
11
november 2020

jaargang 63

Maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap

   Lachgas

 Advance care planning

 Seksueel misbruik in een gesloten familiesysteem

 NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease



3maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

Redactioneel

EEen stijgend aantal niet-zinvolle vitamine-
bepalingen, onvoldoende aandacht voor de 
rol van werk bij gezondheidsproblemen in 
de spreekkamer, het niet goed gebruiken 
van neussprays met steroïden, niet-bewezen 
behandelingen van schimmelnagels zoals 
lasertherapie … Zomaar een greep uit wat in 
deze H&W staat. What’s new?
Eigenlijk weten we al jaren dat wat in richt-
lijnen en wetenschappelijke tijdschriften zo-
als H&W staat, niet vanzelf wordt toegepast 
in de praktijk. Daarvoor hebben we zelfs een 
aparte tak van wetenschap: implementation 
science. Maar doen we voldoende met die 
wetenschap, die zegt dat goede knelpunten-
analyses en interventies op maat van de 
gebruikers (lees: de huisartsenpraktijken) 
nodig zijn?
Huisartsen weten eigenlijk zelf heel goed wat 
er nodig is om het beter te doen. Dit in de 
praktijk brengen lukt vaak. Maar vaker lukt 
het maar deels, zoals uit deze H&W blijkt. 
Is de intrinsieke motivatie van de huisarts 
daarvoor genoeg? En/of is het liberale kli-
maat in de samenleving in het algemeen, met 
minder regels, minder controle en minder 
richtlijnen, er mede debet aan dat het vaak 
niet lukt?  Worden degenen die het niet zo 
goed doen nog wel voldoende uitgedaagd 
om zich te verbeteren? En zetten we wel 
voldoende in op wat volgens huisartsen 
werkt? Zoals inhoudelijke feedback, gedegen 
onderlinge toetsing, (FTO, DTO, PTO, graag 
meer dan de verplichte magere 2 uur per 
jaar), goede begeleiding daarvan door EKC’s, 
nascholing, en in de praktijk werkende 

ICT-oplossingen. Of is het vrijheid, blij-
heid, passend in de tijdgeest van de liberale 
marktwerking? 
Helaas komt COVID-19 weer vol op ons af 
met een enorme ontregeling van de (huis-
artsen)zorg. De regio’s en praktijken pakken 
deze mega uitdaging heel goed op, hoe 
lastig het ook (weer) is. Maar ik 
schrik wel als ik naast de vele goede 
verhalen hoor van een behoor-
lijke praktijkvariatie omtrent 
PBM-gebruik, bescherming 
van patiënten en personeel, 
afschalen van zorg, enzo-
voort. Heel goed dat de 
koepels met duidelijke en 
eenduidige adviezen komen. En 
daarin ook geven en nemen. Prima 
dat er ruimte is voor (regionale) 
verschillen, maar laat dit niet een 
vrij(heids)brief zijn voor te grote 
praktijkvariatie. Dat is niet goed 
voor de patiënten, de praktijkmede-
werkers en onszelf.  Zoals een huisarts 
uit de Brabantse Kempen half oktober 
op de voorpagina van de krant stelde: 
‘Ik hoop dat iedereen zich aan de regels 
houdt.’ 
Laten we blijven nadenken over de ba-
lans tussen je houden aan de kaders en 
richtlijnen en vrijheid, blijheid. Kaders 
en richtlijnen zijn er niet voor niets! ■

Ivo Smeele, hoofdredacteur
15 oktober 2020

Vrijheid, blijheid?
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	■ Dagelijks morfine bij ernstig COPD?
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 huisartspodcast.nl/henw

Huisartsen spreken met auteurs over uitgelichte artikelen van 
dit nummer:

	■ het nut van een zorgplan bij ouderen

	■ onnodige vitaminebepalingen

	■ lachgasgebruik

	■ herziene NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease

	■ nieuwsberichten
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Veel patiënten gebruiken de voorge-
schreven neusspray niet goed en dan is 
het middel minder effectief. Ook mede-
werkers in de gezondheidszorg weten 
vaak onvoldoende over het gebruik van 
intranasale corticosteroïden. Dat blijkt 
uit een observationeel Nederlands on-
derzoek waarin kno-artsen, kinderart-
sen, huisartsen en apothekersassistentes 
werd gevraagd de uitleg te demonstreren 
van gebruik van intranasale corticos-
teroïden tegen allergische rinitis. De 
auteurs pleiten voor betere training van 
deze zorgmedewerkers. 

Dit observationele onderzoek betrof de 
informatievoorziening over de toedie-
ning van intranasale corticosteroïden. 
De auteurs benaderden 15 kno-artsen, 
20 kinderartsen uit 8 ziekenhuizen in 
Noord-Nederland, 20 huisartsen op de 
huisartsenpost in Leeuwarden en 20 
apothekersassistenten. Van de 29 stappen 
van een veelgebruikt Nederlands toedie-
ningsprotocol beschouwden zij er 5 als 
essentieel (neus snuiten, tegelijkertijd in-
haleren via de neus en sprayen, schudden, 
sprayopening afwenden van het septum 
en uitademing door de mond). Van de 75 
participanten voerde niemand het protocol  
volledig uit. Gemiddeld volbrachten de 
deelnemers 14 van de 29 stappen. De apo-
thekersassistentes deden het met een medi-
aan van 16,5 van de 29 stappen significant 
beter dan de artsen (een mediaan van 13,5 
voor de huisartsen, 12 voor de kno-artsen 
en 14 voor de kinderartsen). Met name 
het reinigen na afloop en de patiënt erop 
attenderen dat hij naar de apotheek moet 
terugkomen bij onduidelijkheden of ver-
loop van de houdbaarheidsdatum werden 
frequent vergeten. Zevenentwintig van de 
75 (36%) deelnemers voerden alle 5 essen-
tiële stappen uit. Ze vergaten neus snuiten 
29 van de 76 keer (39%). Ze vergaten inha-
leren via de neus en tegelijkertijd sprayen  
7 (8%) maal. Ze vergaten schudden 16 
maal (19%). Ze wendden de sprayopening 

10 maal (12%) niet correct van het septum 
af en bespraken in 19 (24%) gevallen de 
uitademing door de mond niet. 
Als alle 29 stappen nodig zijn voor goed 
gebruik, kun je je afvragen hoe effectief 
intranasale corticosteroïden zijn in de 
dagelijkse praktijk. Laten we ons ten min-
ste bekwamen in die 5 essentiële stappen 

en stuur patiënten zo nodig terug naar 
de apothekersassistente voor de beste 
instructie. ■

De Boer M, et al. Observational study 
of administering intranasal steroid 
sprays by healthcare workers. BMJ Open 
2020;10:e037660.

