■■ Huisarts: ‘Dat kan, maar dat betekent wel een wat hoger 

risico op een nieuw hartinfarct. We kunnen eventueel een 
andere statine proberen of het proberen met een lagere 
dosis.’

■■ Patiënt: ‘Wat zou u zelf doen?’

Ook in dit gesprek moet de patiënt kiezen tussen kwaden. 
Toch is er een wezenlijk verschil. Het gaat over de afwegingen 
die er voor de patiënt in kwestie toe doen en over de keuzes 

die daaruit volgen. Dit maakt het gesprek niet ineens mak-
kelijk, maar wel precies het soort gesprek waar huisartsen en 
praktijkondersteuners goed in zijn.

CONCLUSIE
Laten we het beschikbare bewijs over cholesterol op waarde 
schatten, zoals de rest van de herziene NHG-Standaard dat 
voor de overige aspecten ook heeft gedaan. Verlaat de onbewe-
zen afkapwaarden en frequente cholesterolcontroles. Start een 
statine, verlaag bij bijwerkingen tot een aanvaardbare dosis en 

vergeet de andere cholesterolverlagers. Fire and forget in plaats 
van the lower the better: het risico op hart- en vaatziekten en 
bijwerkingen is verminderd, er is tijd en ruimte gewonnen 
voor de wensen van de patiënt en het wordt gesteund door het 
best beschikbare bewijs. Wat zou u zelf doen? ■
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Opinie

 In dit H&W-nummer reageren diverse auteurs op de in het voorjaar van 2019 verschenen herziene 
NHG-Standaard/multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. De kritiek spitst zich toe 
op de LDL-cholesterolstreefwaarde van 1,8 mmol/l bij een relatief beperkt deel van de statinegebrui-
kers: mensen jonger dan 70 jaar met een eerder doorgemaakte hart- en vaatziekte. Dat is opmerkelijk, 
want bij bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk waren de afwegingen over de streefwaarden veel com-
plexer, speelt polyfarmacie een beduidend grotere rol en gaat overbehandeling veel vaker gepaard met 
gezondheidsschade dan bij een verhoogd cholesterol. Dat maakt de discussie niet minder waardevol, 
maar we moeten oppassen dat de balans niet zoekraakt. Veel andere onderwerpen in de richtlijn ver-
dienen minstens zoveel aandacht en discussie.

SELECTIE EN BEOORDELING VAN LITERATUUR
De Kleijn en collega’s hebben de selectie en beoordeling 
van literatuur opnieuw uitgevoerd. Hun vraag waarom we 
de review van Gudzune niet betrokken hebben is eenvou-
dig te beantwoorden: dit artikel ging niet over intensieve 
versus minder intensieve cholesterolverlaging, maar 
vergeleek twee intensieve regimes, te weten een laagge-
doseerd statine plus andere cholesterolverlager versus 
een hooggedoseerd statine.1 Eindpunt was het bereikte 
cholesterolgehalte en de follow-up was daarom vaak 
slechts enkele weken. Dat zegt niets over cardiovasculaire 
eindpunten en daarom was dit artikel irrelevant.
De Kleijn en collega’s plaatsen ook kanttekeningen bij de 
kwaliteit van de systematische review die intensieve met 
minder intensieve statinetherapie vergeleek.2 Wij vinden 
die kritiek niet terecht. De kwaliteit van de gebruikte 
literatuur is structureel getoetst met de risk of bias-instru-
menten die worden aanbevolen door Cochrane, waaron-
der het AMSTAR-instrument voor systematische reviews, 
conform de Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0. Voor 
de effecten van PCSK9-remmers en van ezetimib zijn 
apart systematische reviews geselecteerd die aan dezelfde 
kwaliteitseisen voldeden.
Bij de individuele onderzoeken wordt opgemerkt dat geen 
ervan enig effect op de mortaliteit aantoont. Dat klopt en 
dat is ook precies wat je verwacht. Risicoreductie op (ook 
ernstige) morbiditeit treedt altijd veel eerder op dan sterf-
tereductie en het is doorgaans niet ethisch om onderzoek 
naar sterftereductie voort te zetten als al bewezen is dat 
een interventie de kans op een hartinfarct of beroerte ver-
kleint. Als stoplichten minder verkeersongelukken geven 
wacht je ook niet met invoering ervan totdat aangetoond 

is dat er ook minder doden vallen. In individuele onder-
zoeken kan alleen een volslagen onverwacht sterfte-effect 
tot statistisch significante sterfteverschillen leiden en 
daarom ziet men slechts incidenteel zulke verschillen. In 
individuele onderzoeken is mortaliteit vooral van belang 
als veiligheidsvraag en in meta-analyses gaat het er vooral 
om of het geschatte effect op de sterfte in verhouding staat 
tot het geschatte effect op de ziekte. 
Onderzoeken die in meta-analyses worden opgenomen, 
hebben inderdaad idealiter exact dezelfde cardiovasculaire 
eindpunten, maar dit is zelden het geval. De suggestie dat 
je daarom geen conclusies mag trekken uit een verzame-
ling onderzoeken vinden wij absoluut niet terecht. Het 
gaat er immers om of de gebruikte eindpunten klinisch 
relevant zijn en of de risicoreducties voor die eindpunten 
consistent zijn over de verschillende onderzoeken heen. 
De Kleijn en collega’s lijken deze beide voorwaarden niet 
te betwijfelen; wij doen dat evenmin. De consistentie is 
overigens getest; zij is groot (voor de fijnproevers: I2 = 
40,3%).

BEHANDELSTRATEGIEËN
Er zijn sterke aanwijzingen dat het voor het cardiovas-
culair risico vrijwel niets uitmaakt op welke manier het 
cholesterol wordt verlaagd. Een van die aanwijzingen 
komt uit een meta-regressieanalyse op basis van een groot 
aantal RCT’s: er is een lineair verband tussen het bereikte 
LDL-cholesterol en het cardiovasculair risico [figuur].3

Soortgelijke analyses van cohortonderzoeken en mende-
liaanse-randomisatiegegevens tonen hetzelfde beeld.4 Dat 
het verhaal anders zou zijn voor ezetimib en PCSK9-rem-
mers wordt niet ondersteund door deze analyses, en ook 

1,8
Reactie namens de werkgroep en ondersteunende verenigingen
Yvo Smulders, Joan Meeder, Jako Burgers, Arno Hoes
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niet door de bronnen die Krukerink en collega’s aanhalen. 
Hun enthousiasme voor de fire and forget-strategie (hoge dosis 
cholesterolverlagers, geen streefwaarde), die in de Ameri-
kaanse richtlijn geïntroduceerd werd, delen we niet aangezien 
deze strategie, in combinatie met andere elementen uit deze 
richtlijn, aantoonbaar leidt tot massale overbehandeling.5 De 
Amerikanen zijn er overigens in 2018 alweer van teruggeko-
men.6

BIJWERKINGEN
Sommige critici menen dat je bij preventieve medicatie de 
bijwerkingen moet aftrekken van het effect. Dit argument is 
eigenaardig: natuurlijk moet je preventieve medicatie niet 
blijven voorschrijven als de patiënt er vervelende bijwerkingen 
van ondervindt. Dat is het standpunt van de richtlijn en het is 
ook een kwestie van gezond verstand. Bij preventie is de winst 
voor de individuele patiënt per definitie onzeker, daarom zijn 
meer dan milde bijwerkingen gewoonweg niet acceptabel. In 
die situatie moet men de dosering verminderen of de medica-
tie stoppen.

FARMABELANGEN
Inzake mogelijke farmabelangen heeft de richtlijnwerkgroep 
zich gehouden aan de Code ter voorkoming van oneigenlijke 
beïnvloeding door belangenverstrengeling. Vrijwel alle grote 
geneesmiddelentrials worden gefinancierd door farmaceu-
tische bedrijven. We moeten dus het risico van vertekening 
van de resultaten niet veronachtzamen, maar het maakt de 
uitkomsten niet op voorhand onbetrouwbaar. Uit onderzoek 
is overigens gebleken dat farmasponsoring weinig effect heeft 
gehad op de bevindingen uit trials met betrekking tot statines.7 
Wie denkt dat de richtlijn gunstig is voor de fabrikanten van 
de recent beschikbare, dure PCSK9-antilichamen, adviseren 
we de relevante tekstdelen in de richtlijn nog eens goed te 
lezen. Daar staat onder andere dat de effectiviteit en veilig-
heid van deze middelen nog onvoldoende onderzocht zijn 
en dat de prijs bovendien dermate hoog is dat de richtlijn 
zich achter de bestaande vergoedingsrestricties schaart die 
grootschalig gebruik onmogelijk maken. Het indicatiegebied 
van de PCSK9-antilichamen in de Nederlandse richtlijnen 
is veel minder groot dan in de Europese multidisciplinaire 
richtlijn.8 De streefwaarde van 1,8 mmol/l zal vooral moeten 
worden bereikt met sterke statinedoseringen (waarvan de prijs 
niet wezenlijk verschilt met die van standaarddoseringen) 
en/of ezetimib. Haal je de 1,8 mmol/l niet, dan mag je niet 
zomaar op een PCSK9-remmer overstappen. Hiermee vervalt 
het kostenplaatje dat Van Bruggen schetst. Pas als men in de 
toekomst zou overwegen de restricties voor deze middelen te 
laten vieren, wordt betaalbaarheid een cruciale overweging.

CONCLUSIE
De werkgroep heeft voor de LDL-streefwaarde van 1,8 mmol/l 
gekozen op basis van consistente bevindingen in meta-ana-
lyses van gerandomiseerd onderzoek, ondersteund door 
observationele onderzoeken en trials over de relatie tussen 

LDL-waarde en cardiovasculair risico. Dat dit aansluit bij be-
staande Europese richtlijnen was geen doel op zichzelf, maar 
evenmin toeval: de argumentatie was grotendeels dezelfde. 
Genoemde Europese richtlijnen zijn overigens niet ‘cardiolo-
gisch’, zoals Krukerink en collega’s stellen, maar multidiscipli-
nair; ook de Europese huisartsenorganisatie WONCA was bij 
de totstandkoming van deze richtlijn betrokken.
De nieuwe lage LDL-streefwaarde geldt, kortom, voor de 
ongeveer 650.000 Nederlanders jonger dan 70 jaar die al eens 
een cardiovasculair event hebben doorgemaakt. Voor al deze 
mensen gold al het advies om een statine te gebruiken, zij 
mogen vanwege de nieuwe streefwaarde niet zomaar worden 
overgezet op PCSK9-remmers. De nieuwe richtlijn zal bij hen 
daarom vooral leiden tot een sterkere statinedosering of tot 
toevoeging van ezetimib. In de praktijk kan iedere huisarts 
natuurlijk afwijken van de richtlijn als de streefwaarde niet 
haalbaar is door bijwerkingen, of samen met de patiënt een 
andere afweging maken tussen de voor- en nadelen van inten-
sieve behandeling. ■

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

Figuur

Relatie tussen LDL-cholesterolspiegels tijdens behandeling en risico op 
coronaire hartziekte in secundaire preventietrials

Voor details en uitleg van afkortingen, zie Wright 2016.3
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Interview

Patiënten met type 2-diabetes mellitus zijn geïnteres-
seerd in het gebruik van een patiëntenportaal, maar 
invoering en gebruik ervan vragen behoorlijke inspan-
ning. Dat vindt huisarts dr. Maaike Ronda, die onlangs 
aan de Universiteit Utrecht promoveerde op onderzoek 
naar het gebruik van eHealth in de zorg voor diabetes-
patiënten. 

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben diabetes, 
waarbij 90% type 2-diabetes heeft. Het aantal patiënten 
zal naar verwachting in de komende decennia blijven 
toenemen. In Nederland is meer dan 85% van de patiën-
ten met type 2-diabetes onder behandeling in de huisart-
senpraktijk. 
Om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen blijven 
aanbieden aan een stijgend aantal diabetespatiënten, 
moet de organisatie van de diabeteszorg kritisch worden 
beoordeeld en indien nodig veranderd. Mogelijk kan het 
inzetten van digitale toepassingen in de zorg, eHealth 
genaamd, deze veranderingen ondersteunen en de zorg-
verleners ontlasten. Deze technologieën omvatten online 
patiëntportalen en functionaliteiten in het elektronisch 
patiëntendossier (EPD).

Patiëntenportaal
In de regio Amersfoort werken huisartsen van de zorg-
groep Huisartsen Eemland Zorg (voorheen: Diamuraal) 
en internisten van het Meander Medisch Centrum samen 
in hetzelfde EPD en kunnen patiënten via een patiënten-
portaal, Digitaal Logboek genaamd, toegang tot het EPD 
aanvragen. Daarvoor is een login nodig. 
Om te inventariseren hoe diabetespatiënten omgaan 
met dit patiëntenportaal, verstuurden Ronda en mede-
onderzoekers een enquête. Ze vonden enkele opvallende 
verschillen tussen patiënten met en zonder een login 
van het portaal. Van de respondenten met type 1-dia-
betes had 90% een login, terwijl dat het geval was bij 
slechts 41% van de patiënten met type 2-diabetes. In 
beide groepen waren degenen met een login gemiddeld 
genomen jonger en ze werden vaker behandeld door een 
internist.

Terugkerende vs. niet-gebruikers
Uit een vervolganalyse kwam naar voren dat terugkerende 
gebruikers, d.w.z. personen die meerdere keren inlogden, 
in vergelijking met niet-gebruikers vertrouwder waren 
met internet. 
De belangrijkste redenen voor het aanvragen van een 
login waren om thuis informatie opnieuw te lezen (76%) 
en het gevoel dat portaalgebruik invloed zou geven op 
zijn/haar ziekte en behandeling (32%). De meest ge-
noemde redenen van de niet-gebruikers om geen login 
aan te vragen, waren het niet op de hoogte zijn van het 
patiëntenportaal (72%) en/of dat ze prefereerden dat de 
arts de volledige behandeling op zich zou nemen (29%). 
Wat betreft het eerste argument was er een duidelijke 
discrepantie met de antwoorden van de zorgverleners (zie 
verderop). 

Terugkerende gebruikers vs. vroegtijdige verlaters
Daarnaast heeft Ronda terugkerende gebruikers vergele-
ken met vroegtijdige verlaters, d.w.z. patiënten die na het 
verkrijgen van het login nooit of maar één keer ingelogd 
hadden. Insulinegebruik (oddsratio (OR) 2,07) en het 
ervaren van meer hyperglykemische episodes (OR 1,30) 
verhoogden de kans om terugkerende gebruiker te wor-
den. “Patiënten met een complexe ziekte hebben mogelijk 
behoefte aan meer handvatten om daarmee om te gaan,” 
reflecteert Ronda op deze bevindingen. “De mensen met 
een slechte glucose-instelling zouden juist baat kunnen 
hebben bij het gebruik van een digitaal patiëntenportaal, 
omdat bij hen veel gezondheidswinst valt te behalen.” 
Alle patiënten met een login waardeerden dat ze thuis 
informatie konden nalezen en dat ze toegang hadden tot 
hun laboratoriumwaarden en behandeldoelen. Terugke-

Visie van arts en patiënt over 
diabetesportaal in kaart gebracht
Interview Maaike Ronda
Daniël Dresden

“Mensen met een slechte glucose-
instelling kunnen juist baat 

hebben bij het gebruik van een 
digitaal patiëntenportaal”



46 HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2019

rende gebruikers beoordeelden het nut hiervan aanzienlijk 
beter dan vroegtijdige verlaters. Daarnaast hadden de vroegtij-
dige verlaters meer moeite met het begrijpen van de informa-
tie die ze konden terugvinden in het patiëntenportaal, zoals de 
betekenis van laboratoriumwaarden.

