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Redactioneel

H
De kerntaak, het kind  
en het badwater

Huisarts van de wieg tot het graf, zijn we 
dat anno 2020 eigenlijk nog wel? Onze rol 
bij volwassenen is duidelijk, maar hoe zit 
het met onze zorg voor kinderen? Hebben 
we nog voldoende competenties? Volgens 
kinderartsen verwijzen we te snel tijdens de 
diensten. Aios voelen zich vaak te weinig 
kundig op het gebied van kindergenees-
kunde. Ook zijn er grote verschillen in ons 
aanbod van psychosociale en opvoedkundige 
zorg voor het kind.
Missen we iets op dit terrein? Volgens  Janine 
van Til niet. Zij beschrijft in het artikel over 
eerstelijnszorg voor kinderen dat burgers 
juist positief oordelen over de zorg voor kin-
deren in de eerste lijn. Met aandachtspunten 
als meer tijd voor een consult, het belang van 
samenwerking tussen de eerste en tweede 
lijn, en de behoefte om deze zorg dicht bij 
huis te bieden.
Juist die zorg dicht bij huis is een unique 
selling point van de huisartsgeneeskunde. 
Voor ouders van kinderen met klachten is de 
huisarts het eerste aanspreekpunt. Hun vra-
gen zijn vaak gerelateerd aan de opvoeding 
of aan psychosociale problemen. Dan is het 
goed als er voldoende capaciteit en kennis 
beschikbaar is om die psychosociale en 
opvoedkundige hulp te kunnen geven, bij-
voorbeeld door de inzet van de POH-Jeugd 
in de huisartsenpraktijk. Uit evaluaties zoals 
van Ton Jonker blijkt dat zowel ouders als 
huisartsen die met een POH-Jeugd werken 
daarover erg tevreden zijn. De POH-Jeugd 
voorziet dus in een behoefte. Toch wordt de 

POH-Jeugd nog niet op grote schaal ingezet.
Wat zijn de meningen van huisartsen hier-
over? Uit de enquête over kernwaarden/ 
-taken onder ruim 3400 huisartsen (in 
opleiding) uit 2018 blijkt volgens Jettie 
Bont dat de helft van de bevraagde 
huisartsen vooral alleen verantwoorde-
lijk wil zijn voor het beleid bij hulpvragen 
die op medisch terrein liggen. De stand-
punten van LHV en NHG zijn hierover 
niet eenduidig. De LHV heeft alleen een 
keuzehulp over kindergeneeskunde 
en laat de keuze uit het aanbod 
aan de praktijken zelf over. Het 
NHG-standpunt dateert van 
2008 toen de POH-Jeugd nog 
niet in beeld was. 
Gezien de aandachtspunten bij 
de kindergeneeskundige zorg in 
de huisartsenpraktijk, de positieve 
ervaringen met de POH-Jeugd en 
de discussie over de invulling van 
het medisch generalisme is het 
nodig om onze visie op huisarts-
geneeskundige zorg voor de jeugd 
te actualiseren. Daarbij hoort 
uiteraard ook aandacht voor de 
implementatie ervan. Dan gooien 
we het bijzondere kind niet weg 
met het medisch generalistische 
badwater en kunnen wij huisarts 
blijven van wieg tot graf. ■

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W

Foto: Vincent Boon
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 www.henw.org

	■ Een patiënt met COPD tijdens de COVID-19-pandemie

	■ Cognitieve beperkingen herkennen na COVID-19

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister elke maand naar de verhalen achter uitgelichte 
artikelen, zoals een bespreking van claudicatio intermittens, 
risicofactoren bij COVID-19 en de NHG-Behandelrichtlijn 
Rosacea. 
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Sinds de uitbraak van COVID-19 in fe-
bruari is het aantal kankerdiagnoses fors 
gedaald ten opzichte van de maanden 
daarvoor. Patiënten gingen minder vaak 
naar de huisarts, de huisarts verwees 
minder vaak door, de bevolkingsonder-
zoeken werden stopgezet en de diag-
nostiek in de tweede lijn duurde langer. 
Sinds week 15 (6 april) stijgt het aantal 
diagnoses weer, maar er is nog steeds 
een forse achterstand van naar schatting 
5000 kankerdiagnoses in vergelijking met 
voorgaande jaren. Dat blijkt uit de cijfers 
van de Nederlandse Kankerregistratie, op 
basis van de landelijke pathologiedataba-
se PALGA, die het integraal kankercen-
trum Nederland (IKNL) gepubliceerde.

De grootste afname in het aantal kanker-
diagnoses lag bij de huidtumoren exclu-
sief basaalcelcarcinoom (afname tot 39% 
ten opzichte van de periode ervoor) en 
bij prostaatkanker (70% van de periode 
ervoor). Ook het aantal borstkankerdi-
agnoses daalde vanaf week 14 (30 maart) 
en is gemiddeld 65% van het aantal voor 
de COVID-19-crisis. De daling was het 
sterkst bij vrouwen tussen de 50 en 74 
jaar, de leeftijdsgroep die wordt uitge-
nodigd voor het bevolkingsonderzoek. 
Vanaf 16 maart werden de bevolkingson-
derzoeken naar borst-, baarmoederhals- 
en darmkanker stopgezet. Bij het be-
volkingsonderzoek baarmoederhals- en 
darmkanker worden veel voorstadia van 
tumoren gevonden, waardoor het effect 
van stopzetten van het bevolkingsonder-
zoek op korte termijn niet werd verwacht 
en gezien. 
Het IKNL laat in een update weten dat 
het aantal diagnoses in juni over de hele 
linie weer op het normale aantal van 
voor de COVID-19-crisis lijkt te liggen. 
Naar schatting van het IKNL zijn er 
echter nog zeker 5000 nieuwe kanker-
diagnoses (exclusief huidtumoren) niet 
gesteld. Het gevolg voor de patiënt is een 
mogelijk later stadium van de diagnose, 

met eventueel zwaardere behandeling en 
slechtere overleving tot gevolg. Daar-
naast zal, wanneer de diagnoses van de 
periode daarvoor alsnog worden gesteld, 
de druk op de zorg toenemen. Voor de 
huisartsenpraktijk betekent dit dat zich 
per normpraktijk waarschijnlijk 1 patiënt 

bevindt bij wie de diagnose kanker door 
COVID-19 niet is gesteld. Zie ook de 
[online figuren]. ■

Integraal kankercentrum Nederland. 
COVID-19 en kanker. Update 10-7-2020. 
www.iknl.nl/covid-19. 

Nog zeker 5000 kankerdiagnoses niet gesteld door 
COVID-19
Sanne Dijkhuizen

Meer (plantaardig) eiwit eten hangt sa-
men met een significant lager risico op 
overlijden. Dat blijkt uit een meta-ana-
lyse van 31 prospectieve cohortonder-
zoeken, hoofdzakelijk uitgevoerd in 
westerse en Aziatische landen. 

De auteurs van deze goed opgezette 
meta-analyse – waarvan 15 cohorton-
derzoeken met een lage kans op bias 
– includeerden 715.128 personen en 
follow-upperiodes die varieerden van 
3,5 tot 32 jaar. In deze groep overleden 
in totaal 113.039 mensen (16.429 door 
cardiovasculaire ziekten en 22.303 door 
kanker).
De onderzoekers zagen een direct 

verband tussen meer eiwit in het dieet 
en een licht verlaagd overlijdensrisico 
(RR 0,94; 95%-BI 0,89 tot 0,99). Er was 
ook een verband tussen meer inname 
van plantaardig eiwit en een lager risico 
op overlijden (RR 0,92; 95%-BI 0,87 tot 
0,97) en op overlijden door een cardio-
vasculaire oorzaak (RR 0,88; 95%-BI 
0,80 tot 0,96), maar niet op overlijden 
door kanker. Meer inname van alle 
eiwitten of van uitsluitend dierlijk eiwit 
(zonder onderscheid tussen vlees of 
vis) verhoogde het overlijdensrisico 
door kanker of een cardiovasculaire 
oorzaak niet significant. 

Meer eiwit eten, langer leven
Ariëtte Sanders

Foto: National Cancer Institute

Vervolg op pagina 9
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Huisartsen krijgen soms opmerkelijke 
vragen. ‘Dokter, ik las in de krant dat er 
een simpele bloedtest is die kan bepalen 
of ik Alzheimer krijg. Kan ik die test 
krijgen?’ Het antwoord op die vraag is 
helaas negatief. De bloedtest die in het 
onderzoek werd gebruikt is nog niet be-
schikbaar. Bovendien is nog niet bekend 
of deze daadwerkelijk kan voorspellen of 
iemand wel of geen Alzheimer krijgt.

Eind juli konden patiënten informatie 
vernemen over een nieuwe bloedtest voor 
de ziekte van Alzheimer via De Telegraaf, 
NPO Radio 1, de website nu.nl en tv-pro-
gramma Op1.
Uit het achterliggende onderzoek, dat 
werd gepubliceerd tijdens een interna-
tionaal Alzheimercongres, blijkt echter dat de voorspellende waarde van de test 

nog volstrekt onduidelijk is. Amerikaanse 
onderzoekers gebruikten bloedmonsters 
van deelnemers aan 3 eerdere onderzoe-
ken, van wie bekend was of ze de ziekte 
wel of niet hadden. Vervolgens bleek het 
bepalen van het tau-eiwit in het bloed-

plasma mensen met en zonder Alzheimer 
goed te kunnen onderscheiden, wat wordt 
weergegeven met een onderscheidend 
vermogen van 96%. Maar dat betekent 
nog niet dat de test ook bij willekeurige 
mensen kan voorspellen of ze de ziekte 
hebben of gaan krijgen. De onderzoekers 
concluderen daarom dat ‘verder onder-
zoek nodig is om de test te verbeteren, te 
kijken of deze ook werkt bij niet vooraf 
geselecteerde patiënten, en wat dan de 
mogelijke rol in de dagelijkse praktijk zou 
kunnen zijn’.
Deskundigen als hoogleraar neurologie 
Philip Scheltens van het Amsterdamse 
Alzheimercentrum lieten in reactie op 
het onderzoek weten dat de test vooral 
kan helpen om een mogelijk medicijn 
tegen Alzheimer al vroeg aan patiënten te 
geven. Zo’n medicijn is er echter nog niet.
De huisarts moet de patiënt dus teleur-
stellen: de bloedtest is nog niet beschik-
baar en het is bovendien nog niet bekend 
of deze daadwerkelijk kan voorspellen of 
iemand wel of geen Alzheimer krijgt. ■

Palmqvist S, et al. Discriminative accuracy 
of plasma phospho-tau217 for Alzheimer 
Disease vs other neurodegenerative disor-
ders. JAMA 2020 Jul 28;e2012134. DOI: 
10.1001/jama.2020.12134 [epub ahead of 
print].

Voorspelt een simpele bloedtest Alzheimer?
Lester du Perron en Tijs Stehmann, namens Dokter Media

De gevonden significante dosis-res-
ponsrelatie tussen overleven en de 
hoeveelheid genuttigd plantaardig eiwit 

maakt een oorzakelijk verband aanne-
melijker (3% energie van plantaardig 
eiwit per dag verlaagde het risico op 
overlijden met 5%). Cohortonderzoe-
ken tonen echter geen oorzakelijk ver-
band aan. De effecten van niet gemeten 
factoren, zoals een gezonde leefstijl, 
kunnen de uitkomst ook beïnvloeden. 
De onderzoekers concluderen dat het 
goed is vooral meer (plantaardig) eiwit 
te consumeren. Er is dus niks mis met 
het advies om minder vlees en meer 
plantaardig eiwit te eten, conform het 
voedingsadvies van de Schijf van Vijf. ■

Naghshi S, et al. Dietary intake of total, 
animal, and plant proteins and risk of 
all cause, cardiovascular, and cancer 
mortality: systematic review and do-
se-response meta-analysis of prospective 
cohort studies. BMJ 2020;370:m2412.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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UW KEUZE VOOR OUDERE 
NVAF PATIËNTEN

LIXIANA® is ontwikkeld voor een breed scala aan 
oudere NVAF patiënten.1,2 Door de unieke combinatie 

van klinische1-3 en praktische4,5 voordelen, 
kan LIXIANA® de complexiteit van beroerte preventie 

bij uw oudere NVAF patiënten reduceren.

LIXIANA® is een eenmaal daags NOAC ter preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten 
met niet-valvulair atriumfi brilleren (NVAF) met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, 
leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiente ischemische aanval (TIA). LIXIANA® heeft ook de 
indicatie voor behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van 
herhaalde DVT en PE bij volwassenen.4

References: 1. Giuliano RP et al. N Engl J Med 2013;369(22):2093–2104; and supplementary appendix. 
2. Kato ET et al. J Am Heart Assoc 2016;5(5). pii: e003432. 3. Ruff CT et al. Lancet 2015;385(9984):2288–95. 
4. LIXIANA®, Samenvatting van de productkenmerken, mei 2019. 5. Steffel J et al. Eur Heart J 2018;39:1330–1393. 
6. Steffel J et al. J Am Coll Cardiol 2016;68:1169–78.

EDX/20/0488 - Datum van laatste herziening: april 2020

ONTWIKKELD 
VOOR OUDERE

NVAF PATIËNTEN  2,6

2
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heupprothese
Aimée Kok-Pigge

Het aantal patiënten met een heuppro
these stijgt en daarmee ook het aantal 
onbegrepen pijnklachten dat optreedt 
na een heupoperatie. Het is  essentieel 
de oorzaak van die klachten op te 
sporen, maar dat proces is niet gestan
daardiseerd. Dat kan beter. De auteurs 
van een retrospectief onderzoek laten 
zien dat met een algoritme en kennis 
van pijnklachten de vermoedelijke oor
zaak in de meeste gevallen kan worden 
gevonden.

Tussen april 2017 en juli 2018 analyseer-
de een orthopeed 201 heupprothesen 
van patiënten die langer dan 6 maanden 
postoperatief onbegrepen pijnklachten 
hadden. Zestig procent was vrouw, bij 
70% was de operatie-indicatie primaire 
artrose en de gemiddelde BMI was 30. 
De onderzoekers structureerden het 
diagnostisch proces met een algorit-
me [online schema]. Bij 194 patiënten 
(96,5%) werd de waarschijnlijke oor-
zaak gevonden. De meest voorkomende 
diagnosen waren bursitis trochanterica 
(20%), polyethyleen(PE)-slijtage (20%) 
en loslating (10%). Een subgroepanalyse 
van de einddiagnosen toonde enkele 
interessante en significante (p < 0,05) 
diagnostische aanwijzingen, deze zijn 
ook in het schema benoemd. 
Er bestaat geen landelijke richtlijn voor 
de aanpak van of verwijzing bij onver-
klaarde klachten na een heupprothese. 
Uit dit beschrijvende onderzoek blijkt 
echter dat veel oorzaken al (deels) in de 
eerste lijn aan het licht kunnen worden 
gebracht door gestructureerde analyse 
met anamnese, lichamelijk onderzoek en 
laboratorium- of röntgendiagnostiek. ■

Erivan R, et al. Painful hip arthroplas-
ty. What should we find? Diagnostic 
approach and results. J Arthroplasty 
2019;34:1802-7.

Pijnklachten 
na een 

Foto: Shutterstock

Patiënten met een psychische stoor
nis hebben een verhoogde kans op 
een lichamelijke ziekte. Dat blijkt uit 
een grootschalig Deens populatie
onderzoek. Vooral de omvang van het 
onderzoek en het aantal gevonden 
associaties zijn opvallend.

De onderzoekers volgden tussen 2000 
en 2016 ruim 5,9 miljoen Denen (83,9 
miljoen persoonsjaren) op de aanwe-
zigheid van psychische stoornissen 
(10 groepen) en lichamelijke ziekten 
(9 categorieën, 31 specifieke ziekten). 
De gegevens werden verzameld via de 
Deense nationale registers. Bij 11,8% 
van de ruim 5,9 miljoen Denen was een 
psychische stoornis gediagnosticeerd. 
De onderzoekers berekenden met 
de Cox-regressieanalyse hazardra-
tio’s (HR) voor paren van psychische 

stoornissen en daaropvolgend gediag-
nosticeerde lichamelijke ziekten. 
Absolute risico’s werden geschat met 
competing-risks survival analyses. In 
76 van de 90 onderzochte paren werd 
een verhoogd risico gevonden en in 5 
van de 90 een verlaagd risico. Dit was 
na correctie voor geslacht, leeftijd, 
kalendertijd en eerdere psychische 
stoornissen. Mensen met een gediag-
nosticeerde psychische stoornis hadden 
37% meer kans (mediane HR 1,37; 
gemiddelde HR 1,44; range 0,82 tot 
3,62) op een lichamelijk ziekte in de 
daaropvolgende periode dan mensen 
zonder een psychische stoornis. De 
laagste HR was 0,82 voor mensen met 
een organische psychische stoornis en 
oncologische aandoeningen (95%-BI 
0,80 tot 0,84), en de hoogste HR was 
3,62 voor eetstoornissen en urogeni-

Psychische stoornis als voorbode van 
 lichamelijke ziekten
Hieke Barends

HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2020
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Er is eerder veel aandacht geweest voor 
pulmonale klachten en complicaties bij 
COVID-19. Duitse onderzoekers waren 
benieuwd of patiënten ook cardiale 
schade ontwikkelden na het doormaken 
van een COVID-19-infectie. 

De deelnemers aan dit prospectief co-
hortonderzoek waren 100 patiënten die 
minimaal 2 weken waren hersteld na een 
opname met PCR-bewezen COVID-19 in 
het universiteitsziekenhuis van Frank-
furt tussen april en juni 2020. Het cohort 
werd gematcht met zowel een gezonde 
controlegroep (n = 50; matching op 
leeftijd en geslacht, geen cardiale voor-
geschiedenis) als met een controlegroep 
van patiënten met risicofactoren (n = 
57; matching op leeftijd, geslacht, roken, 

hypertensie, diabetes, bekende hart- en 
vaatziekten). Alle patiënten werden 
getest op troponine en ondergingen een 
cardiale MRI waarbij werd gekeken naar 
hartvolume, -functie en –massa, en (late) 
aankleuring op T1- en T2-opnames, een 
sensitieve maat voor myocardoedeem.
De patiënten (53% man, mediane leeftijd 
49 jaar) hadden vaker dan de gematchte 
controles in beide groepen een licht ver-
hoogd troponine (3 tot 13,9 pg/ml; 66%) 
of significant verhoogd troponine (> 13,9 
pg/ml; 5%). Van de patiënten had 78% 
MRI-afwijkingen; ze hadden vaker een 
verminderde ejectiefractie, grotere linker-
ventrikelvolumes en -massa en aankleu-
ring op T1- en T2-opnames. Daarnaast 
had 60% van de patiënten een MRI-beeld 
dat past bij myocardoedeem. Verder had 

3% van de patiënten dusdanig ernstige 
afwijkingen (zeer hoog troponine, sterke 
MRI-aankleuring, ejectiefractie < 50%) 
dat ze endomyocardiumbiopsie ondergin-
gen, waaruit actieve lymfocytaire inflam-
matie zonder virale activiteit bleek. Het 
troponinegehalte correleerde matig maar 
significant met aankleuring op MRI (r = 
0,22 tot 0,35). De onderzoekers konden 
geen relatie vinden tussen de aanwezig-
heid van MRI-afwijkingen en de ernst 
van de doorgemaakte COVID-19-infectie 
of het tijdstip tussen diagnose COVID-19 
en cardiale MRI.
Dit onderzoek laat zien dat een groot 
deel van de opgenomen patiënten dat 
is hersteld van een COVID-19-infectie 
op MRI-beelden cardiale afwijkingen 
heeft, onafhankelijk van cardiale voor-
geschiedenis of ernst en verloop van de 
COVID-19-infectie. Helaas maakt dit 
onderzoek niet duidelijk in hoeverre deze 
afwijkingen tot klinische gevolgen leiden. 
Het wordt ook niet duidelijk of deze afwij-
kingen passagère zijn, zoals veel virusinfec-
ties, of daadwerkelijk gevolgen hebben op 
de lange termijn. Het is dus nog te vroeg 
om te concluderen dat COVID-19 leidt tot 
klinisch relevante myocardafwijkingen. ■

Puntmann VA, et al. Outcomes of cardio-
vascular magnetic resonance imaging in 
patients recently recovered from coronavi-
rus disease 2019 (COVID-19). JAMA Car-
diol 2020 Jul 27;e203557. DOI: 10.1001/
jamacardio.2020.3557 [epub ahead of 
print].

Cardiale afwijkingen bij COVID-19?
Rick van Uum

tale aandoeningen (95%-BI 3,11 tot 
4,22). Een van de hoogste cumulatieve 
incidenties om binnen 15 jaar na de 
diagnose van een psychische stoornis 
een lichamelijke ziekte te krijgen was 
voor stemmingsstoornissen en circula-
toire aandoeningen; voor personen met 
een stemmingsstoornis was deze 40,9% 
(95%-BI, 40,5 tot 41,3); voor personen 
zonder een stemmingsstoornis 32,6% 
(95%-BI 32,4 tot 32,8). Een belangrijke 
beperking van het onderzoek is dat in 
de Deense nationale registers geen door 
huisartsen gestelde diagnoses worden 
gerapporteerd en dat het onderzoek 
zich beperkt tot 31 lichamelijke ziekten. 

Dit kan tot onderrapportage van zowel 
psychische stoornissen als lichamelijke 
ziekten hebben geleid. 
De huidige NHG-Standaarden Angst en 
Depressie maken nog geen melding van 
associaties met lichamelijke ziekten. Het 
is goed als huisartsen zich bewust zijn 
dat een verhoogd risico op toekomstige 
lichamelijke ziekten bij patiënten met 
een psychische stoornis als angst en 
depressie geregeld voorkomt. ■

Momen NC, et al. Association  between 
mental disorders and subsequent 
medical conditions. N Engl J Med 
2020;382:1721-31.

Foto: iStock

Foto: Shutterstock
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Dit is het eerste Nederlandse onderzoek naar risicofactoren voor een ernstig beloop van 
 COVID-19. Hogere leeftijd en diabetes mellitus type 2 zijn geassocieerd met een hogere kans 
op ic-opname en overlijden. Deze patiëntengroep zou als eerste in aanmerking moeten komen 
voor vaccinatie, zodra die beschikbaar is.

Op 8 maart 2020 werd op de afdeling Spoedeisende Hulp 
(SEH) van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond de eerste 
patiënt positief getest op het virus SARS-CoV-2. Nadien 
werd duidelijk dat dit Noord-Brabantse ziekenhuis zich 
middenin een brandhaard bevond waar dit virus in de 
daaropvolgende maanden veel slachtoffers zou eisen.1

Onderzoeken wereldwijd, waaronder in China en in 
omliggende Nederlandse ziekenhuizen, beschrijven 
COVID-19 als een zeer ernstig ziektebeeld met een hoge 
mortaliteit (20-22%) en veel ic-opnames (15-19%). Veruit 
de meeste verwezen pa tiënten presenteren zich op de 
SEH met koorts (78-84%) en luchtwegklachten (56-78%). 
Atypische klachten als buikpijn, diarree en pijn op de 
borst worden bij ruim 35% van de patiënten gezien.2,3 
De data geven echter nog onvoldoende antwoord op de 
vraag welke patiëntkenmerken bijdragen aan een ernsti-
ger ziektebeloop bij Nederlandse patiënten. Factoren die 
daarbij vermoedelijk een rol spelen, zijn BMI, leeftijd en 
comorbiditeit.2-5

In dit onderzoek beschrijven we de kenmerken van de 
eerste 243 COVID-19-patiënten die in maart 2020 werden 
gezien op de SEH van het Elkerliek Ziekenhuis. Ons doel 
was te onderzoeken welke patiëntkenmerken zijn geasso-
cieerd met een slechtere ziekte-uitkomst (ic-opname en/of 
overlijden). Daarnaast onderzochten we of vitale para-
meters en laboratoriumuitslagen voorspellende waarde 
hebben.

METHODE
Op de SEH werden patiënten met klachten van algehele 
malaise, koorts, respiratoire klachten, braken en/of diarree 
beschouwd als mogelijk besmet met SARS-CoV-2. We 
includeerden 243 patiënten die in de periode van 8 tot en 
met 31 maart 2020 de SEH bezochten en bij wie SARS-
CoV-2 werd aangetoond met een real-time PCR-test via 

een naso-orofaryngeale uitstrijk. De primaire uitkomst-
maat was de ernst van het ziektebeloop, gedefinieerd 
als een ic-opname en/of overlijden binnen 1 maand na 
inclusie.
De gegevens zijn retrospectief verzameld vanuit de elek-
tronische patiëntendossiers, waaruit ook geslacht, leeftijd, 
BMI, comorbiditeit en behandelbeperkingen werden 
overgenomen. Wanneer gewicht of lengte bij opname 
niet bekend waren, berekenden we de BMI met de meest 
recente bekende gegevens (tot maximaal 1 jaar oud). Aan 
comorbiditeit onderscheidden we de volgende catego-
rieën: chronische longziekten (astma, COPD, longcarci-
noom); cardiovasculaire ziekten (myocardinfarct, CVA); 
hypertensie; diabetes mellitus; immuundeficiëntie (bij 
gebruik van immunosuppressiva); maligniteit.
We analyseerden het klachtenpatroon bij binnenkomst op 
de SEH (T0) aan de hand van de volgende symptomen: 
hoesten, koorts, moeheid/algehele malaise, dyspneu, 
hoofdpijn, braken, diarree, mictieklachten en pijn op de 
borst. Daarnaast verzamelden we de eerst genoteerde vi-
tale parameters: ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie 
(pulsoximeter, eventuele zuurstofsuppletie), hartfrequen-
tie, bloeddruk en temperatuur (oorthermometer). Van 
de laboratoriumuitslagen noteerden we CRP, leukocy-
tengetal, lymfocytenpercentage, trombocytengetal, LDH, 
ASAT, ALAT en bloedgroep, en ook de arteriële bloed-
gasanalyse indien aanwezig (pH, pCO2, pO2, bicarbonaat 
en lactaat).
Bij alle patiënten werd op T0 een X-thorax gemaakt en 
beoordeeld door de dienstdoend radioloog, met als mo-
gelijk resultaat ‘geen afwijkingen’, ‘unilaterale infiltratieve 
afwijkingen’ of ‘bilaterale infiltratieve afwijkingen’.

Statistische analyse
De gegevens zijn geanalyseerd met SPSS 23.0. Normaliteit 

Risicofactoren voor een ernstig 
beloop van COVID-19
Wendy van den Oever, Vivian Raaijmakers, Anne-Mieke Theunissen, Mieke Wijnen-van Houts, Joost Frenken
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toetsten we met de kolmogorov-smirnovtest in combinatie 
met een histogram. De kenmerken van de patiënten op T0 
zijn geanalyseerd met een onafhankelijke t-toets voor normaal 
verdeelde continue variabelen, met de mann-whitney-u-toets 
voor niet normaal verdeelde continue variabelen en met de 
chikwadraattoets voor categorische en dichotome variabelen. 
Normaal verdeelde variabelen zijn beschreven als gemiddel-
den met standaarddeviaties, niet normaal verdeelde continue 
variabelen als mediaan met interkwartielafstand (IQR) en 
categorische variabelen als frequenties.
Met een binominale logistische regressieanalyse hebben we 
patiëntkenmerken geïdentificeerd die geassocieerd zijn met 
een ernstig beloop (ic-opname en/of overlijden). Parameters 
die in de univariabele analyse significant bleken (p ≤ 0,05), 
zijn meegenomen in de multivariabele logistische regressie-
analyse.

RESULTATEN
Tussen 8 en 31 maart 2020 presenteerden zich 865 patiënten 
op de SEH van het Elkerliek Ziekenhuis, van wie er 248 posi-
tief testten op SARS-CoV-2. We excludeerden 5 patiënten (1 
opgenomen op de afdeling Kindergeneeskunde, 3 pas later op 
de afdeling getest en 1 poliklinisch getest) en konden dus 243 
COVID-19-patiënten includeren.

Onderzoekspopulatie
Van de 243 geïncludeerde patiënten werden er 206 (84,8%) 
opgenomen in het ziekenhuis. Voor 158 patiënten (76,7%), 
die nog naar de ic zouden willen mocht het nodig zijn of bij 
wie dit medisch zinvol zou zijn, gold het ic+-beleid. Van hen 
werden er 40 (25,3%) daadwerkelijk opgenomen op de ic 
voor respiratoire en/of hemodynamische ondersteuning. In 

WAT IS BEKEND?
	■ CoVID-19 is een ernstig ziektebeeld met een hoge 

mortaliteit en veel ic-opnames.
	■ CoVID-19-patiënten presenteren zich met een breed 

scala aan symptomen, meestal koorts en luchtweg-
klachten.

	■ buitenlandse gegevens suggereren dat bMI, leeftijd 
en comorbiditeit voorspellers zijn voor een slechter 
ziektebeloop.

WAT IS NIEUW?
	■ Leeftijd en diabetes mellitus type 2 zijn geassocieerd 

met een hogere kans op ic-opname en/of overlijden.

 Leeftijd en diabetes type 2 zijn geassocieerd met een hogere kans op ic-opname en/of overlijden. Foto: ANP
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totaal overleden 70 patiënten (28,8%) aan de gevolgen van 
 COVID-19.
De mediane leeftijd van onze populatie was 72 jaar (IQR 
60-78), de mediane BMI was 28,4 kg/m2 (IQR 25,6-31,4), er 
waren 148 mannen (60,9%) en 195 patiënten (80,2%) hadden 
een comorbiditeit [online tabel 1]. Veruit de meeste CO-
VID-19-patiënten presenteerden zich op de SEH met moeheid 
of algehele zwakte (86,3%), hoesten (76,0%), koorts (75,1%) 
en dyspneu (70,2%). Bij controle op T0 was de gemiddelde 
temperatuur 37,6 °C (SD 1,0), de mediane ademhalingsfre-
quentie 24/min (IQR 20-28), de gemiddelde zuurstofsaturatie 

95% (IQR 93-97) en de gemiddelde systolische bloeddruk 133 
mmHg (SD 21,5) [tabel 2].

Overlijden
Hogere leeftijd en diabetes mellitus bleken significant geas-
socieerd met overlijden [online tabel 1]. De mediane leeftijd 
van patiënten die overleden was 78 jaar (IQR 74,8-82,0), 
die van patiënten die niet overleden 68 jaar (IQR 55,5-74,0; 
p < 0,001). Van de overleden patiënten had 31,4% diabetes 
mellitus, van de niet-overleden patiënten 16,2% (p = 0,008). 
Hart- en vaatziekten (p = 0,037), hypertensie (p = 0,037) en 
maligniteit  (p = 0,05) waren eveneens significant geassocieerd 
met overlijden.
Bij de laboratoriumuitslagen valt op dat overlijden significant 
geassocieerd was met een hoger CRP (103 versus 89 mg/l; p = 
0,008), hoger LDH (406 versus 327 U/l; p = < 0,001), hoger 
ASAT (51 versus 38 U/l; p = 0,003), hoger lactaat (1,6 versus 
1,3 mmol/l; p = < 0,001) en lager lymfocytenpercentage (10 
versus 16%; p = < 0,001) [online tabel 1].

Ic-opname
Hogere leeftijd en diabetes mellitus bleken ook significant ge-
associeerd te zijn met ic-opname [online tabel 3]. De mediane 
leeftijd van patiënten die op de ic werden opgenomen, was 
70 jaar (IQR 63,2-76,0) die van de niet-opgenomen patiënten 
was 64 jaar (IQR 53,0-73,0; p = 0,024). Van de patiënten die 
werden opgenomen had 35,0% diabetes mellitus, bij de niet 
opgenomen patiënten was dat 12,7% (p = 0,002).
Bij de laboratoriumuitslagen valt op dat ic-opname significant 
geassocieerd was met een hoger CRP (154 versus 79 mg/l; p < 
0,001), hoger LDH (390 versus 303 U/l; p < 0,001), lager lymfo-
cytenpercentage (11 versus 17%; p < 0,001) en lager bicarbonaat 

Tabel 2

Aanvullende klinische kenmerken uitgezet tegen wel of niet overlijden

Kenmerk Totaal (n = 243) Niet overleden (n = 173) Overleden (n = 70) p*

Symptomen n = 241 n = 172 n = 69
 hoesten (n = 242) 184 (76,0%) 131 (75,7%)  53 (76,8%)
 dyspneu (n = 242) 170 (70,2%) 113 (65,7%)  57 (81,4%) 0,015
 koorts 181 (75,1%) 130 (75,1%)  51 (75,0%)
 pijn op de borst  36 (14,9%)  29 (16,9%)   7 (10,1%)
 braken  35 (14,5%)  27 (15,7%)   8 (11,6%)
 moeheid/algehele zwakte 208 (86,3%) 151 (87,8%)  57 (82,6%)
 hoofdpijn  23 (9,5%)  22 (12,8%)   1 (1,4%) 0,007
 mictieklachten  16 (6,6%)  12 (7,0%)   4 (5,8%)
 diarree  73 (30,3%)  47 (27,3%)  26 (37,7%)

Controles n = 242 n = 172 n = 70
 temperatuur, °C  37,6 (SD 1,0)  37,6 (SD 1,0)  37,8 (SD 1,0)
 ademhaling, per minuut  24 (IQR 20-28)  24 (IQR 20-28)  24 (IQR 22-30) 0,025
 zuurstofsaturatie, %  95 (IQR 93-97)  95 (IQR 90-96)  94 (IQR 90-96) 0,003
 systolische bloeddruk, mmHg 133 (SD 21,5) 133 (SD 10,2) 134 (SD 24,5)

Cijfers zijn aantallen, tenzij anders aangegeven. Normaal verdeelde continue variabelen worden beschreven als gemiddelde met standaarddeviatie (SD), niet normaal verdeel-
de continue variabelen als mediaan met interkwartielafstand (IQR), dichotome variabelen als frequentie.
* Significante associatie tussen uitkomst (wel of niet overlijden) en kenmerk (p < 0,05).

Figuur 

BMI uitgezet tegen wel of niet overlijden bij COVID-19-patiënten
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(22 versus 23 mmol/l; p = 0,019). Ook bilaterale infiltratieve 
afwijkingen op de X-thorax waren significant geassocieerd met 
ic-opname (p = 0,026). Van de pa tiënten die werden opgeno-
men op de IC had 82,5% bilaterale infiltratieve afwijkingen, 
versus 60,5% van de patiënten zonder ic-opname [tabel 3].

Voorspellende variabelen
Om te bepalen welke patiëntkenmerken een slechter ziekte-
beloop voorspellen, voerden we een multivariabele logistische 
regressieanalyse uit van een aantal variabelen die in de univa-
riabele analyse significant bleken (leeftijd, diabetes mellitus, 
cardiovasculaire ziekte, hypertensie en maligniteit).
Leeftijd (p < 0,001) en diabetes mellitus (p = 0,04) ble-
ken onafhankelijke voorspellers voor het overlijden van 
 COVID-19-patiënten. De odds ratio (OR) voor leeftijd was 
1,10. Dat betekent dat de odds om te overlijden voor een 
patiënt die 1 jaar ouder is 1,10 keer zo hoog zijn als voor een 
patiënt die 1 jaar jonger is. Voor een patiënt met diabetes 
mellitus zijn de odds op overlijden, gecorrigeerd voor leeftijd, 
cardiovasculaire ziekten, hypertensie en maligniteit, 2,17 keer 
zo hoog als voor een patiënt zonder deze ziekte.
Diabetes mellitus bleek tevens een onafhankelijke voorspel-
ler voor ic-opname (OR 3,26; p < 0,001, gecorrigeerd voor 
leeftijd) [tabel 4].
We hebben ook gekeken naar de rol van overgewicht [figuur]. 
In onze populatie had 81,4% van de patiënten een BMI > 24,9 
kg/m2. Om twee redenen hebben we besloten BMI echter niet 
mee te nemen in de multivariabele analyse. Ten eerste bleek 
een hogere BMI in onze univariabele analyse niet significant 
geassocieerd met een slechter ziektebeloop en ten tweede was 
het aantal ontbrekende waarden te groot (n = 98) voor een 
nauwkeurige multivariabele analyse. Ook als we BMI zouden 
hebben meegenomen in de multivariabele analyse, zouden 
leeftijd (p = 0,001) en diabetes mellitus (p = 0,037) alsnog de 
enige onafhankelijke voorspellers van overlijden blijven (data 
niet weergegeven). 
Onze gegevens wijzen er dus niet op dat een hogere BMI ge-
associeerd is met een grotere kans op overlijden of ic-opname 
voor COVID-19-patiënten. Een direct verband tussen diabetes 
mellitus en obesitas hebben we in dit onderzoek evenmin 
gevonden (p = 0,396; data niet weergegeven).