Intranasale corticosteroïden vergen betere 
voorlichting
Ariëtte Sanders-van Lennep
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Triageverpleegkundigen triëren tele-
fonisch anders dan huisartsen. Bij hen 
is er minder vaak sprake van ondertri-
age, maar zij zijn wel minder efficiënt 
dan huisartsen en er is ook vaker 
sprake van overtriage. Dat blijkt uit 
een Deens cross-sectioneel onderzoek.

De auteurs selecteerden van november 
tot december 2016 willekeurig 1294 
telefoontjes van 2 verschillende Deense 
huisartsenposten. De telefonische 
triage werd gedaan door huisartsen 
(423), triageverpleegkundigen (430) 
of andere artsen dan huisartsen (441). 
Exclusiecriteria waren onder andere 
vragen over herhaalmedicatie, adminis-
tratieve vragen en vragen van patiënten 

die zeer frequent belden. Een panel van 
24 artsen beoordeelde de telefoontjes 
met behulp van het instrument ‘Assess-
ment of Quality in Telephone Triage’ 
(AQTT) op 10 relevante onderdelen.
Triageverpleegkundigen belden signi-
ficant langer (4 minuten en 44 secon-
den; SD 168 seconden) dan huisartsen 
(2 minuten en 57 seconden; SD 105 
seconden) en artsen met een andere 
achtergrond (4 minuten en 1 seconde; 
SD 146 seconden). Triageverpleeg-
kundigen hadden een lager risico op 
een slechtere score dan huisartsen bij 
4 onderdelen van de AQTT: het aan 
de telefoon vragen van een patiënt 
(RR 0,68; 95%-BI 0,52 tot 0,89), de 
identificatie van de klachten (RR 0,66; 

Verpleegkundigen triëren anders dan huisartsen
Laurine Alderlieste

Foto: Shutterstock

Lees verder op pagina 9
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Ruim de tijd nemen voor het gesprek 
met de patiënt kan het verschil maken 
om ‘samen beslissen’ te doen slagen. 
Daarnaast is het cruciaal dat hulp-
verleners zich verdiepen in gesprek-
stechnieken om de arts-patiëntrelatie 
te verbeteren en zodoende het proces 
van ‘samen beslissen’ te optimaliseren. 
Dat blijkt uit deze review van reviews 
(een zogenaamde umbrella review) 
naar factoren die ‘samen beslissen’ 
bevorderden.

De auteurs onderzochten MEDLINE, 
PsycINFO, CINAHL, Scopus en de 
Cochrane Library systematisch op 
reviews over de barrières en bevorderen-
de factoren voor de implementatie van 
‘samen beslissen’. Zij vonden 7 geschikte 
reviews waarvan er 4 de laatste 5 jaar 

zijn 
gepu-
bliceerd. 
De meeste geïncludeerde on-
derzoeken vonden plaats in Europa 
en Noord-Amerika. In deze reviews 
kwamen 5 hoofd thema’s naar boven: 
patiëntfactoren, professionele factoren, 
omgevingsfactoren, relationele factoren en factoren gerelateerd aan informatie-

verstrekking. Tijdsdruk bleek de meest 
belastende factor voor de toepassing 
van ‘samen beslissen’. Bemoedigen en 
motiveren van hulpverleners waren 
belangrijke bijdragende factoren, evenals 
investeren in een goede arts-patiëntrela-
tie waarbij het vertrouwen van patiënten 
in hun arts cruciaal blijkt. De auteurs 
concluderen dat er naast extra tijd en 
middelen, ook scholing voor artsen 
nodig is die is gericht op het verster-
ken van hun interactieve vaardigheden 
zoals empathisch luisteren, doorvragen, 
respecteren van een afwijkende mening 
en motiveren om in besluitvorming deel 
te nemen. Meer tijd voor de patiënt, lijkt 
een goede eerste stap naar meer ‘samen 
beslissen’, maar de arts zal ook moeten 
streven naar een gelijkwaardiger arts-pa-
tiëntrelatie. Empathisch en respectvol 
luisteren dat is gericht op de wens en 
voorkeur van de patiënt, helpt daarbij. ■

Alsulamy N, et al. What influences the 
implementation of shared decision ma-
king. An umbrella review. Patient Educ 
Couns 2020 Aug 11. DOI: 10.1016/j.
pec.2020.08.009 [epub ahead of print].

Samen beslissen vraagt om meer tijd en 
gelijkwaardiger relatie
Ariëtte Sanders-van Lennep
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95%-BI 0,52 tot 0,83), het stellen van 
essentiële vragen (RR 0,77; 95%-BI 0,63 
tot 0,94) en het inventariseren van de 
medische voorgeschiedenis (RR 0,82; 
95%-BI 0,68 tot 0,97). Het risico op 
klinisch relevante ondertriage was voor 

triageverpleegkundige lager dan voor 
huisartsen (RR 0,51; 95%-BI 0,28 tot 
0,93), terwijl het risico op overtriage 
juist hoger was (RR 2,13; 95%-BI 1,22 
tot 3,73), net als voor artsen met een 
andere achtergrond (RR 1,93; 95%-BI 
1,10 tot 3,39).
In tegenstelling tot Denemarken 
werken we in Nederland op alle huis-
artsenposten al met triagisten voor 
telefonische triage. Vanuit veiligheid 
een gerechtvaardigde keuze, maar wel 
minder (zorg)efficiënt. ■

Graversen DS, et al. Safety, efficiency and 
health-related quality of telephone triage 
conducted by general practitioners, nurses, 
or physicians in outof-hours primary care: a 
quasi-experimental study using the Assess-
ment of Quality in Telephone Triage (AQTT) 
to assess audiorecorded telephone calls. BMC 
Family Practice 2020;21:84. 