Aanbevelingen
Terugkerende gebruikers wilden de door hen gespoten insu-
line-eenheden aan het glucosedagboek kunnen toevoegen en 
het patiëntenportaal kunnen gebruiken voor ondersteunende 
zorg, bijvoorbeeld het plannen van afspraken en het ontvan-
gen van herinneringen. 
Vroegtijdige verlaters meenden dat een diabetesportaal beter 
wordt met meer informatie over medicatie en bijwerkingen en 
met de mogelijkheid om gegevens uit de glucosemeters auto-
matisch naar het patiëntenportaal te kunnen uploaden. “Dat 
terugkerende gebruikers andere wensen hebben dan vroeg-
tijdige verlaters, heeft onder andere te maken met verschil in 

complexiteit van de ziekte en met de reden voor het aanvra-
gen van het portaal,” vertelt Ronda. “Sommigen deelnemers 
gaven aan dat ze de inlog hadden aangevraagd, omdat anderen 
het voor hen nuttig vonden. Ze hadden dus geen intrinsieke 
motivatie om een inlog aan te vragen, terwijl de enthousias-
te gebruikers wel de motivatie hadden om zelf iets met hun 
ziekte te gaan doen.”
Eenzelfde patiëntenportaal is dus niet geschikt voor iedereen. 
Daarom stelt Ronda voor om aparte portalen te ontwerpen 
voor patiënten die wel of geen insuline gebruiken. “Een be-
langrijk deel van het portaal bestaat uit de glucosedagboeken. 
Insulinegebruikers wilden daar hun aantal gespoten eenheden 
en glucosemetingen kunnen invoeren, waarbij dat bij voor-
keur automatisch gebeurt. Verder willen patiënten dat er een 
reminderfunctie komt. Een ander verbeterpunt voor het pati-
entenportaal is dat de inhoud begrijpelijk voor iedereen moet 
zijn,” voegt Ronda toe. “Het advies is: maatwerk leveren en de 
patiënten betrekken bij het ontwerp van het portaal.”

Mening van zorgverleners
Ten slotte heeft Ronda aan de artsen, praktijkondersteuners 
en diabetesverpleegkundigen van de huisartsenpraktijken en 
polikliniek gevraagd wat ze van het diabetesportaal vonden. 
De meesten gaven aan dat door het portaal de diabetesken-
nis van patiënten (aangegeven door 91%) en de kwaliteit van 
zorg (aangegeven door 73%) zouden kunnen verbeteren. “De 
zorgverleners zijn best positief,” concludeert Ronda. “Tegelij-
kertijd raden ze het portaal niet aan iedereen aan, maar vooral 
aan patiënten met type 1-diabetes en/of die insuline gebruiken 
en aan patiënten jonger dan 65 jaar. Dus zorgverleners maken 
een selectie van patiënten bij wie ze denken dat het patiënten-
portaal nuttig is.” 
Van de zorgverleners gaf 65% aan hun patiënten te informeren 
over het patiëntenportaal. Daarnaast gaf 45% de informatie-
folder en het webadres mee, 30% vroeg waarom een patiënt 
wel of niet geïnteresseerd was en 22% kwam op dit onderwerp 
terug in een volgend consult. Dit staat in contrast met de 
bevinding dat de meerderheid van de niet-gebruikende pati-
enten aangaf niet op de hoogte te zijn van het bestaan van het 
patiëntenportaal. Mogelijk krijgen patiënten deze informatie 
inderdaad niet of hebben ze deze mogelijkheid niet onthou-
den. “De meesten bespreken het patiëntenportaal slechts 
eenmalig en een minderheid van de zorgverleners geeft extra 
informatie mee of komt er in een vervolgconsult op terug,” be-
merkt Ronda. “Daar zou meer aandacht aan besteed kunnen 
worden. Hopelijk gaan patiënten daardoor zich hier meer in 
verdiepen en er gebruik van maken.”

Tijdsbesparing en ontwikkeling
Voor zorgverleners geeft het patiëntenportaal nog geen tijds-
besparing of vermindering van de werklast, bemerkt Ronda. 
“Dat is een barrière voor zorgverleners om hier enthousiast 
over te worden.” Op korte termijn kost een patiëntenportaal 
de zorgverlener extra tijd, maar naar verwachting wordt op 
de lange termijn de zorg efficiënter, bijvoorbeeld omdat er 
minder controles nodig zijn.
Er is zeker plaats voor een portaal, vindt Ronda. “Dit is een 
startpunt. Patiëntenportalen in de huidige vorm zijn nog 
niet klaar, maar moeten zich  ontwikkelen op grond van de 
wensen van de patiënten. In de eerste portalen zijn de plannen 
vooral door beleidsmakers en ICT’ers gemaakt, maar werden 
patiënten te weinig betrokken bij de ontwikkeling ervan. Het 
portaal moet meer toegespitst worden op de behoeften van de 
gebruiker.” ■

“Zorgverleners informeren vooral 
patiënten bij wie ze denken dat  
het patiëntenportaal nuttig is”
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Beschouwing

Vrouwen vinden het lastig om prolapsklachten met de huis-
arts te bespreken. Daarbij komt dat veel vrouwen slechts 
milde klachten hebben en geen behandelwens. Een proac-
tieve houding ten opzichte van prolapsklachten maakt het 
voor vrouwen makkelijker om over die klachten te praten. 
Een prolaps is niet levensbedreigend, de behandeling is dan 
ook in eerste instantie gericht op verbetering van de klach-
ten en pas in tweede instantie op herstel van de anatomie.

Bij een verzakking van de bekkenorganen kunnen verschil-
lende delen van de vagina verzakken: de voorwand met de 
daarvoor gelegen blaas, de achterwand met daarachter de 
endeldarm, of het middelste deel met de baarmoeder. Zo’n 
prolaps komt zeer vaak voor, vooral bij oudere vrouwen.1,2 
Veel vrouwen vinden het echter lastig om prolapsklachten met 
de huisarts te bespreken, uit angst, uit schaamte of omdat ze 
niet weten dat hun klachten eventueel te behandelen zijn.3 Dit 
terwijl een conservatieve behandeling van prolapsklachten 
door de huisarts wel degelijk effectief kan zijn.

WANNEER BEHANDELEN?
Driekwart van de Nederlandse vrouwen ouder dan 45 jaar 
blijkt bij lichamelijk onderzoek een prolaps te hebben.4 Een 

groot deel van deze vrouwen heeft geen klachten en zal daar 
dus niet voor naar de dokter gaan. Als een prolaps wel klach-
ten geeft, kunnen deze heel divers zijn. Vrouwen zien of voe-
len bijvoorbeeld een uitpuiling of ‘bal’ in de vagina, of hebben 
een pijnlijk, zwaar of drukkend gevoel in de onderbuik. Een 
prolaps kan ook samengaan met blaas- of darmklachten, zoals 
verstopping, incontinentie of juist moeite met uitplassen. Vaak 
nemen de klachten aan het einde van de dag toe.
Van de vrouwen die klachten hebben, ondervindt driekwart 
daar hinder van in het dagelijks leven: een kwart heeft matige 
hinder bij lichamelijke inspanning, een derde ernstige hinder.5 
Daarnaast kan de prolaps een negatieve invloed hebben op de 
dagelijkse activiteiten, de seksualiteit en de kwaliteit van leven.6-9

Een prolaps hoeft alleen behandeld te worden als hij klachten 
veroorzaakt. Eerste keus is conservatieve behandeling door 
de huisarts met leefstijladviezen, bekkenfysiotherapie of een 
pessarium. Het alternatief is een chirurgische ingreep. In Ne-
derland worden de meeste vrouwen conservatief behandeld, 
ongeveer 9% wordt verwezen naar de tweede lijn.10

AFWACHTEN OF BEKKENFYSIOTHERAPIE?
Omdat er weinig onderzoek gedaan is naar de effectiviteit van 
conservatieve behandelingen voor prolapsklachten hebben 

Urogenitale prolaps
Chantal Panman, Marian Wiegersma

Een pessarium lijkt een goede optie voor vrouwen met een matige tot ernstige prolaps die de voorkeur geven aan conservatieve behan-
deling. Foto: iStock
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wij het POPPS-onderzoek opgezet. Dit onderzoek bestond 
uit twee delen: het eerste deelonderzoek, beschreven in een 
eerder nummer van H&W, vergeleek bekkenfysiotherapie met 
afwachtend beleid bij vrouwen met een milde prolaps.11 Het 
tweede deelonderzoek vergeleek bekkenfysiotherapie met een 
pessarium bij vrouwen met een matige tot ernstige prolaps. 
Onze veronderstelling was dat bekkenfysiotherapie bij een 
milde prolaps meer verlichting geeft dan afwachten, maar bij 
een matige tot ernstige prolaps op de lange termijn minder 
effectief is dan een pessarium.
Uit ons eerste deelonderzoek bleek dat bekkenfysiotherapie 
effectief is bij vrouwen met een milde prolaps, maar we weten 
nog niet of het verschil met afwachten groot genoeg (klinisch 
relevant) is. Over het algemeen wordt een prolaps na verloop 
van tijd niet erger; onduidelijk is ook of vroege behandeling 
die verergering kan helpen te voorkomen. Afwachten tot 
klachten erger worden zou daarom een goede optie kunnen 
zijn, vooral voor vrouwen met een milde prolaps die er weinig 
of geen last van hebben. Bij hinderlijke klachten en een milde 
prolaps (boven het hymen) valt dan bekkenfysiotherapie te 
overwegen. Niet alle vrouwen hebben baat bij bekkenfysio-
therapie en we kunnen nog niet goed voorspellen bij wie de 
behandeling wel of niet zal helpen, maar bekkenfysiotherapie 
lijkt vooral het proberen waard voor vrouwen die een prolaps 
hebben en daarbij relevante mictieklachten.11-13

BEKKENFYSIOTHERAPIE OF EEN PESSARIUM?
Ons tweede deelonderzoek, bij vrouwen met een matige tot 
ernstige prolaps, liet zien dat een pessarium gemiddeld iets 
meer verbetering gaf dan bekkenfysiotherapie. Het verschil was 
echter niet significant en het effect van beide behandelingen was 
kleiner dan verwacht. Dit laatste heeft mogelijk te maken met de 
manier waarop de vrouwen in het onderzoek terechtkwamen. 
De screenende vragenlijst die we gebruikten was heel gevoelig 
en daardoor kwamen ook vrouwen met erg milde klachten in 
aanmerking voor deelname, die anders misschien niet met hun 

klachten naar de huisarts zouden zijn gegaan. Dat kan hebben 
geleid tot een onderschatting van het effect, want bij weinig 
klachten zal een behandeling ook weinig verbetering geven.
We zagen wel dat vrouwen met typische prolapsklachten 
zoals een balgevoel in de vagina of een zwaar gevoel in het 
bekkengebied vaker baat hadden bij een pessarium dan bij 
bekkenfysiotherapie. Een pessarium is bovendien goedkoper 
dan bekkenfysiotherapie. Daarom lijkt een pessarium toch 
een goede optie voor vrouwen met een matige tot ernstige 
prolaps die de voorkeur geven aan conservatieve behandeling. 
Hierbij is het wel belangrijk om uit te leggen dat het aanmeten 
van een pessarium niet bij iedereen lukt en dat een pessari-
um vaak (milde) bijwerkingen heeft. De meest voorkomende 
bijwerkingen zijn toegenomen fluor vaginalis, decubitus van 
de vaginawand of de cervix, klachten bij gemeenschap en 
occulte stressincontinentie – een bestaande stressincontinentie 
die vóór het aanmeten van het pessarium gemaskeerd werd 
doordat de prolaps de urethra afknelde.
Onze onderzoeksresultaten geven geen uitsluitsel over de 
beste conservatieve behandeling voor vrouwen met een matige 
tot ernstige prolaps die vooral blaas- of darmklachten heb-
ben.14 Huisartsen kunnen de voor- en nadelen van bekken-
fysiotherapie en die van een pessarium bespreken met hun 
patiënt, zodat die een geïnformeerde keuze kan maken.

OPERATIE
Vrouwen hebben 11 tot 19% kans ooit geopereerd te worden 
aan een prolaps.15 Bij oudere vrouwen is zo’n operatie niet 
altijd mogelijk vanwege comorbiditeit en kwetsbaarheid, en 
bovendien is de kans op een recidief na de operatie aanzien-
lijk. Uit onderzoek blijkt dat 20-30% van de vrouwen na een 
operatie aan een prolaps later opnieuw geopereerd moet wor-
den en dat de tijd tussen twee operaties bij iedere herhaling 
korter wordt.15 De meest voorkomende complicaties na een 
prolapsoperatie zijn pijn, urineweginfectie, moeizame mictie 
of blaasretentie (meestal tijdelijk), moeizame ontlasting,  
(na)bloeding, wondinfectie, trombose en in een enkel geval 
blijvende schade aan blaas en urinewegen of darmen. Ook 
kan na een operatie, net als na het aanmeten van een pessari-
um, occulte stressincontinentie aan het licht komen, maar in 
tegenstelling tot een pessarium is een operatie niet reversibel.

CONCLUSIE
Veel vrouwen vinden het lastig om prolapsklachten met de 
huisarts te bespreken.3 Routinematig screenen in de huisart-
senpraktijk, zoals wij voor de POPPS-onderzoeken gedaan 
hebben, bevelen wij echter niet aan, omdat daarmee ook vrou-
wen met milde klachten worden opgespoord die geen behan-
delwens hebben. Wel kan de huisarts de barrière om prolaps-
klachten te bespreken verkleinen door een proactieve houding 
aan te nemen. Als er per toeval een prolaps aan het licht 
komt, bijvoorbeeld tijdens het maken van een uitstrijkje, zou 
men kunnen vragen naar bekkenbodemklachten en, indien 
gewenst, uitleg kunnen geven over de behandelmogelijkheden. 
Een prolaps is niet levensbedreigend, daarom is de behande-

DE KERN
■■ Driekwart van de Nederlandse vrouwen ouder dan 45 

jaar heeft een prolaps; veel vrouwen hebben echter geen 
klachten.

■■ Een prolaps hoeft alleen behandeld te worden als deze 
klachten veroorzaakt; screening is niet nodig.

■■ Conservatief behandelen heeft de voorkeur boven ope-
reren; de keus tussen afwachten, bekkenfysiotherapie of 
pessarium kan in overleg met de patiënt worden gemaakt.

Bij 20-30% is na een operatie aan een 
prolaps later een nieuwe operatie nodig
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ling in eerste instantie gericht op verbeteren van de klachten 
en pas in tweede instantie op herstel van de anatomie. Daarom 
luidt het advies ook om de minst invasieve behandeling als 
eerste aan te bieden. ■
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OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2

➤  Het antwoord leest u op p. 67 en op www.henw.org  
(zoek op ‘ecg-casus’ en de titel ‘pleinvrees’).
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Ecg-casus ‘Pleinvrees’
Robert Willemsen, Karen Konings

CASUS
Patiënt(e): Vrouw, 45 jaar oud. Weinig actief.
Voorgeschiedenis: Paniekstoornis met agorafobie. Therapieresistente 
hypertensie, behandeld door internist. Bloeddruk in de spreekkamer 
steeds rond 210/120 mmHg. Gemiddelde 24 uursbloeddrukmetingen 
150/98 mmHg. Patiënte zegt haar medicatie trouw in te nemen.
Medicatie: Metoprolol 1 x 200 mg, enalapril 1 x 20 mg, hy-
drochloorthiazide 1 x 25 mg, doxazosine 1 x 4 mg, amlodipine 1 x 10 
mg, paroxetine 1 x 30 mg.
Anamnese: De afgelopen week is ze driemaal bij de huisarts geweest met 
hoofdpijn, collapsneiging, snelle hartslag en angst voor een hartaanval.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 204/115 mmHg, polsfrequentie 
108/min regulair. Neurologisch vindt de huisarts bij herhaling geen 
(alarm)tekenen.