BESCHOUWING
COVID-19 is op de SEH een ernstig ziektebeeld met een 
breed scala aan symptomen.2,3 Dit onderzoek is het eerste dat 
zich richt op de risicofactoren voor een slechter beloop van 
COVID-19 in de Nederlandse populatie. De uitkomst is dat 
diabetes mellitus type 2 en hogere leeftijd geassocieerd zijn 
met een hogere kans op ic-opname en/of overlijden.

Vergelijking met ander onderzoek
We analyseerden de gegevens van 243 patiënten. Wat betreft 
geslacht, leeftijd en klinische presentatie was deze populatie 
vergelijkbaar met die in de omliggende Noord-Brabantse 
ziekenhuizen. Daar werd 15-19% van de COVID-19-patiënten 
die de SEH bezochten uiteindelijk opgenomen op de ic en 
overleed 20-22%.2,3 In ons onderzoek werd 16,5% opgenomen 
op de ic (25,3% van de patiënten met een ic+-beleid) en over-
leed 28,8%. Een mogelijke verklaring hiervoor is de langere 
looptijd van ons onderzoek; in de omliggende ziekenhuizen 
was ten tijde van de onderzoeken nog circa 46% van de popu-
latie opgenomen.2,3

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat SARS-CoV-2 
vooral oudere patiënten treft en dat hogere leeftijd een 
predisponerende factor is voor een slechtere uitkomst.2-4,6-8 
Dit blijkt ook uit onze resultaten. Over diabetes mellitus is de 
literatuur echter verdeeld. Deze ziekte lijkt wel geassocieerd 
met een slechter beloop (acute respiratory distress syndrome) 
of overlijden, maar vaak niet als onafhankelijke factor.4,9,10 
Dit komt niet overeen met onze resultaten. De prevalentie 
van diabetes mellitus (20,6%) in onze populatie is nagenoeg 
gelijk aan die in de eerdere onderzoeken.2,3,6,8 Daarnaast laat 
ons onderzoek zien dat een strenger beleid inzake ic-opname 
bij patiënten met comorbiditeit (zoals diabetes mellitus) het 
slechtere beloop niet kan verklaren, aangezien diabetes melli-
tus ook bij patiënten met een ic+-beleid geassocieerd was met 
een slechter beloop.
Meerdere internationale onderzoeken laten zien dat hyperten-
sie een predisponerende factor is voor een ernstiger ziektebe-
loop van COVID-19.4,7 Uit onze resultaten komt dit echter niet 
naar voren. Hypertensie kwam in onze onderzoekspopulatie 
wel relatief vaak voor bij patiënten met een slechter ziektebe-
loop, maar was geen onafhankelijke predisponerende factor. 

Tabel 4

Voorspellers voor overlijden en ic-opname in de multivariabele analyse

Variabelen Overlijden (n = 70) ic-opname (n = 40)

OR (95%-BI) p OR (95%-BI) p

Leeftijd 1,10 (1,06 tot 1,15) < 0,001 1,02 (0,99 tot 1,05) 0,26
Diabetes mellitus 2,17 (1,03 tot 4,57) 0,04 3,26 (1,37 tot 7,77) 0,01
Cardiovasculaire ziekte 0,75 (0,39 tot 1,45) 0,39 – –
Hypertensie 0,95 (0,49 tot 1,84) 0,88 – –
Maligniteit 1,79 (0,85 tot 3,8) 0,13 – –

Significante waarden (p < 0,05) zijn vet weergegeven.
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En rol kan spelen dat wij hypertensie definieerden als ‘hyper-
tensie in de voorgeschiedenis’ of ‘gebruikt antihypertensiva’, 
maar niet registreerden of de hypertensie goed gereguleerd 
was en welke antihypertensiva de patiënt gebruikte. Het is 
goed mogelijk dat het cardiovasculair risicomanagement in 
Nederland en etnische verschillen tussen de onderzoekspo-
pulaties verklaren waarom hypertensie in ons onderzoek geen 
significante risicofactor was.

Implicaties voor de huisartsenpraktijk
Leeftijd en diabetes mellitus type 2 blijken significante voor-
spellers voor ic-opname en overlijden van COVID-19-pa-
tiënten. Als zij COVID-19 vermoeden, kunnen huisartsen 
bij patiënten uit de genoemde risicogroepen advance care 
planning toepassen. Het is belangrijk tijdig met de patiënt te 
bespreken wat diens wensen zijn ten aanzien van ziekenhuis-
opname en (vaak langdurige) opname op de ic. Daarbij moet 
men er rekening mee houden dat de kans op overlijden re-
latief groot is en dat de therapeutische opties op de reguliere 
verpleegafdelingen beperkt zijn tot zuurstof en antibiotische 
ondersteuning.

Sterke en zwakke punten
Sterke punten van dit onderzoek zijn dat de onderzoekspo-
pulatie relatief groot was (n = 243) en dat dit het eerste Ne-
derlandse onderzoek is waarin naast beschrijvende statistiek 
ook gezocht is naar risicofactoren voor een slechter beloop 
van COVID-19. Een ander sterk punt is dat we naast een 
univariabele analyse ook een multivariabele analyse hebben 
uitgevoerd waarin alle significante variabelen zijn meegeno-
men.
Het onderzoek heeft ook enkele beperkingen. Ten eerste zijn 
de data verzameld door 5 onderzoekers, wat de interobserver-
reproduceerbaarheid beïnvloedt. We hebben geprobeerd die te 
vergroten door alle onderzoekers dezelfde, uniforme uitleg te 
geven over hoe de data verzameld en geïnterpreteerd moesten 
worden. Ten tweede hebben we getracht te corrigeren voor 
confounders middels een multivariabele logistische regres-
sieanalyse, maar konden we gezien de grootte van ons cohort 
niet alle comorbiditeiten meenemen. De kans op confounders 
blijft hierdoor aanwezig.

CONCLUSIE
Ons onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in het beloop 
van COVID-19-pneumonitis bij Nederlandse patiënten. 
 Diabetes mellitus type 2 en een hogere leeftijd zijn geasso-
cieerd met een ernstiger beloop, gedefinieerd als ic-opname 
en/of overlijden. Ons advies zou zijn om, zodra er een vaccin 
voor COVID-19 beschikbaar is, de hoogrisicogroep, dus pati-
enten > 65 jaar met diabetes mellitus, als eerste voor vaccinatie 
in aanmerking te laten komen. ■
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Lees meer over CoVID-19 in ons CoVID-19-dossier op 
www.henw.org/dossiers/covid-19.
benieuwd naar het verhaal achter dit artikel? beluister de 
podcast op www.huisartspodcast.nl/henw/
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Ter voorbereiding op de herijking van kernwaarden en 
kerntaken tijdens de tweede Woudschotenconferentie van 
januari 2019 vroegen we in 2018 huisartsen en huisartsen 
in opleiding om hun mening te geven over de kernwaarden 
en -taken van het beroep. Uit een veldverkenning onder 
ruim 1300 huisartsen kwamen vragen over welke taken wel 
of niet als huisartsgeneeskundige kerntaak gezien moeten 

worden. Deze vragen legden we voor in de enquête.
Opvattingen over wat wel en niet een kerntaak is, hebben 
waarschijnlijk te maken met veranderingen in de zorg 
door bijvoorbeeld verschuiving naar de eerste lijn en dub-
bele vergrijzing. De toegenomen zorgvraag dwingt ons tot 
een bezinning op welke zorg wij als huisartsen kunnen en 
moeten leveren, en welke zorg beter door anderen gele-

Sinds de Woudschotenconferentie in 1959 zijn zowel de huisartsgeneeskundige zorg als de samen-
stelling van de beroepsgroep drastisch veranderd. Bij de herijking op de tweede  Woudschoten - 
conferentie in 2019 bleken de destijds geformuleerde kernwaarden en kerntaken weinig aan 
zeggingskracht hebben ingeboet. Blijkens de enquête die de herijking  voorbereidde, zijn huis-
artsen het nog altijd eens over de kernwaarden, maar verschillen in de opvattingen over kernta-
ken maken voortgaande heroriëntatie op de organisatie van de huisartsenzorg noodzakelijk.

Hoe denken huisartsen over de 
kernwaarden en kerntaken van de 
huisartsgeneeskunde?
Jettie Bont, Otto Maarsingh, Kees Kraaijeveld, Henriëtte van der Horst

Huisartsen zijn het over veel kerntaken eens, maar er is minder overeenstemming over anW-zorg, 
terminaal-palliatieve zorg en beschikbaarheid.  Foto: Margot Scheerder
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verd kan worden. Maar ook de veranderde samenstelling van 
de beroepsgroep dwingt tot nadere exploratie. Denkt de jonge 
generatie van aios en waarnemers anders over het vak dan de 
langer gevestigde huisarts?
Deze enquête was de een-na-laatste stap in het herijkings-
proces waarvan de resultaten op 21 januari 2019 tijdens de 
conferentie in Woudschoten werden gepresenteerd [kader].1 
De overige stappen zijn eerder in dit blad gepubliceerd.2,3 In 
dit artikel beschrijven we hoe de enquête tot stand kwam en 
wat de opbrengst was. Daarbij concentreren we ons op de 
thema’s waarover de respondenten uitgesproken verdeeld dan 
wel eensgezind waren.

METHODE
De enquête werd ontwikkeld door De Argumentenfabriek 
in samenwerking met een zo heterogeen en representatief 
mogelijk samengestelde inhoudelijke commissie. Drie auteurs 
(JB, OM en HvdH) maakten deel uit van deze commissie. Aan 
de basis lag een veldverkenning (zie [kader]) waarin ruim 
1300 huisartsen en aios groepsgewijs discussieerden over 
een of meer van in totaal 12 thema’s. De discussies werden 
gevoerd aan de hand van argumentenkaarten waarin het erom 
ging voor wie de huisarts werkt (de eigen patiënten of de hele 
bevolking) en door wie de taak wordt uitgevoerd (de huisarts 
zelf of een zorgverlener uit het sociaal-medisch netwerk). 

HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2020

WAT IS BEKEND?
	■ Veranderingen in het zorgstelsel en de toenemende 

zorgvraag door de dubbele vergrijzing dwingen tot bezin-
ning op welke zorg huisartsen kunnen en moeten leveren.

	■ de samenstelling van de beroepsgroep verandert, en ook 
dat dwingt tot nadere exploratie van kernwaarden en 
kerntaken.

WAT IS NIEUW?
	■ Er is meer overeenstemming over welke taken wél tot de 

kerntaken van de huisarts behoren dan over welke taken 
daar níet toe behoren.

	■ de meeste steun krijgen kernwaarden zoals  ‘persoons-
gericht’, ‘goede medische zorg’, ‘generalistisch’, ‘geba-
lanceerd’, ‘betrokken’, ‘continu’ en ‘laagdrempelig’.

	■ Het minst tot de kerntaken gerekend worden sociale 
problematiek, primaire populatiegerichte preventie, 
reguliere zorg buiten kantooruren, het terugdringen van 
gezondheidsachterstanden in wijk of dorp en adviezen 
over gezondheid en leefstijl.

	■ de minste overeenstemming bestaat er over de anW-
zorg, de terminaal-palliatieve zorg en de beschikbaar-
heid op minimaal drie dagen van de week.

PROCES HERIJKING KERNWAARDEN
	■ Inhoudelijke voorbereiding Een divers samenge-

stelde inhoudelijke commissie inventariseerde welke 
knelpunten huisartsen ervaren bij de uitvoering van de 
Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Tevens inventa-
riseerden zij welke interne en externe trends relevant 
zijn bij de herijking van de kernwaarden en kerntaken 
van de huisartsgeneeskunde. dit leidde tot 12 actuele 
thema’s.2

	■ Veldverkenning aan de hand van deze 12 thema’s 
werden in augustus en september 2018 onder leiding 
van de argumentenfabriek 70 denksessies gehouden 
met meer dan 1000 huisartsen en aios in het hele 
land.4 Kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten werden 
opgeslagen in een database.

	■ Enquête Op basis van de gegevens uit de database 
bepaalde de inhoudelijke commissie, samen met de 
argumentenfabriek, voor elk van de 12 thema’s over 
welke dilemma’s de beroepsgroep zich zou moeten uit-
spreken. dit vormde de basis voor een online enquête.

	■ Herijking de uitkomsten van de denksessies en de onli-
ne enquête werden gebruikt om te komen tot een voor-
lopige herijking van de kernwaarden en kerntaken van de 
huisartsenzorg. deze voorlopige herijking werd definitief 
gemaakt in een iteratief proces, gefaciliteerd door de 
argumentenfabriek en met nauwe betrokkenheid van 
de stuurgroep waaraan de 8 nederlandse huisartsenor-
ganisaties deelnamen die het initiatief tot de herijking 
genomen hadden: Het Roer moet Om, InEen, IOH, lHOV, 
lHV (inclusief afdeling Wadi), lOVaH, nHG en VPH.2
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Telkens 3 antwoordscenario’s vertegenwoordigden de ‘traditio-
nele opvatting’ (optie A), de ‘huidige opvatting’ (optie B) en de 
‘trendvolgende opvatting’ (optie C) [figuur 1]. 
De Argumentenfabriek sloeg de antwoorden uit de veld-
verkenning op in een database en keek in een kwantitatieve 
analyse of verschillende soorten huisartsen, zoals praktijkhou-
ders, huisartsen in loondienst, waarnemers, aios of niet-prak-
tiserende huisartsen, ook verschillende antwoorden gaven. De 
inhoudelijke commissie heeft vervolgens op basis van aanvul-
lende kwalitatieve informatie uit de database vastgesteld welke 
vraagstukken c.q. dilemma’s extra getoetst zouden moeten 
worden. Criteria voor de aanvullende toetsing waren:

	■ relevantie (welke thema’s kozen huisartsen het meest tij-
dens de denksessies?)

	■ diversiteit (welke thema’s zorgden voor veel discussie?)
	■ noodzaak tot verduidelijking (bij welke thema’s c.q. ant-

woordopties was de opbrengst onvoldoende conclusief?)
De resulterende vragen en dilemma’s zijn door de Argumen-
tenfabriek in een iteratief proces met input van de inhoudelij-
ke commissie verwerkt tot een enquête met in totaal 21 vragen 
[online appendix]. 
De enquête bevatte 21 vragen die de respondenten in ongeveer 
10 minuten online konden invullen. De vragen waren verdeeld 
over 3 onderwerpen. Het eerste onderwerp, kernwaarden, startte 
met een puntenverdeelvraag waarin de respondent 10 punten 
kon verdelen over maximaal 5 uit een lijst van 19 waarden die de 
essentie van de huisartsgeneeskunde weergeven. Hierna volgde 
een open vraag waarin de respondent een  kernwaarde kon toe-
voegen. Het tweede onderwerp, kerntaken, startte met een mul-
tiresponsvraag waarin de respondent maximaal 3 uit 10 taken 

moest kiezen die hij niet tot de kerntaken van de huisarts zou 
willen rekenen, gevolgd door een open vraag waarin de respon-
dent een taak kon toevoegen die hij niet als kerntaak beschouw-
de. Daarna volgden 11 single-responsvragennover de invulling 
van de kerntaken. De laatste 6 vragen waren meerkeuzevragen 
over kenmerken van de respondent zoals demografische gege-
vens, omvang van de aanstelling, praktijkvorm enzovoort. 
De 8 organisaties die het initiatief namen tot de herijking (zie 
[kader]) zetten in oktober 2018 een hyperlink naar de enquête 
op hun websites. Daarnaast stuurden LHV, NHG, LOVAH en de 
huisartsenopleidingen hun leden en aios op 23 oktober 2018 een 
e-mail met de hyperlink. De online enquête sloot op 4 novem-
ber 2018. Elk respondent kon de enquête slechts 1 keer invullen.
De beschrijvende analyses voerden we uit met Microsoft Excel 
en SPSS 22.0.

RESULTATEN
Respons
De enquête werd ingevuld door 3452 huisartsen en aios. Van 
de huisartsen die de enquête invulden was 61% praktijkhouder 
[online figuur 2]. Aangenomen dat alle huisartsen de uitno-
diging ontvangen en gezien hebben, was de geschatte respons 
onder huisartsen 25% en onder aios 16%. Van alle responden-
ten was 45% man, 14% was korter dan 5 jaar geregistreerd als 
huisarts en 32% langer dan 20 jaar, 7% was minder dan 24 uur 
per week werkzaam als huisarts en 38% meer dan 40 uur.

Kernwaarden
De respondenten gaven gemiddeld de meeste punten aan  
‘persoonsgericht’, ‘medisch (goede medische zorg)’, ‘generalis-

Figuur 1

Voorbeeld van de veldverkenning: argumentenkaart van het thema Basiszorg

OKTOBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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Eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen over sociale problematiek

Primaire (universele) populatiegerichte preventietaken uitvoeren

Reguliere huisartsenzorg bieden buiten kantooruren

Bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden in mijn wijk of dorp

Adviseren over gezondheid en leefstijl tijdens alle consulten

Ketenzorg aan chronische patiënten coördineren

Samenwerken met andere zorgverleners in multidisciplinair teamverband

Urgentie van klachten beoordelen (triage)

Terminaal-palliatieve zorg verlenen buiten kantooruren

Poortwachter zijn voor de toegang tot tweedelijnszorg

Kernwaarden die de essentie van uw vak vormen: alle respondenten

Persoonsgericht: 
‘mijn patiënten en hun context kennen’

Medisch: 
‘goede medische zorg leveren voor zieke mensen’

Generalistisch: 
‘aanspreekbaar zijn voor klachten, problemen en vragen van alle mensen’

Gebalanceerd: 
‘het vak met plezier uitoefenen in een goede balans met privé’

Betrokken: 
‘verbondenheid tonen met de patiënt en diens context’

Continu: 
‘patiënten ervaren continuïteit in de huisartsenzorg’

Laagdrempelig: 
‘toegankelijk zijn voor alle mensen’

Betrouwbaar: 
‘verantwoordelijk zijn, samen met mijn team’

Deskundig: 
‘relevante kennis kunnen toepassen’

Eindverantwoordelijk: 
‘baas zijn over praktijkorganisatie én patiëntenzorg’

Zinnig: 
‘slechts doen wat nodig is’

Autonoom: 
‘onafhankelijk zijn’

Coöperatief: 
‘samenwerken in een multidisciplinair team’

Innovatief: 
‘continu bezig zijn met verbetering van het vak’

Klantgericht: 
‘inspelen op de behoefte van de patiënt’

Flexibel: 
‘arbeidsomvang en contractvorm zelf kiezen’

Geëngageerd: 
‘betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken’

Pluriform:
 ‘het vak is veelkleurig in organisatie en stijl’

Specialistisch: 
‘expertise op deelgebieden van de huisartsgeneeskunde is noodzakelijk'

Taken die u NIET tot uw kerntaken rekent: alle respondenten

0,80Gemiddelde score

Gemiddelde score

0,600,200,00 040

Kernwaarden & kerntaken

Infographic: Erik W
iegers
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tisch’, ‘gebalanceerd’, ‘betrokken’, ‘continu’ en ‘laagdrempelig’ 
[infographic]. De verschillende categorieën huisartsen ver-
schilden hierin opvallend weinig. Huisartsen in dienstverband 
kozen beduidend vaker dan de overigen voor de kernwaarde 
‘coöperatief ’ en praktijkhouders kozen vaker voor de kern-
waarde ‘eindverantwoordelijk’.

Taken die niet als kerntaken worden gezien
Uit de veldverkenning kwam naar voren dat er meer overeen-
stemming was over welke taken wél tot de kerntaken van de 
huisarts behoren dan over welke taken daar níet toe behoren. 
Om die bevinding te toetsen was in de enquête juist over dit 
laatste aspect een vraag opgenomen: welke taken rekenden de 
respondenten niet tot hun kerntaak? [infographic].
Het meest werd genoemd dat huisartsen niet het eerste aan-
spreekpunt wilden zijn voor mensen met vragen over sociale 
problematiek. Als tweede noemden respondenten primaire 
populatiegerichte preventie en daarna in afnemende volgorde 
reguliere huisartsenzorg buiten kantooruren, bijdragen aan het 
terugdringen van gezondheidsachterstanden in wijk of dorp en 
adviseren over gezondheid en leefstijl tijdens alle consulten. 
Ook bij deze vraag was er weinig variatie in antwoorden tus-
sen de verschillende groepen respondenten.

Eensgezindheid
Over een aantal stellingen in de enquête bestond grote eens-
gezindheid. Meer dan 85% van de respondenten was het eens 
met de volgende stellingen:

	■ ‘Patiënten moeten een langdurige relatie kunnen opbouwen 
met 1 of 2 vaste huisartsen.’

	■ ‘Reguliere huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weeken-
duren moet alleen beschikbaar zijn voor vragen die vanuit 
medisch perspectief niet tot de eerstvolgende werkdag 
kunnen wachten.’

	■ ‘Huisartsen willen zich meerjarig verbinden aan hun 
 patiëntenpopulatie.’

	■ ‘Huisartsen willen niet verantwoordelijk zijn voor primaire 
(universele) preventieactiviteiten voor de populatie van 
hun wijk of dorp.’

Verschillen tussen categorieën huisartsen
De stelling dat ANW-diensten naar rato zouden moeten wor-
den verdeeld onder alle praktiserende huisartsen in plaats van 
alleen onder praktijkhouders kon rekenen op bijval van 86% 
van de praktijkhouders, 83% van de huisartsen in dienstver-
band en 46% van de waarnemers [online figuur 3].
De meerderheid van de respondenten gaf aan dat zij buiten 
kantooruren op een zelf gekozen tijdstip beschikbaar waren 
voor terminaal-palliatieve zorg. Een minderheid gaf aan dat zij 
24/7 beschikbaar waren; van de praktijkhouders was dat een 
vierde, van de niet-praktiserende huisartsen een derde en van 
de waarnemers, hidha’s en aios een zevende [online figuur 4].
Meer dan driekwart van de praktijkhouders, hidha’s, aios en 
niet-praktiserende huisartsen onderschreef de stelling ‘Ik vind 
dat patiënten moeten kunnen rekenen op een huisarts die 

minimaal 3 dagen per week beschikbaar is.’ Bij de waarnemers 
gold dit voor 64% en bij de hidha’s voor 58% [online figuur 5].

Verdeeldheid binnen de beroepsgroep
Over sommige onderwerpen was de beroepsgroep als geheel 
verdeeld; ongeacht beroepscategorie was 40-60% het eens met 
de voorgelegde stelling en een ongeveer even groot deel niet. 
Het ging om de volgende stellingen.

	■ ‘Ik wil uitsluitend verantwoordelijk zijn voor het beleid bij 
hulpvragen die op het medische domein liggen.’ (50% eens)

	■ ‘Ik ben verantwoordelijk voor een actueel overzicht van alle 
medische behandelingen die mijn patiënten ondergaan.’ 
(56% eens)

	■ ‘Ik wil als huisarts de gezondheidsvaardigheden in mijn 
wijk of dorp vergroten.’ (51% eens)

	■ ‘Ik wil als huisarts maatschappelijke problemen in mijn 
wijk of dorp signaleren en melden.’ (57% eens)

	■ ‘Ik wil als huisarts structureel meedoen aan wetenschappelijk 
onderzoek dat huisartsgeneeskundig relevant is.’ (46% eens)

BESCHOUWING
Voor zover bekend is dit het eerste grootschalige onderzoek 
naar de opvattingen van huisartsen over de kernwaarden en 
kerntaken van de huisartsenzorg. Een zoekopdracht in Pub-
Med met de termen (‘(general practice[MesH] OR primary 
care[MesH]) AND (core task*[tw] OR core value*[tw]’) 
leverde geen vergelijkbare, grootschalige raadpleging van 
de beroepsgroep op. Wij vonden overwegend opiniërende 
artikelen en kleinschalig kwalitatief onderzoek. Onderzoekers 
die daadwerkelijk de beroepsgroep raadpleegden, richtten zich 
op een selectie van kernwaarden. In veel artikelen ging het 
met name om persoonlijke continuïteit als kernwaarde van 
de huisartsenzorg. We vonden nauwelijks onderzoek naar de 
opvattingen van huisartsen over hun kerntaken.

Continuïteit als belangrijke kernwaarde
Ook uit onze enquête komt naar voren dat huisartsen veel ge-
wicht toekennen aan persoonlijke continuïteit. De kernwaarden 
‘persoonsgericht’ en ‘continu’ krijgen hoge scores en haast alle 
respondenten vinden het hebben van een vertrouwensrelatie en 
het zich langdurig verbinden aan hun populatie zeer waarde-
vol. Voor deze door huisartsen hooggewaardeerde  kernwaarde 
komt ook steeds meer wetenschappelijke onderbouwing: 
persoonlijke continuïteit heeft een aantoonbaar positief effect 
op de arts-patiëntrelatie, patiënttevredenheid, ziekenhuisopna-
mes, zorgkosten en sterfte.5-9 Tegelijkertijd komt de persoonlijke 
continuïteit steeds meer onder druk te staan, want patiënten 
en dokters worden mobieler, solopraktijken worden zeldzamer, 
huisartsen werken vaker parttime, organiseren zich in steeds 
grotere centra enzovoort. De daadwerkelijke operationalisatie 
van continuïteit van zorg in de Nederlandse huisartsenpraktijk 
wordt steeds meer een uitdaging. Dit vraagt om herinrichting 
van de huisartsenzorg, een proactieve heroriëntatie waarbij alle 
stakeholders (patiënten, huisartsen, ondersteunend personeel, 
zorgverzekeraars, onderzoekers) betrokken worden.

OKTOBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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Overeenstemming over taakopvattingen 
Bijna alle respondenten deelden de taakopvatting dat huisart-
senzorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag 
beschikbaar moet blijven tijdens ANW-uren. Maar we weten 
dat er zeer wisselend gedacht wordt over het behoud van de 
verplichte spoedzorg door huisartsen.10 In het uiterste geval 
zou Nederland kunnen kiezen voor een systeem waarin niet 
meer elke huisarts de ANW-zorg doet – zoals dat sinds 2004 
in het Verenigd Koninkrijk het geval is. Dit zal de komende 
jaren vast en zeker onderwerp van discussie blijven.
Opvallend eensgezind waren de respondenten over primaire 
(universele) preventie in hun wijk of dorp: een groot deel van 
hen wil daar niet verantwoordelijk voor zijn. 
Opmerkelijk was verder de grote overeenstemming tussen 
aios en praktijkhouders over taakopvattingen. Een dergelijke 
eensgezindheid – met betrekking tot het thema ‘continuïteit’ – 
werd in 2004 ook al geconstateerd.11

Verdeeldheid over taakopvattingen
De respondenten verschilden van mening over een aantal 
thema’s. Vooral praktijkhouders vinden dat alle categorieën 
huisartsen ANW-diensten toebedeeld zouden moeten krijgen 
naar rato van de omvang van de aanstelling, terwijl met name 
de waarnemers dat niet vinden. Dit thema verdient nadere 
verkenning in de beroepsgroep.
Ook verschillen de meningen over de 24/7 beschikbaarheid 
voor patiënten die terminaal-palliatieve zorg nodig hebben. 
De Richtlijn palliatieve zorg van Pallialine adviseert in het 
algemeen afspraken te maken over de continuïteit van zorg, 
terwijl het NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg stelt 
dat de huisarts zelf de palliatieve zorg levert, zeker in de termi-
nale fase.12,13 Ook hier zal de beroepsgroep dus opnieuw naar 
moeten kijken, zeker in het licht van de dubbele vergrijzing. 
Dat de huisarts minimaal 3 dagen per week beschikbaar is, 
was een duidelijk uitgangspunt in de Toekomstvisie huisart-
senzorg 2022.14 In onze enquête blijken de meningen echter 
verdeeld, wat des te opvallender is omdat bijna alle huisartsen 
continuïteit van zorg nog steeds als kernwaarde omarmen.

Sterke punten en beperkingen
Deze enquête onder huisartsen en aios is tot stand gekomen 
na een gedegen inhoudelijke voorbereiding en op basis van 
70 denksessies met meer dan 1000 personen. De respons van 
ongeveer 25% onder huisartsen en 16% onder aios was helaas 
vrij laag. Dat komt mogelijk door de uitgebreide kernwaarden-
discussies waar veel huisartsen en aios al aan deelgenomen 
hadden. Ook kregen we signalen van aios dat ze geen uitnodi-
ging voor de enquête hadden ontvangen. We hebben dat niet 
verder uitgezocht, maar het zou de lage respons onder aios 
kunnen verklaren. 
De vraag is in hoeverre onze resultaten generaliseerbaar zijn. 
Het is denkbaar dat huisartsen die de enquête niet invulden 
andere antwoorden zouden hebben gegeven, maar het pleit 
voor de representativiteit van onze respondentengroep dat alle 
categorieën huisartsen voldoende vertegenwoordigd waren. 

Die verdeling komt ruwweg overeen met cijfers van het Nivel 
volgens welke 66% praktijkhouder of hidha is (onze populatie 
66%) en 19% werkt als hidha of vaste waarnemer (onze po-
pulatie 17%).15 Helaas zijn onze gegevens met betrekking tot 
leeftijdsverdeling, praktijkervaring en regionale verdeling niet 
goed vergelijkbaar met die van het Nivel, dus kunnen we geen 
uitspraak doen over de representativiteit op deze gebieden.
De selectie van vragen in de enquête kan aan bias onderhevig 
zijn geweest. We hebben de kans op vertekening of ongewenste 
beïnvloeding proberen te beperken door de procesbegeleiding 
neer te leggen bij een onafhankelijke organisatie (De Argu-
mentenfabriek) en door zo veel mogelijk verschillende soorten 
huisartsen te laten deelnemen in de inhoudelijke commissie.

CONCLUSIE
Nederlandse huisartsen en aios lijken het eens te zijn over 
een aantal belangrijke kernwaarden van de huisartsgenees-
kunde, namelijk ‘persoonsgericht’, ‘medisch’, ‘generalistisch’, 
‘betrokken’, ‘laagdrempelig’ en ‘continu’. De operationalisatie 
van deze kernwaarden is door alle veranderingen in de zorg 
en de beroepsgroep echter niet vanzelfsprekend, en vooral 
‘continu’.
In de veldverkenning die voorafging aan de enquête bleek dat 
men eensgezind was over verschillende kerntaken, maar de 
enquête zelf laat zien dat er over een aantal kerntaken min-
der overeenstemming is. Het gaat dan om de inrichting en 
uitvoering van de ANW-zorg, de terminaal-palliatieve zorg en 
de beschikbaarheid op minimaal 3 dagen van de week. Zowel 
de kernwaarden als de kerntaken vragen om een verdere her-
oriëntatie op de organisatie van de huisartsenzorg. ■
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Het is van groot belang dat kinderen in goede gezond-
heid verkeren. Niet alleen voor henzelf en hun naasten, 
maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. 
De kinderen van nu zijn de toekomstige generatie van 
ouders en vormen straks de beroepsbevolking. Naast 
genetische, biologische en sociale factoren, en indivi-
dueel gedrag heeft ook de manier waarop de gezond-
heidszorg is georganiseerd en ingericht invloed op de 
gezondheid van kinderen.1,2 Het zijn de onderlinge 
verbanden tussen deze factoren die de gezondheid van 
kinderen bepalen.
De eerstelijnsgezondheidszorg kan aan de meerderheid 
van de curatieve en preventieve gezondheidsbehoeften 
van kinderen voldoen.3 En een sterke, goed functione-
rende eerstelijnsgezondheidszorg leidt tot gezondere 
inwoners.4 Een goede gezondheidszorg omvat echter 
vele aspecten die de ervaren kwaliteit van zorg beïn-
vloeden. Kwalitatief goede zorg is toegankelijk, betaal-
baar en continu van aard, wordt gecoördineerd uitge-
voerd, past bij de doelgroep, behandelt de gegevens van 
de zorgvrager vertrouwelijk, versterkt de eigen kracht, 
garandeert gelijkwaardigheid en is transparant over 
uitkomsten.5-11 
Beleidsmakers zien zich gesteld voor grote uitdagingen als 
het gaat om het behouden en verbeteren van de kwali-
teit van zorg, zoals ongelijkheid in gezondheid tussen 
groepen binnen een bevolking, complexere behoeften van 
zorgvragers en technologische veranderingen.12 Het is 
goed wanneer beleidsmakers en zorgprofessionals weten 

hoe burgers de kwaliteit van de eerstelijnszorg beoorde-
len en welke kwaliteitsindicatoren zij belangrijk vinden. 
Deze kennis kan helpen om prioriteiten te stellen bij het 
afstemmen van de zorgverlening op de behoeften van de 
burger.8,9 
Het Models of Child Health Appraised (MOCHA)-project 
evalueerde de eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen 
in Europa   (childhealthservicemodels.eu). Als onderdeel 
van dit project is onderzocht hoe Europese burgers de 
kwaliteit van de eerstelijnszorg voor kinderen ervaren 
en aan welke kenmerken zij prioriteit toekenden. In dit 
onderzoek staat het burgerperspectief centraal, omdat alle 
burgers, inclusief degenen zonder kinderen, de kosten van 
de eerstelijnszorg voor kinderen dragen. In 2019 werden 
de resultaten van het gehele onderzoek onder burgers 
in Duitsland, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk gepubliceerd.13 In dit artikel presenteren wij de 
resultaten van het onderzoek onder Nederlandse burgers.

METHODE
Populatie 
In februari 2018 deden we via het marktonderzoeksbu-
reau Research Now SSI in Nederland een representatieve 
steekproef onder 500 mannen en vrouwen, zowel ouders 
als niet-ouders, in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Om een   
maximale vertegenwoordiging binnen een online steek-
proef te bereiken geeft het gebruikte platform Dynamix™ 
voor deelname aan het vragenlijstonderzoek een vergoe-
ding die afhankelijk is van de lengte van de vragenlijst. Bij 
deze vragenlijst was dat ongeveer 3 euro. Deelname was 
vrijwillig.

Kenmerken kwaliteit eerstelijnszorg voor kinderen 
We ontwikkelden een vragenlijst om de ervaringen en 
percepties van de burger met betrekking tot de kwaliteit 

De eerstelijnszorg is bepalend voor het verkrijgen en behouden van een goede gezondheid van 
Nederlandse kinderen. Die zorg moet beantwoorden aan de behoeften van de zorgvragers en 
daarom is het van belang te weten hoe zij over de kwaliteit van de zorg denken. Ons onderzoek 
wijst erop dat het oordeel van de burger over de eerstelijnszorg positief is, maar dat er ook pun-
ten zijn die meer aandacht verdienen.

Dit is een bewerkte vertaling van Van Til JA, Groothuis-Oudshoorn CGM, 
Vlasblom E, Kocken PL, Boere-Boonekamp MM. Primary care in five European 
countries: a citizens’ perspective on the quality of care for children. PLoS One 
2019;14:e0224550. Publicatie gebeurt met toestemming.

Hoe denken burgers over de 
eerstelijnszorg voor kinderen?
Janine van Til, Yvonne Schilthuis, Catharina Groothuis-Oudshoorn, Magda Boere-Boonekamp
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van de eerstelijnszorg voor kinderen te meten en de prioritei-
ten van de burger te bepalen.13 Daartoe definieerden we op ba-
sis van een model, ontwikkeld door de MOCHA-werkgroep, 
en meerdere literatuurbronnen, 9 overkoepelende kenmerken 
van een eerstelijnszorgsysteem.5-11,14 Aangezien sommige van 
deze eigenschappen breed gedefinieerd zijn, hebben we ze ge-
operationaliseerd in 40 items van kwaliteit van eerstelijnszorg 
[online tabel]. 