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Nascholing pijn begrijpen, behandelen & doorverwijzen:
Ga naar de web-tv > www.mednet.nl/opioiden

Pijn in de eerste lijn kan lastig zijn. Hoe behandel je als huisarts patiënten met chronische pijn? 
Wanneer gebruik je sterke analgetica, waaronder opioïden? Maak je andere keuzes bij een kwetsbare oudere patiënt? 
Wanneer spreek je van doelmatig voorschrijven? En wanneer verwijs je door naar de 2e lijn? 

De nascholing ‘Opioïden in de huisartsenpraktijk & pijn bij ouderen’ gaat in op deze belangrijke vraagstukken. 
Een panel van experts geeft hun visie en aanbevelingen.

Opioïden in de huisartsenpraktijk & pijn bij ouderen

Sprekers Dr. Kees Vos, huisarts
Ruben van Coevorden, hospice-arts
Dr. Karin Vos, anesthesioloog en pijnbestrijder

  
Voor wie?  Deze nascholing is voor huisartsen en apothekers (i.o.)

Accreditatie  Deze nascholing is voor 2 punten geaccrediteerd voor openbaar apothekers en huisartsen

Deze nascholing is mogelijk gemaakt door Grünenthal B.V.
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Het Nationaal Vergiftigingen Infor-
matie Centrum (NIVC) is de nationale 
vraagbaak voor de effecten en behande-
ling van acute vergiftigingen bij mens 
en dier. Het jaaroverzicht 2019 van het 
NIVC laat een aantal opvallende trends 
zien. Sommige vergiftigingen komen va-
ker voor dan voorheen, andere vergifti-
gingen zijn nieuw en vragen om nieuwe 
antidota. 

Hulpverleners kunnen antidota en anti-
sera bij het NVIC bestellen. De recente 
uitbreiding van de nationale calamitei-
ten- en antiseravoorraad met 11 nieuwe 
antidota voorziet in een grote behoefte 
van hulpverleners. Het gaat dan bijvoor-
beeld om antidota tegen zeldzame ver-
giftigingen met digoxine, paddenstoelen, 
metalen, cyanideverbindingen, toxische 
alcoholen en zenuwgassen. De meeste 
vraag is er naar het antidotum cilibinine, 
een middel tegen een ernstige vergiftiging 
met paddenstoelen.
Het NIVC zag in 2019 bovendien een for-
se toename van gezondheidsklachten na 
het recreatief gebruik van lachgas, vaak 
na gebruik van grote hoeveelheden. Ge-
bruikers kunnen neurologische klachten 
krijgen als tintelingen en gevoelsstoor-
nissen in armen en benen. Dit kan zowel 
optreden bij langdurig als bij eenmalig 
gebruik van lachgas. Uiteindelijk kan 
blijvende zenuwschade ontstaan, en zelfs 
verlamming.
Het gebruik van NPS-3-MMC, een drug 
vergelijkbaar met ecstasy, is in een jaar 
ruim verdubbeld. De werkingsduur is 
minder intens en korter waardoor het 
middel gedurende een sessie vaker wordt 
gebruikt, wat de kans op overdosering 
aanzienlijk vergroot. Het aantal meldin-
gen is nog wel relatief laag in vergelijking 
met de meldingen over drugs als canna-
bis, cocaïne en MDMA.
Het NIVC geeft 24/7 informatie over 
de effecten en behandeling van vergifti-
gingen. In 2019 betrof het ruim 47.000 
telefonische vragen over mens of dier. 
Daarnaast maakten hulpverleners ruim 

110.000 keer gebruik van de website 
www.vergiftigingen.info. Huisartsen 
namen bijna 60% van de informatievra-
gen voor hun rekening, gevolgd door 
dierenartsen (18%), ambulancezorg (7%) 
en SEH-artsen (5%). SEH-artsen waren 
met 23% de frequentste gebruikers van de 
website, direct gevolgd door huisartsen 
met 22%.
Het NIVC is de nationale vraagbaak en 
een betrouwbare partner voor zorgverle-
ners over de effecten en behandeling van 
acute vergiftigingen bij mens en dier. Dat 
is voor alle direct betrokkenen ‘nice to 
know’. ■

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(NIVC). Jaaroverzicht 2019. Utrecht: UMC 
Utrecht, 2020.

Nieuwe antidota en nieuwe vergiftigingen
Rob van Kimmenaede
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Onbedoeld gewichtsverlies wordt vaak 
gezien als alarmsymptoom voor kan-
ker, maar kan ook wijzen op aandoe-
ningen als hartfalen, COPD of stress 
en blijft in een kwart van de gevallen 
onverklaard. De voorspellende waarde 
van alleen gewichtsverlies voor kanker 
is laag en aanvullend onderzoek is 
vooral geïndiceerd wanneer gewichts-
verlies samengaat met orgaanspecifie-
ke symptomen. Dat concluderen Brit-
se onderzoekers op basis van gegevens 
uit een eerstelijns database. 

Uit de Clinical Practice Research 
Datalink (CPRD), een representatieve 
eerstelijns database, werden 63.973 
gevallen (≥ 18 jaar met onverklaard 
gewichtsverlies van ≥ 5% binnen 6 
maanden) gematcht met 266.471 con-
trolegevallen zonder gewichtsverlies. In 

de eerste 6 maanden werd de diagnose 
kanker gesteld bij 2,1% van de mannen 
en 1,0% van de vrouwen met gewichts-
verlies tegenover respectievelijk 1,1% 
(mannen) en 0,9% (vrouwen) zonder 
gewichtsverlies. De positief voorspel-
lende waarde (pvw) voor de diagnose 
kanker binnen 6 maanden (het per-
centage personen met gewichtsverlies 
dat ook daadwerkelijk kanker kreeg) is 
2,05% bij mannen en 0,97% bij vrou-
wen van alle leeftijden en overschrijdt 
daarmee niet de 3% waarbij volgens het 
National Institute for Health and Care 
Excellence verder onderzoek is geïndi-
ceerd. Voor mannen boven de 50 jaar 
die ooit hebben gerookt is de pvw wel 
> 3% (3,06%; 95%-BI 2,62 tot 3,55). 
Bijkomende symptomen verhogen de 
pvw tot boven de 3% met name bij ou-
dere patiënten: buikpijn (pvw  3,99% 

Gewichtsverlies alleen is geen goede  
voorspeller voor kanker
Sanne Dijkhuizen
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Voor oudere patiënten met een onge-
neeslijke vorm van kanker is het lastig 
om een goed besluit te nemen over 
hun behandeling. Een gesprek hierover 
tussen patiënt en huisarts aan de hand 
van de Outcome Priorisitation Tool 
(OPT) kan dan helpen, maar het effect 
van de OPT is beperkt. Onderzoek laat 
zien dat de patiënt zich hierdoor niet 
gesterkt voelde om zelf een besluit over 
zijn behandeling te nemen, maar dat het 
gesprek wel enig effect heeft op angst- en 
vermoeidheidsklachten. 