De huisarts vermoedt recidieve angstklachten, maar wil vanwege de 
herhaalde consulten andere oorzaken, zoals een hartritmestoornis, eerst 
uitsluiten. Daarom maakt hij een ecg tijdens de klachten over palpitaties.
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Casuïstiek

Percutane zuurstofsaturatiemeting
Roy Beijaert
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Figuur 1

Hemoglobine/erytrocyt en O2-transport

De percutane zuurstofsaturatiemeting (pulsoxymetrie) 
geeft een niet-invasieve indicatie van de cardiorespiratoire 
toestand van de patiënt. Hoewel er nog weinig onderzoek is 
gedaan naar de meerwaarde van de percutane zuurstofsatu-
ratiemeter in de huisartsenpraktijk, is het gebruik ervan in-
middels niet meer weg te denken.1 Huisartsen geven aan dat 
de saturatiemeter gebruikt wordt bij vele indicaties in acute 
en niet-acute situaties.2 Bij bijvoorbeeld exacerbaties van 
obstructieve longziekten, bij ernstige pneumonie, bronchio-
litis, longembolie of hartfalen kunnen zuurstoftransport en 
gaswisseling in de weefsels tekortschieten.

Het klinisch ontdekken van hypoxemie is niet eenvoudig: dys
pneu is een min of meer subjectief begrip en concrete cyanose 
zie je pas bij een saturatie onder de 67%.3 De argumenten van 
de huisarts om patiënten met cardiorespiratoire problemen al 
of niet te selecteren voor verwijzing naar de tweede lijn zijn 
concreter met het gebruik van de saturatiemeter.3

Sinds de introductie van de percutane zuurstofsaturatiemeter 
blijkt dat periodes van hypoxemie bij onder andere patiënten 
met ernstige COPD vaker voorkomen dan aanvankelijk werd 
gedacht.4 Wat de winst kan zijn van het vroegtijdig opsporen 
en behandelen van (de oorzaak van) deze hypoxemie is nog 
onduidelijk.
De percutane zuurstofsaturatiemeter of ‘pulsimeter’ meet de 
zuurstofverzadiging in het perifere bloed, de SpO2 (Saturation 
of peripheral Oxygen). Daarnaast meet het de polsfrequentie. 
Pulsoxymetrie is gebaseerd op de aanwezigheid van een pul
serend arterieel signaal in verschillende acra (zoals de vinger, 
oorlel of neusvleugel) en het feit dat geoxygeneerd hemo
globine (O2Hb) een andere golflengte uit het lichtspectrum 
absorbeert dan zuurstofarm hemoglobine (Hb). De saturatie
meter zendt rood en infrarood licht door weefsel en meet aan 
de tegenovergestelde zijde de hoeveelheid doorgelaten licht. 
De verhouding rood/infrarood licht dat door een vinger of 
oorlel passeert is gerelateerd aan de verhouding Hb/O2Hb in 
het arteriële bloed ter plekke. Deze verhouding bepaalt het 
saturatiepercentage dat op de display van de saturatiemeter 
verschijnt.5,6 De meest accurate metingen worden gedaan aan 
een vinger, terwijl metingen aan een oorlel het snelst verande
ringen in SpO2 weergeven.4

INDICATIES
Huisartsen die ervaring hebben met het gebruik van de zuur
stofsaturatiemeter hechten de meeste waarde aan saturatie
bepalingen bij acute klachten van dyspneu of verergering van 

langer bestaande dyspneu, bij patiënten met een vermoeden 
van respiratoire insufficiëntie of respiratoir falen en bij patiën
ten met een chronisch obstructieve longziekte.7

De mogelijke indicaties op een rij:
■■ Acute dyspneu (presenteert zich vooral tijdens dienstsitua

ties op de huisartsenpost). De vraag is of hetgeen de patiënt 
als benauwdheid ervaart zich werkelijk uit in een verlaging 
van de zuurstofsaturatie. Bij acute benauwdheid zonder 
duidelijke verklaring kan een verlaagde saturatie bijvoor
beeld wijzen op een longembolie. Bij benauwdheid tijdens 
een paniekaanval kan een goede saturatie een respiratoire 
insufficiëntie onwaarschijnlijk maken.2

■■ Bij een pneumonie kan de ernst (respiratoir falen) en dus 
de zorgbehoefte, vooral bij de oudere patiënt, onder andere 
bepaald worden aan de hand van de zuurstofverzadiging. 
Zo kan bij een pneumonie de hoogte van de saturatie mede 
bepalen of een patiënt thuis of in het ziekenhuis behandeld 
moet worden.8

■■ Bij de patiënt met ernstige COPD kan tijdens een exacer
batie een vermoedelijke respiratoire insufficiëntie geob

Sinds 2017 zijn DOACs niet meer uitsluitend het terrein van de specialist. De huisarts 
heeft nu ook een bepalende rol in het voorschrijven van deze vorm van antistolling.  

Bent u bekend met de richtlijnen en hoe gaat ú in de dagelijkse praktijk om met 
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jectiveerd worden. Ook hier kan, bij differentiatie tussen 
concrete hypoxemie en paniek, tijdens een exacerbatie de 
saturatiemeter uitkomst bieden.8

■■ Bij een ernstige astma-aanval geeft de zuurstofsaturatieme-
ting een directe indicatie van het systemische effect van de 
obstructie en eventueel van het effect van luchtwegverwij-
dende medicatie.

■■ Verder blijkt dat een verlaagde zuurstofsaturatie bij een 
(ernstige) exacerbatie een sterkere voorspeller is voor thera-
pie met antibiotica of systemische corticosteroïden dan puur 
respiratoire symptomen bij astma- en COPD-patiënten.9

■■ Bij kinderen met bronchiolitis kan de zuurstofbehoefte 
bepaald worden. Hierbij wordt wel van een speciale probe 
voor aan de oorlel gebruikgemaakt. Een goed alternatief in 
de huisartsenpraktijk is meting met de reguliere meter aan 
een grote teen van het kind.5

■■ Een belangrijke indicatie is de bewaking bij COPD-pati-
enten die oefenen bij de fysiotherapeut om spierkracht te 
versterken. Bij patiënten met desaturatie tijdens inspanning 
wordt aanbevolen op de zuurstofsaturatie niet te laten dalen 
onder de 90%.10

■■ Bij verwarde ouderen kan een verlaagde saturatie wijzen op 
een delier door cardiorespiratoir falen. Daarbij is onder-
zocht dat het bewaken op afstand van de saturatie via 
telemonitoring van kwetsbare ouderen in potentie zorg en 
welbevinden kan verbeteren.11

■■ Bij patiënten met obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) 
kan de saturatie gedurende de nacht worden bijgehouden.12

UITVOERING
Een meting staat niet op zichzelf. Kijk vooral ook naar de pati-
ent. Past de meting bij wat u ziet? Hoewel de ervaren kortade-
migheid of dyspneu en de werkelijke saturatie een grote 
discrepantie kunnen hebben, blijven de klinische symptomen 
van de patiënt natuurlijk een belangrijke factor.
Zorg dat de batterij geladen is en dat de saturatiemeter schoon 
is (eventueel desinfecteren met 70% alcohol). Zet de satura-
tiemeter aan en kijk naar de display. Bij de start kalibreert het 
apparaat zichzelf. Zorg dat het licht op de plek van onderzoek 
niet te fel is. Fel licht in de omgeving maakt het meetresul-
taat minder betrouwbaar.5 De patiënt zit bij voorkeur rustig 
op een stoel of ligt in bed. Zorg voor schone vingers, liefst 
geen nagellak. Zet de saturatiemeter zorgvuldig op de geko-
zen vinger. Kies bij voorkeur de wijs-, middel- of ringvinger. 
Controleer of de saturatiemeter goed past. De klem moet goed 
aansluiten. Warm koude vingers op door wrijven of even on-
der de warme kraan of in bakje warm water te houden (droog 
goed af). Houd de saturatiemeter met de display naar boven 
en schuif de vinger erin met de nagel naar boven. Druk de 
klem niet extra stevig aan. De veer in de klem geeft precies de 
goede druk. De vinger waar de meter aan zit moet vrij zijn en 
nergens anders tegenaan drukken. De vinger mag niet (zo min 
mogelijk) trillen of bewegen. Laat de patiënt de hand zonder 
meter rustig op tafel leggen en daarop de andere hand op zo’n 
manier dat de vinger met de meter vrij blijft van de tafel maar 

wel zoveel mogelijk stil ligt. Er wordt ook wel geadviseerd 
om de hand tegen de borst aan te leggen op harthoogte. Zorg 
daarbij dat de vingertop met de meter niets aanraakt. De pati-
ent mag een uur voor of tijdens de meting niet roken. Roken 
geeft perifere vasoconstrictie. Er mag geen obstructie zijn van 
de bloedstroom. Meet dus niet aan de arm waar tegelijk de 
bloeddruk wordt gemeten.
Het duurt een paar seconden voor de meter de juiste waarden 
heeft gevonden. In die seconden kunnen de waarden eerst nog 
wat fluctueren. Als de saturatiepercentages snel blijven wisse-
len wijst dat op een meetfout. Het snel wisselen van de satu-
ratie (bijvoorbeeld van 99% naar 85% ineens) is fysiologisch 
niet mogelijk. Meet bij de geringste twijfel ook aan een of twee 
andere vingers aan de andere hand ter vergelijking. Kijk of het 
polsfrequentielampje knippert. Controleer de pols en verge-
lijk deze met de frequentie-indicatie op display. Registreer de 
waarden en noteer ze in HIS of KIS.
Als de meting niet lukt of de saturatiemeter aangeeft dat het 
pulssignaal niet sterk genoeg is, haal dan de vinger eruit, wacht 

INSTRUMENTARIUM EN MATERIALEN

Moderne zuurstofsaturatiemeters [figuur 2] hebben een 
groot gebruiksgemak. Ze zijn klein, licht in gewicht en niet 
duur in aanschaf. De meeste saturatiemeters zijn accuraat, 
zelfs de meeste goedkopere meters waar ‘not for medical 
use’ op staat blijken goed te presteren.13 Een goed bruikba-
re meter geeft reproduceerbare meetresultaten en is:
 ∫ betrouwbaar en accuraat
 ∫ veilig en stevig (vervoer in dokterstas)
 ∫ licht in gewicht
 ∫ kosteneffectief
 ∫ gemakkelijk in het gebruik
 ∫ zelfijkend
 ∫ gemakkelijk en veilig schoon te maken
 ∫ goed passend om de meeste vingers

Figuur 2

Saturatiemeter

Foto: Shutterstock
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even en probeer opnieuw. Probeer eventueel een meting aan 
een oorlel. Zodra de meter van de vinger wordt afgehaald gaat 
het apparaatje vanzelf uit. Het gaat ook uit bij onvoldoende 
pulssignalen. Maak het apparaat achteraf zo nodig weer schoon.

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS METING
Er zijn veel omstandigheden waardoor de meting met een 
zuurstofsaturatiemeting (aan de vinger) minder betrouwbaar 
kan zijn.

Technische aandachtspunten
Een verminderde perfusie bij koude handen vermindert 
de kans op een goed meetresultaat. Ook vochtige handen 
door wassen vooraf, opwarmen in water of door transpiratie 
verminderen de kans op een precieze meting omdat vocht de 
breking van licht kan beïnvloeden. Nagellak beïnvloedt de 
passage van rood en infrarood licht, waardoor de saturatieme
ting bij zwarte, blauwe en groene nagellak 3 tot 6% kan dalen. 
Rode nagellak lijkt geen effect te hebben op de meting.5,14 
Kunstnagels (acryl) kunnen afwijkende metingen geven. Bij 
kunstnagels en nagellak kan de sensorklem een kwartslag ge
draaid worden. Geprobeerd kan worden zo via de zijkant van 
de vingertop een goede registratie te genereren.
Een niet goed aansluitende sensorklem geeft afwijkende meet
resultaten. Fel licht uit de omgeving kan de meting beïnvloe
den, ook al sluit de sensorklem goed af.5

Een te strak aangedrukte sensorklem kan de circulatie beïn
vloeden en zo afwijkende metingen geven, evenals een strak 
opgeblazen bloeddrukband of een stuwband. De sensorklem 
van een saturatiemeter geeft precies de goede druk. Aanduwen 
is niet nodig.
Beweging geeft meetfouten. Wees extra kritisch bij een meting 
bij een onrustige patiënt of bij een patiënt die (t)rilt (Parkin

son, hypothermie, hoge koorts). Fixeer de hand zonder dat 
de saturatiemeter iets aanraakt. Een donkere huid interfereert 
met de lichtabsorptie, maar geeft toch meestal geen meetfout.

Fysieke aandachtspunten
Gezonde ouderen hebben eerder een saturatie onder de 95% 
dan gezonde jongvolwassenen.15 Houd hier rekening mee. 
Saturatiewaarden onder de 97% komen zes keer zoveel voor 
bij blanke mannen dan bij Afrikaanse vrouwen zonder hart of 
longproblemen (5,7% van asymptomatische volwassenen heeft 
een saturatie onder de 97%).16

Meerdere aandoeningen, zoals (centrale) hypothermie en 
hypovolemie (hartfalen, shock) zullen perifere vasoconstric
tie geven. Opwarming van een hand zal dan minder effect 
sorteren en meestal geen prioriteit hebben. Voor perifere 
vaatafwijkingen, zoals bij arteriosclerose of diabetes mellitus, 
kan dezelfde beperking gelden.
Een zuurstofsaturatiemeter kan niet differentiëren tussen 
verschillende hemoglobines. Zo zal het apparaat bijvoorbeeld 
weinig verschil herkennen tussen zuurstofhemoglobine en 
koolmonoxidehemoglobine. Bij iemand met een (dreigende) 
koolmonoxidevergiftiging kan de saturatiemeter een gezond 
percentage aangeven. Het zou goed de reden kunnen zijn 
waarom roken op zich niet is geassocieerd met een lage me
ting bij pulsoxymetrie.5

Anemie beïnvloedt de meting niet negatief, zolang de vorm 
van de erytrocyt niet afwijkend is. Bij afwijkend hemoglobine 
(sikkelcelcrisis, methemoglobinemie, sulfhemoglobinemie) 
gaan de metingen wel afwijken. Bilirubinemie interfereert met 
de lichtabsorptie, maar lijkt toch weinig fouten te geven.

UITSLAG EN INTERPRETATIE
We spreken van hypoxemie bij SpO2 ≤ 92%.17 Saturatiemeters 
kunnen 2 tot 3% afwijken bij SpO2waarden boven de 90% en 
56% onder de 90%.3 De betrouwbaarheid van de saturatiemeter 
verslechtert bij metingen onder de 80% en is volledig afwezig bij 
metingen onder de 70%. Snel wisselende saturatiepercentages 
zijn fysiologisch onmogelijk. Het gaat dan om een meetfout.18

De zuurstofsaturatie is niet hetzelfde als de zuurstofspanning 
(PO2). De SpO2 wordt bepaald door het aantal aan hemoglo
bine gekoppelde zuurstofmoleculen. De PO2 wordt bepaald 
door de (veel kleinere) hoeveelheid zuurstof die is opgelost in 
het bloedplasma. De zuurstofdissociatiecurve illustreert de ver
houding tussen PO2 en SpO2 in het bloed. Aan de vorm van de 
curve is te zien dat er bij een hoge arteriële zuurstofspanning 
(in het alveolaire vaatbed) tussen de 80 en 100 mm Hg weinig 
aan de saturatie verandert [figuur 3]. Die zakt minimaal 
en zeer geleidelijk. Het hemoglobine is bij 100 mm Hg min 
of meer verzadigd maar laat in het traject waarin de zuur
stofspanning zakt van 100 naar 80 mm Hg relatief zeer weinig 
zuurstofmoleculen los. De saturatie zakt in dat traject globaal 
van 98% naar 96%. Is de zuurstofspanning (in de weefsels aan 
de veneuze kant) echter slechts 40 mmHg en daalt deze over 
eenzelfde traject (van 40 naar 20 mmHg) dan zakt de saturatie 
veel sneller, van globaal 73% naar 32%.19 Er wordt in dat traject 

KORTE CHECKLIST UITVOERING
 ∫ De saturatiemeter is geladen en schoon.
 ∫ Fel omgevingslicht is vermeden.
 ∫ Patiënt zit of ligt.
 ∫ Schone, warme, droge vingers, liefst zonder nagellak.
 ∫ Saturatiemeter met de display naar boven, vinger erin 

met de nagel naar boven.
 ∫ Saturatiemeter sluit goed aan.
 ∫ Klem niet extra aandrukken tijdens de meting.
 ∫ Immobiliseer de hand zo dat de vinger met de saturatie-

meter vrij blijft.
 ∫ Wacht vijf seconden en lees dan af.
 ∫ Neem even de tijd. Beoordeel de stabiliteit van de meting 

(geen snel wisselende saturaties).
 ∫ Check bij twijfel over de waarde nog aan een of twee 

andere vingers, liefst ook aan andere hand.
 ∫ Controleer de pols en vergelijk deze met de frequen-

tie-indicatie op display.
 ∫ Registreer de waarden en noteer ze in HIS of KIS.
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dus veel meer zuurstof afgegeven om de zuurstofspanning bij 
te spijkeren dan in het bovenstuk van de curve. In een zuursto-
farme omgeving verandert het hemo globine op zo’n manier dat 
het gemakkelijker zuurstof aan het plasma afgeeft.19

De zuurstofsaturatiemeter geeft geen informatie over CO2: 
iemand kan een normale zuurstofsaturatie hebben bij een 
abnormaal CO2 en/of een afwijkende pH.