Vragenlijst
De online vragenlijst bestond uit 3 onderdelen: 
1. achtergrondkenmerken: leeftijd; geslacht; aantal kinderen; 

hoogste niveau afgerond onderwijs; grootte van de woon-
plaats; gezondheidsstatus van het kind/de kinderen; en actu-
eel   gebruik van de gezondheidszorg van elk kind < 18 jaar;

2. ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg: 1) algehele tevre-
denheidsscore, op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 10 
(zeer tevreden); en 2) mate waarin respondenten instemden 
met 10 willekeurig gekozen stellingen van de in totaal 40 
stellingen over kwaliteitsitems. We vroegen de responden-
ten te antwoorden op basis van hun ervaringen (ouders- 
respondenten) of percepties (overige respondenten); ze 
konden hun beoordeling geven op een vijfpuntsschaal (van 
‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’);

3. prioritering van de 40 kwaliteitsitems van eerstelijnszorg. 
Hiervoor gebruikten we de partiële rankingtechniek best-
worst-scaling. Elke respondent kreeg 20 vragen, waarin 
elke keer 4 van de 40 items in verschillende combinaties 
getoond werden. We vroegen de respondent om het meest 
en minst belangrijke item in elke vraag te selecteren. Iedere 
respondent zag elk item 2 keer en we varieerden de combi-
natie van de 4 items in elke vraag op een gestandaardiseer-
de manier over 8 verschillende versies van de vragenlijst, 
om te voorkomen dat items elke keer in een vaste combina-
tie voorkwamen.15 

WAT IS BEKEND?
	■ Kwalitatief goede zorg is toegankelijk, betaalbaar en 

continu van aard, wordt gecoördineerd uitgevoerd, past 
bij de doelgroep, behandelt de gegevens van de zorgvra-
ger vertrouwelijk, versterkt de eigen kracht, garandeert 
gelijkwaardigheid en is transparant over uitkomsten.

	■ Er is weinig recent onderzoek naar de kwaliteit van eer-
stelijnszorg voor kinderen in nederland.

WAT IS NIEUW?
	■ Er is een lijst met kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor 

eerstelijnsgezondheidszorg bij kinderen.
	■ de eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen in ne-

derland voldoet in hoge mate aan de in dit onderzoek 
gestelde kwaliteitsindicatoren.

de nederlandse zorg scoort hoog op een waardige en respectvolle behandeling van kinderen en ouders.  Foto: Shutterstock
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Minder * inha la toren  =  Minder  pa t iën ten  d ie  een  kr i t i sche  fout  maken 1

Hoeveel verschillende inhalatoren
gebruikt uw COPD-patiënt
gedurende zijn ziekte?

Streeft u ook naar uniformiteit in behandeling?
De Zorgstandaard COPD adviseert op basis van wetenschappelijk
onderzoek, dat er moet worden gestreefd naar uniformiteit
in inhalatoren.2 Wanneer een patiënt voor verschillende
longmedicamenten telkens een ander hulpmiddel moet gebruiken,
zal dat invloed hebben op adequaat en veilig gebruik, therapietrouw
en het succes van de behandeling.3

Waarom de keuze voor
één behandellijn?
Door te kiezen voor één behandellijn voor uw
COPD-patiënt, kan uw patiënt gedurende alle stadia
van de ziekte, dezelfde inhalator blijven gebruiken.
Dit betekent dat uw patiënt minder vaak hoeft te
wisselen van inhalator. Het gebruik van minder* 
inhalatoren leidt ertoe dat minder patiënten 
een kritische fout maken.1

Wist u dat?
•  24% van de astma- en COPD-patiënten gebruikt

3 of meer luchtwegmiddelen in meerdere inhalatoren4

•  70% van de astma- en COPD-patiënten maakt

fouten met hun inhalator (incidenteel of frequent)3

•  Het gebruik van meerdere verschillende* inhalatoren

leidt tot meer fouten1 en slechtere uitkomsten5*  ‘Minder inhalatoren’ en ‘verschillende inhalatoren’ verwijst
naar inhalatoren met een andere inhalatietechniek.

Ellipta: één behandellijn, één type inhalator, eenmaal daags7-9

Met de komst van Trelegy Ellipta (ICS/LAMA/LABA) in 2018, is de lijn met COPD onderhouds-behandelingen
in de Ellipta compleet. Met de Ellipta behandellijn biedt u uw COPD-patiënt een effectieve eenmaal daagse 
behandeling in een eenvoudig te gebruiken inhalator.7-9 Ellipta is een uniforme behandellijn: in elk stadium van de 
ziekte een oplossing met behoud van dezelfde type inhalator.10

Wie is in uw praktijk de patiënt met meerdere verschillende inhalatoren?

Voor indicatie en bijwerkingen van de producten, zie de VPI’s elders in deze uitgave. Referenties zijn opgenomen elders in deze uitgave.

INCRUSE Ellipta, ANORO Ellipta, RELVAR Ellipta en TRELEGY Ellipta zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de GSK groep van bedrijven.
© 2019 de GSK groep van bedrijven of de licentiegever. P
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Meer informatie?
Ga naar de website: http://bit.ly/Ellipta1inhalator
of scan de QR-code

ICS/LAMA/LABAICS/LABA#LAMA/LABALAMA
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Analyse
We rekenden een gemiddelde en standaarddeviatie (sd) uit 
voor de beoordeling van kwaliteit van zorg. Voor de ervarin-
gen voerden we frequentieanalyses uit van de antwoorden op 
de stellingen; voor elke antwoordcategorie rapporteerden we 
de percentages met respondenten in elke categorie. We voer-
den een frequentieanalyse uit op de best-worst-scaling-gege-
vens. Het relatieve belang van elk item zoals werd berekend 
in de [oorspronkelijke figuur] (zie de originele publicatie in 
PLoS One) werd berekend door het verschil tussen het aantal 
keren dat een item als meest en minst belangrijk werd geko-
zen, te delen door het aantal keren dat de respondent dit item 
had gezien.

RESULTATEN
In totaal ontvingen we 469 volledige ingevulde vragenlijsten. 
De onderzoekspopulatie bestond uit 219 vrouwen en 250 
mannen. Van deze respondenten was 42% kinderloos, had 
32% minimaal 1 kind onder de 18 jaar en had 27% volwassen 
kinderen. De leeftijdsopbouw van de onderzoekspopulatie was 
representatief voor de volwassen Nederlandse bevolking.

Ervaren kwaliteit
Gemiddeld beoordeelden de respondenten de kwaliteit van de 
gezondheidszorg in Nederland voor kinderen met een 6,9 (sd 
1,3). Respondenten met kinderen beoordeelden de kwaliteit 
van zorg significant hoger (7,0; sd 1,4) dan mensen zonder 
kinderen (6,8; sd 1,1).
De Nederlandse zorg scoort hoog op een waardige en res-
pectvolle behandeling van kinderen en ouders [item 25], de 
kosten van de zorg [item 11] en de openheid van zorgverle-
ners over de kwaliteit van de zorg [item 40] [online tabel]. De 
laagste mate van instemming betrof de mogelijkheid voor het 
kind om de toegang van ouders tot zijn medische dossier te 
beperken [item 36], de mogelijkheid om een afspraak met de 
tweede lijn te maken zonder verwijzing van de huisarts [item 
5], de openingstijden en mogelijkheden voor zorg daarbuiten 
en voor huisbezoeken [item 3], en de mogelijkheid om zonder 
verwijzing een afspraak te maken met een andere eerstelijns-
zorgverlener [item 4].

Prioriteiten
De respondenten hechtten de meeste waarde aan de mogelijk-
heid om op korte termijn een afspraak te maken [item 1], de 
expertise van de zorgverlener [item 17] en tijdige verwijzing 
naar andere zorgverleners [item 31]. Items waarvoor we een 
lagere mate van instemming vonden (zie boven), achtten de 
deelnemers ook relatief minder belangrijk. 

Vergelijking van ervaringen en prioriteiten
In de [figuur] in de oorspronkelijke publicatie is de mate van 
instemming met de stellingen over de 40 items van goede 
kwaliteit van eerstelijnszorg uitgezet tegen het  relatieve belang 
dat de respondenten daaraan hechten. De items waarvoor we 
een hoge mate van instemming met de stelling zien, vinden de 

Nederlandse burgers over het algemeen ook belangrijk. Dat 
zijn bijvoorbeeld recht op vertrouwelijk consult [item 18] en 
zorg dat de informatie begrijpelijk is [item 34].
Verder valt het volgende op: sommige items zien responden-
ten als relatief belangrijk, maar ‘slechts’ twee derde beoordeelt 
deze als positief. Zo zijn ouders minder bekend met de zorg 
die voor kinderen beschikbaar is [item 6], maar vinden dit wel 
belangrijk. Dit geldt ook voor de (beperkte) tijd die beschik-
baar is voor een consult [item 13] en de samenwerking tussen 
tweede en eerste lijn; wanneer een kind bijzondere en/of 
langdurige zorg nodig heeft, om die zorg ook dicht bij huis te 
organiseren [item 27].

BESCHOUWING
De gemiddelde beoordeling van de kwaliteit van de gezond-
heidszorg in Nederland voor kinderen is met een 6,9 (sd 1,3) 
vergelijkbaar met het oordeel over de kwaliteit van de zorg in 
Engeland (7,0; sd 1,7), Duitsland (6,9; sd 1,7) en Spanje (7,2; 
sd 1,6), en is hoger dan in Polen (5,5; sd 2,2). In vergelijking 
met deze landen scoort Nederland relatief goed op het recht 
van het kind op een vertrouwelijk consult, openheid over de 
kwaliteit van zorg en de beschikbaarheid van voorzieningen 
in de eerste lijn.13 De gemiddelde beoordeling van de kwa-
liteit van de zorg verschilt nauwelijks tussen respondenten 
met en zonder kinderen, en de verschillen in tevredenheid 
over individuele kwaliteitsitems zijn minimaal. We vonden 
geen recent vergelijkbaar onderzoek (gepubliceerd in de afge-
lopen 10 jaar) naar beoordeling van de kwaliteit van andere 
domeinen van de Nederlandse gezondheidszorg. Wat betreft 
prioriteiten van patiënten concludeerde een onderzoek naar 
de eerstelijnszorg (niet specifiek voor kinderen) dat de ex-
pertise van de zorgverlener en tijdige verwijzing naar andere 
zorgverleners ook erg belangrijk worden gevonden (in de 
top 10 van de 58 items). Snel een afspraak kunnen maken 
(binnen 24 uur) werd in dit onderzoek minder belangrijk 
gevonden.16

Bij de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek 
moeten we rekening houden met de beperkte omvang van de 
steekproef, de lichte oververtegenwoordiging van midden- 
en hoogopgeleiden, en de steekproeftrekking via internet. 
Onderzoek met een grotere steekproef kan de robuustheid van 
de resultaten vergroten. Het doel van het MOCHA-onderzoek 
was het meten en vergelijken van ervaren kwaliteit van zorg 
en prioriteiten van burgers binnen Europa. Daarom bevat de 
vragenlijst ook items die minder van toepassing zijn op de 
Nederlandse situatie. Voor het gebruik van de vragenlijst om 
de kwaliteit van zorg onder de primaire eindgebruikers te eva-
lueren, ouders en zelfs kinderen, kunnen deze items en items 
met een lage prioriteit, worden weggelaten. 
Vooralsnog wijzen de resultaten van dit onderzoek erop dat 
meer aandacht mag worden besteed aan informatievoorzie-
ning over zorgmogelijkheden voor het kind, de vraag of er 
voldoende tijd wordt uitgetrokken voor het consult met het 
kind, en aan betere samenwerking tussen de eerste- en de 
tweedelijnszorg. 
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Belangrijk voor zowel beleidsmakers als praktijkprofessio-
nals zijn ook de items die de respondenten belangrijk vinden 
en een hoge kwaliteitsscore kregen. Eerstelijnszorgverleners 
verdienen complimenten voor de waardige en respectvolle 
behandeling van kind en ouders en het tijdig verwijzen. Het 
belang dat de respondenten aan deze aspecten hechten, wijst 
erop dat blijvende aandacht voor deze aspecten van zorg 
gerechtvaardigd is.

CONCLUSIE
De eerstelijnsgezondheidszorg voor kinderen in Nederland 
voldoet in hoge mate aan de in dit onderzoek gestelde kwali-
teitsindicatoren. Verbeterpunten zijn de samenwerking tussen 
de eerste- en de tweedelijnszorg, de tijd die beschikbaar is 
voor een consult en de informatievoorziening over kindspeci-
fieke zorgmogelijkheden. ■
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Omdat de specialistische jeugdzorg zwaar belast wordt, 
doet men in verschillende regio’s ervaring op met een 
POH-Jeugd. Deze kan psychosociale problemen bij kin-
deren en jeugdigen vroegtijdig onderkennen, zo mogelijk 
kortdurend behandelen en eventueel gericht verwijzen 
naar de tweede lijn. Als de POH-Jeugd kan voorkomen dat 
de situatie verergert, ontlast dat de specialistische jeugd-
zorg en worden er minder zorgkosten gemaakt. Dit artikel 
beschrijft de ervaringen tot nu toe en de richting waarin de 
functie zich verder zou kunnen ontwikkelen.

Huisartsen bieden generalistische, persoonsgerichte en laag-
drempelig toegankelijke zorg. Zij zijn de poortwachters van de 
gezondheidszorg, inclusief de ggz. Voor ouders die opvoe-
dingsproblemen ervaren of een kind hebben met psychoso-
ciale of psychosomatische klachten is de huisarts vaak een 
eerste aanspreekpunt.1 De substitutie van zorg van de tweede 
naar de eerste lijn leidde binnen veel huisartsenpraktijken tot 
het aanstellen van praktijkondersteuners. Zo deed in 2008 de 
POH-GGZ zijn intrede voor het behandelen van lichte psychi-
sche klachten..2 Parallel daaraan startte in 2010 een eerste pilot 
met de functie POH-ggz Jeugd.3 Hierop volgden meer pilots 
met vergelijkbare functies onder diverse benamingen, zoals 
Specialistisch Ondersteuner Huisarts of Ondersteuner Jeugd 
en Gezin.
Inmiddels is in verschillende constructies ervaring opgedaan 
met de functie. POH-Jeugd is ingeburgerd als benaming 
en betrokkenen blijken over het algemeen tevreden over de 
functie.4 Drie constructies komen vaak voor: in loondienst bij 
de huisarts, gedetacheerd vanuit een ggz-instelling of als zzp’er 
ingehuurd door de huisarts. Als vierde zijn er samenwerkings-
verbanden waarin een professional van een Centrum voor 
Jeugd en Gezin of een wijkteam zitting heeft in de huisartsen-
praktijk. De financiering hangt af van de constructie en van de 
taken die de POH-Jeugd uitvoert; het geld kan afkomstig zijn 
van een gemeente, een zorgverzekeraar of een combinatie van 
beide. Het takenpakket kan per regio verschillen, afhankelijk 
van de gekozen constructie, financiering, lokale zorgstructuur 
en lokale afspraken.

EVALUATIE VAN DE EERSTE 10 JAAR
In 2017 zijn 54 POH’s-Jeugd en 11 huisartsen ondervraagd 

over de manier waarop POH’s-Jeugd hun functie invullen, 
uitvoeren en vormgeven.5 Daaruit kwam naar voren dat de 
functie, gezien de solistische aard en de grote verscheidenheid 
aan hulpvragen, uitgebreide kennis en ervaring vereist op het 
gebied van kind, jeugd, gezin en psychiatrische ziektebeel-
den. De POH’s-Jeugd in het onderzoek hadden een hbo- of 
wo-niveau en gemiddeld 8,5 jaar ervaring. De respondenten 
werkten gemiddeld 5,5 uur per week in de huisartsenpraktijk. 
Velen werkten daarnaast in een instelling voor jeugd-ggz of 
kind- en jeugdpsychiatrie. De consultduur varieerde van 30 
tot 60 minuten. 
In november 2019 kwamen de resultaten beschikbaar van een 
grootschaliger onderzoek op basis van 2439 cliëntentrajecten, 
vragenlijsten van 181 cliënten en evaluatiegesprekken met 51 

Ervaringen en perspectief van de 
POH-Jeugd
Ton Jonker, Helga Remmelts, Anne-Marie Huyghen, Gerda van der Woude, Jana Knot-Dickscheit

POH’s-Jeugd vinden de beslissing om zelf te behandelen of te verwij-
zen moeilijk.  Foto: Shutterstock

OKTOBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



34 HUISARTS EN WETENSCHAP maand null

POH’s-Jeugd.4 De onderzoekers concludeerden dat de functie 
inderdaad zorgde voor laagdrempeligere en snellere hulp, 
betere triage en een beter aanbod van kortdurende of lichte 
zorg.4

Dilemma: zelf behandelen of verwijzen?
In het verkennende onderzoek stelden zowel de huisartsen 
als de POH’s-Jeugd dat de POH’s toegerust waren voor hun 
functie en voldoende ondersteuning ontvingen. Volgens de 
huisartsen waren de POH’s-Jeugd goed in staat om problema-
tiek te herkennen en uit te vragen, maar de POH’s zelf gaven 
aan dat ze de keuze tussen zelf behandelen of verwijzen moei-
lijk vonden.5 Dit probleem is moeilijk helemaal weg te nemen. 
Een duidelijke taakomschrijving kan helpen, aangevuld met 
duidelijke richtlijnen over wat binnen de huisartsenpraktijk 
wordt behandeld en wat niet, en daarnaast een specifieke 
opleiding tot POH-Jeugd. Ook een gestandaardiseerd instru-
mentarium voor het onderbouwen van de keuze zou wenselijk 
zijn, evenals het vormen van intervisiegroepen om op dergelij-
ke afwegingen te reflecteren.4

Om te voorkomen dat in de huisartsenpraktijk al te ernstige 
problemen worden behandeld, wordt een maximale behan-
delduur van 8 consulten aanbevolen.3 In de praktijk blijkt er 
geen strikt maximum te zijn. Veel POH’s-Jeugd gaan uit van 
10-12 consulten, maar 97% van de trajecten wordt binnen 
10 contacten afgesloten.4,5 Omdat het werk deels onder de 
verantwoordelijkheid van de huisarts wordt uitgevoerd, voelen 
sommige huisartsen zich niet comfortabel bij uitgebreidere 
behandelingen. POH’s-Jeugd met een achtergrond als ortho-
pedagoog-generalist of gz-psycholoog beschikken wel over de 
expertise om ook complexere klachten te behandelen. Dan zal 
de afweging toch gemaakt moeten worden.

PROFESSIONELE STANDAARDEN
Huisartsen en jeugdhulpverleners hebben elk hun eigen 
professionele standaarden en moeten deze in het werk zien 
te verenigen. Een POH-Jeugd is geregistreerd als professional 
binnen het jeugdzorgdomein in het BIG-register (verpleeg-
kundigen, psychotherapeuten, gz-psychologen, orthopeda-
gogen-generalist) of bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
(jeugdzorgwerkers, psychologen en (ortho)pedagogen). In 

dat laatste geval onderschrijven ze de beroepscode van de 
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, de Ne-
derlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen 
of het Nederlands Instituut van Psychologen.6 
Voor zover de verrichtingen van de POH-Jeugd onder de 
huisartsenzorg vallen, is de huisarts eindverantwoordelijk. 
Voor de taken die onder de Jeugdwet vallen, is de gemeente 
verantwoordelijk. Onder de Jeugdwet vallen preventie, onder-
steuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.6 
In alle gevallen is de POH-Jeugd zelf mede verantwoordelijk 
voor de behandeling.

EIGEN BEROEPSCODE
De huisarts biedt medische behandeling, de POH-Jeugd biedt 
een vorm van jeugdhulp en werkt in die zin als zelfstandig 
professional die zich te houden heeft aan de beroepscode van 
de NVO. De POH zal de huisarts in ieder geval berichten over 
de start en de afsluiting van het traject, maar geen inhoude-
lijke informatie delen zonder expliciete, vrijwillig gegeven 
toestemming van de patiënt. De enige uitzonderingen op 
deze regel zijn wettelijk meldrecht, wettelijke meldplicht of 
gevaar voor anderen.7 De POH-Jeugd legt alle gegevens die 
relevant zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de professi-
onele relatie vast in het dossier. In dit dossier staat dus meer 
informatie dan gedeeld kan worden met de huisarts. De POH-
Jeugd bewaart het dossier onder eigen verantwoordelijkheid, 
maar als het gaat om een geautomatiseerd databestand mag 
hij het overdragen aan de werkgever, mits het beroepsgeheim 
in stand blijft. De POH-Jeugd kan dus alleen rapporteren in 
een HIS als deze gegevens kunnen worden afgeschermd en 
anderen in het HIS alleen die informatie kunnen inzien die 
noodzakelijk is. Als afschermen niet mogelijk is, moet de 
POH-Jeugd een eigen dossier voeren (zie [online kader]).

EEN EIGEN OPLEIDING?
Het Kwaliteitskader Jeugd vraagt van aanbieders van jeugd-
hulp en jeugdbescherming te handelen volgens de norm van 
de verantwoorde werktoedeling. Dit houdt in dat de betref-
fende werkzaamheden worden uitgevoerd door geregistreerde 
professionals volgens de voor dat werk geldende standaarden. 
De professional mag in ieder geval geen werk doen waarvoor 
deze onvoldoende is geschoold.8 Voor de POH-Jeugd bestaat 
er nog geen specifieke opleiding. Binnen de opleiding tot 
POH-ggz, die toegankelijk is voor maatschappelijk werken-
den, B-verpleegkundigen, sociaal-pedagogisch hulpverleners, 
psychologen en orthopedagogen, wordt een module aan-
geboden over psychosociale problemen bij kinderen.9 Deze 
module biedt echter niet genoeg handvatten voor het werk van 
de POH-Jeugd.5 Het ontbreken van een specifieke opleiding 
leidt binnen de beroepsgroep tot aanzienlijke verschillen in 
kennis en vaardigheden. Een specifieke opleiding tot POH-
Jeugd is van belang om de kwaliteit van de zorg te verbeteren 
en meer uniformiteit te brengen in de kennis en vaardighe-
den. Onderwerpen in het curriculum zouden moeten zijn: 

DE KERN
	■ Huisartsen, patiënten en beleidsmakers zijn over het 

algemeen tevreden over het functioneren van de POH-
Jeugd.

	■ de samenwerking met de huisarts wordt vooral gehin-
derd door gebrek aan overlegmogelijkheden.

	■ Voor de POH-Jeugd is de afweging tussen zelf behande-
len of verwijzen soms moeilijk.

	■ Om de functie verder te ontwikkelen, moeten er duidelij-
ke richtlijnen en een specifieke opleiding komen.
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psychosociale problemen en psychiatrische ziektebeelden bij 
kinderen en jeugdigen; screening, diagnostiek en behandeling 
van kind en gezin; opvoedingsondersteuning en -advisering; 
normaliserende werkwijzen; samenwerking met de huisarts 
en ketenpartners. Beter onderlegde POH’s-Jeugd zijn mogelijk 
kosten effectiever doordat ze minder vaak naar de tweede lijn 
verwijzen. 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE PRAKTIJK

Overbruggingstrajecten
De lange wachtlijsten bij ggz-instellingen kunnen een pro-
bleem vormen als de POH-Jeugd zelf geen adequate hulp kan 
bieden. POH’s-Jeugd komen in een lastige positie terecht wan-
neer zij zelf geen passende behandeling kunnen geven, maar 
de patiënt tijdens de wachttijd wel onder hun verantwoorde-
lijkheid valt. Om deze handelingsverlegenheid te voorkomen, 
hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten in september 2018 afspraken 
gemaakt over de basisvoorwaarden voor samenwerking tussen 
huisartsen, ggz-instellingen en gemeenten. Afgesproken is dat 
de gemeenten zullen zorgen voor voldoende en tijdig beschik-
bare verwijsmogelijkheden naar jeugdhulp.10 Overbruggings-
trajecten, waarbij de POH-Jeugd wordt ingezet in om wacht-
lijsten bij de specialistische ggz op te vangen, zijn op zichzelf 
onwenselijk en bovendien sterk afhankelijk van de expertise 
van de POH-Jeugd in kwestie.

Samenwerking
Over het algemeen zijn huisartsen en POH’s-Jeugd posi-
tief over de samenwerking.5 Voorwaarden voor een goede 
samenwerking zijn dat beiden hun verwachtingen duidelijk 
communiceren en dat er een veilige omgeving is waarin zij 
bij elkaar terecht kunnen, maar ook kritiek kunnen uiten. De 
voornaamste belemmering hierbij is te weinig tijd voor over-
leg. Regelmatige overlegmomenten zijn belangrijk om goed te 
kunnen afstemmen voor welke klachten de huisarts naar de 
POH-Jeugd verwijst en om te kunnen terugkoppelen hoe tra-
jecten bij de POH-Jeugd zijn verlopen. Inzicht in het handelen 
en de expertise van de POH-Jeugd geeft de huisarts inzicht 
welke problemen naar de POH-Jeugd verwezen kunnen wor-
den. Dat maakt de informatieoverdracht bij de aanmelding 
efficiënter en het traject effectiever.5

Feedback
In het verkennende onderzoek bleek dat POH’s-Jeugd hun 
functie als solistisch ervaren. Waardevolle steun kregen ze van 
collega’s, intervisiegroepen en de instellingen waar zij werk-
ten naast hun aanstelling in de huisartsenpraktijk. Intervisie, 
collegiaal overleg en nascholing zijn onmisbaar om het werk 
goed uit te voeren.4,5

Patiëntgegevens
Een belangrijk punt van zorg is het delen van patiëntgege-
vens.4,5 Goede afspraken zijn nodig over hoe en waar ver-

trouwelijke gegevens worden vastgelegd en op welke manier 
informatie wordt gedeeld met andere partijen. In de praktijk is 
het mogelijk gebleken de functie van POH-Jeugd op een werk-
bare manier vorm te geven. De huisarts blijft verantwoordelijk 
voor de patiënt en er gaan geen gegevens naar buiten zonder 
toestemming van de ouders én de huisarts.6,11 Wanneer de 
POH-Jeugd niet in dienst is van de huisartsenpraktijk, maakt 
een geheimhoudingsverklaring het mogelijk om – met inacht-
neming van de eigen beroepscode en met toestemming van de 
patiënt en diens wettelijke vertegenwoordigers – rapportages 
aan het HIS toe te voegen.

CONCLUSIE
De POH-Jeugd heeft potentie, maar om de functie verder te 
ontwikkelen is een aantal verbeteringen noodzakelijk. Huis-
artsen en POH’s-Jeugd zijn over het algemeen tevreden. Wel 
geven zij aan dat er voldoende tijd moet zijn voor afstemming 
en terugkoppeling. POH’s-Jeugd vinden de beslissing om 
zelf te behandelen dan wel te verwijzen moeilijk; duidelijke 
richtlijnen en een uitgebreidere opleiding zouden verbetering 
kunnen brengen. Verder moet men rekening houden met de 
verschillen tussen de beroepsstandaarden van huisartsen en 
jeugdzorgprofessionals. Men zal overeenstemming moeten 
bereiken over het beleid wanneer richtlijnen of wettelijke 
kaders afwijken. Tot slot kunnen wachtlijsten bij ggz-instellin-
gen een knelpunt vormen bij verwijzingen en tot handelings-
verlegenheid leiden bij de POH-Jeugd. Om dit te voorkomen 
is samenwerking tussen gemeenten en ggz-instellingen 
noodzakelijk. ■
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Welzijn op Recept (WOR) is een traject waarbij eerste
lijnszorgverleners patiënten met psychosociale proble
matiek naar welzijnscoaches verwijzen.1 De doelen van 
WOR zijn als volgt omschreven: ‘Het verminderen van 
psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts 
komen. Zij hebben hun mentale gezondheid en veer
kracht zelf actief verhoogd. Doel voor de eerstelijnszorg
verleners is dat ze mensen uit de primaire doelgroep met 
“Welzijn op recept” doorverwijzen naar welzijnsprofes
sionals.’1

Op dit moment is WOR in 83 Nederlandse gemeenten 
geïmplementeerd.2 Sinds juli 2019 is WOR een van de 
aandachtspunten binnen het preventieve gezondheids
beleid van VWS.3 In de praktijk is er echter geen unifor
miteit in de uitvoering van de interventie en daarom is het 
lastig om inzicht te krijgen in wat WOR inhoudt en welke 
elementen wel en niet bijdragen aan het behalen van de 
doelen van de deelnemers. Wij beschrijven de resultaten 
van een literatuuronderzoek dat antwoord moest geven 
op de volgende vraag: wat is bekend over de essentiële 
bestanddelen van WOR? Om een beeld te schetsen van 
de kenmerkende problematiek beschrijven we eerst 2 
casussen.

METHODE
Onderzoeksontwerp
We kozen voor het onderzoeksontwerp van een realist 
review.5 Een klassieke systematische review volstaat 
niet, omdat het fenomeen WOR nog relatief ‘jong’ is en 
de beschreven bewijslast schaars. In een realist review 
nemen we zowel wetenschappelijke literatuur als grijze 
literatuur mee en raadplegen we experts. Daarnaast is de 
onderzoeksvraag niet gericht op bewezen effectiviteit, 

maar betreft deze een verkenning van de keuzen en lessen 
vanuit het veld.

Zoekstrategieën
We verzochten alle projecten die zijn aangesloten bij 
het Landelijk kennisnetwerk WOR om relevante eva
luatierapporten aan te leveren. Daarnaast deden we 
literatuuronderzoek en raadpleegden diverse websites 
(Loketgezondleven.nl, Movisie, Trimbos Instituut, Google 
Scholar). Voor het literatuuronderzoek gingen we te rade 
op Embase, PubMed/Medline, PsycINFO, CINAHL, 
Web of Science, PROQuest (IBSS, Sociological Abstracts, 
dissertations). We hanteerden de volgende termen: social 
efeript*[tiab] OR social efeript*[tiab] OR social efer*[

Welzijn op Recept (WOR) is een interventie waarbij eerstelijnszorgverleners patiënten met psy-
chosociale problematiek naar welzijnscoaches verwijzen. De doelgroep van WOR komt overeen 
met ongeveer de helft van de patiënten in huisartsenpraktijken. Het gaat om patiënten met 
gemiddeld een hoger aantal contacten met de huisarts, een langduriger ziektebeloop en vaak 
psychosociale klachten. WOR richt zich op het verhogen van het welbevinden, het optimalise-
ren van het zorggebruik en het verlagen van de zorgkosten.

Essentiële bestanddelen van 
 Welzijn op Recept
Roos Mesman, Sander Ranke, Stef Groenewoud, Miriam Heijnders

Casus 1: vrouw met vage klachten
Een 88-jarige vrouw komt geregeld met vage klachten op het 
spreekuur van de huisarts. Ze zit veel thuis met niets om handen. 
Een aantal jaren geleden is ze vanwege haar leeftijd en terug-
lopende gezondheid gestopt met zwemmen. Daardoor zijn ook 
de sociale contacten verdwenen. Na verwijzing naar Welzijn op 
Recept komt ze via de welzijnscoach bij het buurthuis terecht. 
Mevrouw vertelt de huisarts enthousiast dat ze daar meedoet met 
spelletjesactiviteiten en ook regelmatig mee-eet. Ze voelt zich 
weer gezien en gewaardeerd.

Casus 2: vrouw met hartinfarct
Een vrouw heeft een halfjaar geleden een hartinfarct gehad, waar 
ze zonder restschade van is hersteld. In een daaropvolgende 
moeilijke periode heeft ze een aantal gesprekken met de poh-ggz 
gehad. Bij regelmatige bezoeken aan de huisarts blijkt dat ze 
nog wat angstig is en haar gewicht toeneemt. Na verwijzing naar 
Welzijn op Recept en gesprekken met de welzijnscoach sluit me-
vrouw zich aan bij de plaatselijke wandelclub en een kookclub. De 
huisarts ziet dat het langzaamaan steeds beter met haar gaat.44
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tiab] OR community efer*[tiab] OR non-medical efer*[tiab] 
OR ‘well being program‘[tiab] OR ‘well being programs’[tiab] 
OR ‘well being programme’[tiab] OR ‘well being pro-
grammes’[tiab] OR ‘wellbeing program’[tiab] OR ‘wellbeing 
programs’[tiab] OR ‘wellbeing programme’[tiab] OR ‘well-
being programmes’[tiab]. We beperkten ons tot onderzoeken 
tussen 2000 en 2018.
Het literatuuronderzoek leverde 1188 resultaten op. Van de 
704 publicaties die na ontdubbelen overbleven, hebben we 
de eerste 50 gescreend op titel en samenvatting. Bespreking 
hiervan leverde criteria op voor de screening van de titel/
samenvatting van de overgebleven publicaties en beoordeling 
van de volledige tekst [online kader 1]. Uiteindelijk werden 
68 artikelen en rapporten geïncludeerd [online figuur].
De basis voor het literatuuronderzoek is gelegd tijdens een 
startbijeenkomst met professionals uit zorg en welzijn, en ver-
tegenwoordigers van gemeenten en een verzekeraar. Doel van 
deze bijeenkomst was een verkenning van de bestanddelen die 
de aanwezigen van essentieel belang achtten voor een succes-
volle uitvoering van WOR. De vraag was of deze onderdelen 
in de literatuur zouden worden teruggevonden en of er nog 
andere elementen zouden opkomen. Deze elementen vormen 
de basisstructuur voor de beschrijving van de resultaten van 
het literatuuronderzoek:

	■ uitgangspunten en doelen voor WOR
	■ indicatiestelling en verwijzing
	■ ondersteuning door de welzijnscoach
	■ WOR-activiteiten
	■ monitoren en evalueren
	■ samenwerking

RESULTATEN 
Uitgangspunten en doelen voor WOR
In Nederland liggen 2 belangrijke denkkaders ten grondslag 
aan WOR: de 6 principes van duurzaam geluk uit de positieve 
psychologie [kader 2] en het concept van de positieve gezond-

heid.6,7 Beide stromingen gaan ervan uit dat gezondheid meer 
is dan de afwezigheid van ziekte en dat meerdere domeinen 
een rol spelen. De toepassing van WOR typeert een verschui-
ving van het medische naar het sociale model. Dat wil zeggen 
een verschuiving van een focus op de klachten zelf naar het 
achterhalen van de daadwerkelijke (sociaal-maatschappelijke) 
oorzaak van de klachten.8 De literatuur beschrijft dit als een 
holistische benadering, waarbij de huisarts bij het consult 
eventueel de gesprekstool positieve gezondheid als instrument 
kan inzetten.9-11 

De Engelstalige literatuur noemt ook de sociale identiteits-
theorie.12 Een algemeen basisidee is dat deelname aan voor 
deelnemers betekenisvolle ontmoetingen/activiteiten zorgt 
voor een beter ervaren gezondheid. Het toegankelijker maken 
van dergelijke activiteiten via social prescribing kan leiden tot 
gezondheidswinst en een beter welbevinden.13

Uit de literatuur blijkt dat de doelen van WOR vooral gericht 
zijn op het verhogen van welbevinden (mentaal, fysiek en 
sociaal), optimaliseren van zorggebruik en verlagen van zorg-
kosten.14 Een overzicht van doelen uit Nederlandse evaluaties 
is in [online bijlage 1] opgenomen.

Indicatiestelling en verwijzing 
Uit de literatuur komt een duidelijk beeld naar voren van 
de doelgroep die binnen WOR verwezen wordt. Het betreft 
patiënten met gemiddeld een groter aantal contacten met de 
huisarts, een langdurig ziektebeloop en vaak psychosociale 
klachten. [Online tabel 1] bevat een overzicht van de klachten 
en indicaties. Het merendeel van de deelnemers is vrouw en 
tussen de 50-65 jaar oud.15-20 Patiënten met zwaardere psychi-
sche problematiek behoren niet tot de doelgroep.16,19

WAT IS BEKEND? 
	■ Welzijn op Recept (WOR) is een interventie waarbij 

eerstelijnszorgverleners patiënten met psychosociale 
problematiek naar welzijnscoaches verwijzen.

	■ de welzijnscoach zoekt samen met de verwezen patiënt 
naar passende activiteiten, met als doel de patiënt te 
stimuleren om weer sociale contacten aan te gaan, om 
het welbevinden te vergroten.

	■ Inmiddels is WOR in 83 nederlandse gemeenten geïm-
plementeerd.

WAT IS NIEUW? 
	■ In het Verenigd Koninkrijk en nederland is inmiddels veel 

kennis opgebouwd over de essentiële bestanddelen van 
WOR. 

	■ Het ontbreekt nog aan robuuste kennis over de effecten 
van WOR.

	■ meer aandacht is nodig voor systematisch onderzoek 
naar de werking van deze bestanddelen: wat werkt, voor 
wie en onder welke omstandigheden?

KadER 2 
ZES PRInCIPES Van duuRZaam GEluK, GEBaSEERd 
OP WETEnSCHaPPElIJKE lITERaTuuR OVER WElZIJn 
En VEERKRaCHT

	■ denk positief: vertrouw op jezelf en blijf sterk bij 
tegenslagen.