In een Nederlands gerandomiseerd 
gecontroleerd onderzoek participeerden 
uiteindelijk 114 patiënten ouder dan 60 
jaar met een ongeneeslijke vorm van 
kanker die samen met de behandelend 

oncoloog een besluit moesten nemen 
over hun behandeling. In de interven-
tiegroep was er een tussentijds gesprek 
met de huisarts waarbij de OPT werd 
gebruikt, de controlegroep kreeg alleen 

de gebruikelijke zorg. De OPT is een ge-
sprekshulpmiddel waarbij 4 behandeldoe-
len (pijnvermindering, levensverlenging, 
behoud van zelfstandigheid en vermin-
dering van overige symptomen) op een 
analoge schaal worden gescoord (schaal 
0-100). De primaire uitkomstmaat was de 
Decision Self-Efficacy Scale (DSE) die het 
vertrouwen meet in het vermogen om zelf 
besluiten te nemen.
De DSE-score verschilde niet tussen  
de OPT-groep en de controlegroep  
(p = 0,47). In de OPT-groep bleken de 
scores op de secundaire uitkomstmaten 
angst (p < 0,05) en milde vermoeidheids-
klachten (58,8%; n = 30 versus 77,2%;  
n = 44; p = 0,05) wel significant lager dan 
in de controlegroep. 
De belangrijkste beperkingen van het 
onderzoek waren de lastige inclusie, het 
hoge uitvalpercentage en de (daardoor) 
beperkte patiëntaantallen. 
Alhoewel het OPT-gesprek bij een deel 
van de patiënten hielp, levert het voor-
alsnog geen bijdrage aan het empoweren 
van patiënten bij het maken van keuzes 
bij ongeneeslijke kanker. ■

Stegmann ME, et al. Prioritisation of 
treatment goals among older patients with 
non-curable cancer: the OPTion randomised 
controlled trial in Dutch primary care. BR J 
Gen Pract 2020 Jun 25;70:e450-e456 [epub 
ahead of print].

Gesprek over behandeldoelen bij ongeneeslijke kanker
Rob van Kimmenaede

NOVEMBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

en  7,03% bij 60-80 jaar; 
 3,55% en  7,58% 

≥ 80 jaar), verlies van 
eetlust (pvw  3,43% en 

 8,40% bij 60-80 jaar; 
 3,69% en  8,19% ≥ 80 

jaar), veranderd ontlastings-
patroon (ppw  7,37% ≥ 80 
jaar), dysfagie (pvw  10,42% 
bij 60-80 jaar;  6,17% ≥ 80 jaar). 
Ongewild gewichtsverlies alleen 
wijst in minder dan 3% van de 
gevallen op kanker en (invasief) 
aanvullend onderzoek op korte 
termijn is niet geïndiceerd, behal-
ve bij mannen boven de 50 jaar die ooit hebben 
gerookt. De kans op kanker neemt toe wanneer 
er naast gewichtsverlies ook (orgaanspecifieke) 
symptomen aanwezig zijn of er bij aanvullend 
onderzoek bijkomende signalen zijn. In dat geval 
is verwijzing of verder onderzoek wel geïndi-
ceerd. ■

Nicholson BD, et al. Prioritising primary care 
patients with unexpected weight loss for cancer 
investigation: diagnostic accuracy study. BM-
J2020;370:m2651.

Foto: iStock
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De zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds complexer en zorgplannen kunnen helpen die 
zorg te vereenvoudigen. Vanuit de huisartsenpraktijk kan een casemanager binnen een oude-
renteam thuiswonende 75-plussers goed helpen gezamenlijk zorgdoelen te formuleren en die 
grotendeels ook te behalen. In SamenOud, een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel, 
is dit principe met succes toegepast.

Bij patiënten met een chronische aandoening is het goed 
gebruik om behandeldoelen en zorgafspraken vast te 
leggen een individueel zorgplan.1 Doelen formuleren en 
de behoeften en omstandigheden van de patiënt in kaart 
brengen bevordert de communicatie tussen patiënt en 
zorgverlener. Een zorgplan maakt inzichtelijk in hoeverre 
acties daadwerkelijk effect zullen hebben en bevordert de 
haalbaarheid van doelen.2 Het is nog niet helemaal duide
lijk hoe deze werkwijze past in de huisartsenpraktijk en 

hoe men daar vorm kan geven aan een effectief zorg
plan. Dit probleem speelt vooral bij ouderen, omdat die 
chronische problemen ervaren op velerlei gebied. In het 
kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg is in 
OostGroningen een nieuw persoonsgericht en integraal 
zorgmodel ontwikkeld, SamenOud, waarin een casemana
ger 75plussers hielp gezamenlijk zorgdoelen te formu
leren en scoorde of zij die doelen ook behaalden. Wij 
onderzochten binnen welke categorieën de geformuleerde 
doelen vielen, hoeveel doelen de ouderen binnen een jaar 
haalden en of bepaalde categorieën doelen minder goed 
werden behaald.