THUISMETINGEN DOOR PATIËNTEN MET ASTMA OF COPD
Iedereen kan op internet een percutane zuurstofsaturatiemeters 
kopen. Ook de goedkope blijken nauwkeurig te werken.13 In 
huidige richtlijnen wordt weinig geschreven over zelfmeting 
thuis. De NHG-Standaard COPD stelt in een noot dat patiënten 
die chronisch zuurstof gebruiken (en doorgaans in de tweede 
lijn onder behandeling zijn), eventueel zelf de zuurstofsaturatie 
kunnen meten. Een daling van 3% ten opzichte van de uit-
gangswaarde wordt dan beschouwd als een relevante daling.20 
De Cochrane Airways Review Group stelt dat patiënten met 
zelfmetingen afwijkingen kunnen herkennen en daarmee het 
verlies van controle kunnen voorkomen. Zelfoxymetrie zou 
er voor kunnen zorgen dat adequaat en op tijd hulp gezocht 
wordt. Zelfmetingen zouden moeten gebeuren op basis van een 
persoonlijk actieplan dat samen met de behandelaar is opge-
steld. Daartegenover staat dat er ook risico’s zijn als meetfouten 
en valse geruststelling. De ernst van een (aanstormende) exa-
cerbatie zou onderschat kunnen worden en persoonlijk gevoel 
van dyspnoe zou onterecht gerelativeerd kunnen worden.21,22 ■
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Nascholing

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met 
het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie 
van antibioticaresistentie ook bij ons toe. Er zijn steeds 
meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen 
(BRMO).1,2 Voor een aanpak op meerdere fronten zijn tien 
regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie opgericht. De 
NHG-Standaarden houden rekening met het voorkomen van 
antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze van empiri-
sche behandeling en door bij bepaalde infecties een kweek te 
adviseren. Er is (nog) geen specifieke richtlijn voor huisart-
sen die aangeeft wat u het best kunt doen bij een infectie met 
of dragerschap van ‘bijzonder resistente micro-organismen’ 
(BRMO). In dit artikel zetten we wat de huisarts moet weten 
en doen [figuur 1] bij patiënten met BRMO op een rij. 

WAT ZIJN BRMO?
BRMO zijn bacteriën die resistent zijn voor een of meer 
soorten antibiotica. [Tabel 1] geeft een overzicht van de meest 
voorkomende en voor huisartsen relevante BRMO en hun 
resistentie.

DE PREVALENTIE VAN BRMO
Er is een toename van het aantal uitbraken van BRMO in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen.3 In Nederland zijn er per 
maand gemiddeld 4,7 uitbraken van BRMO in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen. Verspreiding kan ook plaatsvinden buiten 
instellingen.4 Meestal gaat het hierbij om dragerschap van 
BRMO, waarbij de patiënt is gekoloniseerd (bijvoorbeeld in de 
darm), maar geen tekenen van infectie vertoont. 
De meest voorkomende BRMO in de huisartsenpraktijk zijn 
ESBL-producerende Enterobacteriaceae, zoals E. coli en K. 
pneumoniae. Deze bacteriën kunnen onder meer urinewegin-
fecties veroorzaken. De prevalentie van ESBL-producerende 
Enterobacteriaceae in de eerste lijn, gekweekt uit urine, ligt in 
Nederland inmiddels rond de 3 tot 4% en neemt langzaam toe 
[figuur 2 en 3]. 
In de open populatie is 4 tot 9% van de personen ESBL- 
drager.5-7 Reizigers en mensen die werkzaam zijn in de kippen-
industrie hebben een verhoogd risico op ESBL-dragerschap.8-10 
Ongeveer 75% van de reizigers blijkt de ESBL-producerende 
bacteriën, die ze op reis opgelopen hebben, drie maanden na 

Bijzonder resistente micro-
organismen in de eerste lijn
Tamara Platteel, Masja Loogman, Bent Postma, Martijn Sijbom, Marja Diemel, Marleen Luning en Theo Verheij, namens de 
regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

Figuur 1

Stappenplan bij patiënten met bijzonder resistente micro-organismen
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terugkomst ook weer kwijt te zijn; na twaalf maanden ligt dit 
percentage op 89%.
De prevalentie van dragerschap van MRSA ligt lager (rond de 
1 tot 2%).2 Een belangrijke risicofactor voor dragerschap is 
beroepsmatig contact met besmette dieren van varkenshoude-
rijen, vleeskalver- en pluimveebedrijven.
Voor alle BRMO gelden de volgende risicofactoren voor dra-
gerschap: opname in een buitenlandse zorginstelling, opname 
in een ziekenhuis met een uitbraak met een BRMO, intensief 
contact met een bekende BRMO-drager of verblijf in een 
instelling voor asielzoekers.11,12 
Infecties met andere BRMO dan ESBL en MRSA komen in 
Nederland in de algemene bevolking nauwelijks voor.2 

WAT ZIJN DE GEVAREN VAN BRMO?
BRMO veroorzaken niet vaker infecties dan andere micro- 
organismen. Voor een gezonde drager is dragerschap van 
BRMO, ongeacht welke, veelal geen probleem, omdat zich niet 
snel een infectie zal ontwikkelen. Indien toch een infectie door 
BRMO optreedt, kan deze door het falen van de initiële be-
handeling door de aanwezige antibioticaresistentie moeilijker 
te behandelen zijn dan infecties met micro-organismen die 
niet resistent zijn. In sommige gevallen moet de patiënt wor-
den opgenomen voor intraveneuze behandeling. Bij vertraagd 
starten van een effectieve behandeling zou de prognose van 
patiënten met een BRMO-infectie slechter zijn.13 De kans op 
BRMO-infecties en -dragerschap voor de individuele patiënt 
is in een zorginstelling groter dan in de thuissituatie.

KANS OP TRANSMISSIE EN INFECTIEPREVENTIE
Het risico op transmissie van BRMO is het grootst in zieken-
huizen en andere zorginstellingen. Transmissie van BRMO 
komt ook buiten zorginstellingen voor, bijvoorbeeld via 
gezinsleden of zorgverleners die extramuraal werken.14 Trans-
missie van MRSA op poliklinieken komt vrijwel niet voor.11 
De kans op transmissie van BRMO in de huisartsenpraktijk 
zou laag zijn omdat de arts-patiëntcontacten veelal kort en 
vluchtig van karakter zijn. Huisartsen krijgen om die reden 

Tabel 1

Overzicht van de meest voorkomende BRMO

Afkorting Naam Resistentie Infecties Kolonisatie  
aantoonbaar in

MRSA Methicillineresistente Staphylococcus 
aureus

Penicillines (ook met bètalactamase
remmers) en cefalosporines

Huidinfecties, osteomyelitis, pneumonie, 
artritis, endocarditis, sepsis

Neus, keel en rectum

ESBLproducerende  
Enterobacteriaceae

Extendedspectrum bètalactamase
producerende Enterobacteriaceae

Penicillines (ook met bètalactamase
remmers), cefalosporines

Pneumonie, urineweg, darm en abdomi
nale infecties

Rectum

CPE/CRE Carbepenemaseproducerende/ carba
penemresistente Enterobacteriaceae

Penicillines (ook met bètalactamase
remmers), cefalosporines en carbapenems

Pneumonie, urineweg, darm en abdomi
nale infecties 

Rectum 

VRE Vancomycineresistente enterokokken Vancomycine en amoxicilline Urineweginfecties, wondinfecties, abdomi
nale infecties, endocarditis

Rectum

PRP Penicillineresistente pneumokokken Penicilline, amoxicilline Pneumonie, meningitis, sepsis Keel
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Figuur 2

Trends in ESBLproducerende E. coli (van links naar rechts van 2013 
tot en met 2017) in Nederland, gebaseerd op ISISARdata  
(https://www.rivm.nl/isisar)

Figuur 3

Trends in K. pneumoniae (van links naar rechts van 2013 tot en met 
2017) in Nederland, gebaseerd op ISISARdata  
(https://www.rivm.nl/isisar)
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het advies om bij een consult met een patiënt die (mogelijk) 
BRMO-drager is de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht 
te nemen, zoals persoonlijke hygiëne en handhygiëne.
Als er een kans is dat u in contact komt met bloed, urine, ont-
lasting of ander lichaamsvocht, slijmvliezen, niet-intacte huid of 
materialen in de omgeving die (mogelijk) besmet zijn (bijvoor-
beeld het aankleedkussen, incontinentiemateriaal, enzovoort), 
neem dan aanvullende maatregelen, zoals het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de situatie 
(risico op spatten of spuiten) moet u bepalen welke bescher-
mingsmiddelen nodig zijn, zoals handschoenen, gezichtsbe-
schermers of beschermende wegwerpkleding. Tijdens een inva-
sieve ingreep bij een MRSA-positieve patiënt is het gebruik van 
een chirurgisch mondneusmasker sterk aan te bevelen. MRSA 
kan zich namelijk makkelijk nestelen in de neus en keel.15

MELDING BIJ DE GGD
Er is een meldingsplicht, binnen één werkdag, bij de afdeling 
Infectieziektebestrijding van de GGD als er sprake is van twee 
of meer personen met een door het laboratorium bevestigde 
MRSA-infectie, bij wie klinische verschijnselen aanwezig zijn, 

de infectie buiten het ziekenhuis is ontstaan en er aanwijzin-
gen zijn voor een onderlinge besmetting of gemeenschappelij-
ke bron (meldingsplichtige ziekte groep C [tabel 2]). 
De GGD heeft de regie over bron- en contactopsporing en ad-
viseert bij wie er kweken afgenomen moeten worden en over 
maatregelen om verdere verspreiding te beperken. Contacton-
derzoek moet ook plaatsvinden als huisgenoten of verzorgers 
van de patiënt werkzaam zijn in de gezondheidszorg, zelf 
geregeld het ziekenhuis bezoeken of bijvoorbeeld werken of 
verblijven op een medische dagopvang.11

Als zich meerdere MRSA-dragers in een zorginstelling bevinden 
of gelieerd zijn aan eenzelfde (thuis)zorgorganisatie, dan wordt 
geadviseerd te overleggen met GGD of arts-microbioloog.
Andere BRMO-infecties (niet het dragerschap) moeten alleen 
gemeld worden bij de GGD wanneer er sprake is van extramu-
rale verspreiding.
Sinds 1 juli 2019 bestaat er een meldingsplicht voor CPE.

HET INFORMEREN VAN DE PATIËNT
Wanneer uit diagnostiek blijkt dat er sprake is van BRMO, 
moet de zorgverlener die de diagnostiek heeft aangevraagd de 
patiënt hierover informeren.16 Bij een positieve kweek voor 
BRMO in de huisartsenpraktijk is dat de huisarts.
In de thuissituatie gelden geen aanvullende voorzorgsmaat-
regelen buiten de normale hygiënemaatregelen, zoals handen 
wassen na de toiletgang.16 Ook bij contact met mensen met 
een verminderde weerstand gelden geen aanvullende maatre-
gelen. Bij opname in het ziekenhuis zal de patiënt in isolatie 
worden verpleegd. Verwijs zo nodig naar de publieksinfor-
matie over BRMO op lci.rivm.nl of naar de informatie op 
Thuisarts.nl over antibioticaresistentie.

HET BELEID BIJ BRMO EN INFECTIES
Bij tekenen van een infectie doet u er bij bekende dragers ver-
standig aan laagdrempelig kweken met resistentiebepaling af 

DE KERN
■■ Registreer dragerschap van bijzonder resistente 

micro- organismen (BRMO) duidelijk in het HIS, bij 
voorkeur onder ICPC-code A99.02 (Dragerschap met 
risico voor nageslacht/omgeving).

■■ Meld bij verwijzing naar andere zorgverleners dat de 
patiënt bekend is met (mogelijk) BRMO-dragerschap.

■■ Verwijs de patiënt naar de publieksinformatie over 
BRMO op www.lci.rivm.nl of naar de informatie op 
Thuisarts.nl over antibioticaresistentie.

Tabel 2

Melding bij de GGD

Soort BRMO Contact met GGD indien Karakter

MRSA Twee personen met MRSA en klinische verschijnselen, én infectie buiten het ziekenhuis ontstaan én 
aanwijzingen voor een gemeenschappelijke bron of onderlinge besmetting

Meldingsplicht 

Meerdere MRSA in één zorginstelling* of gelieerd aan eenzelfde (thuiszorg)organisatie Dringend geadviseerd
Huisgenoten of verzorgers zijn werkzaam in de gezondheidszorg of bezoeken geregeld het ziekenhuis of een andere zorginstelling Dringend geadviseerd†

CPE Zowel bij dragerschap als infectie Verplicht sinds 1 juli 2019
Alle andere BRMO Vermoeden op extramurale verspreiding Meldingsplicht
Alle Bij behoefte aan advies over infectiepreventiemaatregelen voor de patiënt, huisgenoten of andere contacten Vrijwillig

* Niet het ziekenhuis of verpleeghuis. Die doen zelf contactonderzoek.
† Wanneer de arts-microbioloog, infectioloog of deskundige infectiepreventie nog geen afspraken heeft gemaakt over contactonderzoek

Neem bij tekenen van een infectie  
bij bekende dragers laagdrempelig 
kweken met resistentiebepaling af
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te nemen. Houd hierbij rekening met het type BRMO waarvan 
patiënt drager is en het type infectie dat zich voordoet. Bij 
een cystitis bij een gezonde, niet-zwangere vrouw die eerder 
MRSA-drager bleek te zijn, lijkt het bijvoorbeeld niet nuttig 
direct een urinekweek in te zetten. Bij een huidinfectie kan 
kweekafname wel zinvol zijn.
Er zijn geen algemene adviezen te geven over welke antibio-
tica BRMO-dragers moeten krijgen. Buiten de kenmerkende 
resistenties zoals genoemd in [tabel 1] is namelijk geregeld 
sprake van coresistentie voor andere antibiotica. Overleg bij 
twijfel over kweekbeleid of empirische behandeling met een 
arts-microbioloog of internist-infectioloog.