	■ Geef je leven zin: pak een oude hobby op, probeer iets 
nieuws of help een ander.

	■ leef bewust: zet al je zintuigen aan en geniet van het 
moment.

	■ maak contact met anderen: praat met vrienden, 
familie en buren.

	■ Beweeg, eet gezond en ontspan: kies een activiteit 
die bij je past.

	■ deel je geluk: inspireer anderen!6
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Alle eerstelijnszorgverleners kunnen een welzijnsrecept voor-
schrijven via een verwijsbrief, een (digitaal) verwijsformulier 
of per telefoon. De huisarts is de grootste verwijzer binnen 
WOR. 2,11,28 In [tabel 2] zijn randvoorwaarden voor een verwij-
zing weergegeven.

Ondersteuning door de welzijnscoach 
De welzijnscoach is een relatief nieuwe speler binnen het soci-
ale domein. Andere benamingen in de literatuur zijn: welzijns-
werker, welzijnsconsulent, functionaris Welzijn op Recept, 
gelukscoach en link worker. De welzijnscoach is een sociaal 
werker en stelt geen diagnoses, maar biedt na verwijzing kort-
durende ondersteuning aan volwassenen met een (al dan niet 
tijdelijke) kwetsbaarheid op een of meer leefdomeinen. In de 

literatuur zijn diverse vaardigheden en competenties te vinden 
waarover een welzijnscoach moet beschikken, bijvoorbeeld 
een holistische, oplossingsgerichte benadering, kennis van de 
wijk en de informele netwerken hierin, en het vermogen om 
mensen te kunnen verbinden en stimuleren stappen te zetten. 

9,16,18,19,39,44,45

Na verwijzing volgt een intakegesprek, waarin de welzijns-
coach probeert zicht te krijgen op de wensen, behoeften, drijf-
veren, interesses, mate van zelfredzaamheid, gemiddelde dag-
besteding en het sociale netwerk van de persoon die verwezen 
is. Samen zoeken ze naar passende activiteiten, waarbij de 
focus meer ligt op wat de betrokkene wel kan, en niet zozeer 
op problemen en symptomatische ziektebeelden. In Nederland 
hebben deelnemers gemiddeld 5 tot 6 contactmomenten met 

Welzijn op Recept is in 83 nederlandse gemeenten geïmplementeerd.  Foto: iStock

Tabel 2

Randvoorwaarden voor een verwijzing binnen WOR15

Randvoorwaarden voor een verwijzing

De patiënt moet:
	■ toestemming geven
	■ duidelijk weten wat hij wil en nodig heeft
	■ over voldoende communicatieve vaardigheden beschikken

De verwijzer moet:
	■ duidelijk weten wat de reden is van verwijzen en wat de patiënt nodig heeft
	■ alle relevante informatie aanleveren bij de welzijnscoach

Procesafspraken tussen de verwijzer en de welzijnscoach: 
	■ het moet duidelijk zijn over op welke wijze de verwijzer feedback verwacht
	■ het moet duidelijk zijn over de vraag voor welke taken de welzijnscoach verantwoor-

delijk is
	■ het moet duidelijk zijn wat wel en niet onder WOR valt 

Tabel 3

Criteria van de WOR-activiteiten 10,15,16,17,43,46

Criteria waaraan WOR-activiteiten moeten voldoen

	■ Deelnemers moeten de mogelijkheid hebben om sociale contacten op te bouwen
	■ Deelnemers kunnen zich identificeren met de andere mensen in de groep (vooral 

bij deelnemers < 60 jaar)
	■ Deelnemers kunnen snel starten met de activiteit en er is geen ervaring nodig om 

mee te doen
	■ Bij voorkeur activiteiten waarvan de effectiviteit is aangetoond om de kans te 

vergroten dat (psychosociale) klachten van deelnemers verminderen en het 
vertrouwen van verwijzers in de werkzaamheid toeneemt

	■ De activiteit moet makkelijk te vinden zijn en de samenstelling van de groep moet 
duidelijk omschreven zijn

	■ De activiteiten moeten in de buurt plaatsvinden
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de welzijnscoach nodig om een passende activiteit of vrijwilli-
gerswerk te vinden.15,17 
Nadat de keuze voor een activiteit is gemaakt, houdt de wel-
zijnscoach via evaluatiegesprekken contact met de deelnemer. 
De verwezen personen zijn kwetsbaar en kunnen hierdoor 
passief zijn. Ze zijn zelf echter ook verantwoordelijk voor 
het veranderen van de eigen situatie. WOR eindigt na 3 tot 
6 maanden, wanneer de deelnemer minder last heeft van de 
klachten, en zijn of haar levenspad weer meer in balans heeft 
en hierop kan voortgaan.8,11,43 

WOR-activiteiten
Het gaat vaak om creatieve activiteiten, die te maken hebben 
met sport en beweging, vrijwilligerswerk of een combinatie 
hiervan. Een overzicht van de aangeboden activiteiten is in 
[online bijlage 2] opgenomen. Hoe groter het aanbod, hoe 
groter de kans op een goede match. Hulpverlening bij financi-
ele problemen of mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden 
van activiteiten van gemeenten die niet direct gericht zijn op 
het verbeteren van het welbevinden, maar hier wel positief aan 
kunnen bijdragen.
In de literatuur zijn verschillende criteria te vinden waaraan 
een activiteit binnen WOR zou moeten voldoen [tabel 3].

Monitoren en evalueren
We vonden in de literatuur diverse methoden en instrumenten 
om WOR te monitoren en evalueren. 
Procesevaluaties van WOR vinden meestal plaats op project-
niveau aan de hand van indicatoren, zoals het aantal verwij-
zingen naar welzijnscoaches, het percentage verwijzingen per 
discipline, de reden voor verwijzing, het aantal deelnemers 
met verschillende indicaties of het percentage deelnemers dat 
3 of 6 maanden na verwijzing nog deelneemt aan de welzijns-
activiteiten.16,17,18,24,33,43 
Kwantitatief onderzoek naar de effecten van WOR is schaars en 
is bovendien methodologisch niet sterk.10,40,47,48 Een uitzonde-
ring vormt een Engels gerandomiseerd gecontroleerd onder-
zoek met 161 patiënten in 26 general practices, dat onder meer 

een significante verbetering van gevoelens van angst en kwali-
teit van leven vond.49 [Online bijlage 3] toont een totaalover-
zicht van de resultaten van verschillende publicaties.
In het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere systematische 
analyses van de (maatschappelijke) kosten en baten van social 
prescribing-projecten gedaan. Een voorbeeld is een analyse van 
Social Return on Investment (SROI), waarbij is gekeken naar 
de impact op zelfmoordpreventie, verbetering in welbevinden, 
toegenomen deelname aan vrijwilligerswerk en besparingen 
door terugkeer naar werk (social savings (£1,26). Opgeteld 
bij de besparingen voor de gezondheidszorg in 12 maanden 
(£0,43) is in het eerste jaar sprake van £1,69 return on invest-
ment voor elke £1 die is uitgegeven.49 

Er is veel anekdotisch, kwalitatief bewijs voor de positieve ef-
fecten van WOR. 20,36,44,50,51 Deelnemers vertelden bijvoorbeeld 
dat ze een positievere en optimistischer kijk op hun leven 
hadden gekregen, meer sociale contacten hadden en meer het 
gevoel hadden de regie in handen te hebben. Zorgverleners 
gaven aan dat ze door WOR beter zijn gaan beseffen wat wel-
zijnsactiviteiten kunnen betekenen voor patiënten. 
De literatuur bevat ook beschrijvingen van diverse methoden 
voor continue of periodieke monitoring binnen WOR: dagboek-
jes, periodieke interviews, het bijhouden van de telefonische 
contacten met de deelnemers en een checklist voor evaluatie. 

Samenwerking
Wil WOR effectief zijn, dan moet de samenwerking tussen 
verwijzers en welzijnscoaches goed verlopen. Hoewel de sa-
menwerking in Nederland meestal als prettig en positief wordt 
ervaren, zien we dat zich vooral in de beginperiode problemen 
kunnen voordoen.17,18,43,24 Die hebben betrekking op:

	■ het niet volgen van de procedures en gemaakte afspraken 
rondom verwijzing en terugkoppeling;

	■ de complexiteit van de samenwerking met verschillende 
partijen, waarbij de onderlinge afhankelijkheid groot is, 
maar waar weinig ruimte/tijd voor afstemming en overleg 
is/wordt genomen;

	■ verschillen in werkwijze tussen wijken en gemeenten.

Tabel 4

Succesfactoren en aanbevelingen voor samenwerking binnen WOR

Succesfactoren voor de samenwerking8,11,17,20,43 	■ Een goed omschreven rol- en taakverdeling voor alle betrokken professionals, waarbij de verschillende verantwoordelijkhe-
den duidelijk zijn

	■ Een intentieverklaring en/of samenwerkingsovereenkomst met betrokken partijen om de samenwerking te borgen
	■ Laagdrempelig contact en korte lijnen met de welzijnscoaches
	■ Persoonlijke samenwerking met een bekende en vertrouwde welzijnscoach
	■ Tijdige en consequente terugkoppeling
	■ Structureel overleg tussen welzijnscoaches met de POH’s om op casusniveau de voortgang van deelnemers te bespreken

Aanbevelingen voor de samenwerking8,17,43 	■ Zorg voor regelmatig contact tussen in het bijzonder welzijnscoaches en POH’s
	■ Verwijzers, welzijnscoaches en coördinatoren van welzijnsactiviteiten moeten regelmatig informatie over ontwikkelingen en 

ervaringen uitwisselen
	■ Zorg voor afstemming van de informatievoorziening over het welzijnsaanbod en de mate van terugkoppeling; dit kan onder 

andere met behulp van een beveiligde website
	■ Organiseer een bijeenkomst om ervaringen te delen; het is aan te raden om deelnemers en begeleiders iets te laten vertel-

len
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1. Ladhani et al. Vaccination of Infants with Meningococcal Group B Vaccine (4CMenB) in England. N Engl J Med 2020;382:309-17.
2. SmPC Bexsero op https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_nl.pdf

Raadpleeg de volledige productinformatie (SmPC) alvorens Bexsero voor te schrijven. Zie verkorte productinformatie elders in deze uitgave.

Wilt u meer informatie? Ga naar www.gskpro.com

Impact data van Public Health England, 3 jaar na invoering van Bexsero in het vaccinatieprogramma 

voor zuigelingen: 75% afname is de impact op invasieve meningokokkenziekte, veroorzaakt door sero-

groep B, in de leeftijdsgroep die voor volledige vaccinatie in aanmerking kwam (63 i.p.v. voorspelde 

253  casus; IRR 0.25 (95% CI 0.19-0.36)). Impact is ongeacht vaccinatiestatus, vaccinatiegraad en 

dekking van menB stammen door Bexsero.1 Vaccin effectiviteit (VE) is niet significant: 59.1% (95%CI

−31.1-87.2; na 3 doses); oorzaken zijn een hoge vaccinatiegraad met grote groep gevaccineerden 

vergeleken met kleine groep niet-gevaccineerden; i.c.m. lage incidentie. Geschatte VE, gecorrigeerd 

voor door Bexsero gedekte MenB stammen, is 71.2% (na 3 doses).1

Meest voorkomende bijwerkingen: zuigelingen/jonge kinderen: gevoeligheid/erytheem op injectieplaats, 

koorts, prikkelbaarheid. Bij afzonderlijke toediening komt koorts even vaak voor als bij andere zuigelingen 

vaccins (44 - 59%); bij co-administratie is dit 69-79%. Hoge koorts (≥40oC) komt bij 0,1-1% voor.2

75% Afname van meningokokken-B ziekte sinds
invoering Bexsero in het Verenigd Koninkrijk1

in de leeftijdsgroep die voor volledige vaccinatie in aanmerking kwam

MAAK HET ALFABET
    COMPLEET MET

MENINGOKOKKEN-B
  VACCINATIE

meningokokken groep B vaccin
(rDNA, component, geadsorbeerd)
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In [tabel 4] staan diverse succesfactoren en aanbevelingen 
voor de samenwerking, die gebaseerd zijn op de ervaringen in 
diverse Nederlandse gemeenten.

BESCHOUWING 
Naar schatting heeft de helft van de patiënten in huisartsen-
praktijken psychosociale problemen en bij een kwart van de 
huisartsenconsulten is psychosociale problematiek als reden 
geregistreerd.55-57 Verwijzing naar een welzijnscoach kan een 
alternatief bieden als een medische of psychische oorzaak van 
de klachten is uitgesloten. In dit literatuuronderzoek keken we 
naar de essentiële bestanddelen van WOR.
Gestoeld op de uitgangspunten van de positieve psychologie, 
positieve gezondheid en de sociale identiteitstheorie wordt 
gestreefd naar een beter welbevinden en daling van zorgge-
bruik en zorgkosten bij een doelgroep die vaak bij de huisarts 
op consult komt. Het gaat om patiënten met een langdurig 
ziektebeloop en vaak psychosociale klachten. Alle eerstelijns-
zorgverleners kunnen een welzijnsrecept voorschrijven. De 
ondersteuning van de welzijnscoach start met een intakege-
sprek, waarna coach en deelnemer samen naar een passende 
activiteit zoeken. Kwantitatief onderzoek naar de effecten van 
WOR is schaars en bovendien van zwakke methodologische 
kwaliteit. Anekdotisch, kwalitatief bewijs over de positieve 

effecten van WOR is vaker beschreven in de literatuur.
De huisarts is als medisch-generalist gericht op lichamelijke 
en psychische klachten, en passende medische zorg. Bij de 
doelgroep blijkt medische zorg echter niet altijd een oplos-
sing te bieden voor de ervaren klachten. In dat geval kan de 
huisarts de patiënt na gezamenlijk overleg naar een welzijns-
coach verwijzen. De huisarts blijft de constante factor voor de 
patiënt, maar zoekt binnen WOR een gezamenlijke aanpak 
buiten de huisartsenzorg. De inzet van de welzijnscoach vormt 
een aanvulling op het bestaande zorgaanbod en is niet gericht 
op het overnemen van taken en functies. Anders dan bij de 
POH-ggz is er geen sprake van behandeling of hulpverlening, 
maar krijgt de patiënt ondersteuning en begeleiding binnen 
het sociaal domein. De welzijnscoach is op de hoogte van (in-)
formele netwerken en activiteiten in de wijk en kan hiernaar 
doorverwijzen. 
Er bestaat een grote diversiteit aan initiatieven in binnen- en 
buitenland, zo blijkt uit ons literatuuronderzoek. Dat riep bij 
ons het beeld van ‘duizend bloemen bloeien’ op. Bovendien is 
er nog weinig onderzoek beschikbaar over de effecten van de 
interventie. Er zijn zowel cijfermatige resultaten nodig vanuit 
de praktijk, als ervaringsverhalen van professionals en patiën-
ten. Tijdens een internationale netwerkconferentie over social 
prescribing in augustus 2019 werd dit als volgt geformuleerd: je 

na verwijzing door een eerstelijnszorgverlener zoeken de welzijnscoach en deelnemer samen naar passende activiteiten op het gebied van 
ontmoeting, sport of cultuur. Foto: iStock
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hebt harde gegevens nodig om de impact van WOR te monito-
ren, maar ook het verhaal van de mensen achter deze cijfers 
om te laten zien hoe de juiste ondersteuning het verschil in 
hun leven kan maken.58 

CONCLUSIE
We hebben ideeën over de essentiële bestanddelen van WOR 
vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse literatuur systema-
tisch in kaart gebracht. De doelgroep komt overeen met naar 
schatting de helft van de patiënten in huisartsenpraktijken: 
patiënten met psychosociale problematiek. Na verwijzing 
door een eerstelijnszorgverlener zoeken de welzijnscoach en 
deelnemer samen naar passende activiteiten op het gebied van 
ontmoeting, sport of cultuur, met als doel het sociale, emoti-
onele en fysieke welbevinden te vergroten. Op dit moment is 
WOR in 83 Nederlandse gemeenten geïmplementeerd. Ons 
onderzoek biedt huisartsen die deelnemen aan een WOR-pro-
ject, dan wel overwegen een welzijnsrecept voor te schrijven, 
concreet inzicht in en handvatten voor een succesvolle indica-
tiestelling, verwijzing, samenwerking, monitoring en evaluatie 
binnen WOR. ■
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Uitdroging is een probleem dat veel voorkomt bij zuige-
lingen en ouderen, maar niet alleen bij hen.1-3 Orale rehy-
dratie lost het probleem meestal snel op, maar soms kan 
het intravasculaire volume zo sterk dalen dat er ernstige 
complicaties ontstaan, bijvoorbeeld acute nierinsufficiën-
tie.4-5 Dat risico is vooral groot bij ouderen en bij patiën-
ten met chronische nierschade of hartfalen, met name 
wanneer ze bijkomende klachten hebben die vochtverlies 
veroorzaken, zoals braken, diarree of koorts.6

Voor deze hoogrisicopatiënten wordt het risico nog 
eens vergroot wanneer ze RAAS-remmers, NSAID’s of 
diuretica gebruiken (zie [online casus]). Dat zijn immers 
middelen die de water- en natriumretentie, de glomeru-
laire filtratiedruk en het extracellulair volume verlagen. 
Bij hoogrisicopatiënten die deze medicatie gebruiken, 
kan een milde intercurrente ziekte zoals gastro-enteritis 
al leiden tot acute nierinsufficiëntie.6 Om die complicatie 
te voorkomen adviseert de NHG-Standaard Chronische 
nierschade NSAID’s, RAAS-remmers en diuretica tijdelijk 
te stoppen of te halveren bij (dreigende) dehydratie.7

Wij hebben onderzocht hoe vaak huisartsen patiënten 
met hoog risico op acuut nierfalen die zich presenteren 
met koorts, braken of diarree en die RAAS-remmers, 
diuretica en/of NSAID’s gebruiken, adviseren tijdelijk te 
stoppen met deze medicatie of de dosering te verlagen. 
Tevens onderzochten we hoe vaak complicaties bij deze 
patiënten daadwerkelijk optreden.

METHODE
We gebruikten gegevens uit FaMe-net, een registratie-
netwerk waarin 16 huisartsen uit 7 huisartsenpraktijken 
samenwerken met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 
van het Radboudumc te Nijmegen.8 Sinds 1971 worden 

in FaMe-net alle patiëntcontacten vastgelegd. Reden van 
komst, diagnose en beleid worden geregistreerd volgens 
de International Classification of Primary Care (ICPC), 
voorgeschreven medicatie wordt geregistreerd volgens de 
Anatomical Chemical Therapeutical Classification (ATC). 
Medische correspondentie en schriftelijke notities over 
anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onder-
zoek worden opgeslagen als vrije tekst.
We includeerden patiënten die tussen 1 juni 2013 en 1 juli 
2018 ingeschreven waren in de FaMe-netpraktijken en die 
70 jaar of ouder waren of leden aan hartfalen (ICPC-co-
de K77) of chronische nierschade (ICPC-code U99 of > 
3 maanden een creatinineklaring < 60 ml/min), en die 
diuretica (ATC-code C03*), NSAID’s (ATC-code M01A*) 
of RAAS-remmers (ATC-codeC09*) gebruikten.6

Uit deze totale risicopopulatie selecteerden we patiën-
ten die een hoogrisicocontact hadden gehad met de 
huisartsenpraktijk: koude rillingen (ICPC-code A02), 

Het is van groot belang ouderen, patiënten met chronische nierschade en patiënten met hartfa-
len adequaat te informeren over de risico’s van RAAS-remmers, diuretica en NSAID’s. Huisart-
sen laten nog te vaak na deze patiënten een stopadvies te geven als er gevaar bestaat op volume-
depletie door bijvoorbeeld koorts, diarree of braken. 

Risicomedicatie bij uitdroging
Jasmijn Faber, Nynke Scherpbier-de Haan, Hans Peters, Annemarie Uijen

Orale rehydratie lost het probleem van uitdroging meestal 
snel op, maar soms kunnen ernstige complicaties ontstaan.
 Foto: Shutterstock
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koorts (ICPC-codeA03), braken (ICPC-code D10), diarree 
(ICPC-code D11), gastro-intestinale infectie (ICPC-code 
D70) of gastro-enteritis (ICPC-code D73). Een episode kon 
bestaan uit 1 of meer contacten (telefonisch consult, consult, 
huisbezoek) en de patiënt kon meerdere hoogrisicocontacten 
hebben gehad gedurende de inclusieperiode. Ook contacten 
tussen patiënt en huisartsenpost werden meegenomen in de 
analyse.
We doorzochten handmatig de elektronische patiëntendos-
siers van alle hoogrisicocontacten. Voor elke episode bekeken 
we of de patiënt het advies kreeg de medicatie aan te passen of 
te staken, op welk moment in het beloop dit advies werd ge-
geven en of er in de 3 maanden volgend op het eerste contact 
complicaties waren opgetreden. Een complicatie definieerden 
wij als een secundaire ziekte of aandoening (bijvoorbeeld 
acute nierinsufficientie of hypotensie) die in direct verband 
stond met de initiële klacht of reden van komst van de patiënt 
(bijvoorbeeld diarree).

RESULTATEN
Op een totaal van 44.675 geregistreerde patiënten omvatte 
de totale risicopopulatie 3607 patiënten (8,1%). Van hen was 
55% vrouw en was 89,2% 70 jaar of ouder. De meest gebruikte 
hoogrisicomedicatie was een RAAS-remmer (66%). 
Het aantal hoogrisicopatiënten bedroeg 581 (16,1%), met in 
totaal 859 hoogrisico-episodes. Op basis van de medische dos-
siers excludeerden we 43 episodes die niet bleken te voldoen 
aan de inclusiecriteria, zodat onze uiteindelijke onderzoeks-
populatie bestond uit 562 patiënten (15,6%) met 816 hoog-
risico-episodes [tabel].

Beleid van de huisarts
In 38 van de 816 episodes (4,6%) kreeg de patiënt het advies 
te stoppen met de hoogrisicomedicatie of de dosering te ver-
lagen, al dan niet tijdelijk. In 28 van deze 38 episodes (74%) 
gaf de huisarts dat advies meteen bij het eerste contact. In 37 
van de 816 episodes (4,5%) werd de patiënt verwezen naar de 
tweede lijn [figuur].
In 743 van de 816 episodes (91%) gaf de huisarts geen medi-
catieadvies en ook geen verwijzing, in 2 episodes kreeg de 
patiënt zowel het advies te stoppen als een verwijzing naar de 
tweede lijn. In 1 episode was de patiënt al op eigen initiatief 
gestopt met zijn diureticum.

Complicaties
In 58 van de 816 episodes (7,1%) traden 1 of meer complica-
ties op. In 34 van deze 58 episodes (58,6%) was de complicatie 
al vóór het eerste contact opgetreden en was een medicatiead-
vies niet aan de orde; bij 20 patiënten ging het om hypotensie 
en bij 14 om acute nierinsufficiëntie. In 25 episodes (43,1%) 
traden de complicaties op nadat de patiënt de huisarts had 
geraadpleegd. In 24 van deze 25 episodes was de klinische toe-
stand van de patiënt tijdens het eerste contact nog goed. Bij 15 
patiënten ging het om acute nierinsufficiëntie, bij 7 patiënten 
om hypotensie en bij 3 patiënten om een elektrolytstoornis. Bij 

Tabel 

Kenmerken van de hoogrisico-episodes

Alle episodes  
(n = 816)

Aantal patiënten 562 
Gemiddelde leeftijd bij aanvang van de episode, jaren (spreiding) 79,4 (47-100)
Vrouw 333 (59,3%)
Medicatiegebruik bij aanvang van de episode*
 RAAS-remmer 590 (72,3%
 diureticum 471 (57,7%)
 NSAID 99 (12,1%)
 combinatie 19 (2,3%)
Frequentste reden van contact
 diarree (D11) 312 (38,2%)
 koorts (A03) 245 (30%)
 braken (D10) 156 (19,1%)
Frequentste diagnose
 diarree (D11) 173 (21,2%)
 gastro-enteritis (D73) 133 (16,3%)
 koorts (A03) 87 (10,7%)
Risicofactor bij aanvang van de episode*
 chronische nierschade 281 (34,4%)
 hartfalen 239 (29,3%)
 leeftijd ≥ 70 728 (89,2%)
 alle risicofactoren 100 (12,3%)

Alle getallen zijn n (%), tenzij anders vermeld.
* Een patiënt kon meerdere medicijnen gebruiken en meerdere risicofactoren hebben.

  Geen actie   Verwijzing ziekenhuis   Aanpassing medicatie

Actie huisarts (n = 816)

4%
5%

91%

Figuur 

Beleid van de huisarts bij het eerste contact met een hoogrisico-
patiënt voor acuut nierfalen
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1 patiënt traden in dezelfde episode 2 complicaties op.
Bij 1 patiënt leidde juist het staken van hoogrisicomedicatie 
tot een complicatie: deze patiënt stopte met furosemide tijdens 
een episode van diarree en ontwikkelde vervolgens asthma 
cardiale.

BESCHOUWING
Volgens onze gegevens zou een gemiddelde Nederlandse huis-
artsenpraktijk ongeveer 8 maal per jaar actie moeten onderne-
men bij een patiënt die risico loopt op volumedepletie en die 
RAAS-remmers, diuretica of NSAID’s gebruikt.9 Wij vonden 
echter dat dat 9 van de 10 keer niet gebeurt: de patiënt wordt 

niet verwezen naar het ziekenhuis en krijgt ook niet het advies 
de medicatie tijdelijk te staken of te verminderen. Dat werd 
althans niet genoteerd of doorgevoerd in de medicatielijst. Het 
is uiteraard mogelijk dat huisartsen bewust afweken van de 
richtlijn en de medicatie voortzetten uit andere overwegingen, 
maar wij vonden geen aantekeningen van die overwegingen.

Beperkingen
Ons onderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste werd 
het uitgevoerd voordat de NHG-Standaard Chronische nier-
schade verscheen. Weliswaar waren de betreffende adviezen 
al eerder vastgelegd in een Landelijke Transmurale Afspraak, 
maar het verschijnen van de standaard kan huisartsen alerter 
hebben gemaakt. 
Ten tweede is het mogelijk dat de huisarts wel degelijk een 
medicatieadvies had gegeven, zonder dit te noteren. We 
hebben niet onderzocht of de huisarts al bij het starten van 
de medicatie had aangegeven dat de patiënt deze in bepaalde 
omstandigheden moest stoppen of verlagen.
Ten derde hebben we ons beperkt tot de complicaties hypo-
tensie en acute nierinsufficiëntie. Daarom hebben we niet 
gekeken naar andere middelen, zoals metformine, die ook 
complicaties kunnen geven bij dehydratie.
Een laatste beperking is dat we een relatief kleine groep 
huisartsen hebben onderzocht, wat de generaliseerbaarheid 
verkleint.

CONCLUSIE
Het percentage complicaties in ons onderzoek (7,1%) was ta-
melijk hoog en ernstig. In bijna de helft van de gevallen had de 
patiënt niet het advies gekregen om tijdens koorts, braken of 
diarree te stoppen met risicomedicatie zoals RAAS-remmers, 
diuretica en NSAID’s. In de andere gevallen lijkt het aanneme-
lijk dat veel complicaties hadden kunnen worden voorkomen 
als de huisarts vaker de gevaren van deze medicatie had bena-
drukt, zodat de patiënt die zelf proactief had kunnen staken. 
Het is uitermate belangrijk om bij iedere patiënt die deze 
risicomedicatie gebruikt regelmatig na te gaan of er sprake is 
van een risicosituatie en zo ja, laagdrempelig de dosering te 
verlagen of te stoppen. ■
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adVIEZEn BIJ HET VOORSCHRIJVEn Van dIuRETICa, 
RaaS-REmmERS OF nSaId’S

	■ Instrueer de patiënt vanaf de start dat hij bij diarree, 
braken of koorts de praktijk moet bellen en daarbij 
moet aangeven dat hij deze middelen gebruikt.

	■ Vertel de patiënt dat de dosering in die situaties 
soms tijdelijk aangepast moet worden vanwege de 
kans op complicaties door uitdroging.

	■ Geef de folder let op bij (dreigende) uitdroging van 
de nierstichting mee.

	■ Instrueer de praktijkassistente patiënten nog dezelf-
de dag een afspraak te geven als zij zich telefonisch 
melden met diarree, braken of koorts en daarbij 
aangeven dat zij een diureticum, RaaS-remmer of 
nSaId gebruiken,

	■ Bepaal in deze situaties laagdrempelig elektrolyten 
en nierfunctie.

WAT IS BEKEND?
	■ Het continueren van nSaId’s, diuretica en RaaS-rem-

mers tijdens periodes van volumedepletie, zoals 
koorts, braken of diarree, is gevaarlijk. Het kan onder 
andere leiden tot elektrolytstoornissen en acute 
nierinsufficiëntie.

	■ met name ouderen en patiënten met een pre-exis-
tente aandoening zoals hartfalen of nierfalen lopen 
risico op complicaties.

WAT IS NIEUW?
	■ de onderzochte groep huisartsen adviseert slechts 

in 4% van de periodes van volumedepletie aan 
patiënten met hoog risico om nSaId’s, diuretica of 
RaaS-remmers te staken.

	■ Er treden relatief vaak (7% van de episodes) com-
plicaties op indien medicatie met een hoog risico 
niet gestaakt wordt, vooral acute nierinsufficiëntie, 
hypotensie en elektrolytstoornissen.
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Na een sluimerende start moet het Consortium Onder-
zoek Huisartsgeneeskunde uitgroeien tot een nationaal 
icoon voor prospectief onderzoek in de eerste lijn. 
Kwartiermakers en huisartsen Jochen Cals en Marco 
Blanker vertellen over de visie van de consortiumleden 
over wetenschappelijk onderzoek door huisartsen.

‘De Nederlandse eerstelijnszorg is een prachtig systeem 
waar heel de wereld naar kijkt. Maar we moeten eerlijk 
zijn. Als het gaat om het uitvoeren van prospectief on
derzoek met grote aantallen patiënten, dan zie je het vaak 
misgaan’, zegt hoogleraar huisartsgeneeskunde van de 
Universiteit Maastricht Jochen Cals. ‘Je idee en onderzoek 
kunnen nog zo goed zijn, alleen met voldoende patiënten 
kan je je hypothese toetsen. Een oorzaak hiervan is het 
klassieke systeem waarbij vakgroepen huisartsgeneeskun
de onderzoek doen vanuit hun eigen regio en speerpun
ten.’

Huisarts en epidemioloog bij de afdeling huisartsgenees
kunde en ouderengeneeskunde van het UMCG, Marco 
Blanker. ‘Tot voor kort was het not done dat vakgroepen 
in elkaars gebied patiënten rekruteerden. Alleen als je on
voldoende patiënten had, ging je in overleg met een ande
re regio met de vraag ook daar te mogen rekruteren. Het 
is helemaal niet zo gek om meteen huisartsen uit meer
dere regio’s te betrekken. Een huisarts in Groningen die 
graag onderzoek naar hart en vaatziekten doet, zit niet te 
wachten op mijn studies naar buik en bekkenklachten, 
maar zal een stapje harder lopen voor onderzoek in zijn 
eigen interessegebied.’

Paraplu en uithangbord
Het nationale Consortium Onderzoek Huisartsgenees
kunde stamt uit 2013, maar leidde een sluimerend 
be staan, vooral omdat de vakgroepen aan het idee van 
onderzoek binnen het consortium moesten wennen. Vo
rig jaar namen Cals en Blanker het stokje over van Hans 
van der Wouden (Amsterdam UMC). Als kwar tiermakers 
nemen beide huisartsen 2 jaar de tijd om het  consortium 
verder te professionaliseren. Cals: ‘Het consortium moet 
een paraplu en uithangbord worden voor nationaal 
prospectief onderzoek in de eerste lijn waarbij 3 of meer 
vakgroepen samen onderzoek uitvoeren.’
In het consortium oude stijl brachten vakgroepen kant
enklare onderzoeksvoorstellen in. ‘De vraag samen te 
werken gebeurde vaak informeel’, zegt Cals. De multicen
ter uitgevoerde MIRAtrial (MIRena versus Ablatie in de 
behandeling van hevig menstrueel bloedverlies) is hier 
een voorbeeld van. Blanker: ‘het onderzoek ontstond van
uit een samenwerking tussen de afdelingen Huisartsge
neeskunde in Groningen en Gynaecologie in Veldhoven. 
Het bleek een hele uitdaging om het onderzoek bij alle 
huisartsen uit de verschillende regio’s onder de aandacht 
te brengen, omdat we als huisartsen nog niet zo structu
reel samenwerkten binnen een consortium.’ Uiteindelijk 
lukte het met moeite voldoende patiënten te includeren. 
De onderzoekers publiceerden onlangs een artikel over dit 
probleem.1

‘Als onderzoekers alleen dichtgetimmerde onderzoeks
voorstellen aan het consortium voorleggen, wordt het 
consortium een doorgeefluik en dat willen we niet’, zegt 
Blanker. ‘In het consortium nieuwe stijl zou de MIRA 
trial anders vormgegeven zijn. Als onderzoekers zouden 
we met ons idee aangeklopt hebben bij het consortium 
om dan met minstens 3 regio’s het idee uit te werken tot 
een onderzoeksvoorstel, om vervolgens als consortium 
een subsidie aan te vragen.’

COVID-19-onderzoek
Volgens Cals heeft de nieuwe aanpak vele voordelen: ‘De 
samenwerking zorgt voor meer commitment bij de deel
nemende vakgroepen. Je weet vooraf hoeveel patiënten en 

Professionalisering Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde

Vliegwiel voor nationaal eerstelijns 
onderzoek
Patrick Marx

‘Het is helemaal niet zo gek om 
meteen huisartsen uit meerdere 
regio’s te rekruteren’
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dus praktijken nodig zijn. Door te werven in een groter gebied 
heb je meer kans om geïnteresseerde praktijken te vinden. De 
wetenschap wordt voor de huisartsen beter planbaar omdat we 
een naderend onderzoek ruim van tevoren kunnen aankon-
digen. Bovendien staan we onder de vlag van het consortium 

sterker richting subsidiegevers. Deze financieren liever grote 
nationale onderzoeken in plaats van kleinere regionale. Op het 
gebied van onderzoek naar oncologie en hart- en vaatziekten 
werken al meerdere vakgroepen goed samen. Deze ziektespe-

cifieke samenwerkingsverbanden kunnen ook profiteren van 
een virtuele consortiumparaplu.’
Tijdens de eerste weken van de COVID-19 pandemie kwam 
het consortium snel in beweging. Er was noodzaak om de 
niet-geteste COVID-19-sterfgevallen in beeld te krijgen. En 
ook de intensieve en palliatieve COVID-19-zorg thuis. Samen 
met ZorgDomein lukte het om binnen 2 weken een landelijk 
meldsysteem op te zetten. Cals: ‘Binnen 24 uur waren alle 
vakgroepen het eens dat we dit via het consortium landelijk 
moesten aanpakken. Het is opzienbarend dat het lukte om 
meer dan de helft van alle Nederlandse praktijken binnen 
 enkele weken aan COVID-19 onderzoek mee te laten doen. 
We willen ze daar graag voor bedanken.’ De registratienetwer-
ken van de verschillende vakgroepen werken steeds inten-
siever samen. Zo werden recent 3 COVID-19-onderzoeken 
gestart, waarbij telkens 3 tot 6 regio’s betrokken zijn, en vaak 
ook het Nivel. 