METHODE
Design, patiënten en data 
Aan het ouderenzorgprogramma SamenOud namen 15 
huisartsenpraktijken in OostGroningen deel. Binnen 
de interventiegroep van dit programma voerden we een 
pretestposttestonderzoek uit tussen januari 2012 en 
maart 2013. Buiten het bestek van ons onderzoek werd in 
een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek het effect 
op kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg bepaald.3 Van 
de uitgenodigde 75plussers stemden er 1456 (49%) toe in 
deelname. We bepaalden de complexiteit van hun zorgbe
hoeften met het zelfrapportageinstrument Intermed (sco
rebereik 060) en hun kwetsbaarheid met de Groningen 
Frailty Indicator (GFI, scorebereik 015). Zo verdeelden 
we de deelnemers in 3 risicoprofielen: ‘robuust’ (Intermed 
< 16 en GFI < 5), ‘kwetsbaar’ (Intermed < 16 en GFI ≥ 
5), en ‘complexe zorgbehoeften’ (Intermed ≥ 16 ongeacht 
GFI). Vervolgens wezen we de deelnemers gerandomi
seerd toe aan een interventiegroep – bij wie het Samen
Oudmodel werd toegepast – of een controlegroep. De 
gegevens voor dit onderzoek komen van alle deelnemers 

Ouderen stellen en behalen doelen 
met een zorgplan
Wanda Rietkerk, Ronald Uittenbroek, Debby Gerritsen, Joris Slaets, Sytse Zuidema, Klaske Wynia

Dit artikel is een vertaling van: Rietkerk W, Uittenbroek RJ, Gerritsen DL, Slaets 
JPJ, Zuidema SU, Wynia K. Goal planning in person-centred care supports older 
adults receiving case management to attain their health-related goals, Disabil 
Rehabil 2019, Oct 4. Publicatie gebeurt met toestemming.

Ouderen kunnen veel zorgdoelen behalen als zij worden begeleid door een 
casemanager.  Foto: iStock
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Ouderen stellen en behalen doelen met een casemanager

Aanleiding Zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds complexer. Zorgplannen waarin doelen centraal staan 
krijgen een belangrijke rol. Hoe doelen opgesteld en behaald worden onderzochten wij binnen SamenOud, 
een eerstelijnszorgmodel voor zelfstandig wonende 75-plussers.   

Risicoprofielen

Deelname

Random Random Random

Robuust
Intermed-score < 16
GFI-score < 5 

Complexe zorgbehoeften
Intermed-score ≥ 16
ongeacht GFI-score 

Kwetsbaar
Intermed-score <16
GFI-score ≥ 5 

De ouderen stelden mediaan 3 doelen (interkwartielafstand 2-5). Ouderen stelden vooral doelen op het gebied van:

Lichamelijke
veranderingen

64% van alle ouderen had
een doel in deze categorie

(van plas- tot hoorproblemen)

Mobiliteit 

(uitbreiden actieradius of
verminderen van valrisico)

50% van alle ouderen had
een doel in deze categorie

Ondersteuning

(mantelzorger, of behoefte 
aan meer (mantel)zorg)

49% van alle ouderen had
een doel in deze categorie

Doelen

2%
verzorgingshuis

Gemiddeld
82 jaar

54%
laagopgeleid

1/3
man

Mediaan
3 chronische ziekten

50%
getrouwd

78%
polyfarmacie

49% van alle 75-plussers uit 15 huisartsenpraktijken
 gaf toestemming tot deelname (n = 1456)

Andere doelen waren:

39%
Mentale

gezondheid

25%
Pijn

16%
Voeding

7%
Zorg dragen voor
eigen gezondheid

7%
Recreatie en

vrije tijd

3%
Persoonlijke
verzorging

KwetsbaarMinimaal 1 doel Complexe zorgbehoeften

Doelen behalen

6,0 - Gemiddelde
ernst van doelen
(SD 2,0)

Totaal behaalde doelen

Tenminste 1 behaald doel

2,5 punt
gemiddelde
vooruitgang 
op een doel

Het grootste aandeel doelen werd behaald in de categorieën: Het kleinste aandeel doelen werd behaald in de categorie:

88%
Persoonlijke
verzorging

78%
Lichamelijke
veranderingen

68%
Pijn

Onderzoek Drie risicoprofielen op basis van hun zelfgerapporteerde complexiteit van 
zorgbehoeften (Intermed, met scorebereik van 0-60) en 
kwetsbaarheid (Groningen Frailty Indicator (GFI), met scorebereik van 0-15).    

INTERVENTIEGROEP
SamenOud-model

CONTROLEGROEP

6,7 - Pijn
gemiddeld het ernstigst
(SD 1,7)

4,8 - Recreatie/vrije tijd
gemiddeld het minst ernstig
(SD 2,2)

Kenmerken deelnemers

84%

74%

3,3 - Doelscore
gemiddeld
(SD 2,0)

6,0
3,5
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uit de interventiegroep die het profiel ‘kwetsbaar’ of ‘complexe 
zorgbehoeften’ hadden en minimaal 1 doel evalueerden. Deze 
deelnemers waren gemiddeld 82 jaar, een derde was man, de 
helft was getrouwd, 2% woonde in een verzorgingstehuis en 
54% had een laag opleidingsniveau. Ze hadden mediaan 3 
chronische ziekten en bij 78% was sprake van polyfarmacie 
(gebruik van ≥ 4 medicijnen).

Interventie
Alle deelnemende huisartsenpraktijken boden persoons
gerichte en preventieve zorg en begeleiding aan de deelnemers 
uit de interventiegroep. Elke praktijk had een ouderenzorg
team dat door de huisarts werd aangestuurd en verder bestond 
uit een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkun
dige en een maatschappelijk werker. De laatste 2 vervulden de 
rol van casemanager. Alle teamleden volgden een uitgebreid 
opleidingsprogramma en kregen maandelijks coaching on-
the-job tijdens hun reguliere overleg.3,4 De deelnemers die 
profiel ‘kwetsbaar’ of ‘complexe zorgbehoeften’ hadden, kregen 
begeleiding van de casemanager. Deze bezocht hen 1 of 2 keer 

per maand en monitorde hun wensen, behoeften en gezond
heidstoestand. De deelnemers in de controlegroep ontvingen 
de gebruikelijke zorg door de huisarts.
Samen met hun casemanager stelden de deelnemers een zorg
plan op dat minimaal 1 doel bevatte [infographic]. In het eer
ste gesprek nam de casemanager een uitgebreide vragenlijst af 
op basis van de Internationale Classificatie van Functioneren, 
Beperkingen en Gezondheid (ICF).5 Als hieruit een probleem 
naar voren kwam, kon de deelnemer aangeven of hij of zij 
eraan wilde werken en dan een startscore geven voor de ernst 
op dit moment, en een doelscore. Om dit te vergemakkelijken 
gebruikte de casemanager een liniaal met gezichtjes, zoals 
bekend van de pijnschaal [scoreschaal]. Als het nodig was, 
bijvoorbeeld bij cognitieve stoornissen, werd de oudere bij het 
scoren geholpen door een naaste. Daarna bepaalden casema
nager en patiënt samen de activiteiten die nodig waren om het 
doel te behalen en als laatste gaven ze een haalbaarheidsscore, 
om een gesprek te openen over de wederzijdse verwachtingen. 
Het streven was het doel zo bij te stellen dat de haalbaarheids
score ‘voldoende’ werd ingeschat (≥ 6). Alle doelen, de bijbe
horende scores en de activiteiten samen vormden het zorgplan. 
Afgesproken werd dat de deelnemer binnen maximaal 1 jaar 
nogmaals een score zou geven aan de ernst van het probleem: 
de eindscore.