MRSA-ERADICATIE 
MRSA is de enige BRMO die actief geëradiceerd kan worden. 
Om te besluiten of dragerschapsbehandeling moet plaats-
vinden moet u een afweging maken van de gevolgen van het 
MRSA-dragerschap voor de patiënt en de omgeving enerzijds, 
en het risico op (ernstige) bijwerkingen van de behandeling 
anderzijds. Bij gezonde personen buiten het ziekenhuis luidt 
het advies terughoudend te zijn met dragerschapsbehandeling. 
Bij risico op infecties met MRSA is dragerschapsbehandeling 
wel geïndiceerd. Ook als een huisgenoot van de drager in de 
gezondheidszorg werkt of als patiënt in een instelling komt, 
kunt u behandeling overwegen. Hierbij speelt ook de geschatte 
voorafkans op een succesvolle behandeling een grote rol.18 
Wanneer de MRSA-drager in een omgeving verkeert waarin de 
kans op herbesmetting groot is (bijvoorbeeld door een huisge-
noot of veestapel), is dragerschapsbehandeling meestal niet zin-
vol. Patiënten hebben geregeld risicofactoren voor het falen van 
een behandeling (gecompliceerd dragerschap), zoals huidlaesies 
(eczeem en psoriasis), aanwezigheid van lichaamsvreemde 
materialen (zoals katheters), dragerschap op meerdere plaatsen 
op het lichaam (aangetoond met kweken) of antimicrobiële 
behandeling die gericht is op andere verwekkers dan MRSA. 
Verwijs patiënten met een dergelijk gecompliceerd dragerschap 
bij voorkeur naar een MRSA-polikliniek voor verder beleid.
Bij ongecompliceerd dragerschap kunt u in overleg met de pa-
tiënt eradicatie zelf initiëren, eventueel in samenspraak met een 
internist-infectioloog of arts-microbioloog. De richtlijn van de 
Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) geeft adviezen 
over het te voeren beleid.18 Indien gewenst kunt u behandeling 
en indicatiestelling ook overlaten aan het ziekenhuis. 

OVERDRACHT EN REGISTRATIE IN HET HIS
De BRMO-status van een patiënt hoort onderdeel te zijn van 
de medische overdracht. Wanneer het BRMO-dragerschap be-
kend is, moet u dit voor opname of overdracht vermelden. U 
als behandelend arts bent hiervoor verantwoordelijk.17 Ook bij 
het ontvangen van correspondentie over BRMO-dragerschap 
van een patiënt bent u verantwoordelijk voor de registratie in 
het HIS. Het is van belang de patiënt duidelijk te maken dat 
hij het BRMO-dragerschap zelf ook actief moet melden bij 
contact met andere zorgverleners. 
Ter waarborging van de communicatie kunt u BRMO-drager-

schap het beste registreren onder ICPC-code A99.02 (Dra-
gerschap met risico voor nageslacht/omgeving) en kunt u de 
episode een probleemstatus toekennen. Zo voorkomt u dat de 
episode uit beeld verdwijnt. 
Noem bij eventuele verwijzing van een patiënt na verblijf in een 
buitenlands ziekenhuis het potentiële dragerschap in de ver-
wijsbrief. Bij spoedverwijzingen kunt u dit het beste telefonisch 
mededelen. Soms zult u gevraagd worden om voorafgaand aan 
het polikliniekbezoek of de opname kweken af te nemen.

AANPASSING VAN DE BRMO-STATUS VAN DE PATIËNT
Patiënten worden over het algemeen tot minimaal een jaar na 
de laatste positieve BRMO-kweek aangemerkt als BRMO-dra-
ger. Na deze termijn zijn vaak negatieve kweken nodig om aan 
te tonen dat de patiënt geen BRMO-drager meer is. Meestal 

wordt met de arts-microbioloog of deskundige infectiepreven-
tie van de instelling afgesproken hoeveel kweken nodig zijn. 
De patiënt blijft in principe aangemerkt als drager zolang er 
risicofactoren zijn voor langdurige kolonisatie, zoals antibioti-
cagebruik, wonden, katheters en lijnen of een sonde.
Helaas zijn er geen duidelijke richtlijnen voor de eerste lijn 
waarmee u kunt bepalen wanneer een patiënt niet meer als 
BRMO-drager hoeft te worden gezien. Ondanks landelijke 
adviezen hanteren ook instellingen hierin hun eigen beleid. 
Het beleid is afhankelijk van de soort BRMO en het materiaal 
waarin deze is gevonden. 
Wanneer het BRMO-dragerschap consequenties heeft, zoals bij 
een patiënt in een zorginstelling of bij geregeld contact met de 
gezondheidszorg, is het verstandig om met een arts-microbio-
loog te overleggen. Deze kan advies geven over de timing van 
eventuele kweekafnamen. Kweken kunnen in de huisartsen-
praktijk worden afgenomen. Bij patiënten die frequent contact 
hebben met het ziekenhuis kunt u het afnemen van kweken na 
onderling overleg veelal ook overlaten aan de afdeling Infectie-
preventie van het ziekenhuis. Wanneer het dragerschap geen 
consequenties heeft voor de patiënt of diens omgeving is het 
afnemen van kweken na een jaar niet noodzakelijk. 
Als is aangetoond dat de patiënt geen BRMO-drager meer is 
kunt u ook de probleemstatus in het HIS verwijderen. 

CONCLUSIE
Samengevat is het bij BRMO-dragers van belang dat u de 
patiënt informeert over het dragerschap en het dragerschap in 
het HIS noteert. Daarnaast moet u overwegen om infectiepre-
ventieve maatregelen te nemen, laagdrempelig te kweken bij 

Overleg bij twijfel over kweekbeleid  
of empirische behandeling  
met een arts-microbioloog  

of internist-infectioloog
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infectie en eradicatie toe te passen bij MRSA-dragers. Tot slot 
kan het nuttig zijn het dragerschap in overleg met de arts-mi-
crobioloog te vervolgen wanneer het dragerschap consequen-
ties heeft voor de patiënt. 
Pleeg laagdrempelig overleg met zorgprofessionals die speciale 
expertise hebben op dit gebied. Het voorkomen van versprei-
ding van BRMO is bij uitstek een multidisciplinaire aange-
legenheid, die niet ophoudt bij de muren van ziekenhuizen 
en andere zorginstellingen. Heldere onderlinge afspraken en 
duidelijke communicatie zijn hierbij van groot belang. De 
recent opgerichte zorgnetwerken tegen antibioticaresistentie 
kunnen hieraan bijdragen. ■
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Een moeder meldt zich met een kindje van 1,5 jaar dat sinds 
een paar dagen onder de rode vlekjes zit. Meerdere kinderen 
uit het gezin hebben dezelfde uitslag, ze heeft dit meisje mee-
genomen als voorbeeld. Het kindje is niet ziek, maar krabt wel 
aan de plekken.
Wat is uw diagnose?
1. Urticaria
2. Bedwants
3. Waterpokken
4. Impetigo

➤  Het antwoord leest u op p. 67 en op www.henw.org  
(zoek op ‘Uw diagnose’ en de titel ‘jeukende huiduitslag’).

Uw diagnose ‘jeukende huiduitslag’

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’.

Lees ook het artikel ‘Vastleggen van BMRO- 
dragerschap in het HIS’ van Maret Zonneveld en 
Erica Bastiaanssen. Huisarts Wet 2019;62(9):62. 
DOI:10.1007/s12445-019-0258-9.
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Kennistoets

Percutane zuurstofsaturatiemeting

1. Wat meet de percutane zuurstof
saturatiemeter in het perifere bloed?
a. De hoeveelheid zuurstof die is 

opgelost in het bloedplasma.
b. De verhouding tussen geoxy

geneerdHb en zuurstofarmHb.
c. Het aantal aan hemoglobine ge

koppelde zuurstofmoleculen.

2. Als de arteriële O2spanning daalt, 
staat deze geoxygeneerde hemo
globine zuurstofmoleculen af aan de 
weefsels (via het plasma). In welk 
traject worden de meeste zuurstof
moleculen afgegeven en zakt de 
zuurstofsaturatie dus het snelst?
a. Bij hoge arteriële zuurstofspan

ning; bij een daling van 100 
mmHg naar 80 mmHg.

b. Bij lage veneuze zuurstofspan
ning; bij een daling van 40 
mmHg naar 20 mmHg.

3. Bij welke zuurstofsaturatie (SpO2) 
levert de saturatiemeter de betrouw
baarste meting?
a. SpO2 tussen 90 en 100%.
b. SpO2 tussen 80 en 90%.
c. SpO2 onder de 70%.

4. De saturatiemeter helpt bij het 
objectiveren van acute dyspneu. 
Een goede saturatie maakt bij een 
angstige, benauwde patiënt een 
cardiorespiratoir probleem onwaar
schijnlijker. Omgekeerd kan een 
verlaagde saturatie bij een benauwde 
patiënt met verder normale bevin-
dingen een aanwijzing zijn voor een 
ernstige aandoening. Welke aandoe
ning is dat?
a. Hartfalen.
b. Longembolie.
c. Pneumonie. 

 

5. Beijaert geeft een lijst met belangrij
ke aandachtspunten bij de uitvoe
ring van de zuurstofsaturatiemeting. 
Waar hoeft de huisarts geen aan
dacht aan te besteden?
a. Fel omgevingslicht vermijden.
b. Koude vinger opwarmen.
c. Patiënt moet zitten of liggen.
d. IJken van de saturatiemeter.

6. De huisarts heeft bij de heer Bijsma, 
54 jaar, de zuurstofsaturatiemeter 
lege artis aangesloten en leest de 
waarde 98%. De huisarts conclu
deert dat de zuurstofverzadiging in 
het perifere bloed normaal is. Welke 
informatie ligt nog meer besloten in 
deze uitslag?
a. De ventilatie is toereikend.
b. Er komt genoeg zuurstof in de 

weefsels.
c. De heer Bijsma heeft zich niet 

recent ingespannen.
d. Alle antwoorden zijn onjuist.

7. De saturatiemeter is niet in staat om 
de verschillende hemoglobines van 
elkaar te onderscheiden. Bij koolmo
noxidevergiftiging leidt dat tot een 
meetfout. Het COHb wordt niet 
onderscheiden van het O2Hb. Wel
ke vertekening treedt daardoor op?
a. De zuurstofsaturatie wordt te 

laag aangegeven.
b. De zuurstofsaturatie wordt te 

hoog aangegeven.

8. Een pulserend arterieel signaal is 
nodig om de zuurstofverzadiging en 
de polsfrequentie te kunnen meten. 
De saturatiemeter wordt geplaatst 
op uitstekende lichaamsdelen 
(acra). Plaatsing op de vinger geeft 
de meest accurate meting. Welke 
plekken zijn ook goed?
a. Neusvleugel/tussenschot.
b. Oorlel.

c. Teen.
d. Alle bovengenoemde locaties.

9. Bij een ernstige exacerbatie COPD 
is de aanwezigheid van een of meer 
alarmsymptomen een reden voor 
spoedverwijzing. Alarmsymptomen 
zijn: zuurstofsaturatie ≤ 92%, be
wustzijnsdaling en uitputting. Wat 
is nog meer een reden voor spoed
verwijzing?
a. Moeite met uitspreken van een 

hele zin.
b. Gebruik hulpademhalingsspie

ren.
c. Cyanose.
d. Ademhalingsfrequentie > 30/

minuten.

10. Beijaert meldt dat de zuurstof
saturatie bij een exacerbatie COPD 
een sterke voorspeller is voor 
behandeling met antibiotica. In de 
NHGStandaard COPD heeft een 
andere parameter een belangrijke 
plaats bij de afweging wel of geen 
antibiotica. Welke is dat?
a. CRP.
b. FEV1.
c. Temperatuur.

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

In het artikel ‘Bijzonder resistente micro-organismen in de 
eerste lijn’ wordt als meest praktische oplossing aanbevolen 
om BRMO-dragerschap te registreren onder een episo-
de met ICPC-code A99.02 (Dragerschap met risico voor 
nageslacht/omgeving), waarbij u de episode kunt voorzien 
van attentiewaarde. Deze oplossing is echter niet ideaal. Het 
dossieronderdeel ‘Profylaxe en voorzorg’ past beter.

De oplossing ICPC-code A99.02 is op dit moment de meest 
praktische, maar deze oplossing is niet ideaal. Dragerschap 
van BRMO, net zoals (functionele) asplenie of immuunsup-
pressie, is een kenmerk van de patiënt dat van belang is voor 
de hele zorgketen. Daarom moet deze informatie op één 
afgesproken plaats in het EPD worden vastgelegd, die goed in 
beeld is bij het openen en het gebruiken van het dossier.
De NHG-richtlijnen op het gebied van ICT (HIS-Referen-

tiemodel, Adequate Dossiervoering met het Elektronische 
Patiënten Dossier) beschrijven hiervoor het dossieronderdeel 
‘Profylaxe en voorzorg’ met daarbij de NHG-tabel Profylaxe 
en voorzorg [tabel 56]. Indien aanwezig in het HIS, is dit 
dossierdeel de aangewezen plek voor het vastleggen van 
BRMO-dragerschap. Daarmee blijft deze informatie goed in 
beeld, zonder de episodelijst te vervuilen met zaken die geen 
episode zijn. Ook in de standaarden voor informatie-uitwisse-
ling is deze profylactische informatie opgenomen.
Een grote praktische beperking is echter dat op dit moment 
dit dossieronderdeel helaas nog niet in alle HIS’en en berich-
ten beschikbaar is. U kunt wel uw leverancier vragen wanneer 
het op de ontwikkelagenda staat.
Het gebruik van memo- of attentieregels voor dergelijke be-
langrijke informatie raden we af. Memo- of attentieregels zijn 
namelijk niet opgenomen in alle elektronische communicatie. 
Kortom: de aangewezen plek voor BMRO-dragerschap is het 
dossieronderdeel ‘Profylaxe en voorzorg’. Het is belangrijk dat 
dit onderdeel ook in de HIS’en en uitwisseling wordt geïmple-
menteerd. ■

Vastleggen van BMRO-dragerschap in het HIS
M.F. Zonneveld, E.H.C. Bastiaanssen

BRMO-dragerschap is een kenmerk van de patiënt van belang voor de hele zorgketen. Foto: Shutterstock

Zonneveld MF, Bastiaanssen EHC. Vastleggen van BMRO-dragerschap 
in het HIS. Huisarts Wet 2019;62(9):62. DOI:10.1007/s12445-019-
0258-9.
NHG, afdeling Informatisering, Utrecht: m.zonneveld@nhg.org, weten-
schappelijk medewerker programma Informatisering Huisartenzorg; 
Bastiaanssen EHC, senior wetenschappelijk medewerker NHG. 

Lees ook het artikel ‘Bijzonder resistente micro- 
organismen in de eerste lijn’ van Tamara Platteel, 
Masja Loogman, Bent Postma, Martijn Sijbom, Marja 
Diemel, Marleen Luning en Theo Verheij. Huisarts Wet 
2019;62(9):56-60. DOI:10.1007/s12445-019-0245-1.
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Het restless-legs syndrome (RLS) komt regelmatig voor in 
de huisartsenpraktijk en kan leiden tot slaapproblemen. 
Meestal is er geen oorzaak aan te wijzen en de behandeling 
is vaak lastig. Dit jaar verscheen een herziene versie van een 
cochranereview uit 2017 over de effectiviteit van behande-
ling van RLS met ijzer. De NHG-Standaard Slaapproblemen 
en slaapmiddelen adviseert ijzerbehandeling niet.