Naam: Jochen Cals
Functie: hoogleraar Effectieve diagnostiek in de huisartsgeneeskunde, 
universiteit maastricht
Interessegebieden: infectieziekten en acute aandoeningen
Promoveerde op: diagnostiek van luchtweginfecties
Huisarts in: Sittard

Naam: marco Blanker
Functie: wetenschappelijk onderzoeker, afdeling huisartsgeneeskunde 
umC Groningen
Interessegebieden: buik- en bekkenklachten en organisatie van 
(huisartsen)zorg
Promoveerde op: plasklachten en erectiestoornissen bij oudere 
mannen
Huisarts in: Zwolle

‘Een huisarts kan zijn tijd voor 
onderzoek maar 1 keer besteden’

Foto: Rick Kloekke

Foto: Rick Kloekke
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Ontzorgen huisartsen
Het consortium heeft verder als visie dat deelnemende 
huisartsen ontzorgd dienen te worden. Cals: ‘Prospectief 
onderzoek vergt vaak een actie van de huisarts. Deze moet 
vragenlijsten invullen of de patiënt vragen dit te doen of 
zelfs handelingen bij de patiënt verrichten. Dat kost tijd. We 
willen de huisarts niet ook nog opzadelen met administra
tieve handelingen die bij onderzoek horen. Wellicht, en dat 
is toe komstmuziek, kunnen we zelfs hulp in de vorm van een 
research assistent regelen die huisartsen helpt.’
Het consortium streeft dus naar het gezamenlijk uitvoeren 
van prospectief onderzoek. Cals: ‘Soms moet je de huisarts 
daarvoor langere tijd aan het onderzoek verbinden om zo 
vol doende patiënten te kunnen includeren. Een alternatief 
hiervoor is het flashmobonderzoek waarbij je in enkele dagen 
tijd zoveel mogelijk huisartsen patiënten laat bekijken.’2 Blan
ker: ‘Zo’n opzet, waarbij we huisartsen via allerlei klassieke en 
moderne media zoals social media rekruteren voor een kort
durend onderzoek, is zeker geschikt voor onderzoek binnen 
het consortium.’ 
In eerste instantie vestigt het consortium de aandacht op puur 
eerstelijns onderzoek, bijvoorbeeld op basis van de Nationale 
Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Cals: ‘Voorstellen 
moeten komen vanuit de vakgroepen Huisartsgeneeskun
de. Natuurlijk mag de tweede lijn meedoen, maar om onder 
consortiumvlag te mogen  opereren moet de huisartsgenees

kunde in de lead zijn. Toegang tot huisartspatiënten levert 
heel waardevolle data, daar mogen we best zuinig op zijn. Het 
Consortium wil voorkomen dat vraagstellingen teveel vanuit 
de tweede lijn komen.’ Blanker: ‘Voorlopig gaan we ook geen 
internationaal onderzoek doen. We willen van het consortium 
eerst een vliegwiel voor lande lijk onderzoek maken.’
Het consortium moet een filter worden dat alleen betrouw
baar en door huisartsen gedreven onderzoek doorlaat. Cals: 
‘Nu gooien onderzoekers van allerlei partijen praktijken plat 
met voorstellen voor onderzoek, variërend van vragenlijsten 
tot grote klinische trials. Het klinkt paternalistisch, maar met 
het consortium willen we huisartsen en zorggroepen hiertegen 
beschermen. Je mag erop kunnen vertrouwen dat voorstel
len vanuit het consortium over goed doordacht eerstelijns 
 onderzoek gaan.’
Blanker: ‘Een huisarts kan zijn tijd voor onderzoek maar 1 
keer besteden. Als deze meedoet aan het ene onderzoek dan 
is er geen tijd over om mee te doen aan het volgende, wel
licht betere onderzoek. Daarom ben ik voorstander van het 
filter waardoor de huisarts kan kiezen tussen goed opgezette 
eerste lijns prospectieve studies die in het eigen interessegebied 
vallen.’ 
Cals, tot slot: ‘Het is de bedoeling dat een onderzoeksvoor
stel alleen onder de vlag van het consortium wordt ingediend 
als de betrokken vakgroepen en regio’s zich volledig aan het 
onderzoek verbinden zodat we ook kunnen leveren zodra een 
subsidie wordt toegekend.’ Vertrouwen en wederkerigheid 
is daarom een goed motto voor het Consortium Onderzoek 
Huisartsgeneeskunde. ■
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Het is belangrijk om te achterhalen welke ST-elevatiemyocardinfarctpatiënten tot de laagrisico-
groep behoren, zodat ze naar de huisarts terugverwezen kunnen worden. Wij onderzochten 
wat de prognose is van patiënten met een ST-elevatiemyocardinfarct die na 1 jaar behandeling 
volgens een specifiek protocol naar de huisarts zijn terugverwezen.

De huidige eenjaars- en vijfjaarsmortaliteitscijfers van 
patiënten met een ST-elevatiemyocardinfarct (STEMI) 
zijn de laatste decennia gedaald naar respectievelijk 10 
en 20%.1 Dit is te danken aan verschillende succesvolle 
behandelingen, zoals de primaire percutane  coronaire 
interventie (pPCI), toegevoegde antitrombotische behan-
deling en adequate secundaire preventieve medicatie.2-4 
Identifi catie en stratificatie van laag- en hoogrisico- 
STEMI-patiënten kan tegenwoordig met de hoge bed-
dendruk in ziekenhuizen en hoge zorgkosten tot een 
meer patiëntgerichte zorg en dalende zorgkosten leiden. 
Verschillende onderzoeken lieten bijvoorbeeld zien dat 
laagrisico- STEMI-patiënten binnen 2 of 3 dagen na opna-
me veilig kunnen worden ontslagen, wat ook resulteerde 
in een daling van de zorgkosten.5,6 
Het is echter nog niet bekend hoelang patiënten na een 
STEMI op de polikliniek onder controle van een cardio-
loog moeten blijven. In het LUMC krijgen patiënten 
met een STEMI na behandeling volgens het eenjarig 
 MISSION! Myocardial Infarction (MI-)protocol een 
verwijzing naar de huisarts wanneer ze na 1 jaar asympto-
matisch zijn en op echocardiografie een linkerventrikel-
ejectiefractie (LVEF) hebben van > 45%.7 Het MISSION! 
Myocardial Infarction-protocol is een implementatie-
programma voor patiënten met een doorgemaakt acuut 
myocardinfarct.
De hypothese van dit onderzoek is dat deze patiënten na 
het eenjarige MISSION! MI-protocol tot de groep met een 

laag risico behoren en dus veilig kunnen worden terug-
verwezen naar de huisarts. De langetermijnprognose van 
patiënten met een STEMI die zijn terugverwezen naar 
de huisarts is echter niet bekend. Wij wilden daarom de 
prognose evalueren van patiënten met een STEMI die na 
een jaar behandeling volgens het MISSION! MI-protocol 
in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar 
de huisarts zijn terugverwezen.

METHODE
Onderzoekspopulatie
Alle patiënten die in het LUMC vanwege een STEMI zijn 
behandeld met een pPCI worden sinds februari 2004 
geïncludeerd in de MISSION! MI-database.7 Via een 

Dit is een bewerkte vertaling van Bodde MC, Van Hattem NE, Abou R, Mertens 
BJA, Van Duijn HJ, Numans ME, et al. Myocardial infarction patients referred to 
the primary care physician after 1‑year treatment according to a guideline‑ 
based protocol have a good prognosis. Neth Heart J 2019;27:550‑8. Publicatie 
gebeurt met toestemming.

Goede prognose voor terug
verwezen hartinfarctpatiënten
Mathijs Bodde, Nicoline van Hattem, Rachid Abou, Bart Mertens, Huug van Duijn, Matthijs Numans, et al.

Hartinfarctpatiënten uit de laagrisicogroep kunnen veilig 
worden terugverwezen naar de huisarts.  Foto: Shutterstock
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retro spectieve analyse van observationele data evalueerden 
we alle opeenvolgende patiënten die tussen februari 2004 en 
mei 2013 gedurende 1 jaar volgens het MISSION! MI-protocol 
zijn behandeld en daarna naar de huisarts zijn terugverwezen. 
We excludeerden patiënten die door overlijden of vanwege 
logistieke redenen niet het eenjarige MISSION!-MI-protocol 
hebben doorlopen.

Onderzoeksprocedure
Het MISSION! MI-protocol is een lokaal, op de richtlijnen van 
de European Society of Cardiology gebaseerd gestandaardi-
seerd klinisch protocol, dat een preklinische, klinische en poli-
klinische fase omvat.8 Het moet de klinische besluitvorming en 
behandeling tot 1 jaar na het indexinfarct optimaliseren. Na 1 
jaar follow-up kregen de patiënten op basis van het  MISSION! 
MI-protocol een verwijzing naar de huisarts wanneer zij 
asymptomatisch waren en een LVEF hadden van ≥ 45%. 
Zeventig patiënten met een LVEF van < 45% bleken toch te 
zijn terugverwezen naar de huisarts, wat een schending van het 
protocol is. Deze groep namen we wel mee in de analyse. Voor 
een uitgebreidere beschrijving van het MISSION! MI-protocol 
verwijzen we naar het originele MISSION! MI-artikel.7

Omdat we dit protocol niet in onderzoeksverband uitvoerden, 
was het niet mogelijk om met een gerandomiseerd gecontro-
leerd onderzoek te evalueren of er een verschil in uitkomst 
is tussen patiënten die na 1 jaar zijn terugverwezen naar de 
huisarts en een vergelijkbare groep die onder controle bleef bij 
de cardioloog. Dankzij de retrospectieve analyse denken we 
echter dat we een goed onderbouwd antwoord kunnen geven 
op de onderzoeksvraag.

Gegevensverzameling
Van alle patiënten verzamelden we de patiëntkenmerken, 
klinische parameters, laboratoriumwaarden en echocardio-
grafiebeelden. Onafhankelijke onderzoekers verkregen 
klinische vervolginformatie prospectief uit het elektronische 
patiëntendossier en via telefonische interviews. Informatie 
over de vitale status haalden we uit de gemeentelijke basisad-
ministratie. De betrokken huisartsen gaven informatie over de 
doodsoorzaak. De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat er 
data ontbreken in de vermelde resultaten (red.).

Eindpunten
Het primaire eindpunt van het onderzoek was sterfte. Het 
secundaire eindpunt was het gecombineerde eindpunt van 
coronaire revascularisatie, recidief MI, implantatie van een 
implanteerbare cardiale defibrillator of een pacemaker, hospi-
talisatie vanwege hartfalen, beroerte en sterfte. Al deze events 
samen definieerden we als ernstige nadelige cardiale events 
(Engels: MACE = Major Adverse Cardiovascular Events).

Statistische analyse
Alle gegevens vatten we samen met gemiddelden met stan-
daarddeviaties, dan wel de mediaan en interkwartielafstand. 
We gebruikten coxregressiemodellen om de samenhang tussen 
leeftijd, geslacht en andere klinische variabelen met de beide 

WAT IS BEKEND?
	■ De laatste decennia is de prognose van patiënten 

met een St-elevatiemyocardinfarct sterk verbeterd, 
onder andere dankzij de percutane coronaire inter-
ventie en aanvullende trombotische behandeling.

	■ Laagrisicopatiënten kunnen tegenwoordig 48 uur na 
hun infarct al worden ontslagen. Het is echter niet 
bekend hoelang patiënten poliklinisch onder controle 
moeten blijven bij de cardioloog.

WAT IS NIEUW?
	■ Patiënten die 1 jaar na hun infarct asymptomatisch 

zijn met een linkerventrikelejectiefractie (LVeF) > 
45% zijn laagrisicopatiënten.

	■ Laagrisicopatiënten die na 1 jaar behandeling 
volgens het MISSIoN! MI-protocol naar de huisarts 
zijn verwezen, hebben een goede prognose en een 
vijfjaarsoverleving van 93%.

	■ Patiënten met een LVeF < 45% of een mitralisklepin-
sufficiëntie graad ≥ 2 moeten we als hoogrisico-
patiënten beschouwen.

Figuur 1

Overzicht van alle geschikte MISSION! MI-patiënten (STEMI: ST-eleva-
tiemyocardinfarct; pPCI: primaire percutane coronaire interventie)

2943 patiënten met een STEMI, behandeld met 
een pPCI volgens het MISSION! MI-protocol 
vanaf februari 2004 tot en mei 2013

1773 patiënten (60,2%) doorliepen het 
volledige een jaar durende MISSION! MI-protocol

Plaats van verwijzing volgens het MISSION! 
MI-protocol

964 patiënten (32,8%) werden tijdens 
opname vanwege logistieke redenen 
overgeplaatst naar een ander ziekenhuis

206 patiënten (7,0%) overleden 
binnen 1 jaar na hun indexinfarct

Huisarts: 922 patiënten (52,0%)

Cardioloog: 851 patiënten (48,0%)
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eindpunten te vergelijken. Leeftijd, geslacht en andere variabe-
len met een p < 0,10 voerden we in een prognostisch model in 
om sterfte in het algemeen en MACE te voorspellen, waarbij 
we voor elke individuele patiënt een prognostische indexwaar-
de berekenden.9 Vervolgens stratificeerden we de patiënten 
met de mediane prognostische indexwaarde in hoog- en 
laagrisicogroepen. Ten slotte gebruikten we kaplan-meijer-
curves om de kans op overlijden en MACE te evalueren. De 
analyses voerden we uit met versie 23.0 van SPSS.

RESULTATEN
Vanaf februari 2004 tot en met mei 2013 zijn in het LUMC 
2943 patiënten vanwege een STEMI met een pPCI behandeld. 
Van deze patiënten stierf 7,0% (206) binnen 1 jaar en doorliep 
32,8% (964) niet het eenjarige MISSION! MI-protocol vanwe-
ge logistieke redenen, zoals follow-up in een ander ziekenhuis. 
In totaal doorliepen 1773 (60,2%) patiënten het eenjarige 

MISSION! MI-protocol. Van deze patiënten bleef ongeveer de 
helft (851 patiënten, 48%) onder controle bij de cardioloog. Na 
1 jaar kregen 922 patiënten (52%) een terugverwijzing naar de 
huisarts. Deze groep selecteerden we voor evaluatie [figuur 
1]. De mediane follow-upduur na het eenjarige MISSION! 
MI-protocol was 4,55 jaar (interkwartielafstand 2,28-5,00).

Patiëntkenmerken
Patiëntkenmerken, medicatiegebruik en laboratoriumwaarden 
na 1 jaar MISSION! MI-follow-up staan in [tabel 1]. De gemid-
delde leeftijd was 61,6 ± 11,7 jaar en 686 deelnemers (74,4%) 
waren man. De LVEF lag bij 70 patiënten (4,6%) onder de 45%.

Langetermijnoverlevingsanalyse
Gedurende de follow-up van dit onderzoek overleden in 
totaal 48 (5,2%) patiënten. Bij 6 van deze patiënten was de 
doodsoorzaak zeker cardiaal, bij 3 patiënten waarschijnlijk 
cardiaal, bij 35 patiënten niet-cardiaal, bij 2 patiënten onwaar-
schijnlijk cardiaal en bij 2 patiënten niet bekend. In de totale 
huisartsengroep was de kans op overleving 93,2%. Na multiva-
riabele analyse bleven leeftijd, het niet hebben voorgeschreven 
van een angiotensine-converterend enzymremmer/angio-
tensine-II-antagonist (ACE-remmer/AT2-antagonist) en een 
verminderde LVEF over als significante voorspellers voor het 
primaire eindpunt [tabel 2]. [Figuur 2] laat zien dat hoogri-
sicopatiënten (n = 417) een significant lagere overlevingskans 
hebben (88,6%) dan laagrisicopatiënten (n = 416), bij wie de 
overlevingskans 97,4% was (log-rank < 0,001).

Langetermijn-MACE-analyse
Van alle patiënten bleef 80,2% (n = 739) na 5 jaar eventvrij 
voor het secundaire eindpunt. [Tabel 3] laat de multivariabele 
voorspellers zien voor MACE binnen 5 jaar. Patiënten met een 
minder goede uitkomst na multivariabele analyse waren men-
sen die nog rookten aan het eind van het MISSION! MI-pro-
tocol en patiënten met een mitralisklepinsufficiëntie graad > 2. 
[Figuur 3] toont de kaplan-meiercurve van hoog- en laagri-
sicopatiënten. Hoogrisicopatiënten (n = 387) bleven in 73,8% 
van de gevallen event-vrij voor MACE, vergeleken met 88,3% 
van de laagrisicopatiënten (n = 387) (log-rank < 0,001).

BESCHOUWING
Van de patiënten met een STEMI wordt iets meer dan de helft 
terugverwezen naar de huisarts nadat ze een jaar zijn behan-
deld volgens het MISSION! MI-protocol. De prognose is goed 
en deze patiënten hebben na 5 jaar een overlevingskans van 
93,2%. Daarnaast blijven 4 van de 5 patiënten vrij van ernstige 
cardiovasculaire events. 
Voor zover wij weten bestaan er op dit moment geen aanbe-
velingen in de richtlijnen omtrent de follow-upduur bij een 
cardioloog na een STEMI. 
In het MISSION! MI-protocol speelt de LVEF een belangrijke 
rol bij de overweging of patiënten met een STEMI kunnen 
worden terugverwezen naar de huisarts. Een verminderde 
LV-functie hangt sterk samen met een slechtere uitkomst en 

Tabel 1

Patiëntkenmerken na een jaar MISSION! MI-follow-up

Variabele Naar huisarts verwezen 
patiënten
(n = 922)

Patiëntkenmerken
Leeftijd, jaren  61,6 ± 11,7

Man 686 (74,4)
Persisterend roken 185 (20,1)
Diabetes mellitus  73 (7,9)
Voorgeschiedenis van een maligniteit  46 (5,0)
Voorgeschiedenis van een cerebraal vasculair event  31 (3,3)

Voorgeschreven medicatie
Bètablokker 824 (89,4)
ACE-remmer/AT2-antagonist 877 (95,1)
Statine 887 (96,2)
Aspirine 859 (93,1)
Vitamine K-antagonist  40 (4,3)

Laboratoriumbepalingen
Totaal cholesterol (mmol/L)   4,14 ± 0,92
LDL-cholesterol (mmol/L)   2,39 ± 0,75
HDL-cholesterol (mmol/L)   1,34 ± 0,42
Triglyceriden (mmol/L)   1,54 ± 0,82

Echocardiografische parameters
Linkerventrikelejectiefractie < 45%  70 (7,6)
Mitralisklepinsufficiëntie graad ≥ 2  31 (3,4)
Wandbewegingsscore-index   1,13 (1,00-1,25)

Klinische kenmerken
Aantal aangedane coronaire tijdens pPCI > 1* 451 (48,9)
Complete revascularisatie tijdens pPCI 560 (60,7)

Interventies
Revascularisatie binnen 1 jaar follow-up 122 (13,2)

De gegevens betreffen aantallen (%), gemiddelden ± standaarddeviaties of mediaan met 
interkwartielafstand.
ACE: angiotensine-converterend enzym; AT: angiotensine; LDL: lagedensiteitlipopro teïne; 
HDL: hogedensiteitlipoproteïne; pPCI: primaire percutane coronaire interventie.
* Een vernauwde coronaire slagader definieerden we als een stenose ≥ 50% op  baseline 
coronair angiogram.
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een LVEF van 45% lijkt te kunnen worden gebruikt om hoog- 
en laagrisicopatiënten van elkaar te onderscheiden.10-12

Voor de stelling dat patiënten na een jaar naar de huisarts 
terugverwezen kunnen worden, hebben we verschillende 
argumenten. Ten eerste laat ons onderzoek net als andere on-
derzoeken zien dat het risico op overlijden het grootst is in het 
eerste jaar na een STEMI, waarna het jaarlijks daalt.1,13,14 De 
jaarlijkse kans op overlijden na een jaar was in dit onderzoek 
slechts rond de 1%. Bovendien overlijdt het overgrote deel niet 
door een cardiale oorzaak, maar door een andere aandoening, 
zoals een onderliggende maligniteit of pulmonaal ziektebeeld. 
Verder heeft volgens het Centraal Bureau voor Statistiek een 
gezonde persoon van 61 jaar een kans van 95,8% om de eerst-

komende 5 jaar te overleven.15 Dit is slechts 2% beter dan het 
in dit onderzoek gevonden percentage. 
De mogelijk belangrijkste reden waarom de prognose van deze 
patiënten zo goed is, is het gegeven dat de huisartsenzorg in 
Nederland goed is georganiseerd. In de regio Zuid-Holland 
Noord (waar verreweg de meeste patiënten van ons onderzoek 
wonen) gebruiken de huisartsen een uniform zorgprogramma 
CVRM voor alle patiënten met cardiovasculaire ziekten.16,17 
Deskundige praktijkondersteuners zien deze patiënten voor 
een routine follow-up, monitoren het cardiale risicoprofiel en 
bespreken zo nodig aanpassingen in de medicatie of levensstijl.
Op basis van dit onderzoek kunnen we de huisarts verschil-
lende adviezen geven. Ten eerste is het gezien het gevonden 

Figuur 2

Kaplan-meieranalyse om de event-vrije overlevingskans te evalueren voor het primaire eindpunt, gestratificeerd voor hoog- en laag-
risicohuisartspatiënten (n = 833)

Kans op overleving

Aantal risicopatiënten

Laagrisicohuisartspatiënten

Hoogrisicohuisartspatiënten

Ov
er

le
vi

ng
 (%

)

Follow-up maanden

Log-rank: 0,001

0

416

417

401

356

386

341

353

298

331

279

294

232

235

181

10 20 30 40 50 60

100

95

90

85

80

75

70

0

Tabel 2 (zie online artikel voor de uitgebreide versie)

Multivariabele coxregressieanalyse voor achterhalen van signifi-
cante onafhankelijke voorspellers voor 5-jaarsmortaliteit (n = 833)

Parameter Multivariabele analyse

HR (95%-BI) p-waarde

Patiëntkenmerken
Leeftijd, jaren 1,071 (1,040 tot 1,108) < 0,001

Voorgeschreven medicatie
ACE-remmer/AT2-antagonist 0,294 (0,110 tot 0,788) 0,015

Echocardiografische parameters
Linkerventrikelejectiefractie < 45% 2,807 (1,298 tot 6,071) 0,009

De gegevens betreffen hazardratio’s met 95%-betrouwbaarheidsinterval.
ACE: angiotensine-converterend enzym; AT: angiotensine; pPCI: primaire percutane 
coronaire interventie

Tabel 3 (zie online artikel voor de uitgebreide versie)

Multivariabele coxregressieanalyse voor het achterhalen van sig-
nificante onafhankelijke voorspellers voor de kans op een ernstig 
cardiovasculair event binnen 5 jaar (n = 833)

Parameter Multivariabele analysis

HR (95%-BI) p-waarde

Patiëntkenmerken
Persisterend roker 1,788 (1,190 tot 2,687) 0,005

Echocardiografische parameters
Mitralisklepinsufficiëntie graad ≥ 2 2,463 (1,247 tot 4,867) 0,009

De gegevens betreffen hazardratio’s met 95%-betrouwbaarheidsinterval.
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verband tussen roken en het krijgen van een MACE uiteraard 
van belang om bij patiënten die blijven roken herhaaldelijk het 
belang van stoppen met roken te benadrukken.17 Ten tweede 
hing in dit onderzoek het voorschrijven van een ACE-remmer/
AT2-antagonist samen met een betere prognose, wat strookt 
met resultaten uit eerdere gerandomiseerde en geblindeerde 
trials.18 Na terugverwijzing van de cardioloog is het daarom 
goed om het gebruik van deze middelen te bespreken met 
patiënten die nog geen ACE-remmer/AT2-antagonist gebrui-
ken, zoals de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanage-
ment adviseert.17 Als laatste kunnen huisartsen overwegen om 
met de cardioloog gevallen van terugverwezen patiënten te 
bespreken die een LVEF < 45% en/of kleplijden hebben, omdat 
ze (mogelijk per abuis) zijn terugverwezen. De zorg voor 
deze patiënten kan worden gedeeld (shared care), waarbij de 
huisarts verantwoordelijk is voor het CVRM en de cardioloog 
de cardiologische controles doet. Dit stemt overeen met de 
adviezen van het Ketenzorgprogramma Hart- en vaatziekten.16

Voor ons onderzoek hebben we de patiëntengroep niet verge-
leken met patiënten die in het ziekenhuis zijn gevolgd. De ge-
selecteerde criteria maken een vergelijking tussen deze 2 groe-
pen ook niet mogelijk. De groep die onder controle bleef bij 
de cardioloog was immers al ‘zieker’ en had bijvoorbeeld een 
verminderde LVEF na het doorgemaakte STEMI. Toekomstig 
onderzoek met patiënten die onder controle van de cardioloog 
zijn gebleven zal duidelijk moeten maken of er wellicht een 
subpopulatie is met een zodanig laag risico dat ook zij veilig 
kunnen worden terugverwezen naar de huisarts. Ook kan 
worden gekeken in hoeverre patiënten met een  STEMI die na 
6 tot 9 maanden stabiel zijn naar de huisarts kunnen worden 
terugverwezen, zoals ander onderzoek suggereert.19 

CONCLUSIE
Ruim de helft van de patiënten met een STEMI wordt na 1 jaar 
behandeling volgens het MISSION! MI-protocol terugverwe-
zen naar de huisarts. Zij hebben een goede vijfjaarsprognose 
met een lage mortaliteit en een laag risico op ernstige cardio-
vasculaire events. ■
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Figuur 3

Kaplan-meieranalyse om de event-vrije kans te evalueren voor het secundaire eindpunt, gestratificeerd voor hoog- en laagrisico-
huisartspatienten
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Twee patiënten bezoeken kort achter elkaar de huisarts om
dat ze een zwelling onder een nagel hebben. Na onderzoek 
blijkt het te gaan om een subunguale exostose, een zwelling 
onder de nagels van tenen of vingers. Vanwege de zeldzaam
heid van deze aandoening duurt het enige tijd voor de huis
arts de diagnose stelt. Wat moet u doen bij een patiënt met 
een zwelling onder de nagel?

SUBUNGUALE EXOSTOSE
Hutchington heeft in 1857 voor het eerst een subunguale 
exostose beschreven.1 Sindsdien zijn er allerlei casussen gepu-
bliceerd. Een subunguale exostose is een zeldzame, benigne 
osteochondrale woekering van een distale falanx. Deze komt 
het meest voor op de grote teen bij kinderen en volwassenen.2 
De pathogenese van een subunguale exostose is onduidelijk. 
Een infectie, (chronisch) trauma of tumoren zijn als oorzaak 
beschreven, waarbij (micro)traumata het meest voorkomen.2,3 
Meer dan de helft van patiënten met een subunguale exostose 
is jonger dan 18 jaar en de man-vrouwverhouding is gelijk.2 De 
exacte incidentie van een subunguale exostose is niet bekend.

Diagnose 
Een subunguale exostose wordt geregeld verward met een 
verruca vulgaris en daarom is het niet ongebruikelijk dat het 

enige tijd duurt voor de diagnose subunguale exostose gesteld 
wordt.2,4 Vertraging van de diagnose komt in ongeveer 10% 
van de gevallen voor.2 Snellere herkenning van de diagnose 
kan de patiënt onnodige, niet-werkzame therapieën besparen. 
Differentieel diagnostisch valt te denken aan een verruca vul-
garis, granuloma pyogenicum, osteosarcoom, enchondroom 
of glomus tumor.5 
Het is niet gemakkelijk om een subunguale exostose te 
herkennen. De diagnose wordt dikwijls gesteld op basis van 

Een harde zwelling onder de nagel
Sarah Wanders, Jan Linthorst, Jerome Raaijmakers, Marinus van Praag

CASUS A
Patiënt A, een 12-jarige jongen, heeft sinds een jaar een zwelling onder 
de nagel van de rechter grote teen. Aanvankelijk denkt de huisarts aan 
verruca vulgaris, maar de huidafwijking verdwijnt niet na behandeling 
met vloeibare stikstof. Histologisch onderzoek wijst op een bloedblaar. 
De huisarts verwijst de patiënt naar de dermatoloog. Subunguaal aan 
de rechter grote teen is sprake van een onscherp begrensde, bruine 
 hyperkeratotische nodulus van 0,6 cm, die de nagelplaat omhoogdrukt. 
De laesie voelt hard aan. De klinische diagnose luidt digitale exostose [fi-
guur 1]. De dermatoloog laat een röntgenfoto maken, waarop een subun-
guale exostose aan de tuft van de grote teen van de rechtervoet te zien is 
[figuur 2]. De patiënt krijgt een verwijzing naar de orthopedisch chirurg 
voor excisie. Histologisch zijn er geen aanwijzingen voor een maligniteit.

CASUS B
Patiënte B, een 49-jarige vrouw, bezoekt de huisarts met een pijnlijke 
granulomateuze zwelling, subunguaal aan de mediale zijde van de 
linker hallux [figuur 3]. Histologisch onderzoek door de huisarts ver-
meldt acanthose en hyperkeratose, zonder duiding van maligniteit. Het 
röntgenonderzoek toont het beeld van een subunguale exostose en de 
patiënte krijgt een verwijzing naar de orthopedisch chirurg voor excisie 
[figuur 4].

Figuur 1

De grote teen van patiënt A met exostose zichtbaar distaal op de 
eindfalanx digitus 1.

Figuur 2

Een X-voet (laterale opname) van patiënt A.
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de kliniek en radiologisch onderzoek via een röntgenfoto. 
Een aanwijzing voor een subunguale exostose is de harde 
consistentie bij palpatie en het ontbreken van het wratachtige 
uiterlijk, gepaarde gaand met puntbloedinkjes als gevolg van 
getromboseerde capillairen, zoals bij een verruca vulgaris. Het 
kan bij het stellen van de diagnose helpen om de aangedane 
vinger of teen door palpatie te vergelijken met de contralate
rale tegenhanger. Radiologisch is een subunguale exostose het 
beste te diagnosticeren met een lateraal opgenomen röntgen
foto.6 Radiologische kenmerken voor een subunguale exostose 
zijn een zogenoemde pedunculaire expansie van trabeculair 
bot, bedekt met radiolucent kraakbeen. Er zijn geen aanwij
zingen voor een corticale verstoring of andere afwijkingen aan 
de distale falanx.6 

Behandeling 
De behandeling van een subunguale exostose is chirurgisch, 
waarbij een radicale excisie van de exostose het effectiefst 
is.2 De meest voorkomende complicatie is onychodystrofie 
(verkleuring of misvorming van de nagel).2 Adequate wond
behandeling na een excisie, om onder andere beschadiging 
van het nagelbed en nagelmatrix te voorkomen, kan de kans 
op onychodystrofie verkleinen.2 Behalve een adequate wond
behandeling zijn ook de locatie en grootte van de exostose 
van belang voor de uitkomst. De kans op een recidief is groter 
wanneer er geen complete resectie heeft plaatsgevonden.2 Die 
kans is ook groter bij een radicale excisie van een subunguale 
exostose van de teen, dan van de vinger.7

CONCLUSIE 
Denk bij een subunguale zwelling (ook) aan een exostose. Het 
beleid van de huisarts in de casussen was gezien de epidemio
logie begrijpelijk. Bij een subunguale exostose is vertraging 
van de diagnose en daarmee een incorrecte behandeling niet 
ongebruikelijk. Bij het stellen van de diagnose subunguale 
exostose spelen palpatie van de huidafwijking en radiologisch 
onderzoek een belangrijk rol. De effectiefste behandeling is 
een radicale excisie. ■
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Figuur 3

De voet van patiënte B.

Figuur 4

Een X-voet (driekwartopname) van patiënte B. De exostose is 
zichtbaar op de eindfalanx van digitus 1.
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Claudicatio intermittens is in de eerste lijn goed te diag-
nosticeren en te behandelen. Een enkel-armindex om de 
diagnose te bevestigen kan op steeds meer plaatsen worden 
bepaald in een vaatlaboratorium zonder verwijzing naar 
de tweede lijn. De huisarts zet na het vaststellen van de 
diagnose behandeling in met gesuperviseerde looptherapie 
bij de fysiotherapeut en cardiovasculair risicomanagement. 
Verwijzing naar de tweede lijn voor vasculaire interventie is 
alleen geïndiceerd wanneer de klachten niet verdwijnen of 
erger worden (rustpijn, nachtelijke pijn of weefselverlies), 
of bij acute ischemie (pijnlijk, bleek en koud been).

De huisarts zal dit een kenmerkend verhaal vinden en meteen 
denken aan claudicatio intermittens als uiting van perifeer 
arterieel vaatlijden (PAV). In dit nascholingsartikel bespreken 
we aan de hand van deze casus de huidige stand van zaken wat 
betreft diagnostiek, prognose, therapie en eventuele verwij-
zing.
In de afgelopen jaren zijn 3 elkaar aanvullende landelijke 
richtlijnen verschenen die de bestaande evidence rondom PAV 
samenvatten. De NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden 
werd gepubliceerd in 2014.1 In datzelfde jaar verscheen de 
KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden 
(herzien in 2017), met aanwijzingen voor  gesuperviseerde 
looptherapie.2 En in 2016 verscheen op initiatief van de Ne-
derlandse Vereniging voor Heelkunde de multidisciplinaire 
Richtlijn perifeer arterieel vaatlijden, waaraan huisartsen, 
vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair geneeskun-
digen, klinisch geriaters, fysiotherapeuten, vaatlaboranten en 
patiënten bijdroegen.3

Uit zorgdata bleek de implementatie van de richtlijnen verbe-
tering te behoeven. Zorginstituut Nederland vatte de geconsta-
teerde knelpunten bij het stellen van de diagnose, inzetten van 
gesuperviseerde looptherapie als primaire therapie en afstem-

ming met andere zorgverleners samen in een Zinnige Zorg ver-
betersignalement.4 De aanbevelingen werden in samenspraak 
tussen alle betrokkenen opgenomen in de multidisciplinaire 
richtlijn, maar staan nog niet expliciet in de NHG-Standaard. 
Wat kan beter bij deze patiënten?

DRIE VERBETERPUNTEN

Enkel-armindex
Claudicatio intermittens is een eerstelijnsaandoening waar-
voor verwijzing naar de tweede lijn niet is geïndiceerd. Uit 
de registratiecijfers van Vektis (database met inzicht in alle 
door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten) blijkt echter dat 
huisartsen in 2017 meer dan 60% van de patiënten naar de 
vaatchirurg verwezen voor diagnostiek en dat die daar ook 
(ten onrechte) in behandeling bleven.5

De incidentie van claudicatio intermittens in de huisartsen-
praktijk is niet heel groot: 3 per 1000 patiënten per jaar. De 
kenmerkende anamnese is inspanningsgebonden pijn in de 
spieren van bil, bovenbeen of kuit die wegtrekt na enige minu-
ten rust. Rustpijn, nachtelijke pijn of weefselverlies door een 
ulcus of gangreen kunnen wijzen op kritische ischemie en zijn 
een indicatie voor verwijzing naar de tweede lijn.
De diagnose ‘claudicatio intermittens’ moet worden bevestigd 
door een betrouwbare meting van de enkel-armindex (EAI). 
In de NHG-Standaard staat dat de huisarts dit kan doen in 
de eigen praktijk of in een vaatlaboratorium, of als dat niet 
mogelijk is de patiënt kan verwijzen naar een vaatchirurg, met 
afspraken over het vervolgtraject.
Voor een betrouwbare meting moet degene die het doppler-
onderzoek uitvoert voldoende scholing en ervaring hebben en 
de metingen regelmatig uitvoeren.1 Uit onderzoek is gebleken 
dat EAI-metingen in de huisartsenpraktijk niet zo betrouw-
baar zijn; de testuitslagen wijken nogal eens af van die in het 
vaat laboratorium. In het kader van Zinnige Zorg is daarom 
afgesproken dat huisartsen zonder consult bij een vaatchirurg 
EAI-bepalingen moeten kunnen aanvragen bij het vaatlaborato-
rium van een ziekenhuis.3,4 Voordeel is dat in het vaatlaborato-
rium ook een loopbandtest kan worden uitgevoerd als de uitslag 
niet-conclusief is (EAI in rust rond de 0,9 bij een verdachte 
anamnese) en dat ook teendrukmeting mogelijk is als de patiënt 
slecht comprimeerbare vaten heeft door bijvoorbeeld diabetes 

Claudicatio intermittens, goede 
zorg bij de huisarts
Marie-Louise Bartelink, Max Rubens, Joep Teijink

CASUS: MENEER JANSEN
Meneer Jansen, 65 jaar, komt bij u op het spreekuur en vertelt dat 
hij met lopen steeds vaker last heeft van een krampende pijn in zijn 
rechterkuit, die weer wegtrekt bij stilstaan of gaan zitten. Hij heeft 
overgewicht en hij rookt zijn hele volwassen leven ongeveer een pakje 
sigaretten per dag.
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mellitus. Nadeel is dat de kosten vallen onder het eigen risico; 
als ‘OZP eerstelijnsdiagnostiek’ hangen de kosten af van afspra-
ken met de zorgverzekeraars, maar ze verschillen niet veel van 
die bij de huisarts. Deze directe toegang is inmiddels geïmple-
menteerd op veel plekken in Nederland, maar helaas nog niet 
overal. De metingen worden beoordeeld door een vaatchirurg, 
die de uitslag rapporteert aan de huisarts. Bij een EAI < 0,8 bij 1 
meting of een gemiddelde EAI < 0,9 over 3 metingen (conform 
de NHG-Standaard) is er vrijwel zeker sprake van PAV.