Analyse
We berekenden voor iedere deelnemer het aantal behaalde 
doelen door de eindscore van de doelscore af te trekken. Een 
doel was behaald als de eindscore gelijk was aan de doelscore 
of lager. Binnen elke categorie doelen bepaalden we de pro
portie behaalde doelen en het 95%betrouwbaarheidsinterval.

RESULTATEN
Van de 309 deelnemers die een casemanager kregen formu
leerden er 288 minimaal 1 doel en 233 deelnemers evalueer
den minimaal 1 doel aan het eind van de onderzoeksperiode. 
Zo beschikten we over 836 doelen met een eindscore. De 
belangrijkste redenen waarom een eindscore ontbrak, wa
ren tussentijdse transitie naar het robuuste zorgprofiel waar 
deelnemers geen casemanagement meer ontvingen (n = 23) of 
overlijden (n = 11).

Doelen stellen
De deelnemers stelden mediaan 3 doelen (interkwartielafstand 
25), het vaakst in de categorieën lichamelijke veranderingen 
(van plas tot gehoorproblemen, 64%), mobiliteit (actieradius, 
valrisico, 50%) en ondersteuning (behoefte aan (mantel)zorg, 
49%). Andere doelen betroffen mentale gezondheid (som
berheid, geheugenproblemen, 39%), pijn (slaapproblemen, 
beperkingen, 25%), voeding (gewichtsverlies, moeite met 
slikken, 16%), zorgdragen voor eigen gezondheid (medica
tieindicaties, therapietrouw, behoefte aan een nietbehandel
gesprek, 7%), recreatie en vrije tijd (meer activiteiten, 7%) en 
persoonlijke verzorging (aankleden, douchen, 3%).

WAT IS BEKEND?
	■ de zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds com

plexer.
	■ Zorgplannen waarin doelen centraal staan, kunnen 

helpen in deze complexe zorgsituaties.

WAT IS NIEUW?
	■ Ouderen zijn in staat een groot deel van hun gezond

heidsgerelateerde doelen te behalen als zij begeleid 
worden door een casemanager.

	■ de gebieden waarop de meeste doelen worden gefor
muleerd zijn lichamelijke veranderingen, mobiliteit en 
ondersteuning.

	■ Problemen met pijn zijn vaak het ernstigst; de doelen 
op dat gebied worden toch nog door 2 op de 3 pa
tiënten behaald. 

Illustratie: Erik W
iegers
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Doelen behalen
De [tabel in het oorspronkelijke artikel] toont de resulta-
ten van de evaluatie. De gemiddelde ernst van de problemen 
was 6,0 (SD 2,0), met pijn als ernstigste resultaat (gemiddel-
de startscore 6,7; SD 1,7) en recreatie en vrije tijd als minst 
ernstige (gemiddelde startscore 4,8; SD 2,2). De gemiddelde 
doelscore was 3,3 (SD 2,0). 
Veruit de meeste deelnemers (89%) behaalden minstens 1 
doel; in totaal werd 74% van alle doelen behaald (95%-BI 
71 tot 77) en gemiddeld gingen de deelnemers per doel 2,5 
punt vooruit. Het grootste aandeel doelen werd behaald in de 
categorieën persoonlijke verzorging (88%; 95%-BI 53 tot 98) 
en lichamelijke veranderingen (78%; 95%-BI 72 tot 83), het 
kleinste aandeel in de categorie pijn (68%; 95%-BI 56 tot 78).

BESCHOUWING
Kwetsbare ouderen blijken met behulp van een casemanager 
in staat zorgdoelen te stellen en die in bijna driekwart van 
de gevallen ook te behalen. Bij onze deelnemers namen de 
problemen binnen een jaar gemiddeld met 2,5 punt af op een 
10-puntsschaal, een klinisch relevante afname.6 Het percenta-
ge behaalde doelen is vergelijkbaar met dat in andere onder-
zoeken.7,8 De geformuleerde doelen hebben vooral betrekking 
op lichamelijke veranderingen, mobiliteit en ondersteuning, 
doelen in de categorie lichamelijke veranderingen werden in 
ons onderzoek het vaakst behaald. Maar ook op andere ge-
bieden behaalden onze deelnemers hun doelen vaak. Dat was 
ook het geval bij pijn, dat zoals bekend een zeer hardnekkig 
en moeilijk aan te pakken probleem is omdat pijnmedicatie 
bij ouderen veel bijwerkingen heeft zoals verhoogd valrisico, 
obstipatie en verwardheid.9,10

Sterke punten en beperkingen
Sterke punten van dit onderzoek waren dat het een grote 
groep ouderen betrof en dat de gestelde doelen wel gezond-
heidsgerelateerd waren, maar op functieniveau (ICF) zijn 
beschreven. De ICF kijkt verder dan mortaliteit en ziekte, en 
geeft meer dan de ICD-10 ook een beeld van de heterogeni-
teit en impact van problemen bij ouderen. Daarmee wordt de 
voor de oudere relevante beperking door ziekte beter in kaart 
gebracht.11