Uitgaand van het idee dat er een verband is tussen RLS en 
perifere ijzerdeficiëntie bij een subgroep van patiënten, on-
derzochten de auteurs van de cochranereview of ijzersuppletie 
(oraal of parenteraal) effectief en veilig was.1 Zij vonden 10 
gerandomiseerde trials met in totaal 428 patiënten die 2 tot 
16 weken werden gevolgd. In 4 trials hadden de deelnemers 
ijzerdeficiëntie, gedefinieerd als een verlaagd ferritinegehalte. 
In drie trials kregen de deelnemers ijzer oraal, in zeven per 
injectie. In negen trials werd de ijzerbehandeling vergeleken 
met placebo, in één trial met de dopamineagonist pramipexol. 
De belangrijkste effectmaat was de ernst van de klachten, 
meestal gemeten met de IRLS: de International Restless Legs 
Syndrome Severity Scale. Vier trials werden gesponsord door 
de fabrikant van ijzerpreparaten, tevens de grootste trials met 
gezamenlijk meer dan de helft van de deelnemers.
De meta-analyse van de zeven trials die de score op de IRLS 
als uitkomst gebruikten, liet zien dat behandeling met ijzer in 
bescheiden mate effectiever was dan placebo met een gemid-
deld verschil van 3,78 (95%-BI 6,25 tot 1,31) op een schaal van 
0 tot 40. Het minimaal klinisch relevante verschil werd gedefi-
nieerd als 2,9 tot 3,2 punten afname van de klachten. De GRA-
DE-beoordeling voor de mate van zekerheid van dit resultaat 
was matig. De trial die ijzerbehandeling vergeleek met de dop-
amineagonist pramipexol toonde in beide groepen een gelijke 
afname in ernst van de RLS-symptomen. De verbeteringen 
bij ijzerbehandeling traden vooral op in de trials waarbij ijzer 
werd toegediend als injectie. De verbetering was onafhanke-
lijk van de ijzerspiegel vóór de behandeling. De slaapkwaliteit 
verbeterde niet. Verder veroorzaakte behandeling met ijzer 
niet méér bijwerkingen dan placebo (RR 1,48; 95%-BI 0,97 
tot 2,25). In het onderzoek waarbij ijzerbehandeling werd 
vergeleken met pramipexol bleek ijzerbehandeling echter met 
minder bijwerkingen gepaard te gaan dan behandeling met 
pramipexol. De kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken 
was matig: zes onderzoeken waren gevoelig voor selectiebias 
door onduidelijkheden bij de randomisatie; bij alle onderzoe-
ken (op een na) was het niet mogelijk selectief rapporteren uit 
te sluiten, omdat er geen protocol te vinden was.
De auteurs van de cochranereview stellen dat ijzertherapie 
waarschijnlijk de ernst van RLS in gunstige zin beïnvloedt en 
waarschijnlijk weinig bijwerkingen heeft. Desondanks is het 

volgens hen nodig meer onderzoek te doen om vast te stellen 
welke patiënten hiervan het meeste baat hebben, welke toedie-
ningsvorm het beste werkt en hoelang de behandeling moet 
worden toegepast.

GEEN BEHANDELING MET IJZER
Huisartsen moeten behandeling met ijzer niet adviseren aan 
patiënten met RLS. Allereerst is de behandeling nog maar bij 
weinig patiënten getest (n = 428). Ten tweede werd een groot 
deel van de onderzoeken gesponsord door firma’s die de ijzer-
preparaten maken. Meestal heeft gesponsord onderzoek een 
hoger risico op vertekening naar positieve uitkomsten.2 Ten 
derde is de kwaliteit van het opgenomen onderzoek matig. 
Ten vierde is het effect maar net klinisch relevant (3,8 punten 
op een schaal van 0 tot 40). Tot slot valt over de vergelijking 
met pramipexol niets te zeggen, omdat hier maar één onder-
zoek naar is gedaan.
Als patiënten ernaar vragen kan de huisarts aangeven dat 
er mogelijk een gering effect van injecties met ijzer is, maar 
dat daarover nog veel wetenschappelijke twijfel bestaat. De 
NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen is dus nog 
zeker actueel. ■

LITERATUUR
1. Trotti LM, Becker LA. Iron for the treatment of restless legs syn-

drome. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD007834.
2. Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical in-
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review. BMJ 2003;326:1167-70.

IJzer of geen ijzer bij het restless-legs syndrome
Peter Lucassen

RLS kan leiden tot slaapproblemen. Foto: Shutterstock

Lucassen P. IJzer of geen ijzer bij het restless-legs syndrome. Huisarts Wet 
2019;62(9):63. DOI: 10.1007/s12445-019-0227-3.
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. P. Lucassen, 
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Dit is een PEARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de 
Cochrane Database of Systematic Reviews.
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Ter preventie van trombo-embolie bij patiënten met atrium-
fibrilleren (AF) wordt een direct werkend oraal anticoagu-
lans (DOAC) vaak verkozen boven een vitamine K-antago-
nist (VKA) vanwege het lagere risico op ernstige bloedingen. 
Twee nieuwe onderzoeksprojecten richten zich op de 
antistollingsbehandeling van patiënten met AF. Het eerste 
project brengt de dosering van DOAC’s, therapietrouw van 
antistollingsgebruikers en risicofactoren voor bloedingen 
in kaart. Het tweede project onderzoekt de veiligheid van 
DOAC’s bij kwetsbare ouderen. 

De prevalentie van AF in de algemene bevolking ligt rond de 
3% en neemt aanzienlijk toe met het stijgen van de leeftijd, 
tot een prevalentie van 18% bij de meest kwetsbare ouderen.1,2 
Vooral een herseninfarct is een gevreesde complicatie van AF. 
Om het risico hierop te verlagen, schrijven artsen antistolling 
voor. Sinds 2008 hebben (huis)artsen en patiënten de keuze 
uit twee verschillende soorten antistollingsmedicijnen: een 
VKA of een DOAC. Beide middelen zijn zeer effectief in het 
voorkomen van een herseninfarct. DOAC’s hebben een lager 
risico op intracraniële bloedingen ten opzichte van VKA’s, 
maar – vooral bij ouderen – een hoger risico op maag- en 
darmbloedingen.3,4 De NHG-Standaard Atriumfibrilleren stelt 
beide middelen gelijkwaardig aan elkaar. Er wordt in Neder-
land steeds vaker direct gestart met een DOAC, ook door de 
huisarts, en het aantal DOAC-herhaalvoorschriften neemt 
sterk toe.5,6 Aangezien DOAC-gebruikers in tegenstelling tot 
VKA-gebruikers niet onder controle staan van de trombose-
dienst, lijkt er een grotere rol weggelegd voor de huisarts bij de 
behandeling en controle van deze groeiende patiëntengroep. 
Hierover lopen twee nieuwe onderzoeken.

THERAPIETROUW EN RISICOFACTOREN
In het eerste wordt onderzocht hoe patiënten met AF in de 
dagelijkse praktijk worden behandeld met antistolling. Er is 
weinig bekend over of DOAC’s in Nederland in de juiste dose-
ring worden voorgeschreven en hoe het met de therapietrouw 
is gesteld. Ook is er weinig bekend over de risicofactoren voor 
een bloeding, zowel bij gebruik van VKA’s als van DOAC’s. 
Het doel van dit eerste onderzoek is tweeledig. Allereerst 
wordt er een landelijke, prospectieve registratie opgezet van 
patiënten met recent gediagnosticeerd AF, zowel in de eerste 
als in de tweede en derde lijn. Aangezien patiënten voor deze 
registratie toestemming geven om in de toekomst benaderd 
te mogen worden voor andere onderzoeken, maakt dit het 
opzetten van nieuwe onderzoeken gemakkelijker (registry-ba-
sed trials). Het tweede doel is om de (onder- dan wel over-)

dosering van DOAC’s, de therapietrouw van antistollingsge-
bruikers en de risicofactoren voor het krijgen van bloedingen 
bij antistolling te onderzoeken. In 2023 worden de eerste 
resultaten van dit onderzoek verwacht.

DOAC'S BIJ KWETSBARE OUDEREN
Het tweede onderzoek richt zich op de veiligheid van DOAC’s 
bij kwetsbare ouderen met AF. De antistollingsrichtlijnen 
zijn gebaseerd op de vier grote DOAC-trials waarin kwets-
bare ouderen niet werden onderzocht.7-10 De resultaten van 
deze onderzoeken zijn niet te generaliseren naar kwetsbare 
ouderen gezien de andere farmacokinetiek en -dynamiek 
en mogelijk verminderde therapietrouw, bijvoorbeeld door 
cognitieve achteruitgang. Het NHG geeft daarom aan voorlo-
pig terughoudend te zijn met het gebruik van DOAC’s bij deze 
kwetsbare populatie.11 Om duidelijk te krijgen wat de optimale 
antistollingsbehandeling is voor de grote en groeiende groep 
kwetsbare ouderen is een gerandomiseerd onderzoek opgezet. 
Met dit onderzoek wordt uitgezocht of het overzetten van een 
VKA naar een DOAC (interventie) leidt tot minder ernstige 
bloedingen bij kwetsbare ouderen (> 75 jaar) met AF, verge-
leken met doorgaan met een VKA (controle). Kwetsbaarheid 
is gedefinieerd als een verhoogde score op de Groningen 
Frailty Indicator. De onderzoekers kijken secundair naar het 
optreden van minder ernstige bloedingen, trombo-embolieën, 
kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. De resultaten worden 
verwacht in 2021. ■
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | Tachycardie 108/min, regelmatig.
2. As | De meest positieve afleidingen zijn I en avL, en avF 

is de meest iso-elektrische afleiding. De stroom loopt 
dus vooral van links naar rechts, haaks op afleiding avF 
(ergens tussen 0° en -30°). Dit heet een horizontale as en 
is nog net normaal.

3. P-top | Normaal. Nergens te breed of te hoog, en in alle 
afleidingen positief (behalve avR).

4. PQ-tijd | Normaal, 4 mm.
5. Q | Normaal. Geen pathologische Q’s.
6. QRS | Normaal. Normale R-progressie, hoogte en breedte.
7. ST-segment | Normaal. Geen elevaties of depressies.
8. T-top | Normaal. Normale hoogte. Niet spits, geïnverteerd 

of bifasisch.
9. QT-tijd | Normaal, 8 mm (< 0,16 sec). Bij een tachycardie 

is het RR-interval zo kort dat ook een korte QT-tijd meer 
dan de helft van de cyclusduur mag beslaan. Zie leerboek, 
paragraaf 3.2.9 en tabel 3.10.

10. Ritme | Regelmatige, normale P-toppen, steeds gevolgd 
door QRS-complexen. Dus sinustachycardie.

+. Conclusie | Borderline ecg. Sinustachycardie.

2. DIAGNOSE EN BELEID
In verband met therapieresistente hypertensie en tachycardie 
werd de patiënte uiteindelijk 48 uur opgenomen. Holter-regis-
tratie toonde alleen sinustachycardie.
In het ziekenhuis was de bloeddruk normaal. Uiteindelijk 
bleek er tóch een probleem met de medicatie-inname te zijn: 
de patiënte had een grote aversie tegen het chronisch slikken 
van medicatie. Na een uitgebreid gesprek waaarin de patiënte 
de ruimte kreeg om haar twijfels te ventileren, wilde zij toch 
graag de bloeddruk adequaat behandelen omdat ze zich tij-
dens de korte opname beduidend beter voelde. In het vervolg 
ging ze voor controle naar de poh in de huisartsenpraktijk. 
Daarna was de bloeddruk nooit meer te hoog.

Wanneer angst op de voorgrond staat en situatiegebonden is, 
zal een snelle hartslag vaak worden ervaren als onderdeel van 
de angst. Als een snelle hartslag op de voorgrond staat en de 
patiënt acute angstklachten minder duidelijk ervaart, bijvoor-
beeld bij een gegeneraliseerde angststoornis, kan dit leiden tot 
somatische interpretatie bij de patiënt (en arts).

Antwoord ecg-casus ‘Pleinvrees’
 ∂ Zie de ecg-casus ‘Pleinvrees’ op www.henw.org en op pagina 49.

Bij dit kindje zijn multipele urticariële papels zichtbaar, deels 
confluerend tot plaques op de buik en deels linair gerangschikt 
zoals op de bovenarm. Op enkele plekken is centraal een 
hemorrhagisch punctum zichtbaar, corresponderend met de 
insteekplaats van een bedwants. In tegenstelling tot muggen-
beten zitten de huidafwijkingen die worden veroorzaakt door 
een bedwants meestal op gebieden die onder de dekens liggen. 
Deze zijn ook vaak groter. Het is goed mogelijk dat dit kindje 
een buikslaper is, gezien de vele letsels in het gezicht en op 
de voorzijde van het lichaam. Typisch zijn de papels die op 
een rij liggen; hier komt de term ‘breakfast, lunch and dinner’ 
vandaan (alsof er vlak na elkaar een aantal bloedmaaltijden 
zijn genuttigd). Het aantonen van de wants is diagnostisch, 
bijvoorbeeld bij het vinden van een dood exemplaar. Overdag 

zul je ze niet zien, omdat ze zich verstoppen achter plinten, 
stopcontacten of kieren. Opsporen kan met behulp van een 
goede zaklamp, een dun voorwerp om ze uit kiertjes te lokken 
of dubbelzijdig plakband rondom de poten van het bed.
Afgezien van jeukverminderende middelen is behandeling niet 
nodig. Bedwantsen zijn zeer lastig te bestrijden, het advies is 
dan ook om professionele ongediertebestrijding in te schakelen.

LITERATUUR
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PIJNPUNTEN VAN MEDISCH TAALGEBRUIK 
HELDER BLOOTGELEGD

Frans J. Meijman en Annelies Bakker. Medische mensentaal. Taal 
en communicatie over gezondheid, ziekte en zorg. Utrecht: De Tijd-
stroom, 2018 | 314 pagina’s | ISBN 9789058983220 | Prijs € 42,50.

Dit zeer nuttige en duidelijk 
opgezette boek vol praktijk-
voorbeelden slaat een brug 
tussen taal van ‘medische men-
sen’ en ‘gewone mensentaal’. 
Een must voor iedereen die 
beroepsmatig met zorg en 
taal bezig is: van (huis)arts tot 
gezondheidsvoorlichter en van 
eindredacteur tot beleidsadvi-
seur in de zorg.

Zijn de woorden ontsteking 
en infectie uitwisselbaar? Kies 

je in een slechtnieuwsgesprek voor de formulering ‘uitbehan-
deld’, ‘niet meer te genezen’ of voor ‘behandeling niet meer 
zinvol’? Met deze en andere vragen begint het boek Medische 
mensentaal van Meijman (oud-huisarts, universitair hoofd-
docent huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, specialisatie 
Medische communicatie, oud-hoofdredacteur H&W) en Bak-
ker (coördinator Voorlichting Epilepsiefonds), een interessant 
naslagwerk over medische taal en communicatie.
Hoewel er veel behoefte is aan een eenduidige, medische stan-
daardtaal wordt in het boek duidelijk dat dit verlangen niet 
realistisch is, omdat er te veel nuances en contextgebonden 
variaties zijn. Maak je gebruik van vage omschrijvingen (‘ze 
hebben iets gezien op de scan’) of noem je het beestje direct bij 
de naam? Verhuld taalgebruik kan voor onduidelijkheid bij de 
patiënt zorgen, maar te direct benoemen waar het op staat is 
ook niet altijd wenselijk. Het is daarom steeds zoeken naar de 
‘optimale balans tussen confectie en maatwerk’.
Het resultaat is een zeer compleet leerboek over de verschei-
denheid van taal en over verschillende doelgroepen, zoals 
kinderen en laaggeletterden, die ieder op hun eigen manier 
benaderd dienen te worden. Wat volgt zijn algemene richtlij-
nen, zodat arts en patiënt elkaar beter begrijpen.
Ook voor huisartsen, die een belangrijke tolkfunctie hebben 
tussen de vaak algemene kennis van de patiënt en specialistische 
kennis, is dit een absolute aanrader. Met name de hoofdstukken 
over jargon en over verhullen/onthullen. De vele voorbeelden 
illustreren hoe de huisarts kan checken of de patiënt de informa-
tie heeft begrepen. Juist de afwisseling van theoretische achter-
gronden met de vele praktijkvoorbeelden zorgt voor overzichte-
lijke, prettig leesbare en direct toepasbare informatie. ■

Judith Mulder

WAARDERING: ∫∫∫∫∫

NAAR BETERE COMMUNICATIE IN DE PALLIATIEVE 
ZORG

Willemjan Slort, Jeroen Wapenaar. Met het einde in zicht.  
Houten: Lannoo Campus, 2019 | 248 pagina’s |  
ISBN 9789401438261 | Prijs € 25,99.