Gesuperviseerde looptherapie
De aanbevolen primaire behandeling voor alle patiënten met 
claudicatio intermittens in de eerste en tweede lijn is gesuper-
viseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding. Deze behan-
deling wordt gegeven door gecertificeerde fysiotherapeuten 
(te vinden via Chronisch ZorgNet). Huisartsen initiëren deze 
behandeling minder vaak dan vaatchirurgen: in 2017 was 38% 
van de verwijzingen voor gesuperviseerde looptherapie af-
komstig van een huisarts. Huisartsen en vaatchirurgen samen 
verwezen in dat jaar al wel 87% van alle patiënten met claudi-
catio intermittens primair voor gesuperviseerde looptraining. 
Bij 83% van de behandelde patiënten is na 5 jaar nog geen 
interventie nodig geweest.5

Cardiovasculair risicomanagement
Het grootste probleem bij claudicatio intermittens is niet het 
verergeren van de klachten in het been, hoewel patiënten daar 
vaak bang voor zijn. Op langere termijn krijgt 15% klachten 
van nacht- en/of rustpijn (kritieke ischemie) en uiteindelijk is 
bij 2% amputatie noodzakelijk.1 Omdat PAV een uiting is van 
gegeneraliseerde atherosclerose is het grootste risico een hart-
infarct of beroerte. Van de patiënten met PAV heeft 61% ook 
coronairlijden en/of cerebraal vaatlijden. De kans om binnen 
10 jaar te overlijden aan een coronair of cerebrovasculair infarct 

is voor iemand met een verlaagde EAI meer dan tweemaal ver-
hoogd. Bij dit hoge risico is CVRM de belangrijkste eerste stap.6

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de POH-S. Deze 
brengt het cardiovasculaire risico in kaart en begeleidt de patiënt 
bij het aanpassen van de leefstijl, stoppen met roken en starten 
met een statine en clopidogrel of carbasalaatcalcium. Volgens 
de richtlijnen hebben direct werkende orale anticoagulantia 
(DOAC’s) vooralsnog nog geen plaats in deze behandeling.

GESUPERVISEERDE LOOPTHERAPIE
Het beleid bij claudicatio intermittens volgt het principe 
van stepped care. Ongeacht het niveau van de vaatobstructie 
bestaat de primaire behandeling uit gesuperviseerde loopthe-
rapie en leefstijlbegeleiding door een gecertificeerde fysio-
therapeut. Deze behandeling verdubbelt de loopafstand in 
vergelijking met alleen het advies om meer te gaan lopen.7 De 
behandeling wordt sinds 2017 vergoed binnen het basispak-
ket. Elke patiënt met de diagnose ‘claudicatio intermittens’ 
heeft recht op maximaal 37 behandelingen gesuperviseerde 
looptherapie en leefstijlbegeleiding binnen 12 kalendermaan-
den. De meeste zorgverzekeraars hanteren een selectief in-
koopbeleid en vergoeden het traject alleen als de behandeling 
wordt gegeven door gecertificeerde fysiotherapeuten die zijn 
aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een al vele jaren bestaand 
landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten (voor-
heen ClaudicatioNet). Deze therapeuten zijn gemakkelijk te 
vinden via de website van Chronisch ZorgNet.
Gesuperviseerde looptherapie is een gepersonaliseerd be-
handeltraject waarin de klachten, bewegingsbeperkingen en 
maximale loopafstand van de patiënt structureel worden aan-
gepakt. De huisarts moet op voorhand met de patiënt bespre-
ken dat het een langdurig traject is: om effect te zien moet het 
minimaal 3-6 maanden volgehouden worden. De eerste weken 
is het behandelschema zeer intensief, met 2-3 trainingen per 
week die bestaan uit lopen, spierversterkende oefeningen en 
aandacht voor valpreventie. Gaandeweg gaat de patiënt meer 
zelfstandig trainen met een eigen trainingsschema. Daarbij 
houdt de fysiotherapeut rekening met het ziekte-inzicht en de 
verwachtingen van de patiënt, omdat deze sterk verbonden 
zijn met diens motivatie en zelfmanagement. Daarnaast zal de 
fysiotherapeut ook aandacht besteden aan leefstijlfactoren zo-
als roken en gezonde voeding, en controleren of de patiënt de 

CASUS: MENEER JANSEN, VERVOLG
U verwijst meneer Jansen naar het vaatlaboratorium voor het meten 
van de EAI en maakt een vervolgafspraak om de uitslag te bespreken.
Het vaatlaboratorium meldt een gemiddelde EAI van links 0,9 en 
rechts 0,8. U vertelt hem dat er inderdaad sprake is van claudicatio 
intermittens. Samen bespreekt u het cardiovasculaire risico en u stelt 
leefstijlaanpassingen voor (stoppen met roken, gezond eten en afval-
len, meer bewegen) en gesuperviseerde looptherapie. Meneer Jansen 
krijgt een statine en een trombocytenaggregatieremmer. U verwijst 
hem naar een gecertificeerd fysiotherapeut in de buurt voor gesuper-
viseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Ook plant u een afspraak 
met de POH-S voor CVRM en het optimaliseren van leefstijl, bloeddruk 
en cholesterol.

DE KERN
	■ Huisartsen verwezen in 2017 nog meer dan 60% van de 

patiënten met claudicatio intermittens naar de vaatchi-
rurg.

	■ dopplermetingen in de huisartsenpraktijk blijken niet erg 
betrouwbaar. de huisarts kan de enkel-armindex laten 
bepalen in een vaatlaboratorium, zonder consult bij de 
vaatchirurg.

	■ Bij iedere patiënt met claudicatio intermittens wordt 
gestart met gesuperviseerde looptherapie met leef-
stijlbegeleiding door een gecertificeerd fysiotherapeut 
(minimaal 12 maanden) en CVRm (waarbij een rol voor 
de POH-S), met goede afspraken met de behandelaars 
rondom de patiënt.

	■ Verwijzing naar de tweede lijn is alleen geïndiceerd bij 
kritische ischemie (rustpijn, nachtelijke pijn of weefsel-
verlies) en acute ischemie (pijnlijk, bleek en koud been).
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voorgeschreven medicatie gebruikt. Gecertificeerde fysiothe-
rapeuten hebben hiervoor speciale trainingen gevolgd (zoals 
motiverende gespreksvoering en rookstopcoaching).
Het traject van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbege-
leiding is complementair aan de begeleiding door de POH-S. 
De fysiotherapeut meldt zijn of haar bevindingen op gezette 
tijden (na 3, 6 en 12 maanden) aan de huisartsenpraktijk via 
een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief. Als het traject 
niet naar verwachting verloopt, de klachten sterk verergeren 
of bijkomende klachten de behandeling belemmeren, zal de 
fysiotherapeut dit tussentijds melden. Het maken van goede 
afspraken in de praktijk met alle zorgverleners rondom de 
patiënt is hierbij van belang.
De richtlijnen adviseren verwijzing naar de tweede lijn voor 
interventie alleen dan wanneer gesuperviseerde looptherapie 
en leefstijlbegeleiding onvoldoende effect sorteren. De step-
ped-carebenadering voorkomt overbodige dotterbehandelin-
gen, met betere zorg voor deze patiënten en forse besparingen.8

VERWIJZING NAAR DE TWEEDE LIJN
Stabiele claudicatio intermittens is bij de huisarts in prima 
handen. Als de klachten verergeren of na 6 maanden nog niet 
verminderd zijn, kan de patiënt alsnog verwezen worden naar 
de vaatchirurg. Deze zal dan meestal een percutane trans-
luminale angioplastiek (dotterbehandeling) uitvoeren. Het 
plaatsen van een stent maakt de procedure duurder en is niet 
altijd nodig. Als percutane behandeling niet lukt en de patiënt 
duidelijk aangeeft toch een interventie te willen, zijn er nog 
operatieve mogelijkheden zoals een endarteriëctomie of een 
bypass.9

De onderliggende oorzaak van claudicatio intermittens is 
chronisch obstructief vaatlijden. Dit vaatlijden kan verergeren 
tot kritieke ischemie, waarbij klachten ontstaan zoals rustpijn, 
nachtelijke pijn en ulcus of gangreen. Kritieke ischemie is 
altijd een indicatie om op korte termijn naar de tweede lijn te 
verwijzen, en dat geldt ook voor een snelle achteruitgang van 
de loopafstand.
Acute ischemie door plotselinge afsluiting van een beenslag-
ader komt tot uiting in een acute verergering van de sympto-
men (acute on chronic ischaemia). De verschijnselen laten zich 
samenvatten in 5 p’s: pain, pulse, pallor, paresthesia, paralysis. 
Als de patiënt bij de dokter komt met een pijnlijk, bleek en 
koud been moet deze met spoed verwezen worden naar de 

vaatchirurg. ■
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.nhg.org.

Benieuwd naar het verhaal achter dit artikel? Beluister de 
podcast via www.huisartspodcast.nl/henw.

CASUS: MENEER JANSEN, VERVOLG
Na 12 maanden komt het eindverslag van de fysiotherapeut. Meneer 
Jansen is niet gestopt met roken, maar zegt wel veel minder te zijn 
gaan roken. De klachten van claudicatio intermittens zijn inmiddels 
verdwenen en hij slikt trouw zijn medicatie. Hij is ook wat afgevallen en 
gaat zich aansluiten bij een loopgroepje in de buurt.

Start bij elke patiënt met claudicatio intermittens gesuperviseerde 
looptherapie met leefstijlbegeleiding en CVRm. Foto: Shutterstock

Bartelink ME, Rubens M, Teijink JA. Claudicatio intermittens, goede 
zorg bij de huisarts. Huisarts Wet 2020;63(10):67-9. DOI:10.1007/
s12445-020-0846-8.
UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en 
Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht: dr. M.E.L. Bartelink, huisarts-epide-
mioloog: m.e.l.bartelink@umcutrecht.nl. Huisartsenpraktijk Rubens, 
van Cromvoirt & Mooren, Schijndel: M. Rubens, huisarts, kaderarts 
HVZ. Universiteit Maastricht, Research school CAPHRI, Maastricht: 
prof. dr. J.A.W. Teijink, vaatchirurg (tevens Catharina Ziekenhuis Eind-
hoven). Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2

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

➤   Het antwoord leest u op pagina 80 en op www.henw.org 
(zoek op ‘ecg-casus’ en ‘schouderpijn’.

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

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

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

Ecg-casus ‘Schouderpijn’
Robert Willemsen, Karen Konings, Guusje Bertholet

CASUS
Patiënt: Een 59-jarige man meldt zich op de huisartsenpost.   
Voorgeschiedenis: Hypertensie, 3 jaar geleden een voorwandinfarct 
behandeld met stentplaatsing in de LAD in de acute fase en verder met 
secundair preventieve medicatie.   
Medicatie: Lisinopril/hydrochloorthiazide 1 dd 10/12,5 mg, metopro-
lol MGA 1 dd 100 mg, simvastatine 1 dd 40 mg, carbasalaat calcium 
‘cardio’ 1 dd 100 mg.
Anamnese: Patiënt heeft nu 15 uur pijn in de rechterschouder en -arm. 
Er is geen dyspneu en geen oedeem. De pijn lijkt niet op de pijn die hij 
drie jaar geleden bij zijn infarct doormaakte (die pijn zat links op de 
borst en in de hals). De pijn in de rechterschouder en -arm is vooral 
brandend/schrijnend van aard en continu aanwezig. Hij kan zich nor-
maal inspannen, maar de pijn blijft daarbij onverminderd aanwezig.

Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 138/88 mmHg, pols 92/min, regu-
lair. Saturatie 97%. Temperatuur 37,1 ° C. Geen vegetatieve verschijn-
selen. Hart: normale tonen, geen souffle. Longen: symmetrisch, vesi-
culair ademgeruis, zonder bijgeluiden. De schouder is actief en passief 
normaal beweeglijk zonder toe- of afname van de pijn daarbij. De pijn 
is met lokale druk in de schouder en in de arm niet te beïnvloeden. 
Er zijn bij lichamelijk onderzoek geen aanwijzingen voor een bursitis 
in schouder of elleboog, noch voor epicondylitis medialis of lateralis. 
Enkels: geen oedeem. 

De huisarts denkt aan een brachialgie met een neurologische oorzaak, 
danwel aan een recidief van ischemisch hartlijden. Hij maakt een ecg 
en bepaalt het high-sensitive troponine T.
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Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak 
meer cardiovasculaire risicofactoren dan mensen zonder 
verstandelijke beperking. De inschatting van het risico is 
complexer, de behandeling vraagt vaak meer aandacht en er 
zijn meer betrokkenen. Dit artikel beschrijft de valkuilen en 
geeft adviezen.

Het begrip ‘verstandelijke beperking’ is tamelijk breed en 
beschrijft zowel cognitieve beperkingen als aanpassingsproble-
men op verschillende gebieden. Er zijn verschillende niveaus 
[tabel].1 Specifieke gezondheidsrisico’s zijn vroege veroudering, 
metabole ontregeling en bijwerkingen van psychofarmaca.
In 2013 hadden volgens een schatting van het Sociaal Cultu-
reel Planbureau 142.000 Nederlanders een verstandelijke be-
perking, ongeveer 1% van de bevolking.2 In de huisartsenzorg 
wordt het aantal patiënten met een verstandelijke beperking 
geschat op 0,5% van de praktijkpopulatie.3

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN
De levensverwachting van mensen met een verstandelijke be-
perking is in de loop van de jaren toegenomen, onder andere 
door betere zorg.4 Als deze mensen ouder worden, krijgen ze 
te maken met dezelfde hart- en vaatziekten als mensen zonder 
verstandelijke beperking en de NHG-Standaard Cardiovascu-
lair risicomanagement is dus ook op hen van toepassing. Er 
zijn weliswaar geen aparte richtlijnen voor het cardiovasculair 
risicomanagement bij deze groep patiënten, maar er zijn wel 

een paar specifieke aandachtspun-
ten die wij in dit artikel bespreken. 
We gaan achtereenvolgens in op het 
proces van vervroegde veroudering en 
twee bijzondere oorzaken van metabole 
ontregeling, namelijk verstoring van het 
slaap-waakritme en gebruik van psychofar-
maca.

Veroudering
Vergeleken met de algemene bevolking krijgen mensen met 
een verstandelijke beperking op jongere leeftijd gezondheids-
problemen. Vijftigers met een verstandelijke beperking zijn 
gemiddeld al even kwetsbaar als mensen van 75 tot 80 jaar in 
de algemene bevolking.5 Dat heeft verschillende redenen. Ten 
eerste geeft de patiënt klachten zelf niet altijd aan, waardoor 
diagnoses worden gemist. Ten tweede hebben sommige 
patiënten al vanaf de kinderleeftijd bepaalde beperkingen en 
gezondheidsproblemen, en hebben ‘gewone’ aandoeningen 
bij hen soms een andere onderliggende oorzaak. Door die 
levenslange comorbiditeit is er ook vaker sprake van poly-
farmacie en is de kans op interacties tussen verschillende 
middelen, bijvoorbeeld anti-epileptica, verhoogd.6,7 Daarnaast 
komen bij mensen met een verstandelijke beperking relatief 
vaak bepaalde risicofactoren voor die de kans op bijwerkingen 
vergroten; bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl met weinig 
bewegen en een ongezond voedingspatroon. Bekend is dat 
mensen met een lichte verstandelijke beperking vaker dan 
gemiddeld roken.8

Door al deze factoren hebben ouderen met een verstandelijke 
beperking een verhoogd risico op chronische ziekten zoals 
hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en obesitas.6 De preva-
lentie van obesitas is 24,4% (15,8% in de algemene bevolking), 
die van perifeer arterieel vaatlijden 17,4% (8,1% in de algeme-
ne bevolking).9 Er is geen valide epidemiologisch onderzoek 
uitgevoerd naar de prevalentie van bijvoorbeeld cerebrovascu-
lair accident (CVA), maar in een retrospectief onderzoek naar 
de prevalentie en incidentie van myocardinfarct en CVA bij 
ouderen met een verstandelijke beperking werd geen ver-
schil gevonden met de algemene bevolking. Wel tekenden de 
onderzoekers hierbij aan dat de kans op onderschatting groot 
was vanwege onderdiagnostiek.10

CASUS: ANDREAS
Andreas is een 53-jarige man met een matige verstandelijke beperking. 
Hij heeft een beperkte woordenschat en maakt geen zinnen. Andreas 
woont met 7 anderen in een voorziening voor beschermd wonen, waar 
hij 24 uur per dag ondersteuning krijgt. Op afstand zijn een gedrags-
kundige en een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) betrokken bij 
de zorg. Overdag gaat Andreas met veel plezier naar de dagbesteding. 
Als hij lichamelijke klachten heeft, maken zijn begeleiders zo nodig een 
afspraak bij u, als huisarts in de wijk, en u ziet hem ook in het kader van 
cardiovasculair risicomanagement (CVRM). 
Sinds zijn moeder enkele jaren geleden overleed, gebruikt Andreas 
risperidon. Ook rookt hij al zo’n 30 jaar 15 sigaretten per dag. Hij vindt 
roken fijn, want dat doet hij samen met zijn begeleider. Hij wil daarom 
niet stoppen. Bij het laatste CVRM-consult bleek zijn bloeddruk 150/84 
mmHg te zijn. Moet Andreas nu starten met een antihypertensivum?

 CVRM bij mensen met een 
 verstandelijke beperking
Jolanda Bisschop, Willeke Visser, Jan Boer

 
Foto: U
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Metabole ontregeling
Bij ouderen met een verstandelijke beperking kunnen twee 
bijzondere cardiovasculaire risicofactoren een rol spelen die 
in de algemene bevolking van ondergeschikt belang zijn, 
namelijk verstoring van het slaap-waakritme11 en antipsycho-
ticagebruik. Chronische verstoring van het slaap-waakritme 
kan leiden tot metabole ontregeling, obesitas en diabetes 
mellitus.12 Antipsychotica kunnen naast cardio- en cerebro-
vasculaire effecten ook hormonale bijwerkingen hebben, zoals 
hyperprolactinemie.

Gebruik van psychofarmaca
Ter behandeling van gedragsproblemen worden aan mensen 
met een verstandelijke beperking frequent antipsychotica, 
antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen 
voorgeschreven. Rond 2010 gebruikte in Nederland 30% van 
de mensen met een verstandelijke beperking een antipsychoti-
cum, waarvan 94% langer dan een jaar.13 Mogelijke bijwerkin-
gen van psychofarmaca zijn gewichtstoename, dyslipidemie, 
verstoring van de glucoseregulatie en een verhoogd risico op 
metabool syndroom. Mensen met een verstandelijke beper-
king lijken gevoeliger te zijn voor deze bijwerkingen.7 Dat kan 
samenhangen met etiologische factoren, zoals de gevoeligheid 
voor het ontwikkelen van obesitas bij het prader-willisyn-
droom. Ook kan een rol spelen dat polyfarmacie significant 
vaker voorkomt bij ouderen met een verstandelijke beperking 
(39,5%) dan in de algemene bevolking (18,1%).14

GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING
Gezamenlijke besluitvorming over de behandeling is even-
zeer van toepassing op patiënten met een verstandelijke be-
perking als op andere patiënten. Het beleid wordt in overleg 
bepaald, bij wilsonbekwame patiënten gebeurt dat overleg 
met de wettelijk vertegenwoordiger. Dit kan een curator zijn, 
een mentor, een schriftelijk gemachtigde of een echtgenoot, 
geregistreerde partner, andere levensgezel, ouder, kind, 
broer of zus. Complicerende factor bij het bepalen van het 
cardiovasculaire beleid is dat er geen risicoschattingsinstru-
ment bestaat specifiek voor mensen met een verstandelijke 
beperking en dat daar ook geen apart onderzoek naar gedaan 
is. Gezien de vervroegde veroudering, de verhoogde kans op 
metabole ontregeling en het frequentere gebruik van (psy-
cho)farmaca is het niet aannemelijk dat de SCORE-risico-
tabel uit de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanage-
ment onverkort van toepassing is op deze groep.13,15 Zonder 
zulk onderzoek is het moeilijk een goed advies te geven over 
het gebruik van de SCORE-risicotabel bij mensen met een 
verstandelijke beperking, bijvoorbeeld door een aantal jaren 
toe te voegen aan de risicoleeftijd.
Als eenmaal besloten is tot een bepaalde behandeling, is 
nauwlettende aandacht voor bijwerkingen vereist. Patiënten 
met een verstandelijke beperking uiten zulke klachten zelden 
spontaan en voor begeleiders in de woonvoorziening zullen 
de bijwerkingen vaak moeilijk te herkennen zijn. Bij leefstijl-
adviezen zijn specifieke aandachtspunten van belang, zowel 
ten aanzien van het leefstijladvies zelf [kader 1] als in de 
gespreksvoering [kader 2]. Zoals in [kader 2] vermeld staat, 
is het belangrijk meer tijd voor een consult te nemen. Ook 
kan overwogen worden hiervoor de praktijkondersteuner in 
te zetten, omdat die mogelijk meer tijd kan nemen voor een 
dergelijk gesprek.

BESCHOUWING
Er is weinig onderzoek gedaan naar cardiovasculair risicoma-
nagement bij mensen met een verstandelijke beperking. Om-
dat juist bij deze groep patiënten extra risicofactoren aanwezig 
zijn, is het belangrijk expliciet op die factoren te letten. Het 
gesprek hierover aangaan met de patiënt en diens omgeving 
(begeleiders, wettelijk vertegenwoordiger) vergt wel een extra 
inspanning. Dat geldt ook voor de gezamenlijke afweging in-
zake medicamenteuze behandeling. Hoe groot is het risico? Is 
behandeling zinvol, gezien de al aanwezige comorbiditeit? De 
behandeling zelf is hetzelfde als bij mensen zonder verstande-
lijke beperking, maar dat geldt niet voor de risicoschattingen, 
dus men kan gemotiveerd afwijken van de adviezen in de 
NHG-Standaard.

CONCLUSIE
Ook mensen met een verstandelijke beperking lopen cardio-
vasculaire risico’s; het is belangrijk dat huisartsen aandacht 
hebben voor die risico’s en ze gericht aanpakken. Daarbij 
moet men zich realiseren dat mensen met een verstandelij-
ke beperking sneller verouderen. Ook het risicoverhogende 

Tabel 

Verschillende niveaus van verstandelijke beperking1

Omschrijving Ontwikkelingsniveau IQ-score

Lichte verstandelijke beperking 7-12 jaar 51-70
Matige verstandelijke beperking 4-6 jaar 36-50
Ernstige verstandelijke beperking 1-4 jaar 21-35
Zeer ernstige verstandelijke beperking 0-2 jaar 0-20 

DE KERN
	■ Specifieke cardiovasculaire risicofactoren bij mensen 

met een verstandelijke beperking zijn vervroegde verou-
dering, metabole ontregeling en frequenter gebruik van 
psychofarmaca.

	■ Gezamenlijke besluitvorming impliceert vaak betrokken-
heid van een wettelijk vertegenwoordiger.

	■ Betrokkenheid van begeleiders, vertegenwoordigers en 
zorgprofessionals bij de medicamenteuze en niet-medi-
camenteuze aanpak van risicofactoren is onmisbaar.

HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2020



75maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

effect van psychofarmaca moet worden meegewogen. Het is 
van groot belang om in het besluitvormingsproces niet alleen 
de patiënt, maar ook diens omgeving (begeleiding, wettelijk 

vertegenwoordiger) te betrekken. Mensen met een verstande-
lijke beperking zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar, en daardoor 
nog meer dan anderen afhankelijk van betrouwbare personen 
in hun omgeving. Het is goed laagdrempelig te overleggen 
met andere betrokken zorgprofessionals of te verwijzen naar 
een AVG. ■

De literatuurlijst staat bij dit artikel op www.nhg.org.

KadER 1  
aandaCHTSPunTEn BIJ lEEFSTIJladVIES
Betrek de patiënt bij het beleid

	■ de patiënt heeft weinig tot geen inzicht in de relatie 
tussen leefstijl en gezondheid (intrinsieke motivatie 
ontbreekt).

	■ de patiënt heeft beperkte financiële middelen.
	■ Probeer de motivatie te bevorderen door externe 

prikkels (beloningssysteem).
	■ Geef complimenten wanneer de patiënt een stap 

heeft gezet, ook al is die stap maar klein (expliciete 
bekrachtiging).

	■ Gebruik als insteek zaken die belangrijk zijn in het 
dagelijks leven van de patiënt.

Betrek de omgeving/woonvoorziening bij het beleid
	■ meer bewegen vraagt inzet van de begeleiders.
	■ Stoppen met roken vraagt inzet van begeleiders (in 

plaats daarvan op andere momenten aandacht en 
nabijheid bieden).

	■ Veranderingen in voeding vragen inzet van begelei-
ders (bijvoorbeeld ander inkoopbeleid).

	■ leefstijlveranderingen vragen ook aanpassing van 
medebewoners (bijvoorbeeld andere huisregels).

Betrek andere professionals bij het beleid
	■ Psychofarmaca verhogen het cardiovasculair risico; 

vraag een aVG of afbouwen wenselijk en mogelijk is.
	■ Vraag zo nodig een diëtist of gedragsdeskundige om 

motivatie en inzicht bij de patiënt en diens begelei-
ders te vergroten.

	■ Verwijs de patiënt zo nodig via de nVaVG naar een 
aVG-poli (nvavg.nl/zoek-een-polikliniek-op-de-kaart).

KadER 2 
aandaCHTSPunTEn In dE GESPREKS VOERInG

	■ Check voorafgaand aan het consult of de patiënt 
weet waarvoor hij komt.

	■ neem meer tijd voor een consult, zodat alles rustig 
besproken kan worden.

	■ Houd rekening met het niveau van functioneren (zie 
[tabel]) en pas hier het taalgebruik en ondersteuning 
in de communicatie op aan.

	■ Houd rekening met een lager emotioneel dan cog-
nitief functioneren, het verschil tussen ‘kunnen’ en 
‘aankunnen’. Bij een laag emotioneel functioneren is 
sprake van moeite met het reguleren van de eigen 
emoties en het interpreteren van de emoties van an-
deren. Zo is er vaak sprake van verbale overschatting.

	■ maak bij de uitleg gebruik van hulpmiddelen, zoals 
pictogrammen (vooral effectief bij mensen met een 
matige verstandelijke beperking) of een map met 
eenvoudige plaatjes en uitleg over het lichaam (bij 
mensen met een lichte verstandelijke beperking).

	■ Bespreek niet te veel onderwerpen in 1 consult. Geef 
per consult beperkte informatie, zodat het voor de 
patiënt overzichtelijk blijft.

	■ Kies voor kleine stappen om te veranderen, die voor 
de patiënt concreet genoeg zijn om te begrijpen 
(kies voor de korte termijn, zodat de patiënt dat kan 
overzien).

	■ maak afspraken concreet, schrijf deze bijvoorbeeld 
op.

	■ Controleer of de boodschap is aangekomen door 
terug te vragen.

	■ Betrek ook de begeleider en/of wettelijk vertegen-
woordiger bij het gesprek.

CASUS: ANDREAS (VERVOLG)
Om het cardiovasculair risicoprofiel te bepalen, moeten volgens de 
NHG-Standaard de voorgeschiedenis, familieanamnese, lichamelijke 
activiteit, gemiddelde bloeddruk, BMI en het lipidenspectrum in kaart 
worden gebracht. Dit heeft echter geen toegevoegde waarde wanneer 
vooraf al duidelijk is dat eventuele risicofactoren niet behandeld zullen 
worden. Andreas’ cholesterolwaarden blijken normaal en volgens de 
SCORE-risicotabel valt hij nog niet in de risicogroep. Wel bespreekt u 
met Andreas en zijn begeleider dat het nodig zal zijn de bloeddruk te 
blijven controleren en dat leefstijlveranderingen wellicht noodzakelijk 
zijn. U spreekt af dat zij de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.
Vanwege de mogelijke metabole bijwerkingen van de psychofarmaca 
die Andreas gebruikt, spreekt u af dat u hem ook hierop zult onderzoe-
ken. Daarbij is het de vraag of Andreas de risperidon nog steeds nodig 
heeft. Omdat u hier geen ervaring mee heeft, overlegt u met de AVG.

Bisschop J, Visser W, Boer J. CVRM bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Huisarts Wet 2020;63(10):73-5. DOI:10.1007/s12445-
020-0847-7.
Talant Zorg en Ondersteuning, Heerenveen: J. Bisschop, arts voor 
verstandelijk gehandicapten: j.bisschop@talant.nl. Expertisecentrum 
Zuidwester, Middelharnis: W.N. Visser, arts voor verstandelijk gehan-
dicapten. Huisartsenpraktijk ’t Voorhuis, Drachten, J. Boer, huisarts. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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COVID-19 is een nieuwe ziekte die zich op verschillende 
manieren kan presenteren. Omdat de huisarts naar ver-
wachting de overgrote meerderheid van de patiënten zal 
behandelen, bespreken we aan de hand van de literatuur en 
enkele casussen verschillende uitingsvormen die zich in de 
huisartsenpraktijk kunnen presenteren.

Na de eerste, hevige confrontatie met de COVID-19-pande-
mie pakken ook de huisartsen in Nederland geleidelijk weer 
de normale zorg op. Een tijdlang was alle aandacht gericht 
op de 10% van de COVID-19-patiënten die ernstige klachten 
kreeg, maar nu het stof een beetje is neergedaald blijkt dat de 
meeste mensen die besmet zijn met het SARS-CoV2-virus 
geen of slechts lichte griepachtige klachten ontwikkelen.1 In 
dit artikel gaan we in op de niet-ernstige patiënten met wie we 
in de huisartsenpraktijk vooral te maken hebben. COVID-19 
is een nieuwe ziekte en we weten niet goed wat we kunnen 
verwachten. Om meer inzicht te krijgen in deze nieuwe 
patiëntengroep hebben we in PubMed naar artikelen ge-
zocht die beschreven wat er tot op dat moment (23 juli 2020) 
bekend was over milde en asymptomatische presentatie van 
COVID-19. De opdracht ‘COVID AND [Mild OR Asymp-
tomatic]’ leverde ruim 1000 artikelen op. Opvallend was dat 
een bijzonder groot deel van deze artikelen betrekking had op 
geselecteerde groepen (kinderen, zwangeren) of op specifieke 
vraagstellingen (laboratoriumafwijkingen, tests). We exclu-
deerden artikelen die niet specifiek gingen over mensen met 
milde klachten en niet representatief waren voor de Neder-
landse huisartsenpraktijk, en selecteerden uit de overgebleven 
artikelen de meest relevante.

HET KLASSIEKE BEELD VAN COVID-19
COVID-19 is de bekendste en ook de ernstigste uitingsvorm 
van een SARS-CoV2-infectie. Het beeld lijkt op influenza, met 
onder andere koorts (44-98%), hoesten (69-82%) en dyspneu 
(19-64%).1-3 Kenmerkend voor een SARS-CoV2-besmetting is 
de acute respiratoire nood die soms onverwacht binnen enkele 
uren ontstaat en waarvoor de patiënt met spoed moet worden 
ingestuurd.4 Het is dan aan de huisarts om het ziektebeeld tij-
dig te herkennen en zo nodig te verwijzen. Vlak voorafgaand 
aan de respiratoire nood kunnen verschillende aspecifieke 
symptomen optreden, zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoest 
en moeheid. Regelmatig ervaren patiënten zelf geen dyspneu, 
maar zijn de saturatie en de ademfrequentie sterk afwijkend. 
Blijf de patiënt daarom bij een vermoeden van COVID-19 
frequent monitoren, laat hem laagdrempelig contact opnemen 

als de klachten veranderen en overleg bij de geringste twijfel 
met de longarts.4

DE MILDE PRESENTATIE VAN COVID-19
In onze casussen waren de uitingsvormen van het virus relatief 
mild of aspecifiek, en konden samen maar ook geïsoleerd 
voorkomen.1 Nu de zorg in de huisartsenpraktijk weer wordt 
opgestart, zullen we dit soort patiënten vaker tegenkomen. 
Zoals bleek bij de 54-jarige vrouw kunnen jongere patiënten 
relatief milde en aspecifieke, maar langdurige klachten over-
houden aan een besmetting. Vooral langerdurende vermoeid-
heid en moeite met concentreren of lusteloosheid, zoals die 
ook optreden na een Borrelia- of epstein-barrvirusinfectie, 
lijken regelmatig voor te komen. In de literatuur wordt de 

COVID-19 in de  huisartsenpraktijk
Pelle Kloos, Just Eekhof

EEN 54-JARIGE VROUW MET ASTMA
Een 54-jarige vrouw, bekend met astma, belt de huisarts  vanwege 
algehele malaise, een drukkend gevoel op de borst en dyspneu. De 
huisarts overweegt een corona-infectie en vraagt of zij naar het 
coronaspreekuur van de huisartsenpost wil komen. Patiënte is stabiel 
(geen koorts, CRP 22 mg/l, saturatie 99%) en de diagnose luidt ‘virale 
bovensteluchtweginfectie’. De coronatest blijkt na 2 dagen negatief.
Een week later belt de vrouw opnieuw vanwege toenemende dyspneu. 
Ze heeft geen koorts. Op de coronapost luidt de diagnose ‘astma-exa-
cerbatie bij een bovensteluchtweginfectie’ en patiënte krijgt prednison, 
amoxicilline en salbutamol. Opnieuw wordt een coronatest afgenomen, 
die na 2 dagen positief blijkt. De dyspneu neemt na enkele dagen 
af, maar de vrouw ontwikkelt klachten van ernstige vermoeidheid en 
hoofdpijn die wekenlang aanhouden. De huisarts overlegt met specia-
listen, maar kan geen behandeling bieden naast de reeds ingeschakel-
de ondersteuning.

EEN 30-JARIGE VROUW MET KRIEBELHOEST
Een 30-jarige vrouw zonder bekende comorbiditeit belt de praktijk van-
wege kriebelhoest. Zij heeft geen andere klachten of koorts. Omdat me-
vrouw werkzaam is in de zorg, besluit de huisarts in overleg met de GGD 
een coronatest te doen. Deze blijkt na 2 dagen positief. De vrouw heeft 
geen kriebelhoest meer, maar bemerkt wel verlies van reuk en smaak. 
Na 4 weken keert zowel de smaak- als de reukzin geleidelijk terug.

EEN 40-JARIGE MAN MET VERKOUDHEIDSKLACHTEN
Een 40-jarige man, praktiserend huisarts zonder enige comorbiditeit, 
heeft in de ochtend lichte verkoudheidsklachten: een kuchje en kriebel 
in de neus. In de praktijk is de afspraak dat men bij verkoudheidsklach-
ten eerst telefonisch overlegt en niet naar de praktijk komt. Bij navraag 
is patiënt niet ziek en heeft hij geen koorts of andere klachten. Omdat 
hij huisarts is, kan hij in overleg met de GGD direct getest worden op 
het SARS-CoV2-virus. De volgende dag zijn de geen klachten verdwe-
nen. Na 2 dagen blijkt de coronatest positief en volgt contactonder-
zoek, maar de GGD kan geen duidelijke besmettingsbron identificeren. 
Na 1 week hervat de huisarts zijn werkzaamheden.
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verklaring vooralsnog gezocht in een sterke activatie van het 
immuunsysteem.5-7 Op basis van de kennis over andere virus-
infecties (EBV) neemt men aan dat de prognose bij langdurige 
moeheid en gebrek aan energie gunstig is en dat die klachten 
op den duur verdwijnen. Maar omdat COVID-19 een nieuwe 
ziekte is, weet men dat niet zeker. Vooralsnog is er nog maar 
weinig bekend over het verdere beloop bij COVID-patiënten in 
de eerste lijn en over hun behoefte aan ondersteuning daarbij. 
In de recent uitgebrachte richtlijnen zoals Leidraad nazorg 
voor IC-patiënten met COVID-19 van de Federatie Medisch 
Specialisten en de Handreiking voor de zorg van post- COVID-
19-patiënten staan enkele adviezen.8-10 Zoals onze eerste casus 
laat zien, hebben noch huisartsen noch specialisten een goede 
oplossing voor eventuele nazorgproblemen. Een duidelijke 
curatieve behandeling is niet voorhanden en het beleid is ge-
richt op symptomatisch behandelen en laagdrempelig contact 
onderhouden. Voor lichamelijke en psychische ondersteuning 
wordt een beroep gedaan op bijvoorbeeld thuiszorg voor 
huishoudelijke taken en op andere eerstelijns zorgprofessio-
nals. Dat geldt ook voor patiënten met het post-ic-syndroom, 
die na een ic-opname langdurig klachten houden maar die 
niet in aanmerking komen voor specialistische of geriatrische 
revalidatie.11 Voor mensen met langdurig ernstige lichamelijke 
en cognitieve klachten zoals kortademigheid, conditieverlies, 
verzwakte spieren en geheugenproblemen, die moeite hebben 
met dagelijkse activiteiten en die moeizaam herstellen, is sinds 
juli 2020 paramedische ‘herstelzorg’ beschikbaar. Deze herstel-
zorg bestaat meestal uit fysio- of oefentherapie, diëtetiek, ergo-
therapie en/of logopedie.12 Zolang de juiste kennis ontbreekt, 
kunnen we ons slechts richten op het herkennen, begeleiden en 
eventueel symptomatisch behandelen van deze patiënten.
Zoals de casus van de 30-jarige vrouw illustreert, kan 
 COVID-19 ook leiden tot anosmie (verlies van de reukzin) 
en dysgeusie (verlies van de smaakzin). Zulke klachten zien 
we normaal gesproken zelden in de huisartsenpraktijk, maar 

22-68% van de patiënten met COVID-19 ontwikkelt ze 
uiteindelijk.13 Anosmie en dysgeusie komen zelden geïsoleerd 
voor en zijn zelden de eerst ervaren klachten; regelmatig blijkt 
er een periode van hoesten of keelpijn aan voorafgegaan te 
zijn.14 Beide klachten kunnen langdurig aanhouden voordat ze 
langzaam uitdoven.
Milde COVID-19 kan zich presenteren met minder kenmerken-
de symptomen, die ook bij andere aandoeningen veel voorko-
men. Het is een nieuwe ziekte, we zijn pas kort geleden voor het 
eerst geconfronteerd met SARS-CoV2-infecties, dus mogelijk 
zijn er meer symptomen of problemen aan toe te schrijven – er 
zijn berichten dat het virus bij kinderen kawasaki-achtige klach-
ten kan veroorzaken.15 De toekomst zal moeten uitwijzen welke 
problemen het SARS-CoV2-virus nog meer kan veroorzaken.