Een belangrijke kanttekening is dat bij het opstellen van de 
doelen ook de haalbaarheid besproken werd. Dit zal de resul-
taten hebben beïnvloed, want het bijschaven van een doel naar 
‘voldoende’ maakt de kans van slagen ongetwijfeld groter – het 
verkleint de complexiteit van het doel en vergroot de self-effi-
cacy van de patiënt.12 Het uitgangspunt van dit onderzoek was 
ook niet de effectiviteit van het stellen van doelen te onder-
zoeken, maar de haalbaarheid in de praktijk. Een belangrijk 
onderdeel van het stellen van doelen is dat men met de patiënt 
in gesprek komt over de mogelijkheden voor de toekomst. 
Een gesprek over haalbaarheid kan waardevol zijn om irreële 
verwachtingen te expliciteren en eventueel bij te stellen.
We konden onze uitkomsten niet vergelijken met de contro-
legroep omdat het stellen van doelen onderdeel was van de 
interventie. We kunnen dus niet uitsluiten dat de gevonden 
verbetering te danken is aan het gegeven dat mensen zich 
mettertijd aanpassen aan hun (chronische) problemen.13

Implicaties voor de huisartsenpraktijk
Uit ons onderzoek blijkt dat de gebieden waarop ouderen 
behoefte hebben zich een doel te stellen, voornamelijk 
betrekking hebben op lichamelijke veranderingen, mobiliteit 
en ondersteuning. Dit zijn onderwerpen die aan het medi-

Kies je doelen

Scores geven

365
dagen

van doelen 
behaald

74%

89%
haalt tenminste 

1 doel

betere score 
op doelen

Resultaten

Contact met de casemanager

Illustratie: Erik W
iegers

NOVEMBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



18

Onderzoek

HUISARTS EN WETENSCHAP maand null

sche raken en die dus aandacht verdienen in de huisartsen-
praktijk. Werken met doelen maakt inzichtelijk op welke 
gebieden een oudere problemen heeft, zodat verschillende 
zorgverleners hun zorg en behandeling beter op elkaar kun-
nen afstemmen.
De rol van de casemanager in ons onderzoek is vergelijkbaar 
met die van de POH-Ouderenzorg en kan dus goed aanslui-
ten bij diens praktijkvoering.14 De POH-Ouderenzorg voert 
bij kennismaking vaak een brede assessment uit, gebaseerd 
op onderdelen van de ICF, en brengt daarin zowel de kwets-
baarheid van de oudere (GFI) als de complexiteit van de 
zorgbehoefte (Intermed) in kaart. Laatstgenoemde vragen-
lijst omvat zowel de complexiteit van de (biopsychosociale) 
zorgvraag van de patiënt als de barrières die deze ervaart 
bij het ontvangen van zorg. Idealiter verwerken de POH en 
de patiënt de gevonden aandachtspunten vervolgens in een 
zorgplan. Het formuleren van doelen kan hierbij helpen om 
prioriteiten toe te kennen en het kwantificeren van (de ernst 
van) de doelen maakt het makkelijker het zorgplan later te 
evalueren.
Uit ons onderzoek blijkt ook dat het, ondanks enige terug-
houdendheid bij zowel ouderen als huisartsen, zeker de 
moeite loont om complexe problemen zoals pijn of mobiliteit 
te bespreken en hiervoor doelen te formuleren.10,15 Want uit 
de literatuur blijkt weliswaar dat patiënt en arts beiden vaak 
verwachten dat de mogelijkheden gering zijn, maar toch kan 
ook op deze gebieden verbetering bereikt worden.

CONCLUSIE
De zorgbehoeften en zorgdoelen die de ouderen in ons onder-
zoek formuleerden, waren zeer heterogeen. De casemanager 
zal daarom van vele markten thuis moeten zijn, de sociale 

kaart goed moeten kennen en tijdig de juiste hulpverleners 
moeten kunnen inschakelen. Laagdrempelig overleg tussen 
de verschillende betrokken zorgprofessionals en kennis van 
elkaars expertise is een dan ook een voorwaarde. ■
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Steeds vaker vragen huisartsen een vitamine D- of B12-be-
paling aan; alleen al in de regio Utrecht verzesvoudigde 
het aantal vitamine B12-bepalingen tussen 2004 en 2014.1,2 
Veel van die bepalingen, bijvoorbeeld een vitamine 
D-bepaling bij vermoeidheid, zijn niet evidenced-based.3-6 

Dat zulke onnodige bepalingen leiden tot overdiagnostiek 
en overbehandeling, tot het medicaliseren van patiënten 
en tot stijgende zorgkosten, is bekend.4,7-10 Waarom ze 
dan toch steeds vaker worden aangevraagd, is nog altijd 
niet helemaal duidelijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
bijvoorbeeld ‘het willen geruststellen van de patiënt’ 
een belangrijke reden is, maar over het totale palet van 
belemmerende en bevorderende factoren is nog niet veel 
bekend.11 Doel van dit kwalitatieve onderzoek was de 
factoren in kaart te brengen die reductie van niet-zinvolle 
vitamine D- en B12-bepalingen in de huisartsenpraktijk 
belemmeren dan wel bevorderen.

METHODE
We namen 20 huisartsen en 19 patiënten, geworven bin-
nen een netwerk van 147 huisartsen en 195.000 patiënten 
in de regio’s Utrecht en Rotterdam, een semigestructu-
reerde interview af.12 De huisartsen waren werkzaam 
in 22 huisartsenpraktijken en 4 gezondheidscentra die 
participeerden in Reducing Vitamin Testing in Primary 
Care Practice (REVERT), een clustergerandomiseerd 
interventieonderzoek naar het effect van een onderwijs- 
en feedback-interventie op het aantal vitaminebepalingen. 
In het kader van REVERT volgden de huisartsen een 
e-module en 2 scholingen, en kregen ze viermaal per jaar 
spiegelinformatie over het aantal vitaminebepalingen dat 
ze hadden aangevraagd. De praktijken in de interventie-
groep ontvingen daarnaast ook patiënteninformatie over 
vitaminebepalingen voor in de wacht- en spreekkamer.
Een jaar na de start van de REVERT-interventie bena-
derden we alle praktijken voor een interview. Om zeker 
te zijn van een adequate verdeling van de ligging van 
de praktijken en de sociaaleconomische status van hun 

Het aantal niet-zinvolle vitaminebepalingen stijgt enorm. Uit interviews met huisartsen en 
patiënten blijkt dat patiënten vaak andere ideeën hebben over wat zinvolle bepalingen zijn dan 
hun huisarts. De huisarts staat dan voor de uitdaging om de relatie met de patiënt goed te hou-
den. Patiënten hebben behoefte aan betrouwbare, up-to-date informatie over welke bepalingen 
zinvol zijn en welke niet, bijvoorbeeld via Thuisarts.nl. Huisartsen hebben baat bij nascholing, 
bondige praktijkinformatie en feedback over de eigen testaanvragen.