Het thema van dit boek is com-
municatie in de palliatieve zorg. 
Het is geschreven door een 
huisarts die op dit onderwerp is 
gepromoveerd en een weten-
schapsjournalist. Het boek be-
staat uit ervaringsverhalen van 
enerzijds zorgverleners (meest 
artsen maar ook verpleegkun-
digen en vrijwilligers), ander-
zijds patiënten en hun naasten. 
Centraal staat de AAA-lijst die 
ook in de (huisartsen)opleidin-
gen wordt gebruikt.

De zogenaamde AAA-lijst is een checklist van 19 onderwer-
pen die als handvat kunnen dienen voor gesprekken met 
patiënten in de palliatieve fase. AAA staat voor: ‘Aanwezig 
zijn voor de patiënt en naasten’, ‘Actuele onderwerpen om 
te bespreken’ en ‘Anticiperen’. De AAA-lijst is ontwikkeld in 
het kader van de promotie van de eerste auteur en wordt veel 
gebruikt bij het onderwijs over communicatie in de palliatieve 
fase.
De verhalen van hulpverleners zijn alle gekoppeld aan een van 
de 19 onderwerpen uit de AAA-lijst. Daarnaast bevat het boek 
een aantal verhalen van patiënten en nabestaanden. Twee 
verhalen gaan over communicatie in de palliatieve fase bij een 
patiënt met een niet-westerse achtergrond. 
Het boek is bestemd voor zorgverleners met allerlei achter-
gronden, en ook voor patiënten en hun naasten. Het leest 
makkelijk, de verhalen zijn in lekentaal geschreven. 
Het meest boeiden de verhalen van patiënten en nabestaan-
den. De verhalen van de hulpverleners klonken soms wel erg 
‘ideaal’ en sommige lazen vooral als een voorbeeld van ‘ hoe 
communicatie zou moeten’. Het zou boeiend zijn geweest 
om ook te lezen over minder positieve ervaringen, dus als de 
zorgverleners ons meer deelgenoot hadden gemaakt van hun 
twijfels, frustraties en teleurstellingen.
In de verhalen van patiënten en nabestaanden lees ik over goe-
de ervaringen met open en steunende gesprekken. Daarnaast 
getuigen deze verhalen ook van gesprekken waarin patiënten 
zich onvoldoende gehoord of soms ronduit bot behandeld 
voelden. Met name deze laatste verhalen kunnen ons een spie-
gel voorhouden. Leerzaam voor huisartsen en aios. ■

Petra Blommendaal

WAARDERING: ∫∫∫∫∫
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UITSTEKENDE HERZIENINGEN VAN HANDBOEKEN

C.J. in ’t Veld, et al. Handboek diagnostische verrichtingen in de 
huisartsenpraktijk. 2e geheel herziene druk. Houten: Prelum, 2018 | 
484 pagina’s | ISBN 9789085621591 | Prijs  € 140.  
A.N. Goudswaard, et al. Handboek verrichtingen in de huisart-
senpraktijk. 6e geheel herziene druk. Houten: Prelum, 2018 | 540 
pagina’s | ISBN 9789085621584 | Prijs  € 145. 

Van zowel Handboek diagnostische verrichtingen in de 
huisartsenpraktijk als Handboek verrichtingen in de huis-
artsenpraktijk verscheen een herziene uitgave. Dit zijn echt 
huisartsgeneeskundige parels, een ‘must’ in de huisartsen-
praktijk en op de HAP. 

Het Handboek diagnostische verrichtingen bevat 76 hoofdstuk-
ken waarin niet de klacht of ziekte, maar de test de ingang 
vormt. Elke hoofdstuk is opgebouwd volgens een vast stra-
mien: achtergrond, indicatie, uitvoering en uitslag en interpre-
tatie. De tekst is vlot leesbaar en de 500 afbeeldingen zijn in-
structief. De keuze van de onderwerpen lijkt willekeurig, maar 
bij doorlezen ontstaat bij vrijwel alle onderwerpen een gevoel 
van relevantie. Een aantal thema’s is weggelegd voor enkelen, 
zoals spleetlamponderzoek en echografie. Er zijn echter ook 
thema’s, zoals dermatoscopie, die tot het toekomstige arsenaal 

kunnen behoren. Het doorlezen van simpele thema’s zoals 
temperatuur meten, rectaal toucher en Hb-bepaling is nuttig 
ter bevestiging. Daarnaast bevatten de thema’s ook nuttige tips 
voor de huisarts, aios en assistente.
Het Handboek verrichtingen vormt met 83 hoofdstukken en 
500 afbeeldingen een gedegen, zeer uitgebreid en goed lees-
baar boek. Na een hoofdstuk met algemene thema’s komen de 
hoofdstukken per orgaanstelsel aan bod. Tip: neem dit boek 
mee naar de HAP: het maakt de dienst leuker. Als je weet waar 
de patiënt voor komt, dan neem je snel even door ‘hoe het ook 
alweer moest’ (bijvoorbeeld repositie van de schouder). Het 
bevestigt je routine en je leert ook weer bij! 
Het enige minpunt van deze handboeken is het ontbreken 
van een online versie. Bij de volgende herziening zou verder 
eens nagegaan kunnen worden of de onderwerpen nog pas-
send zijn: welke 
zijn overbodig 
geworden en 
welke missen 
we? ■

Paul Giesen

WAARDERING: 

∫∫∫∫∫

Boeiende casus? Stuur ’m in!
Komt u weleens een casus tegen waarvan u denkt: het zou  
wel aardig zijn om deze ervaring te delen met collega’s?  
Waar een leerpunt in zat of een eyeopener? Schrijf de casus 
dan op en stuur het stuk naar Huisarts en Wetenschap via  
redactie@nhg.org.

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

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

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W
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Casuïstiek

Erysipeloïd na contact met  

geïnfecteerd pluimvee

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

Erysipeloïd, ook wel visroos of vlekziekte genaamd, is 

zeldzaam, maar komt als beroepsziekte nog steeds voor. De 

oorzaak van deze aandoening is de bacterie Erysipelothrix 

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

tielen en vissen. Huisartsen zullen het ziektebeeld moeten 

herkennen, gezien het belang van tijdige behandeling.

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

pelothrix rhusiopathiae-besmette leghennen en kalkoenen vier 

mensen besmet geraakt. Daarnaast is er een persoon geïn-

fecteerd op een bedrijf tijdens het verwijderen van de dode 

dieren uit de stal. Omdat erysipeloïd minder vaak voorkomt 

door technologische verbeteringen van het slacht- en verwer-

kingsproces, komen huisartsen er tegenwoordig nauwelijks 

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

visroos of vlekziekte. Medewerkers van de sectiezaal van de 

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) stellen de laatste tien 

jaar in toenemende mate de diagnose vlekziekte bij leghennen. 

Kennis over het klinisch beeld van deze sporadisch voorko-

mende en de belangrijkste zoönotische bronnen kan een juiste 

herkenning versnellen. Deze klinische les beschrijft een van de 

patiënten.

BESCHOUWING

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

len bekend van mensen die besmet zijn geraakt na contact 

met geïnfecteerd pluimvee. Uit de casussen blijkt dat erysi-

peloïd als beroepsziekte nog steeds voorkomt. De betreffende 

patiënten kwamen met de veterinaire bevindingen, waaronder 

een bevestiging van de diagnose bij de dieren door middel van 

bacteriologie, en ‘vlekziekte’ als waarschijnlijkheidsdiagnose 

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

worden geconfronteerd, gezien het beperkte voorkomen door 

technologische verbeteringen van het slacht- en verwerking-

sproces, vaccinatie en de lagere incidentie van vlekziekte bij 

varkens en pluimvee. Daardoor zullen maar weinig huisartsen 

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

matige risicoblootstelling aan dieren staan erysipelas, cellulitis 

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

zondheidsdienst voor Dieren (GD) besmet zijn geraakt is een 

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

adviseur van de GD. 

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

lerende, facultatief anaerobe grampositieve bacterie Erysipelo-

thrix rhusiopathiae. Deze bacterie kan worden geïsoleerd uit 

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

in grond en water dat door geïnfecteerde dieren is besmet. 

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

slachthuis of de visverwerkende industrie, en bij veehouders 

en dierenartsen.

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

trée, zoals een bestaande wond of een traumatische penetratie 

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

Figuur 1

Scherp omschreven ontsteking van de duim

Figuur 2

Ontstoken lymfevaten ten gevolge van de ontsteking van de duim
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Casuïstiek

Monsters in de nacht: bedwantsen

Pim Keurlings

Wereldwijd stijgt de incidentie van beten door bedwantsen. 

Deze toename komt door een stijgende resistentie van de 

insecten tegen bestrijdingsmiddelen en een grotere ver-

spreiding door toenemend internationaal reisverkeer. De 

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

ten leiden tot jeukende erythemateuze of urticariële papels, 

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

moet men een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf inschakelen.

De bedwants is een 5 millimeter grote parasiet met zes 

pootjes, die lijkt op een appelpitje. Bedwantsen voeden zich 

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

houden ze zich overdag schuil in naden en kieren, achter 

plinten en in stopcontacten. Overal waar een creditcard tussen 

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

den bedwantsen hun weg naar de mens, aangetrokken door 

CO
2 (uitademingslucht), lichaamswarmte en geurstoffen. Ze 

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

steeksnuit voeden ze zich meerdere malen per week geduren-

de vijf tot tien minuten met bloed. Aangezien de bedwants 

eerst verdovend speeksel inspuit, voelt het slachtoffer niets 

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

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

staan klachten. Jeukende erythemateuze of urticariële papels 

komen vooral voor op de favoriete locaties van de bedwants: 

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

terde rangschikking, doordat de bedwants al lopend op de 

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

bulten lijken, maar in tegenstelling tot muggenbulten komen 

bedwantsbeten vooral voor op de door dekens bedekte huid. 

Verder staan in de differentiële diagnose: scabiës, geneesmid-

delreactie, voedselallergie, urticaria, Staphylococcus aureus-in-

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

toenemend reisverkeer en een stijging in de resistentie van het 

insect tegen insecticiden.5 Verstopt in koffers of kledingnaden 

worden bedwantsen in huis geïntroduceerd. Omdat ze ander-

half jaar kunnen overleven zonder bloedmaaltijd, is volledige 

bestrijding essentieel. Hiervoor kan het beste via gemeente 

of GGD een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf worden inge-

schakeld.6 Men moet diverse maatregelen nemen: textiel heet 

wassen, kieren dichten en alle bedwantsen met een bestrij-

dingsmiddel verdelgen. Als patiënten zelf met insecticiden aan 

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

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

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

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

Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/

April_2013/Inhoud_24_04/Bedwantsen_terug_van_weggeweest.

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

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

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

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

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

over ledematen, buik en borst diverse krabeffecten en erythemateu-

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

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

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

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

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

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

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

ken van bedwantsen. De patiënt en zijn zus krijgen hydrocortisoncrème 

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

Bovenbeen van de patiënt met diverse bedwantsbeten: lineair  

en in clusters gerangschikte erythemateuze papels

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

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

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: 

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

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

Siilo is een gemakkelijk te gebruiken, veilige en zeer bruik-
bare app voor de communicatie tussen zorgprofessionals 
zoals collega’s, thuiszorgmedewerkers of aios/opleiders. Het 
vernieuwende concept van de consultatiefunctie van het 
onderdeel Prisma geeft de app nog extra waarde. 

Gebruikers die zich voor het eerst aanmelden, moeten bewij-
zen dat ze zijn wie ze zijn, en de app controleert dat vervol-
gens ook. De app trekt je BIG-registratie na (niet-BIG-gere-
gistreerden kunnen de app wel gebruiken, maar beperkter). 
Alle berichten worden na dertig dagen verwijderd, tenzij je 
aangeeft dat je dat niet wilt. Foto’s worden veilig opgeslagen, 
binnen Siilo en niet in je fotorol. De hele app is ‘end-to-end 
encrypted’, dat wil zeggen: niet leesbaar voor derden die een 
bericht onderscheppen. 
Het gebruik van de app wijst zich grotendeels vanzelf, al is het 
even wennen dat je het instellen van bepaalde conversaties 
(chats) moet bewaren om ze niet te verliezen na dertig dagen. 
Dat gaat gemakkelijk: in het lijstje met chats op de juiste plaats 
naar links swipen en kiezen voor de functie ‘keep’. 
Verder kun je foto’s die worden meegestuurd ook ‘pinnen’. Ze 
verschijnen dan in een aparte map en worden niet na dertig 
dagen verwijderd. Heel handig wanneer je meedoet in chats 

als de Huisartsen Overleg Groep, waarin veel dermatologieca-
sussen worden ingebracht. Je kunt lid worden van zo’n groep 
als een deelnemende collega jou toevoegt. 
Een handige optie is verder de Siilo websiteversie voor als je 
meer moet typen en/of je bestanden vanaf je pc wilt versturen, 
bijvoorbeeld een SCEN-consultatie. Met de QR-code vanuit de 
app is deze ook goed beveiligd. De ondersteuning is overigens 
prima, er wordt over het algemeen snel gereageerd op gebrui-
kersvragen.
Op basis van de faciliteiten van Siilo startte in 2018 een bij-
zonder initiatief: Prisma (voorheen: MagentaCHC). Je kunt je 
hiervoor aanmelden via www.prisma.team (en daarna moet 
je wachten op een signaal om toegelaten te worden). Prisma 
biedt huisartsen de mogelijkheid om toe te treden tot een 
groepje eerstelijnsgezinde medisch specialisten die vragen en 
casuïstiek bespreken (zoals tele-orthopedie, tele-psychiatrie, 
tele-interne of tele-palliatieve zorg). Het idee is simpel, en in 
de praktijk werkt dit bijzonder goed. Je kunt je eigen com-
plexere casuïstiek laagdrempelig bespreken en dat voorkomt 
vaak verwijzing. Daarnaast leer je ook van de casussen van 
collega’s en gaandeweg ontstaat er een doorzoekbaar archief 
aan vragen. Een bijzondere gebruiksmogelijkheid van Siilo! ■

Annet Sollie, Bart Timmers

Naam Siilo

Maker Siilo Holding BV

Doel Beveiligde communicate tussen zorgverleners

Platform iOS, Android

Prijs Gratis, maar wordt te zijner tijd betaald

Oordeel ∫∫∫∫∫

Apptip Siilo
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Hoort dat erbij?
Marketing bij het NHG? Is dat geen vreemde 
eend in de bijt? Voor mij als clusterhoofd 
Marketing en Communicatie is de toegevoeg-
de waarde van marketing in een organisatie 
natuurlijk glashelder. Marketing zet de klant 
centraal, of in ons geval de huisarts. Het geeft 
een kick om dat te doen op basis van data en 
door gesprekken te voeren met onze leden.
De afgelopen maanden hebben we bijvoor-
beeld gewerkt aan een project rondom de net 
afgestudeerde huisarts. Het lidmaatschap van 
het NHG is voor deze groep geen automatis-
me meer, dat moeten we een beetje zien te 
‘verkopen’. Door in gesprek te gaan met deze 
groep jonge huisartsen hebben we ze veel 
beter leren kennen en weten we welke 
barrières er zijn om lid te worden. Met een 
nieuwe marketingcampagne en een aangepast 
lidmaatschap in het eerste jaar, zien we nu al 
de eerste resultaten en blijven veel meer 
beginnend huisartsen aan ons verbonden. 
Voor het NHG is dat van essentieel belang om 
de huisarts te kunnen blijven ondersteunen.
Het huidige digitale tijdperk zorgt voor veel 
veranderingen. U herkent dat vast uit uw 
praktijk. Een up-to-date website is tegenwoor-
dig een must en patiënten komen vaak goed 
voorbereid op het spreekuur doordat ze alvast 
op Thuisarts.nl hebben gekeken. Wij zien dat 
veel van onze leden overgaan op digitaal en 
steeds minder papieren producten bestellen. 
Dat vraagt veel van onze organisatie, want 
probeer maar eens een lange en inhoudelijke 
richtlijn te herschrijven zodat het ook op een 
website een beetje te lezen is. Ook dat is 
marketing.
Marketing hoort dus bij het NHG. Sterker nog, 
ik hoop dat u daar de komende jaren veel van 
gaat merken!