DE ASYMPTOMATISCHE PRESENTATIE VAN COVID-19
De literatuur vermeldt sterk wisselende percentages 
 COVID-1 9-patiënten met milde klachten, van 9,2 tot 69%, 
maar in elk geval ontwikkelt een aanzienlijk percentage hele-
maal geen klachten (een systematische review rapporteert 
15,6%).16-18 In een verpleeghuis in de Verenigde Staten werden 
na 1 bewezen besmetting alle bewoners preventief getest op 
het SARS-CoV2-virus en bleek 57% van de positief geteste 
patiënten asymptomatisch te zijn.19 Zeven dagen later had 77% 
van de asymptomatische patiënten alsnog symptomen ontwik-
keld, de overige 23% ontwikkelde helemaal geen symptomen. 
De hoeveelheid viraal RNA bij symptomatische patiënten 
verschilde niet van die bij asymptomatische patiënten. 
In een Japans onderzoek naar SARS-CoV2-infecties op een 
cruiseschip bleek dat 32% van de besmette opvarenden de ge-
hele observatieperiode asymptomatisch bleef, ondanks dat bij 

DE KERN
	■ Veruit de meeste COVId-19-patiënten ontwikkelen 

geen of slechts lichte klachten; zij zullen niet bij de 
longarts komen, maar vooral door de huisarts bege-
leid worden.

	■ Blijf patiënten bij een vermoeden van COVId-19 
frequent monitoren en overleg bij de geringste twijfel 
met de longarts.

	■ de ongeveer 16% van de besmette patiënten die in 
het geheel geen klachten ontwikkelt, draagt mogelijk 
voor een groot deel bij aan de verspreiding van het 
virus.

	■ Het is goed mogelijk dat door het SaRS-CoV2-virus 
naast het bekende ziektebeeld van moeheid en ver-
lies van reuk en smaak nieuwe ziektebeelden zullen 
verschijnen, zoals cardiale restklachten.

milde COVId-19 kan zich presenteren met minder kenmerkende 
symptomen, die ook bij andere aandoeningen veel voorkomen. Van de 
vrouw op de foto was op dat moment onbekend of zij COVId-19 had.
 Foto: Margot Scheerder
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ruim de helft van hen afwijkingen op de CT-beelden zichtbaar 
waren.20 De symptomen lijken dus niet onlosmakelijk verbon-
den met de mate waarin het lichaam is aangedaan. Onderzoek 
in een dorp in Italië liet zien dat 40-45% van de positief geteste 
patiënten asymptomatisch was. Geen van de asymptomatische 
patiënten ontwikkelde alsnog klachten en sommigen klaarden 
het virus in de loop van de onderzoeksperiode. Bij een tweede 
testronde bleek uit bron- en contactonderzoek dat een deel 
van de nieuwe positief geteste patiënten besmet was door deze 
asymptomatische patiënten. Ook deze onderzoekers von-
den geen verschil in de hoeveelheid viraal RNA in de neus.21 
Aangenomen wordt dat in een jonge en gezonde populatie 
het aandeel asymptomatische patiënten groot is. Aangezien 
de hoeveelheid viraal RNA, en daarmee de besmettelijkheid, 
niet lijkt af te hangen van de ernst van de symptomen, dragen 
asymptomatische patiënten mogelijk voor een groot deel 
bij aan de verdere verspreiding van het virus.2,20,21 Hoesten, 
niezen, schreeuwen, praten en zingen vergroten de kans op 
overdracht van het virus via aerosolen, maar bij sommige 
besmettingen lijkt ook een andere transmissieroute een rol te 
spelen.22 Het blijft dus erg belangrijk het RIVM-advies ter har-
te te nemen en ook bij asymptomatische patiënten persoonlijk 
beschermingsmateriaal te dragen wanneer de afstand kleiner 
is dan 1,5 meter, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek.23

TRIAGE
In onze derde casus was de 40-jarige huisarts verrassend 
genoeg besmet geraakt zonder duidelijke besmettingsbron. 
Bij zijn werk had hij de 1,5 meter afstand en de persoonlij-
ke bescherming in acht genomen en toch werd hij besmet, 
mogelijk door een asymptomatische drager. Hieruit blijkt 
hoe verraderlijk de besmettingsroute kan zijn. De richtlijn 
om bij (lichte) verkoudheidsklachten niet naar de praktijk te 
komen maar te overleggen, pakte in dit geval goed uit. Als 
deze patiënt was gaan werken, had hij zonder het te weten 
patiënten of collega’s kunnen besmetten. De casus leert ons dat 
we bij de triage van patiënten niet voorzichtig genoeg kunnen 
zijn. Ook een patiënt met lichte verkoudheidsklachten kan een 
SARS-CoV2-infectie hebben. Door de overlap van sympto-
men met griep, verkoudheid en hooikoorts is triage op basis 
van de symptomen erg moeilijk [tabel]. Bij twijfel moet men 
deze patiënten zien op aparte spreekuren met persoonlijke 
beschermingsmaterialen.

BESCHOUWING
We weten heel goed dat niet elke hoestklacht een  pneumonie 
is waarvoor een longarts moet worden ingeschakeld. Met 

 COVID-19 is het niet anders. Huisartsen zullen wel degelijk pa-
tiënten met COVID-19 verwijzen naar de tweede lijn, maar ver-
uit de meesten zullen ze binnen de eigen praktijk diagnosticeren 
en begeleiden. De literatuur draagt nog steeds nieuwe inzichten 
aan, wat aangeeft dat we weinig weten over de pathofysiologi-
sche mechanismen en eventuele therapeutische aangrijpings-
punten van het virus. In de huisartsenpraktijk zullen we de 
komende periode steeds vaker aspecifieke klachten tegenkomen, 
zoals moeheid en verlies van reuk en smaak. In de literatuur zijn 
tot nog toe geen andere, nieuwe ziektebeelden beschreven, maar 
het is niet ondenkbaar dat we als gevolg van het SARS-CoV2-
virus wel nieuwe ziektebeelden zullen zien. Zeer recentelijk zijn 
bijvoorbeeld  ook cardiale restklachten beschreven.25 ■
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Tabel

Symptomen van COVID vergeleken met die van andere veelvoorkomen-
de aandoeningen

COVID Verkoudheid Griep Allergie

Koorts vaak zelden vaak soms 
Droge hoest vaak licht vaak soms 
Verlies van reuk en smaak soms vaak vaak vaak 
Kortademigheid soms niet niet vaak 
Hoofdpijn soms zelden vaak soms 
Spierpijn soms licht vaak niet
Keelpijn soms vaak soms niet
Moeheid soms soms vaak soms 
Diarree zelden niet soms niet
Loopneus zelden vaak soms vaak 
Niezen niet vaak soms vaak 

Duur klachten 7-25 dagen 7-14 dagen < 14 dagen paar weken

Bronnen: World Health Organisation, Centers for Disease Control & Prevention, American 
College of Allergy, Asthma and Immunology.24

lees meer over COVId-19 in ons dossier op henw.org.
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Claudicatio intermittens

1. De incidentie en prevalentie van 
chronisch obstructief perifeer arte-
rieel vaatlijden (PAV) zijn ongeveer 
gelijk bij mannen en vrouwen. Wat 
geldt hierbij voor het ontwikkelen 
van klachten van claudicatio inter-
mittens (etalagebenen)? 
a. Mannen hebben hier vaker last 

van.
b. Vrouwen hebben hier vaker last 

van.
c. Mannen en vrouwen hebben hier 

evenveel last van.

2. Door welke aandoening kan de 
uitslag van een enkel-armindex (EAI) 
ten onrechte hoog zijn:
a. Hypercholesterolemie
b. Hypertensie
c. Diabetes mellitus
d. Roken

3. Van welke onderliggende aandoening 
is PAV meestal een uiting?
a. Diabetes mellitus
b. (Familiaire) hypercholesterolemie
c. Gegeneraliseerde atherosclerose

4. Bij meneer Mutsaers, 58 jaar, heeft de 
huisarts de diagnose PAV gesteld en 
looptraining voorgeschreven. Meneer 
Mutsaers vraagt wanneer hij hiervan 
effect kan verwachten, zodat hij weer 
langer en met minder pijn kan lopen. 
Welk antwoord is correct?
a. Na 2 weken is doorgaans al verbe-

tering te merken.
b. Na 1 tot 2 maanden is doorgaans 

verbetering te merken.
c. Pas na ongeveer 3 tot 6 maanden is 

doorgaans verbetering te merken.

5. Aios en opleider voeren een leerge-
sprek over PAV. De opleider vraagt 
of controle van de EAI is aangewe-

zen, na start van gesuperviseerde 
looptherapie (GLT) en trombocyten-
aggregatieremmers. Welk antwoord 
is correct?
a. Nee, alleen controle van klinisch 

beeld
b. Ja, na 1 maand looptraining
c. Ja, na 3 maanden looptraining
d. Ja, jaarlijks

6. Bij mevrouw Da Souza, 58 jaar, meet 
de assistente de EAI vanwege het ver-
moeden op PAV. De uitslagen van de 
systolische bloeddruk zijn als volgt: 
rechterarm 158 mmHg, linkerarm 
150 mmHg, a. tibialis posterior en 
a. dorsalis pedis links 135 mmHg. 
Wat is de EAI aan het linkerbeen van 
mevrouw Da Souza?
a. 0,85 (135/158)
b. 0,88 (135/154)
c. 0,9 (135/150)

7. De heer Aziz, 70 jaar, heeft last van 
etalagebenen. De huisarts stelt vast 
dat er sprake is van PAV en hyperten-
sie. Hij gebruikt al jaren simvastatine 
vanwege hypercholesterolemie. De 
huisarts schrijft een trombocyten-
aggregatieremmer en GLT voor. Ook 
antihypertensieve therapie is aange-
wezen. Welk middel heeft in dit geval 
de voorkeur?
a. ACE-remmer
b. Bètablokker
c. Calciumantagonist
d. Diureticum

8. De heer Jurgens, 86 jaar, heeft al jaren 
perifeer arterieel vaatlijden. Hij klaagt 
over toenemende pijn in zijn rechter-
been, vooral ’s nachts. Bij onderzoek 
is het rechterbeen kouder, bleker en 
minder behaard dan links, en zijn aan 
de rechtervoet wat wondjes te zien. 

De pulsaties aan de voet zijn afwezig. 
Kracht en sensibiliteit zijn normaal. 
Van welke uitingsvorm van PAV is 
hier het meest waarschijnlijk sprake?
a. Claudicatio intermittens
b. Kritieke ischemie
c. Acute ischemie

 Foto Shutterstock

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

1a / 2c / 3c / 4c / 5a / 6a / 7a / 8b
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+

Ecg
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 12 

complexen te zien, de frequentie is dus 72/min, er is een 
regelmatig ritme.

2. As | De sterkst positieve afleiding is afleiding II (passend 
bij een as van + 60 graden). De meest iso-elektrische as 
is afleiding avL (avL verloopt onder een hoek van -30 
graden, een as loodrecht daarop past dus eveneens bij + 
60 graden). De as ligt dus in het normale kwadrant.  

3. P-top | Normaal. 
4. PQ-tijd | Niet afwijkend.
5. Q | Geen pathologische Q.
6. QRS | Normale voltages, slank. Geen R-progressie voor-

wand V1-4, dat is sterk afwijkend. Normaliter moet er 
zeker in V3 en V4 steeds meer R-activiteit zichtbaar zijn; 
dat is hier niet het geval.

7. ST-segment | Niet afwijkend.
8. T-top | T-top inversie V3-4. De T-top is namelijk positief 

bij een overwegend negatief complex.
9. QT-tijd | Normaal: < 400 mm en kleiner dan helft totale 

cyclusduur. 
10. Ritme | Positieve P-toppen voorafgaand aan QRS-com-

plexen en normale PQ-tijd: sinusritme.

Conclusie | Onwelwording, P-top iets breed in II en bifasisch in 
V3. Dat past bij late activatie van een van beide atria, mogelijk 
door verhoogde rechtsdrukken bij COPD of door atriumdila-
tatie door een andere oorzaak. Het kan ook om een normale 
variatie op het ecg gaan, zonder verdere structurele hartafwij-
king. Het ecg toont geen andere afwijkingen, ook geen LVH. 

2. DIAGNOSE EN BELEID
De cito-uitslag van de high-sensitive troponine T-bepaling 
(via het ziekenhuislaboratorium bepaald, de huisartsenpost 
bevindt zich inpandig) blijkt met 3 ng/ml ver onder de af-
kapwaarde te liggen. De lage waarde gecombineerd met de al 
15 uur bestaande aspecifieke klachten (die ook niet lijken op 
de klachten van de eerdere episode van myocardinfarcering) 
rechtvaardigen een expectatief en geruststellend beleid. Het op 
het ecg zichtbaar doorgemaakte voorwandinfarct is bekend, 
en is onveranderd in vergelijking met een ouder ecg van de 
patiënt. Pijnstilling en controle bij de eigen huisarts in ver-
band met een neuropatisch pijnpatroon worden afgesproken. 

Conclusie | Doorgemaakt infarct voorwand blijkt na vergelij-
king met een eerder ecg niet nieuw te zijn. Ook de T-top-in-
versie is onveranderd. Er is sprake van een onveranderd ecg 
met tekenen van een doorgemaakt oud anteroseptaal infarct, 
zoals bekend bij patiënt. ■

Antwoord ecg ‘Schouderpijn’

Uw diagnose

Een 92-jarige vrouw, met hypertensie, atriumfibrilleren en 
niet-rokend, presenteert zich sinds een jaar frequent op het 
spreekuur in verband met fors jeukende, erythemateuze, 
opengekrabde papels en nodi op beide onderarmen/handen 
en later ook op beide benen. Wat is uw diagnose?
1. Prurigo nodularis
2. Papuleus eczeem 
3. Pruritus 
4. Erythema nodosum

➤   Het antwoord leest u op pagina 90 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Jeukende zwellingen op 
beide handen’)

Met dank aan: Felicia van Berkel, huisarts in opleiding en 
Petra Dikrama, dermatoloog Erasmus MC.
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Jeukende zwellingen op beide handen
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Rosacea is een chronische huidaandoening met erytheem, 
teleangiëctastieën en papulopustels, meestal in het cen-
trale deel van het gelaat, die in de regel na het 30e levens-
jaar optreedt en met remmissies en exacerbaties verloopt. 
Redenen om de huisarts te consulteren zijn doorgaans 
cosmetische bezwaren, klachten over branderige pijn en 
vragen over het beloop. De herziene NHG-Behandelrichtlijn 
Rosacea geeft aanbevelingen over de diagnostiek en het 
beleid bij volwassenen met rosacea. 

De pathogenese van rosacea is onduidelijk. Betrokken zijn 
genetische factoren, een ontregeld afweersysteem, neurovas-
culaire disregulatie, omgevingsfactoren en micro-organismen 
(zoals Demodex folliculorum). De diagnose rosacea wordt 
niet histologisch gesteld, maar op basis van klinische kenmer-
ken [kader]. In zeldzame gevallen, voornamelijk bij oudere 
mannen, ontstaan phymateuze veranderingen door hyperpla-
sie van talgklieren en bindweefselvorming van de neus. Er is 
weinig bekend over het beloop en de prognose van rosacea. 

LOKALE BEHANDELING
Het beleid bij rosacea met papels en/of pustels in de huisart-
senpraktijk bestaat aanvankelijk uit voorlichting, niet-medi-
camenteuze adviezen en lokale medicamenteuze behandeling. 

De belangrijkste niet-medicamenteuze adviezen zijn: be-
scherming van de huid door gebruik van zonnebrandcrème, 
niet-irriterende cosmetica, goed hydraterende niet-vette 
crème (zoals cetomacrogol- of lannettecrème) en vermijden 
van duidelijke triggers. Deze adviezen zijn vooral gebaseerd 
op consensus.
Van de lokale middelen is het werkingsmechanisme bij 
rosacea niet goed bekend. Waarschijnlijk spelen voornamelijk 
anti-inflammatoire en immunosuppressieve effecten een rol. 
Met metronidazol is de meeste ervaring opgedaan in de huis-
artsenpraktijk. Ook azelaïnezuur is al langere tijd beschikbaar. 
Nieuw in deze behandelrichtlijn zijn ivermectine en brimo-
nidine. Ivermectine kan een goed alternatief zijn wanneer 
metronidazol of azelaïnezuur na 8 tot 12 weken onvoldoende 
effectief blijken te zijn. Wanneer erytheem onvoldoende 
verdwijnt of op de voorgrond staat, kan ook brimonidinegel 
worden gegeven. Brimonidine heeft een tijdelijk vasocon-
strictief effect op de dermale vaten, waardoor het erytheem 
vooral gedurende 3 tot 6 uur afneemt, waarna het effect weer 
vermindert. Het nadeel is dat bij ongeveer 10 tot 20% van de 
patiënten juist een verergering van het erytheem optreedt. 
Een andere optie voor behandeling van chronisch erytheem of 
teleangiëctastieën is lasertherapie door een erkende huidthe-
rapeut. Er is maar zeer beperkt onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van lasertherapie. In de dagelijkse praktijk zien we 
vooral een goed effect op teleangiëctastieën. Meestal volstaan 
1 tot 3 behandelingen.

BEHANDELING MET ORALE ANTIBIOTICA
Orale antibiotica zijn geïndiceerd wanneer lokale  middelen 

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Rosacea
Miranda Kurver, Monique Verduijn

Rosacea treedt meestal op in het centrale deel van het gelaat. 
 Foto: Shutterstock

DIAGNOSE
Stel de diagnose rosacea op basis van klinische ken
merken, bij aanwezigheid van minstens 1 van de vol
gende kenmerken:

	■ persisterende aanwezigheid van centrofaciaal ery
theem dat periodiek kan verergeren

	■ phymateuze veranderingen

of bij aanwezigheid van minstens 2 van de volgende 
kenmerken:

	■ flushing (plotselinge roodheid gezicht die minstens 5 
tot 10 minuten aanhoudt)

	■ papels en pustels
	■ teleangiëctastieën
	■ oculaire manifestaties (teleangiëctastieën ooglid

randen, conjunctivale injectie, cornea infiltraten, 
scleritis en sclerokeratitis)

naast de kenmerken uit de tabel kunnen ook klachten 
optreden als branderigheid, prikkend gevoel, oedeem 
en/of droog gevoel van de huid.

OKTOBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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onvoldoende effectief zijn. De precieze werking van anti
micro biële middelen bij rosacea is niet bekend. Het mechanis
me berust waarschijnlijk op immunomodulerende en antiin
flammatoire effecten.
Doxycycline 100 mg is eerste keus. Er is langdurige behande
ling van rosacea nodig, 12 tot maximaal 16 weken, net als bij 
de behandeling van acne. Andere antibiotica of ‘gewone’ tetra
cycline bevelen we niet meer aan in de eerste lijn. Overweeg 
doxycycline 40 mg met gereguleerde afgifte bij gastrointesti
nale bijwerkingen. 
Wanneer deze behandelingen onvoldoende effectief zijn, kan 
de dermatoloog andere antibiotica of isotretinoïne (offlabel) 
overwegen.

TOT SLOT
Rosacea is een chronische huidaandoening waarbij de patiënt 
veel hinder kan ervaren en die lastig te behandelen is. Deze 
behandelrichtlijn geeft de huisarts meer behandelmogelijkhe
den. Het effect van de langdurige behandelingen kan pas na 
langere tijd (minstens 8 weken) worden beoordeeld. Goede 
begeleiding, voorlichting, overleg met de patiënt en samen
werking met de dermatoloog en huidtherapeut zijn hierbij 
belangrijk. ■

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

Benieuwd naar het verhaal achter dit artikel? Beluister de podcast via 
www.huisartspodcast.nl/henw.

Kurver MJ, Verduijn MM. Herziene NHG-Behandelrichtlijn Rosacea. 
Huisarts Wet 2020;63(10):85-6. DOI:10.1007/s21445-020-0851-y. 
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling 
en wetenschap: M.J. Kurver, senior wetenschappelijk medewerker: 
 m.kurver@nhg.org; dr. M.M. Verduijn, apotheker en senior wetenschap-
pelijk medewerker.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Vincent van Vugt kreeg eind augustus de NHG-Weten-
schaps  prijs 2020 voor zijn artikel over vestibulaire revalida-
tie bij duizeligheid. Dit artikel verscheen eind vorig jaar in 
de British Medical Journal. H&W-hoofdredacteur Ivo Smee-
le zocht Vincent van Vugt thuis op om hem persoonlijk de 
prijs te overhandigen. Naast een cheque en een sculptuur 
mag de prijswinnaar dit najaar een presentatie geven op 
het jaarlijkse congres van de North American Primary Care 
Research Group in Chicago.

Ivo Smeele: ‘We kijken als jury altijd naar originaliteit, ge
bruikte methoden, goede uitvoering en natuurlijk het meest 
naar relevantie voor de dagelijkse praktijk. Met dit onder
zoek zat dat wel goed. De onderzoekers bekeken of de in 
de NHGStandaard Duizeligheid geadviseerde vestibulaire 
revalidatie als ehealth kon worden aangeboden aan patiënten 

met langdurige klachten van duizeligheid. En of dit dan ook 
werkt. De Amsterdamse VUMConderzoekers werkten hard 
om patiënten te vinden en te volgen. Ook zijn zij goed op de 
implementatie ingegaan. Het lijkt erop dat deze interventie 
ook daadwerkelijk binnenkort beschikbaar zal zijn.’
De publicatie van het artikel in het toonaangevende Britse 
tijdschrift de British Medical Journal is volgens Ivo  Smeele 
een eer die niet veel huisartsonderzoekers ten deel valt. 
‘Volgens velen is dit de Nederlandse huisartsgeneeskundige 
top publicatie van het afgelopen jaar.’ Van Vugt won ook de 
SBOHacademiseringsprijs voor beste aioto (huisarts in oplei
ding tot onderzoeker).

ÉÉN INTERNATIONALE PUBLICATIE PER JAAR 
De NHGWetenschapsprijs is een prijs voor huisartsen die 
voorlopers zijn in innovatieve en toepasbare wetenschap. De 
prijs wordt uitgereikt voor het beste internationaal gepubli
ceerde artikel met een huisarts als eerste auteur. Alle univer
siteiten en het Nivel mogen ieder 1 internationale publicatie 
uit de afgelopen 12 maanden inzenden. Dit jaar werden 8 
publicaties ingezonden die volgens Ivo Smeele allemaal van 
hoge kwaliteit waren, maar heel verschillend qua design, 
onderwerp en uitvoering. Naast Ivo Smeele zaten huisartsen 
Wim Opstelten en Iris Wichers in de jury. ■

NHG-Wetenschapsprijs 2020 voor artikel 
Vestibulaire revalidatie bij duizeligheid
Susan Umans

HUISARTS EN WETENSCHAP OKTOBER 2020

Lees ook het interview met Vincent van Vugt op pagina 
95 en het online nieuwsbericht op www.henw.org met alle 
inzendingen voor de NHG-Wetenschapsprijs 2020.



87

Nieuws

maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

Infecties met spoelwormen (Ascaris lumbricoides) komen ook 
in Nederland veelvuldig voor, maar geven zelden klachten 
zodat de huisarts maar weinig mensen met deze aandoening 
ziet. Bij kinderen in tropische gebieden is de ziektelast van 
spoelwormen evenwel hoog. De auteurs van deze cochranere-
view bekeken de effectiviteit en veiligheid van middelen tegen 
Ascaris lumbricoides bij kinderen en volwassenen wereldwijd. 
Zij concluderen dat eenmalige doseringen van albendazol, 
mebendazol en ivermectine zeer effectief zijn en dat er geen 
verschillen zijn tussen deze middelen onderling.

De NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties adviseert in voor-
komende gevallen een driedaagse kuur met mebendazol 100 
mg 2 dd, mede vanwege de ervaring met dit middel. Dit advies 
is conform de registratietekst en het Farmacotherapeutisch 
Kompas. Onderzoek met deze dosering van mebendazol wordt 
in de behandelrichtlijn echter niet beschreven. De auteurs van 
een recente cochranereview bekeken de effectiviteit en veilig-
heid van albendazol, mebendazol en ivermectine bij kinderen 
en volwassenen met een bewezen Ascaris lumbricoides-in-
fectie. De genezingspercentages bleken bij al deze middelen 
hoog, ook bij eenmalige dosering.
De reviewers includeerden 30 randomized controlled trials 
met in totaal 6442 patiënten uit Afrika, Azië en Centraal- of 
Zuid-Amerika. De leeftijd van de patiënten liep uiteen van 28 
dagen tot 82 jaar. Bij een aanzienlijk deel van de trials was er 
kans op bias, onder andere door ontbreken van blindering, 
ontbrekende uitkomstgegevens of selectieve rapportage. Het 
primaire eindpunt van de review was het genezingspercentage 
dat werd vastgesteld met parasitologisch onderzoek van de 
feces. Het secundaire eindpunt betrof de egg reduction rate 
(ERR): het aantal wormeieren in de feces na behandeling 
gedeeld door het aantal voor de behandeling. Daarnaast keken 
de auteurs naar bijwerkingen.
In de trials met albendazol leidde een eenmalige dosis van 400 
mg in 93% van de gevallen tot genezing. Met een eenmalige 
gift van 500 mg mebendazol en ivermectine in een dosering 
van 100 tot 400 microgram/kg lichaamsgewicht bedroegen de 
genezingspercentages respectievelijk 97 en 90%. De effectivi-
teit van meerdere giften met albendazol en meerdere giften 
mebendazol (overwegend 2 dd 100 mg gedurende 3 dagen, 
zoals in de NHG-Behandelrichtlijn) werd in de trials eveneens 
onderzocht, maar deze dosering veranderde het genezings-
percentage niet noemenswaardig. Bij de patiënten die een 
placebo kregen was de kans op genezing (bepaald na 14 tot 60 
dagen) met 16% aanzienlijk lager. De auteurs berekenden dat 
een eenmalige actieve behandeling de genezingskans met een 

factor 6,29 deed toenemen (95%-BI 3,91 tot 10,12). De kans op 
falen van de behandeling met een eenmalige dosis bedroeg 0,0 
tot 30,3 % in de trials met albendazol; 0,0 tot 22,2 % in de trials 
met mebendazol en 0,0 tot 21,6 % in de trials met ivermectine.
De ERR 60 dagen na behandeling was bij alle behandelingen 
hoog en bedroeg 96 tot 100%. Het bleek niet mogelijk te eva-
lueren of de ernst van de worminfectie van invloed was op het 
genezingspercentage.
Ernstige bijwerkingen als ziekenhuisopnames, levensbe-
dreigende complicaties of overlijden werden in de trials niet 
gezien. Mildere bijwerkingen betroffen vooral misselijkheid, 
braken, buikpijn, diarree, hoofdpijn en koorts en kwamen bij 
alle 3 de middelen ongeveer even frequent voor.
De auteurs concluderen dat eenmalige doseringen van alben-
dazol, mebendazol en ivermectine zeer effectief zijn bij de be-
handeling van een infectie met Ascaris lumbricoides en dat er 
geen verschillen zijn tussen de middelen onderling. Herhaalde 
giften zijn niet aantoonbaar beter.
Voor wat betreft de NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties 
betekent dit dat het advies een infectie met Ascaris lubricoides 
te behandelen met 2 dd 100 mg mebendazol gedurende 3 da-
gen adequaat is, maar dat in de toekomst vanuit het oogpunt 
van gebruiksgemak beter een eenmalige dosering van 500 mg 
kan worden aanbevolen. ■

LITERATUUR
1. Conterno LO, Turchi MD, Corrêa I, Monteiro de Barros Almeida 

RA. Anthelmintic drugs for treating ascariasis. Cochrane Databa-
se Syst Rev 2020;4:CD010599. 

Eenmalige behandeling tegen spoelwormen ook 
effectief
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Wiersma Tj. Eenmalige behandeling tegen spoelwormen ook effectief. Huisarts 
Wet 2020;63(10):87. dOI:10.1007/s21445-020-0849-5.
nHG, utrecht: dr. Tj. Wiersma, senior wetenschappelijk medewerker nHG, afde-
ling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap en huisarts, t.wiersma@nhg.org
mogelijke belangverstrengeling: de auteur was betrokken bij de totstandkoming 
van de nHG-Behandelrichtlijn Worminfecties.

dit is een PEaRl, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de 
Cochrane database of Systematic Reviews.
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Er zijn verschillende effectieve methoden die rokers helpen 
te stoppen met roken, zoals gedragsmatige ondersteuning en 
medicamenteuze behandeling. Veel gestopte rokers vallen 
echter na enige tijd terug en beginnen weer te roken. De au-
teurs van deze cochranereview onderzochten verschillende 
interventies voor terugvalpreventie, zoals aanleren van vaar-
digheden om met verleidingen om te gaan, verlengen van de 
medicatieduur of aanvullende ondersteuning. Zij conclude-
ren dat gedragsmatige interventies niet effectief zijn, maar 
verlenging van de duur van medicamenteuze behandeling 
(vooral met varenicline) mogelijk wel.

De auteurs selecteerden 77 onderzoeken (in totaal 67.285 
deelnemers): 21 onderzoeken met een hoog risico op verte-
kening, 51 met een onduidelijk risico op vertekening en 5 on-
derzoeken met een laag risico op vertekening.1 Achtenveertig 
onderzoeken betroffen mensen die waren gestopt (‘stoppers’) 
en 29 onderzoeken hielpen mensen te stoppen en testten 
vervolgens behandelingen om terugval te voorkomen. Zes-
entwintig onderzoeken waren gericht op speciale populaties 
die waren gestopt, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap (18 
onderzoeken), ziekenhuisopname (5 onderzoeken) of militaire 
dienst (3 onderzoeken). In de meeste onderzoeken werden ge-
dragsinterventies gebruikt (aanleren vaardigheden om met de 
drang om te roken om te gaan of aanvullende ondersteuning). 
Sommige onderzoeken testten uitgebreide farmacotherapie.
De auteurs concentreerden zich op de resultaten van de on-
derzoeken die onthouders randomiseerden, aangezien dit de 
beste test is voor interventies om terugval te voorkomen. Van 
de 12 analyses toonden 3 farmacotherapieanalyses voordelen 
van de interventie: 

	■ varenicline (1 onderzoek 12 weken, 1 onderzoek 40 weken) 
bij geassisteerde onthouders (2 onderzoeken; n = 1297; 
risicoratio (RR) 1,23; 95%-BI 1,08 tot 1,41; matige risico op 
vertekening);

	■ rimonabant (anti-obesitasmiddel dat van de markt is ge-
haald) bij stoppers in de interventiegroep (1 onderzoek; RR 
1,29; 95%-BI 1,08 tot 1,55);

	■ nicotinevervangende therapie (NRT) bij niet-begeleide 
onthouders (2 onderzoeken; n = 2261; RR 1,24; 95%-BI 
1,04 tot 1,47). 

De rest van de analyses van farmacotherapieën bij stoppers 
hadden niet-significante betrouwbaarheidsintervallen. Deze 
omvatten NRT bij ziekenhuisopnames (2 onderzoeken; n = 
1078; RR 1,23; 95%-BI 0,94 tot 1,60), NRT bij stoppers in de 
interventiegroep (2 onderzoeken; n = 553; RR 1,04; 95%-BI 
0,77 tot 1,40; bewijs met grote kans op vertekening), uitge-
breide bupropion bij onthouding van begeleiders (6 onder-

zoeken; n = 1697; RR 1,15; 95%-BI 0,98 tot 1,35; matige kans 
op vertekening) en bupropion plus NRT (2 onderzoeken; n = 
243; RR 1,18; 95%-BI 0,75 tot 1,87; grote kans op vertekening). 
Analyses van gedragsinterventies bij stoppers toonden geen 
effect bij abstinente zwangere en postpartum vrouwen (aan 
het einde van de zwangerschap en bij postpartum follow-up), 
bij ziekenhuispatiënten en bij onthouders uit de algemene 
bevolking met en zonder assistentie.
Gedragsinterventies die mensen leren situaties met een hoog 
risico op terugval te herkennen en daarmee om te gaan, lever-
den geen voordeel op bij het voorkomen van terugval bij stop-
pers in de interventiegroep. Dit komt door de diversiteit van 
de onderzoeksresultaten. De kans op vertekening van bewijs 
voor behandelingen met medicijnen varieerde. Er was matige 
vertekening voor varenicline en bupropion, en hoge kans op 
vertekening voor nicotinevervangende therapie (NRT) en 
voor NRT en bupropion samen. De kans op vertekening was 
groot door de kleine onderzoekspopulaties.

IMPLICATIES VOOR ONDERZOEK EN PRAKTIJK
Bij mensen die zijn gestopt met roken is terugvalpreventie van 
groot belang.2,3 Dit kan de effecten van stoppen-met-roken-
ondersteuning vergroten, evenals de bereidheid van zorgver-
leners om meer aan stoppen-met-rokenadvisering te doen. 
Een aantal interventies kan hieraan mogelijk bijdragen, maar 
het bewijs voor de effectiviteit daarvan is zwak. Bij de actuali-
sering van de richtlijnen moet goed worden gekeken naar het 
bieden van een gedegen basis om terugval te voorkomen.
Het toepassen van gedragsinterventies om terugval te voorko-
men lijkt in de praktijk geen toegevoegde waarde te hebben. 
Ook is er geen voordeel aangetoond van verlengde nicotine-
vervangende behandeling bij rokers die zijn gestopt met bege-
leiding, maar bij patiënten die zelf zijn gestopt (zonder bege-
leiding) heeft deze behandeling mogelijk wel effect. Verder kan 
het verlengen van de duur van farmacotherapie als varenicline 
enigszins helpen, maar het bewijs hiervoor is ook zwak. Over 
de optimale duur van het verlengen van het middel (12 weken 
of zelfs langer) is (nog) geen uitspraak te doen. ■

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

Terugvalpreventie bij stoppen met roken
Ton Drenthen

drenthen T. Terugvalpreventie bij stoppen met roken. Huisarts Wet 
2020;63(10):88. dOI:10.1007/s21445-020-0852-x.
nHG, utrecht: T. drenthen, programmamanager Preventie en Thuisarts.nl, 
t.drenthen@nhg.org
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Uit de bespreking van het artikel over het ADDITION- 
Europe-onderzoek zal menig huisarts concluderen dat 
het wel een tandje minder kan met de diabeteszorg. Het is 
hierbij belangrijk om te bedenken én te vermelden dat het 
 ADDITION-onderzoek 1 groot probleem had: er was nauwe-
lijks of geen verschil tussen de intensieve behandeling en de 
normale huisartsenzorg in de controlegroep. Dit is natuurlijk 
een groot compliment voor de huisartsen in de deelnemende 
landen (Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk).
Aan het begin van het onderzoek waren beide groepen 
(uiteraard) vergelijkbaar. De systolische bloeddruk (SBD) 
was 149,8 mmHg in de intensieve behandelgroep, versus 
148,5 mmHg in de controlegroep. Het HbA1c was respectie-
velijk 53,5 en 53,3 mmol/mol en het totaal cholesterol 5,6 en 
5,5 mmol/l. Tijdens de 10 jaar durende onderzoeksperiode 
daalde de SBD en het cholesterol fors en het HbA1c-gehalte 
licht, maar was er nauwelijks verschil tussen de groepen waar-
neembaar. Na 10 jaar al of niet intensieve behandeling waren 
de verschillen miniem. Niet verwonderlijk dus dat de onder-
zoekers tussen de groepen geen (significante) verschillen in 
cardiovasculaire complicaties en mortaliteit vonden. Eigenlijk 
was het nog verbazingwekkend dat er bij de in Nederland be-
handelde patiënten sprake was van een reductie van 44% van 
de myocardinfarcten en 56% van de CVA’s, al was dat door het 
geringe aantal complicaties statistisch niet-significant. (Het 
aantal revascularisaties was 26% hoger, wat ook niet statistisch 
significant was.)

Eigenlijk zouden we dus mogen concluderen: hulde aan de 
reguliere huisartsenzorg en ga vooral zo door! Is er dan nog 
iets te verbeteren? Jazeker, wat betreft BMI en roken (14% van 
de mensen met diabetes mellitus type 2 rookt). Als we dus ge-
woon doorgaan met de intensieve behandeling = de normale 
huisartsenzorg en ons daarbij extra richten op leefstijlfactoren 
als gewichtsverlies en stoppen met roken, dan zie ik de toe-
komst met vertrouwen tegemoet. 

Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes zorggroep PoZoB

Reactie ‘Intensieve behandeling diabetes heeft 
weinig effect op de lange termijn’

DE AUTEUR: WEL GOED, MAAR GEEN TANDJE MINDER
dank voor deze uitgebreide en relevante reactie op mijn jour-
naaltje over het addITIOn-onderzoek: we deden het al goed en 
we doen het goed! de conclusie dat het volgens menig huisarts 
dus wel een tandje minder kan met de diabeteszorg deel ik 
overigens niet. Wel vind ik dat we het, zeker in nederland, pri-
ma doen wat betreft diabeteszorg. Interessant is dat dat dus 
ook voor de in het onderzoek genoemde routinezorg geldt. de 

vraag blijft natuurlijk waarom die intensieve zorg dan nodig is 
– enige relativering daarvan is zeker op zijn plaats. En ja, er zijn 
nog steeds uitdagingen: BmI, rookgedrag zijn daar voorbeelden 
van. Hoe die aan te pakken blijft onderwerp van wetenschap-
pelijke en implementatiediscussie, met als belangrijkste vraag: 
wanneer zijn we tevreden?

Wim Verstappen
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In het multicenter-, internationale 
ADDITION-Europe onderzoek werd 
het effect bekeken van een intensieve be-
handeling die was gericht op meerdere 
risicofactoren bij patiënten met diabetes 
type 2. Na tien jaar bleek er geen signifi-
cant verschil in cardiovasculaire events 
en mortaliteit tussen patiënten die de in-
tensieve behandeling kregen en degenen 
die de gebruikelijke zorg ontvingen.De onderzoekers traceerden de patiënten 

via screening op diabetes type 2 in acade-
mische huisartsenpraktijken uit drie lan-
den (Denemarken, Verenigd Koninkrijk 
en Nederland). De 343 huisartsenpraktij-
ken werden willekeurig toegewezen aan 
routinematige diabeteszorg (n = 176) of 
intensieve multifactoriële behandeling 
(n = 167). De interventie duurde vijf jaar. 
Tien jaar na randomisatie werden post-
hoc analyses van cardiovasculaire events 
uitgevoerd. Net als in het oorspronkelijke 
onderzoek was de primaire uitkomst-
maat een samenstelling van het eerste 
cardiovasculaire event, inclusief cardio-
vasculaire mortaliteit of cardiovasculaire 
morbiditeit (niet-fataal myocardinfarct en 
niet-fatale beroerte), revascularisatie en 
niet-traumatische amputatie.De gemiddelde duur van de follow-up 

was 9,61 jaar (SD 2,91). In die periode 
kregen 443 deelnemers een eerste car-
diovasculair event en stierven er 465. Er 
was geen significant verschil tussen beide 
groepen in incidentie van de primaire 
uitkomstmaat (HR 0,87; 95% BI 0,73 tot 
1,04) of sterfte door alle oorzaken (HR 
0,90; BI 0,76 tot 1,07). De auteurs concluderen dat na vijf jaar 

interventie kleine maar significante 
verbeteringen op het gebied van behan-
deling en cardiovasculaire risicofactoren 
mogelijk zijn. Dit onderzoek laat echter 
ook zien dat er op de lange termijn geen 
effecten zijn van intensieve behandelin-
gen bij diabetes op harde uitkomstmaten. 
Het lijkt erop dat er veel meer factoren 

invloed hebben op de gezondheidstoe-
stand van onze diabetespatiënten dan 
intensieve behandeling alleen. Dat maakt 
intensieve behandeling niet per se ver-
keerd maar het is goed het belang hiervan 
te relativeren, ook op de lange termijn. ■

Griffin SJ, et al. Long-term effects of inten-
sive multifactorial therapy in individuals 
with screen-detected type 2 diabetes in 
primary care: 10-year follow-up of the AD-
DITION-Europe cluster-randomised trial. 
Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:925-37.

Intensieve behandeling diabetes heeft weinig effect 

op lange termijnWim Verstappen

Macroliden antibiotica zijn geïndi-
ceerd bij bacteriële huidinfecties, 
zijn het middel van tweede keus voor 
pneumonie bij zwangere vrouwen 
en zijn het alternatief bij een peni-
cilline-allergie. Uit een eerdere grote 
meta-analyse bleek dat gebruik van 
macroliden in de zwangerschap leidde 
tot meer miskramen, maar er was 
geen duidelijkheid over het risico op 
aangeboren afwijkingen. Uit een retro-
spectief cohortonderzoek blijkt nu dat 
macroliden tijdens de zwangerschap 
de kans op met name cardiovasculaire 
aangeboren afwijkingen licht vergroot.

De onderzoekspopulatie bestond uit 
een groep van 104.605 kinderen, ge-
boren tussen 1990 en 2016, van wie de 
moeder tussen de vierde week tot aan 
de bevalling een macrolide (n = 8632) 
of penicilline (n = 95.973) antibioticum 
kreeg voorgeschreven. Eindpunt was de 
aanwezigheid van aangeboren afwijkin-
gen in een van de vijf systemen (ze-
nuwstelsel, cardiovasculair, gastro-in-
testinaal, genitaal en urologisch), zoals 
gedefinieerd door de European Surveil-
lance of Congenital Anomalies.

Gebruik van macroliden tijdens de 
zwangerschap blijft een afweging

Sanne Dijkhuizen
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Prurigo nodularis is een hevig jeukende chronische huid
aandoening waarbij papels opengekrabd worden. Door het 
openkrabben verlittekenen ze en ontstaan er nod(ul)i. Ze zijn 
met name gelokaliseerd op de strekzijden van onderarmen en 
benen. De aandoening komt vooral voor bij volwassenen.  
De ontstaanswijze is onbekend. Wel is duidelijk dat krabben 
de huidafwijkingen in stand houdt en verergert. De pijnprikkel 
door het openkrabben onderdrukt de jeukprikkel. Een gene
zende huid geeft echter ook weer jeuk, waardoor patiënten 
in een vicieuze jeukkrabcyclus zitten. Ook bij pruritus staat 
jeuk op de voorgrond, zonder dat er sprake is van een primaire 
huidziekte. Alleen zijn er bij pruritis mogelijk wel krabeffecten 
zichtbaar, maar geen nod(ul)i.  
De aandoening is zeer moeilijk te behandelen. Het is vooral van 
belang om de jeukkrabcyclus te doorbreken. In deze casus is 
dat gelukt middels een klasse 3corticosteroïdzalf, zonder dat de 

huidafwijkingen daarmee volledig verdwenen. Patiënte is gewe
zen op de recidiefkans en het belang van tijdig opnieuw starten 
met zalf. Verwijs eventueel door naar de dermatoloog om de 
jeukkrabcyclus te doorbreken met onder andere gedragsad
viezen en lokale therapie in combinatie met het verbinden van 
de aangedane huid met zinklijmverband, zodat er niet meer 
gekrabd kan worden, systemische behandeling en lichttherapie.

LITERATUUR
1. Prurigo nodularis [internet]. Utrecht: Nederlandse Vereniging 

voor Dermatologie en Venereologie, 2011.
2. Mekkes JR. Prurigo nodularis (hyde) [internet]. Huidziekten.nl, 

zakboek Dermatologie.
3. Njoo MD. Prurigo nodularis [internet]. Huidarts.com, huidaan

doeningen.
4. De Jongh T, DirvenMeijer P, Snoeren N. Serie therapie van alle

daagse klachten: Behandeling van jeuk. Huisarts Wet 2018;4:703.

Oplossing Uw diagnose ‘Jeukende zwellingen op 
beide handen’

Uw diagnose
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Ingezonden
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In zijn nieuwsbericht schrijft Rick van Uum dat vermin
derde reuk en veranderde smaak kunnen passen bij een 
 COVID19infectie. Is er al iets duidelijk over het onderlig
gende mechanisme? Een lezer reageert.
‘Ik heb zelf in maart een COVID19infectie gehad en reuk 
en smaak zijn nog steeds niet terug. Daarnaast heb ik ook veel 
spierpijn en een soort neuropathische pijn in mijn armen. Ik 
heb het gevoel dat het virus ook het zenuwstelsel beschadigt.’

Inge Vroomen, waarnemend huisarts 

Reactie ‘Anosmie en dysgeusie bij COVID-19’

DE AUTEUR: MEER NEUROTROPE SYMPTOMEN BIJ COVID-19
De veronderstelling is dat SARSCoV2 2 receptoren (ACE2 
en TMPRSS2) gebruikt om de cel binnen te dringen. Deze 
receptoren zijn ook aanwezig in de mond en neusholte, en 
de hypothese is dat infectie leidt tot anosmie/dysgeusie.
Er worden meer neurotrope symptomen beschreven bij 
COVID19, maar het is (nog) onduidelijk of deze voort
komen uit directe infectie van het zenuwstelsel (neuro 
invasie), een parallelle infectie van neuronen en gliacellen 

(neurotropisme) of een autoimmuunreactie. Je vraag kan ik 
dus niet direct beantwoorden, behalve door erop te wijzen 
dat de [online literatuur] meer neurologische symptomen 
rapporteert.14

Goed herstel gewenst.

Rick van Uum

De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.nhg.org.
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INTERMEZZO’S ALS AFSCHEID

F. Schreuder | Intermezzo | Uitgave in eigen beheer, 2020 | € 14,95 
| Te bestellen via intermezzoboek@gmail.com

Ferdinand Schreuder, 35 
jaar huisarts in Delft en 
net met pensioen, bundel-
de zijn korte stukjes die 
hij vanaf 2001 met enige 
regelmaat publiceerde in 
dit blad. Intermezzo is een 
mooi afscheidsboekje.

In rake stukjes beschrijft 
de auteur hoe hij zijn 
praktijk uitoefende. Titels 
als ‘De hulpvraag bestaat 
niet’, ‘Teveel wetenschap’, 
‘CVRM’, ‘Schuldgevoel’, 
‘Privacy’, ‘Transparant’, 

‘Regelzucht’ en ‘Shared decision making’ leiden ons door 
tientallen jaren huisartsgeneeskunde. Hij beschrijft de domi-
nante opvattingen en gebruiken van ons allemaal. Er klinkt 
een buitenstaander door, maar vooral ook iemand die met veel 
liefde en inzet zijn vak heeft bedreven. Met zijn permanent 
kritische houding schrijft hij met veel respect over diegenen 
die de koers van de huisartsenzorg meebepaalden: zorgver-
zekeraars, NHG, huisartsenopleidingen en ook Huisarts & 
Wetenschap. In de inleiding zegt hij: ‘Terugkijkend zie ik 
dat er al 30-40 jaar zorgen zijn over de bedreigingen voor de 
kwaliteit van de gezondheidszorg, maar dat het er nu niet echt 
veel slechter aan toegaat dan 30-40 jaar geleden’.
Dit boekje leest makkelijk en is erg herkenbaar. Het is vooral 
een must voor aios en jonge huisartsen: het laat zien hoe je je 
eigen weg in dit mooie vak kunt vinden. Het is jammer voor 
zijn patiënten en collega’s dat hij met pensioen is. Het boekje 
is te bestellen via de mail. Doen! ■

Wim Verstappen

WAARDERING: ∫∫∫∫∫
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Kennis is kracht
Als wetenschappelijke vereniging maken wij 
de vertaalslag van wetenschappelijk onder-
zoek naar bruikbare adviezen voor de 
(huisartsen)praktijk. Kennis gaf ons vak de 
afgelopen decennia een solide basis en heeft 
mede gezorgd voor de sterke positie die de 
huisartsgeneeskunde in Nederland heeft. 
Medisch-inhoudelijk onderzoek en de daaruit 
voortvloeiende NHG-Richtlijnen zijn een 
belangrijk vertrekpunt in uw spreekkamer. 
Naast het medisch handelen zijn het contact 
tussen u en uw patiënt en de inrichting van 
onze zorg van invloed op de uitkomst voor de 
patiënt. Ook naar die laatste 2 aspecten is 
onderzoek nodig.

We weten bijvoorbeeld dat persoonlijke 
continuïteit van zorg een positief effect heeft 
op allerlei uitkomstmaten. Maar er zijn steeds 
minder huisartsen die als solist 24/7 beschik-
baar zijn voor hun patiënten. Hoe geven we 
onze zorg zo vorm dat die positieve effecten 
behouden blijven? Bijvoorbeeld in een klein 
team, of met goede ICT-ondersteuning?
En wat zijn eigenlijk de effecten als we onze 
spoedzorg anders inrichten? Wat betekent dit 
voor het welzijn van de patiënt en de 
behandelresultaten? En wat betekent het voor 
het welzijn en de positie van ons als dokters?
 
Uw hulp bij het vergaren van die kennis is van 
onschatbare waarde. Alleen op die manier 
kunnen de vakgroepen huisartsgeneeskunde 
onderzoek doen. En kan het NHG de 
uitkomsten vervolgens weer omzetten naar 
handvaten voor uw praktijk. Zo kunnen we 
samen - huisartsen, vakgroepen en NHG -, 
met kennis van zaken richting blijven geven 
aan ons vak. Op een manier die goed is voor 
zowel onze patiënten als voor onszelf, 
gebaseerd op feiten in plaats van meningen. 
Want kennis is kracht!

Wendy Borneman, 
voorzitter Raad van Bestuur

E-learning NHG

Heeft u de PIN ADEPD al gedaan? Deze 
e-learning is gebaseerd op de herziene 
NHG-Richtlijn Adequate dossiervorming 
met het elektronisch patiëntdossier 
(ADEPD). In de e-learning komen alle 
hoofdzaken uit de richtlijn aan bod aan 
de hand van registratiecasuïstiek uit de 
dagelijkse praktijk. Deze e-learning is 
gratis voor alle NHG-leden en levert u 2 
accreditatiepunten op.

Geaccrediteerde e-learning van het NHG 
is veelal gebaseerd op de NHG-Standaar-
den en bedoeld voor de implementatie 
van deze richtlijnen in de praktijk. Deze 
interactieve vorm van nascholing wordt 
ondersteund door foto- en filmmateriaal. 
E-learning is zowel op de computer als tablet te volgen, waar en wanneer het u uitkomt.

U kunt e-learning per onderwerp aanschaffen of een abonnement nemen waarbij u 10 keer per jaar 
een e-learning ontvangt. U krijgt dan de nieuwste PIN’s automatisch in uw mailbox. 

➤ Meer informatie: www.nhg.org/pin

Thuisarts.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2020

Thuisarts.nl is wederom genomineerd voor ‘Website van het Jaar’ in de categorie gezondheid. In 
2016 en 2018 werd Thuisarts.nl al uitgeroepen tot populairste website, een geweldige waardering van 
de bezoekers. Natuurlijk hopen we ook dit jaar als beste te eindigen. Stemt u ook op Thuisarts.nl? 
Stemmen kan tot en met 13 oktober 2020.

➤ Meer informatie: websitevhjaar.nl

kort nieuws
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Duizeligheid, vestibulaire revalidatie en 

e-health zijn de voornaamste ingrediën-

ten van het artikel waarmee huisarts 

Vincent van Vugt de British Medical 

Journal haalde. Met deze publicatie won 

hij de NHG-Wetenschapsprijs 2020. 

NHG-Wetenschapsprijs
‘Het winnen van de NHG-Wetenschapsprijs is een 
enorme eer. Het is zo’n fijn project geweest waarbij 
we zoveel lol hebben gehad. Alles is verlopen zoals 
gepland, binnen de gestelde tijd. De eerste 
beloning was al de acceptatie van ons artikel in de 
British Medical Journal. Daarna deze prijs en ook 
nog de SBOH-Academiseringsprijs. Fantastisch. 
Het heeft ons ook enorm meegezeten. En we 
hadden een heel goed onderzoekteam met 
Henriëtte van der Horst, Otto Maarsingh en Hans 
van der Wouden. Dat was de kern van het succes.’

Duizeligheid
‘Ik word altijd heel enthousiast als iemand op mijn 
spreekuur komt met duizeligheid. Er is zoveel wat 
je als huisarts kunt doen! Er zijn weinig sympto-
men die wij zo goed kunnen diagnostiseren. Toch 
zijn de meeste huisartsen minder enthousiast dan 
ik. Misschien omdat er relatief weinig aandacht 

De NHG-Wetenschapsprijs wordt elk jaar 
uitgereikt voor het beste internationaal 
gepubliceerde artikel met een huisarts als 
eerste auteur. Vincent van Vugt kreeg de prijs 
voor het artikel ‘Internet based vestibular 
rehabilitation with and without physiotherapy 
support for adults aged 50 and older with a 
chronic vestibular syndrome in general 
practice: three armed randomised controlled 
trial’ gepubliceerd in november 2019 in de 
British Medical Journal.

‘Besef dat onderzoek bij 
huisartsgeneeskunde hoort’

hart toe, maar het werven van praktijken vond ik 
lastig. Ik zie dat ook bij collega’s. Dat is jammer. Als 
huisarts ben je elke dag met wetenschap bezig. Je 
bent geen stratenmaker. Huisarts-onderzoekers 
verzetten heel veel werk en vragen daar maar een 
klein beetje voor terug. Nu ik zelf weer in de praktijk 
zit, begrijp ik best dat als je dag al propvol zit, 
deelname aan onderzoek onderaan je lijstje staat. 
Maar besef dat onderzoek bij huisartsgeneeskunde 
hoort. Ook omdat het onze positie ten opzichte 
van de tweede lijn versterkt. Ons onderzoek 
konden we zo ontwerpen dat het deelnemende 
huisartsen weinig tijd en energie zou kosten om 
mee te doen. Dat is denk ik wel een voorwaarde 
voor praktijken om mee te kunnen doen.’

➤  Samen met de universiteit van Southampton 
is een website vestibulaire revalidatie in 
ontwikkeling die binnen afzienbare tijd de 
lucht in gaat.

voor duizeligheid is in de huisartsenopleiding. 
Of door onbekendheid van de behandelmo-
gelijkheden. Of omdat je aan duizeligheid over 
het algemeen niet doodgaat en het meestal 
vanzelf overgaat. Dat gebrek aan interesse 
geldt overigens ook voor de tweede lijn. Een 
groot deel van de neurologen en kno-artsen 
zijn duizeligheid liever kwijt dan rijk. Dat 
motiveert niet echt om het als eerste lijn dan 
op te pakken.’

Vestibulaire revalidatie
‘Vestibulaire revalidatie is ontwikkeld voor 
soldaten die trauma’s hadden doorgemaakt 
aan het evenwichtsorgaan. Bij mensen die een 
groot deel van het evenwichtsorgaan waren 
kwijtgeraakt, bleek dit heel effectief te zijn. Het 
protocol bestaat uit simpele oefeningen, zoals 
naar je vinger kijken en hoofdbewegingen 
maken. Door de integratie van je zicht en de 
beweging van je hoofd, prikkel je je even-
wichtssysteem. Ook als het evenwichtsorgaan 
erg beschadigd is, helpen de oefeningen. Er 
vindt dan een compensatiemechanisme plaats 
in het centraal zenuwstelsel. Na een tijdje ga je 
minder duizeligheid ervaren. Helaas is 
vestibulaire revalidatie vrij onbekend. Nog geen 
10% van Nederlandse huisartsen kent het, 
terwijl 50 tot 60% wel de Epley-beweging kent.’

E-health
‘Ik heb het idee dat wij huisartsen vaak 
terughoudender zijn dan patiënten als het gaat 
om de inzet van e-health. Maar e-health is echt 
voor iedereen. In ons onderzoek namen we aan 
dat mensen de voorkeur zouden geven aan 
hulp van een fysiotherapeut bij de oefeningen 
tegen duizeligheid. Maar we zagen dat de groep 
die hulp van een fysiotherapeut kreeg het niet 
beter deed dan de groep zonder die hulp. De 
kracht van e-health is blijkbaar al groter dan we 
soms denken. Dit verraste ons omdat je in de 
literatuur ziet dat blended interventies het 
meestal beter doen dan op zichzelf staande 
e-health interventies, bijvoorbeeld in de 
psychiatrie bij depressie en angst.’

Onderzoek
‘Ik vind onderzoek ontzettend leuk. Heel veel 
huisartsen droegen dit onderzoek een warm 

Vincent van Vugt ontving de NHG-Wetenschapsprijs 2020 

voor zijn artikel over vestibulaire revalidatie bij duizeligheid.

‘ER IS ZOVEEL WAT JE AAN  
DUIZELIGHEID KUNT DOEN’
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Obaid Sediq wilde hartchirurg worden. 

De geschiedenis en zijn levensloop 

kwamen ertussen, maar door de 

NHG-Kaderopleiding Hart- en Vaatziek-

ten ging een wens in vervulling.

Obaid Sediq: ‘Ik kom uit Afghanistan. Met hoge 
cijfers voor het toelatingsexamen begon ik in 
Kabul aan geneeskunde. Afghanistan is een 
derdewereldland met beperkte mogelijkheden, 
destijds communistisch georiënteerd. Een kleine 
groep mocht in het buitenland studeren, alleen 
binnen het Oostblok. De DDR, Oost-Duitsland, 
lag dichtbij het westen en had het hoogste niveau. 
Ik heb doorgezet tot ik een studiebeurs naar 
Oost-Duitsland kreeg. 
Al vroeg was ik geïnteresseerd in hart- en 
vaatziekten; hartchirurgie was het ultieme doel. 
Was ik in Oost-Duitsland gebleven, dan was ik 
misschien hartchirurg geworden. Maar ik ging 
werken in Afghanistan, ben voor de Taliban 
gevlucht en kwam in Nederland terecht. Na 1,5 
jaar Universiteit Groningen was ik gediplomeerd 
Nederlands arts.
Huisarts worden was daarna een bewuste keuze, 
niet zozeer een alternatief voor chirurgie. Het was 
inmiddels 10 jaar later, ik was ouder, had een gezin, 
de taal en cultuur waren anders. Huisartsgenees-
kunde, heel breed, sloot goed aan bij mijn 
ervaringen in Afghanistan, want daar ben je arts 
voor alles en iedereen. Ik zie niet, zoals veel 
cardiologen tegenwoordig, uitsluitend een 
specifieke groep zoals ouderen met hartfalen, 
maar alle leeftijden.
Later ontdekte ik de NHG-Kaderopleiding Hart- 
en Vaatziekten (HVZ), met een divers expertisege-
bied, van primaire preventie voor mensen die nog 
geen klachten hebben, tot secundaire preventie bij 
stabiele patiënten met chronische klachten van 
hartfalen, ritmestoornissen, ischemische hartziek-
ten, en patiënten die stabiel zijn na een beroerte, 
embolie of aneurysmaoperatie. Ik ben toch nog 
expert geworden in hart- en vaatziekten.’

Onafhankelijk en wetenschappelijk
‘In je kaderopleiding HVZ leer je verbanden leggen. 
Wat je moet doen heb je al geleerd als huisarts. Het 
waarom, de wetenschappelijke onderbouwing, leer 
je in de kaderopleiding. Elke arts weet boven welke 

waarde je een hoge bloeddruk hebt, maar de kader-
huisarts weet ook waarom die waarde is gekozen. 
Waarom wij op een bepaalde manier risico’s 
inventariseren en behandelen. We hebben zelfs 
geleerd waarom wij überhaupt die richtlijnen 
hebben en hoe die worden ontwikkeld. Als huisarts 
weet je dat een behandeling werkt, maar als 
kaderhuisarts kun je dat objectief onderbouwen. Je 
bent onafhankelijk. Als huisarts kun je voor 1 ziekte 
uit vele middelen kiezen, als kaderhuisarts zoek je 
het wetenschappelijke bewijs dat een middel werkt.’

Team van experts
‘Kaderhuisartsen slaan medisch-inhoudelijk een 
brug tussen huisartsgeneeskunde en de tweede 
lijn. Met 2 kaderhuisartsen HVZ adviseren wij 
Zorggroep West-Brabant inhoudelijk om de 
richtlijnen regionaal aan te passen en stellen we 
protocollen op. Soms vloeit er een project uit 
voort, zoals ons pilotproject voor ketenzorg 
hartfalen. Met een team experts van 2 kaderhuis-
artsen, een cardioloog en deskundigen van Bravis 
Ziekenhuis en de zorggroep hebben wij op 23 
januari 2020 een kick-offsymposium hartfalen 
georganiseerd voor cardiologen, huisartsen en 
praktijkondersteuners. Tijdens het congres 
kwamen huisartsen op me af: ‘Hé Obaid, ben jij 
ook kaderhuisarts?’ Ik was toen net afgestudeerd 
als kaderhuisarts, in december 2019. 
Wat ik graag zou willen is dat de collega-huisart-
sen in mijn regio kaderhuisartsen zouden 
benaderen voor advies. Een collega met een vraag 
over de preventie van een cardiovasculaire ziekte 
kan mij altijd via mijn praktijk bereiken. 
Wij kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten, 
verenigd in onze expertgroep HartVaatHAG, 
delen expertise met onze eerstelijnscollega’s. 
Mensen weten vaak wel dat je kaderhuisarts bent, 
maar niet wat je doet. Of ze denken, ‘Waarom zou 
ik Obaid bellen, dan bel ik wel de cardioloog; ik 
heb zelf ook 30 jaar ervaring als huisarts.’ Wij delen 
onze kennis met eerstelijnscollega’s zodat de 
preventie en het managen van hart-vaatziekten 
blijven waar ze horen: in de eerstelijnszorg.’

Voor de NHG-Kaderopleiding Hart- en vaatziekten, 
zie de website van Hart- en Vaatziekten Huisart-
sen Advies Groep (HartVaatHag) en NHG.org/
kaderopleiding. De eerstvolgende kaderopleiding 
HVZ start in maart 2021.

‘Preventie hart- en vaatziekten 
houden we in de eerste lijn’

‘KADERHUISARTS BIEDT  
ONAFHANKELIJKE INFORMATIE’

Obaid Sediq, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten in 

Roosendaal: ‘De kaderhuisarts zorgt voor op wetenschap 

gebaseerde, objectieve en onafhankelijke scholing  

en deskundigheid.’
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E-consulten en (online) afspraken, 

belangrijke behandelingen of een 

specifieke benadering van mijn patiënt: 

hoe registreer ik het in mijn HIS? Hoe 

blijft correspondentie overzichtelijk? Deze 

zaken zijn beschreven in het net versche-

nen HIS-Referentiemodel 2020. Het NHG 

werkt met deze update toe naar een 

(nog) intelligenter HIS.

De nieuwste versie van het HIS-Referentiemodel 
(versie 2020) beschrijft welke plek in het HIS 
informatie krijgt die de patiënt zelf aanlevert, 
bijvoorbeeld via een e-consult of online afspraak. 
Daarnaast beschrijft deze versie hoe informatie in 
beeld blijft van patiënten die vragen om een 
specifieke eigen benadering. Bij deze patiënten is 
het belangrijk om sommige doorgemaakte 
behandelingen niet uit het oog te verliezen. 
Verder speelt het model in op de wens om orde 
te scheppen in de verzamelbak met correspon-
dentie. U kunt nu aangeven om wat voor soort 
document het gaat, zoals een wilsverklaring of een 
update van een specialist.

E-consult en online afspraak
Steeds vaker vragen patiënten een e-consult aan. 
Dat doen zij in eigen bewoordingen. Soms stellen 
ze meerdere vragen tegelijk. U beantwoordt al deze 
vragen in 1 keer in voor de patiënt begrijpelijke 
taal. De informatie die u uitwisselt met de patiënt 
moet bewaard blijven. Er kunnen immers vragen 
over komen. Er is nu een eigen plek in het HIS voor 
de uitgewisselde tekst inclusief uw antwoord. 
Daarbij is de koppeling met het bijbehorende 
SOEP-verslag helder. Ook kunt u de uitgewisselde 
tekst eenvoudig hergebruiken voor uw eigen 
verslaglegging. 
Patiënten maken daarnaast vaker online een 
afspraak. Ook hierbij benoemt de patiënt in eigen 
bewoordingen wat zijn probleem is en kan hij 

meerdere problemen tegelijk aankaarten. En als 
patiënten bellen voor een afspraak, verwoordt de 
doktersassistente wat de reden voor de afspraak is. 
Hierbij kunnen eveneens meerdere redenen zijn 
om een afspraak te maken. Net als bij het e-consult 
heeft ook deze informatie een eigen plek in het 
dossier gekregen, inclusief waarborging van de 
koppeling met het bijbehorende SOEP-verslag. 
Verder is helder wie de informatie heeft aangedra-
gen (patiënt of assistent) en kunt u de tekst van de 
patiënt of assistent, indien gewenst, hergebruiken 
voor uw verslaglegging.  

Sociale gegevens en belangrijke behandelingen
Sommige kenmerken van een patiënt kunnen 
aanleiding geven tot medische problemen of 
verergering ervan. Denk bijvoorbeeld aan 
allergieën bij een beroep als bakker of kapper. Of 
kenmerken die van invloed zijn op de communi-
catie met de patiënt (bijvoorbeeld een taalbarriè-
re), de toegankelijkheid van de zorg (zoals 
afhankelijkheid van een rolstoel), of de coping van 
een patiënt met zijn ziekte (lage gezondheidsvaar-
digheden). Deze informatie wilt u kunnen 
vastleggen en terugvinden in uw HIS. Hiervoor 
beschrijft het HIS-Referentiemodel Sociale 
gegevens, die uitgebreider zijn dan voorheen. 
Sommige behandelingen, zoals een CABG 
(Coronary Artery Bypass Grafting), wilt u niet uit 
het oog verliezen. Het is handig als het HIS u 
daarbij ondersteunt. In deze versie kunt u bij het 
vastleggen van een dergelijke behandeling in het 
HIS de suggestie krijgen om er een attentiewaarde 
aan te geven.

Overzicht in correspondentie
Correspondentie is in de loop der jaren een 
vergaarbak geworden van ongestructureerde 
informatie, waarbij het overzicht dreigt te 
verdwijnen. Op dit moment is het alleen mogelijk 
om in- en uitgaande correspondentie te 
onderscheiden en te filteren op soort (discipline). 
In model 2020 is verdere ordening mogelijk door 
correspondentie te voorzien van een extra 
kenmerk. U kunt bijvoorbeeld aangeven of het 
een update van de specialist betreft, een 
wilsverklaring van de patiënt, of een MDO-verslag.

Autorisatierollen
Praktijkmedewerkers gebruiken het HIS op 
verschillende manieren. Niet iedereen heeft 
dezelfde rechten nodig. Om dit goed in te richten 
en te overzien, staan in het Referentiemodel 2020 
een aantal duidelijk herkenbare autorisatierollen.

Hoger plan
Elk jaar wordt het HIS-Referentiemodel aangepast 
aan actuele wensen van huisartsen. Het model 
beschrijft hoe HIS-leveranciers wensen op de 
juiste manier in hun HIS kunnen uitwerken. Doel 
is de huisartsenzorg op een hoger plan te krijgen 
en de huisarts te ondersteunen bij het dagelijkse 
werk. Vraag bij uw HIS-leverancier of gebruikers-
vereniging na op welk moment de beschreven 
aanbevelingen in uw HIS zichtbaar worden.

➤ https://referentiemodel.nhg.org/

ACTUELE WENSEN VERVULD  
IN HIS-REFERENTIEMODEL 2020
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In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. 
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van 
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen 
biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn 
bewerkt: zie HAweb Ledenforum voor de volledige 
teksten.

Mobielhouder
Ik heb een universele mobielhouder op mijn stuur zodat de 
gps kan helpen op minder bekende plekken. Een fietsmand 
voorop is niet sterk genoeg voor je dokterstas. Ik gebruik 
gewone fietstassen met hippe opdruk. Dat vinden 
patiënten vaak grappig en persoonlijk, maar het staat 
minder professioneel. Ik houd me droog met een wegwerp-
poncho als het echt regent. Niet milieuvriendelijk, wel 
praktisch en ik heb hem zelden nodig.
Huisarts in de provincie Utrecht

Scheef lopen
Voor op de fiets heb ik een rugzak gekocht; daarin heb ik 
alles inclusief spoedspullen. Het fietst prima. Ik vind tassen 
achterop de bagagedrager of fietstassen te veel gedoe. Ik 
stap af en loop meteen door. Ook handig als ik beide 
handen nodig heb: met mijn mobiel in de ene hand, deur 
openen met de andere hand. En prettig dat ik niet 
scheefloop van de tas.
Huisarts in Noord-Holland

Basics
In mijn kleine dorp probeer ik ook zo veel mogelijk op de 
fiets te doen, maar ben wel een mooiweerfietser. Als het 
slecht weer is, gebruik ik de auto, een elektrische. Ik heb een 
opoefiets met rek voorop. Daarop plant ik mijn dokterstas, 
klein formaat, met alleen de basics: saturatiemeter, 
thermometer, stethoscoop, bloeddrukmeter en wat 
ampullen en nitrospray.
Huisarts in Overijssel

Huisarts  
op de fiets
Karin Pouls, huisarts in Warnsveld: ‘Tussen 2010 en 2014 was ik huisarts in dunbevolkt 
Nieuw-Zeeland. Terug in Nederland ben ik incidenteel visites gaan doen op de fiets. In 
oktober neem ik een praktijk over en wil ik alles op de fiets gaan doen. Hoe doen 
andere huisartsen dat met visites, vroeg ik me af. En hoe bereid je je erop voor dat je 
tijdens een praatvisite ineens een oproep kunt krijgen voor reanimatie?
 
In het begin wilde ik voor spoedsituaties alles bij me hebben, maar ik merkte dat een 
beperktere spoeduitrusting ook genoeg is. Ik vraag me nog wel af wat het handigste is 
qua uitrusting. En wat voor soort fiets. Als spoedtas dacht ik eerst aan een gereed-
schapskistje dat op slot kan, waterdicht, in een mandje voorop, en dan achterop een 
NHG-tas. Of een rugzak, dat was een handige tip. Ik wil niet bij een praatvisite met een 
oude dame al die spoedspullen mee naar binnen sjouwen; dan zou ik het liefste die 
spoedtas gewoon achterop de fiets willen laten zitten.

De reacties op HAweb waren ontzettend leuk, met veel fotootjes van fietsen en diverse 
tassen. Huisartsen fietsen op van alles, van oude omafietsen zonder versnellingen tot 
prachtige e-bikes. Mijn vragen over de spoeduitrusting zijn nog niet allemaal opgelost, 
maar met mijn onderliggende vraag, ben je op tijd van A naar B als je visites op de fiets 
doet, ben ik een stuk op weg geholpen.’

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

Uitgelichte post HAweb Ledenforum
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