Daphne Laeijendecker, clusterhoofd Marketing 
en Communicatie, schreef deze maand de 
gastcolumn.

Start griepcampagne 2019
De jaarlijkse griepcampagne is weer 
van start. Griepvaccinatie bij 
geïndiceerde patiënten verkleint de 
kans op griep en complicaties, zoals 
longontsteking. Met ingang van 
2019 wordt een quadrivalent 
griepvaccin gebruikt, dat beschermt 
tegen 4 griepvirussen. Om uw 
patiënten uit te nodigen, is er net als 
vorig jaar een infographic beschik-
baar. De infographic Griepprik 2019 
is op enkele punten aangepast en is 
gedrukt op briefpapier. De blanco 
voorzijde is te gebruiken als uitnodigingsbrief. Ook de voorbeeld uitnodigingsbrief is aangepast en 
ingekort, zodat deze beter aansluit op de informatie in de infographic. Deze uitnodigingsbrief is naar 
wens te personaliseren en te downloaden via https://www.nhg.org/actueel/nieuws/quadrivalente- 
griepvaccins.

De infographic en uitnodigingsbrief zijn ontwikkeld door het RIVM, de SNPG en het NHG.
In de herziene NHG/SNPG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2019 leest u meer over de indicaties, 
contra-indicaties en praktische uitvoering van de griepcampagne.

Beheer van huisartsarchieven
De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde heeft een handleiding opgesteld over hoe 
met huisartsarchieven om te gaan.
Bij huisartsarchieven gaat het niet om specifiek medische gegevens, maar vooral om stukken die 
licht kunnen werpen op de wisselwerking tussen huisarts en maatschappij. Uit huisartsarchieven zou 
bijvoorbeeld kunnen blijken in welke periode welke groepen van allochtonen zich voor medische 
zorg melden, welke ziekten zij hebben en of zij speciale behandeling vergen. Ook zaken als de intrede 
van de vrouwelijke huisarts, het parttime werken, samenwerking en academisering zijn te reconstru-
eren. Zulk historisch onderzoek is alleen mogelijk als er zorgvuldig met huisartsarchieven wordt 
omgegaan. Veel van de (papieren) huisartsarchieven gaan verloren bij opheffing van een praktijk of 
bij de omschakeling naar digitale archieven.
De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde hoopt met de Handleiding voor het beheer 
van huisartsarchieven huisartsen(organisaties) instrumenten aan te reiken en te voorkomen dat 
belangrijke huisartsarchieven verloren gaan. Download de handleiding via http://nhgonline.nl/
mijlpalen/huisartsarchieven/. 
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Masja Loogman, huisarts in Woerden en wetenschappelijk 

medewerker NHG-cluster Richtlijnontwikkeling & 

Wetenschap, huisartsgeneeskundig expert infectieziekten

Masja Loogman had dienst op de 

HAP tijdens de uitval van 112: “Ik wist 

meteen dat dit verregaande conse-

quenties kon hebben.” Ze is van kinds 

af aan gewend aan dit soort situaties.

Wat gebeurde er op maandag 24 juni?
Masja Loogman: “Ik was die avond regiearts 
op HAP Leidsche Rijn in Utrecht. Meteen toen 
ik binnenkwam bleek er een landelijke 
telefoonstoring te zijn. Dus ik zei tegen de 
assistente die de leiding had: ‘Dit kan tot 
problemen leiden. Stel de manager van de 
HAP op de hoogte en vraag haar hoe we 
ermee om moeten gaan’. De meeste patiënten 
konden ons niet bellen, we konden zelf geen 
ambulance bellen, de interne communicatie-
lijn met de meldkamer werkte niet en mijn 
eigen smartphone deed het niet, want ook 
mijn provider had storing.
En dat allemaal kort voordat de HAP 
openging. Er meldde zich vijf minuten voor 
we opengingen al een meneer aan de receptie 
van de HAP die een suïcidepoging met 
medicatie had gedaan en geen hulpdienst had 
kunnen bellen. Zijn familie was in paniek in de 
auto gestapt en naar ons toe gereden.
Het laboratorium stuurde ons alle afwijkende 
uitslagen van patiënten die overdag bloed 
hadden laten prikken, omdat het lab de 
huisartsen niet kon bellen. Dan zit je dus met 
een patiënt die je niet kent, die afwijkende 
bloedwaarden heeft, en zowel de huisarts als 
de patiënt zelf kun je niet bereiken omdat het 
telefoonnetwerk eruit ligt.”

Wat deed je?
“We hadden contact met de SEH. Die had 
overlegd met Veiligheidsregio Utrecht, die 
portofoons was komen brengen waarmee ik 
een ambulance kon oproepen. Sommige 
mensen konden ons wel bereiken, zoals over 
een vermoeden van een herseninfarct. Dankzij 
de portofoon kon ik de ambu oproepen: ‘U 

spreekt met Loogman, regiearts Utrecht Leidsche 
Rijn, ik wil graag een ambulance. Over!’ Het was 
een wonderlijke situatie waar je normaliter nooit 
mee van doen hebt. Allerlei radertjes gaan 
draaien, ook zonder dat jij daar invloed op hebt. 
De Veiligheidsregio’s gaan hun protocollen 
uitvoeren. Goed om te merken. 
In de tweede helft van de avond werd het extra 
druk toen mensen ons weer konden bereiken, en 
wij hen. Toen heb ik de achterwacht opgeroepen. 
Bij mijn weten waren er gelukkig geen ernstige 
incidenten in onze regio door deze storing.
De assistente van de HAP dacht aan het begin 
van de avond nog: ‘Ik laat me niet gek maken: Het 
zal zo wel weer hersteld zijn met die telefoonlij-
nen.’ Maar ik zei: ‘Bel toch maar de manager en 
vraag wat voor afspraken er zijn; dit kan ernstige 
gevolgen hebben.’ Niet iedereen had scherp op 
het netvlies welke consequenties telefoonuitval 
kan hebben.”

Had jij dan ervaring met crisissituaties?
“Ik overzie misschien eerder dan andere collega’s 
wat de consequenties kunnen zijn van dit soort 
situaties en welke acties nodig zijn. Door mijn 
expertisegebied infectieziekten binnen het NHG 
heb ik regelmatig contact met het RIVM over 
ernstige besmettelijke ziekten, zoals ebola. Dan 
bespreken we: welke dreiging is er, wanneer gaan 
we opschalen, wat houdt dat in, en hoe 
communiceren we met elkaar? Daarmee ben ik 
dus vaker bezig dan de gemiddelde huisarts. 
Van kinds af aan kwam ik in aanraking met 
rampenbestrijding. Mijn vader was, naast 
kaasboer, bevelvoerder hulpverlening bij de 
vrijwillige brandweer in Hillegom en had altijd een 
pieper naast zijn bed. Anders dan de professionele 
brandweerman die op vaste dagen werkt op de 
kazerne, moest hij heel snel op de kazerne kunnen 
zijn voor een uitruk als het alarm af ging. Als ze 
langere tijd aan het blussen waren, gingen wij 
weleens kijken. Ik denk dat ik daar onbewust veel 
van heb meegekregen.”

Op NCTV.nl staan de Veiligheidsregio’s waar u 
telefoonnummers kunt vinden zodra zich een ramp 
voordoet in uw regio.

“Mijn vader had altijd een 
pieper naast zijn bed”

“IK ZAG METEEN  
DE ERNST”
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Liempde, een dorp van 5000 inwoners. 

Daar verwacht je de dorpsdokter, een 

apotheek en misschien ook nog een 

fysiotherapeut. Maar sinds maart 2019 

kent Liempde een medisch centrum met 

maar liefst vijftien verschillende discipli-

nes onder één dak. Huisartsen Olof van 

Laere en Geert Elbers zijn de trotse 

oprichters.

Mogelijkheden in samenwerking
Van Laere en Elbers bewonen de benedenverdie-
ping van het medisch centrum, samen met de 
apotheek en de fysiotherapeut. Van Laere: “We 
kochten het pand in 2015 en we vinden het 
allebei leuk om te ondernemen. We zagen veel 
mogelijkheden in de samenwerking met 
verschillende disciplines binnen de eerstelijnszorg, 
die allemaal buiten ons dorp praktijk houden. We 
benaderden dertien disciplines. Tijdens een 
informatieavond legden we ons plan voor en 
iedereen was meteen enthousiast. Al deze 
zorgverleners huren op de bovenverdieping een 
ruimte voor een of meer dagdelen, zoals de diëtist 

en de verloskundige. Sommige zitten er de hele 
week. Het verhuren van de ruimte is dus 
afhankelijk van hoeveel een zorgverlener nodig 
heeft.”
In maart dit jaar was de officiële opening van het 
medisch centrum. “Het enthousiasme is groot. We 
zitten in een mooi verbouwd pand, mensen 
vinden het leuk om hier te werken en om samen 
te werken. Dat is ook waar de zorg steeds meer 
naartoe gaat. Je kunt bijna niet meer anders dan 
samenwerken. Ken je elkaar en zit je bij elkaar in 
een pand, dan is de samenwerking zoveel fijner. 
De bereidheid om met elkaar iets te doen en voor 
elkaar iets te doen, is groter. Dat werkt veel 
prettiger”, zegt Van Laere. “Samen koffiedrinken 
vinden we heel belangrijk en anderen ook”, voegt 
Elbers toe. “Ik zeg weleens: het koffiemoment is de 
smeerolie van de zorg. De omgangsvormen 
worden daardoor veel prettiger en makkelijker.”

Vaste clubjes
Van Laere: “We werken met vaste clubjes waarbij 
een aantal disiplines bij elkaar zitten. Tijdens 
lunchafspraken bespreken we welke dingen we 
samen kunnen oppakken. Dat moet nog wel 
beter zijn beslag krijgen. Er moet meer structuur 
in komen en het zou fijn als we meer projecten 
kunnen gaan draaien. Ik voel dat daar ruimte voor 

komt. Als we een jaar verder zijn, is er vast al veel 
verbeterd. Dan kunnen we werken met specifieke 
patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met 
chronische pijnklachten, psychische klachten, of 
ouderen. Afhankelijk van het soort problemen 
werk je dan samen met disciplines als ouderen-
zorg, revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie en 
podotherapie.”

Beschikbare zorg op één punt
“Er komt veel op de huisarts af.  Verschillende 
zorgvragen, personeelstekorten, praktijkoverna-
mes die lastiger zijn doordat jonge collega’s andere 
wensen hebben dan de collega’s die stoppen. De 
samenwerking wordt alleen maar meer. Zowel in 
de eerste als de tweede lijn. De eerste lijn hebben 
we nu gecoverd. Een volgende stap is de 
deskundigheid uit de tweede lijn erbij halen. 
Bijvoorbeeld verslavingsartsen, revalidatie-artsen 
en specialisten ouderenzorg. Zij kunnen ons 
helpen om meer zorg te kunnen leveren”, zegt 
Van Laere.
Elbers: “Je moet bijna een klein ziekenhuis hebben 
met de zorg die de huisarts moet leveren. Voor de 
patiënt is het prettig als hij naar één punt kan 
gaan, waar alle zorg beschikbaar is. Als we dat 
kunnen houden, zou dat top zijn.”

Olof van Laere (links) en Geert Elbers aan de koffie  

bij Medisch Centrum Liempde,  

waar vijftien verschillende disciplines huizen.

Foto: Margot Scheerder

“KOFFIEMOMENT ALS SMEEROLIE 
VAN DE ZORG”
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In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. 
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van de 
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen 
biedt het NHG graag een podium.

NedHis demodag
Dit onderwerp is besproken op de NedHis demodag vorig 
jaar. Je bent niet de enige die er problemen mee heeft. Er is 
alleen nog geen oplossing en het probleem wordt wel 
steeds groter. In ieder geval geef ik je de tip om niet alle 
informatie letterlijk in het dossier te willen opnemen. Net als 
bij een telefoontje met de patiënt schrijf je een korte 
weergave van het gesprek op. Dit kun je ook doen met 
informatie die op andere manieren binnenkomt.
Huisarts in Noord-Holland

Aantal kanalen uitzetten
Wij hebben gekozen om een aantal kanalen niet te 
gebruiken, bijvoorbeeld Zorgdomein en viplive. Zorgmail en 
andere e-mail komen binnen op de beveiligde mail van de 
praktijk. Allerlei inlogcodes voor berichten van ziekenhui-
zen, verzekeraars, enzovoort gaan retour met de opmerking 
dat wij op deze manier niet werken. Ons mailadres staat in 
het adresboek van e-zorg en zorgmail. Wij merkten dat we 
dingen gingen missen omdat het via zoveel kanalen 
binnenkwam en soms ook nog privé.
Huisarts in Overijssel

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

Communicatie
stromen kanaliseren
“Mijn collega’s en ik gaan steeds meer gebukt onder de hoeveelheid communica-
tiestromen binnen de praktijk, zowel van buiten naar binnen als andersom. Zorgdo-
mein, Zorgmail, Siilo, beveiligde e-mail, papieren post, telefoontjes, e-consulten en de 
reguliere, alsmaar verder uitpuilende mailbox voor niet-patiëntgebonden zaken. Wij 
proberen structuur in deze chaotische stroom te krijgen. Heeft iemand hier al over 
nagedacht?”
Albert van der Veer, huisarts in een HOED in midden-Nederland, reageerde op de 
oproep van Rob van der Spruit omdat hij tijdens een heidag van zijn praktijk precies dit 
probleem bij de kop pakte. Van der Veer: “Doel was te inventariseren wat er allemaal 
binnenkomt en wat eruit gaat. En daarmee bewustwording creëren dat we heel veel in 
de gaten houden.
Communicatiestromen bleken niet alleen in en uit de praktijk te gaan, maar ook tussen 
personeel onderling. Dat varieert van een briefje op het toetsenbord tot een appje. En 
iedereen heeft zijn eigen voorkeur. We besloten primair te kiezen voor communicatie 
via het HIS, dus overlegjes en taken in het HIS gekoppeld aan patiëntgegevens. Alle 
artsen en assistentes gebruiken dit nu.
Verder zijn we de ‘fax voor mail’ gaan gebruiken of mailen we in plaats van faxen, waar 
dat mogelijk is. Privacygevoelige informatie mailen we via beveiligde e-mail, met een 
tweefactorauthenticatie. Verwijzen doen we nu meestal digitaal. En we werken aan een 
handleiding voor communicatiestromen in de praktijk, met aandacht voor gebruik van 
mail, app, et cetera en afspraken die we met elkaar maken.”

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

Een nieuwe norm voor veilige mail 
vanuit het ministerie van VWS moet 
ertoe leiden dat berichten van de ene 
provider naar de andere kunnen. Goed 
nieuws, want dan kunt u met één 
postbus uit de voeten en hoeft u dus 
niet voor verschillende communica-
tiestromen en contacten verschillende 

systemen te gebruiken. Dat wil zeggen: 
voor uw mailverkeer, zoals zorgmail, 
zivver, ezorg en dergelijke. Sommige 
berichtstromen blijven echter naast 
elkaar bestaan: zoals EDI-postbus en 
LSP. Een praktisch handboek voor de 
implementatie van de norm komt in de 
loop van dit jaar beschikbaar.

Uitgelichte post HAweb Ledenforum

Project Voortgang veilige mail
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