Patiënten moeten beter worden geïnformeerd over indicaties 
waarbij een vitaminebepaling wel of niet zinvol is.  Foto: Shutterstock

Dit is een bewerking van: Hofstede H, Van der Burg HA, Mulder BC, Bohnen AM, 
Bindels PJ, De Wit NJ, De Schepper EI, Van Vugt SF. Reducing unnecessary vi-
tamin testing in general practice: barriers and facilitators according to general 
practitioners and patients. BMJ Open 2019;9:e029760. Publicatie gebeurt met 
toestemming van de uitgever.
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patiëntenpopulaties, nodigden we maximaal 1 huisarts per 
praktijk uit. We vroegen alle huisartsen om hun patiënten tij-
dens of na een consult over een vitamine D- of B12-bepaling te 
vragen of ze geïnterviewd wilden worden over dit onderwerp. 
We wilden een zo gevarieerd mogelijke populatie interviewen 
(leeftijd, geslacht, etniciteit, scholingsniveau) met zo veel mo-
gelijk verschillende ervaringen, voorkeuringen en meningen, 
zodat we een zo breed mogelijke benadering van het onder-
werp zouden krijgen.
De gerekruteerde artsen en patiënten kregen een semigestruc-
tureerd interview dat over 4 onderwerpen ging: percepties 
over en redenen voor vitamine D- en B12-bepalingen; cognitie-
ve, motivationele en sociale factoren die mogelijk van in-
vloed zijn op het aantal vitaminebepalingen; evaluatie van de 
interventie (e-module, scholing, feedbackcijfers); ideeën over 
een succesvolle en duurzame strategie om het aantal vitamine-
bepalingen te verminderen.13

RESULTATEN
Zoals de [tabel] laat zien, waren vrouwen ruim in de meerder-
heid bij zowel de huisartsen als de patiënten. Van de geïnter-
viewde patiënten had bijna 60% om een vitamine B12-bepaling 
verzocht en ruim 80% om een vitamine D-bepaling.
De belangrijkste factor die niet-zinvolle vitaminebepalingen 
tegengaat, is up-to-date kennis bij de huisarts over de indica-
ties waarbij een vitaminebepaling zinvol is. Huisartsen ver-
telden dat onderwijs over dit onderwerp erg nuttig was. In de 
spreekkamer hadden ze vooral veel aan de feitelijke informatie 
over werking en opname van vitamine D en B12 en aan de 
concrete patiëntenvoorbeelden uit de lessen.

‘Ik vond hem wel zinvol, ik gebruik daarin be-
paalde elementen in mijn uitleg naar patiënten. 
Bijvoorbeeld, als je in de zon gaat zitten (...) heb 
je al 200 maal de dagdosering op 1 dag.’ (Huis-
arts, vrouw, 43 jaar, over de e-module.)

‘En dan zeg ik: ja Nederland hè, (…), in uw geval 
zijn alleen de handen en het gezicht bloot, en dan 
ook nog de Nederlandse zon. Ik probeer het uit te 
leggen, dan zeg ik: ja, weet je, het is weinig zinvol 
om te prikken omdat bijna iedereen een tekort 
heeft.’ (Huisarts, vrouw, 31 jaar, werkend in een 
achterstandswijk, over de uitleg aan patiënten.)

Volgens de geïnterviewde huisartsen was een belangrijke fac-
tor dat ze in de spreekkamer konden beschikken over duidelij-
ke en uniforme richtlijnen met evidence-based indicaties voor 
vitaminebepalingen. Met voldoende kennis en informatie om-
trent vitaminebepalingen voelden ze zich zelfverzekerder en 
konden ze de patiënt een beter onderbouwde uitleg geven als 
deze om een vitaminebepaling verzocht. Dat hielp ze niet-zin-
volle vitaminebepalingen te voorkomen en tegelijkertijd een 
goede band met de patiënt te behouden.
Als tweede belangrijke factor die het aantal vitaminebepalin-
gen helpt reduceren noemden de huisartsen feedback over het 
aantal laboratoriumaanvragen van de afgelopen tijd.
De belangrijkste factor die reductie van het aantal vitami-
nebepalingen belemmerde, was verschil van inzicht tussen 
huisarts en patiënt over zinvolle indicaties. Waar patiënten 

WAT IS BEKEND?
	■ Het aantal bepalingen van vitamine b12 en vitamine D in 

de huisartsenpraktijk is tussen 2004 en 2014 verveel-
voudigd.

	■ onnodige bepalingen leiden tot overdiagnostiek en over-
behandeling, en dus tot medicalisering en toegenomen 
zorgkosten.

WAT IS NIEUW?
	■ een belangrijke reden waarom het aantal vitaminebepa-

lingen toeneemt, is dat huisartsen te weinig weerwoord 
hebben als een patiënt vraagt om een niet-zinvolle 
bepaling.

	■ Scholing, concrete praktijkrichtlijnen en feedback over 
het eigen testgedrag stellen huisartsen beter in staat 
onnodige bepalingen te vermijden zonder de arts- 
patiëntrelatie in gevaar te brengen.

	■ Patiënten zouden geïnformeerd moeten worden over 
indicaties waarbij een vitaminebepaling niet zinvol is, 
bijvoorbeeld via Thuisarts.nl. 

Tabel 

Baseline karakteristieken van de geïncludeerde huisartsen en patiënten

Huisartsen (n = 20) Patiënten (n = 19)

Vrouw, n (%) 14 (70%) Vrouw, n (%) 17 (89,5%)
Gemiddelde leeftijd, jaren (SD) 45,8 (9,9) Gemiddelde leeftijd, jaren (SD) 42,6 (13,9)
Gemiddelde praktijkervaring, jaren (SD) 14,4 (10,0) Opleidingsniveau hbo of hoger, n (%) 13 (68,4%)
Gemiddelde praktijkpopulatie, n (SD) 6807 (3104) Vitamine B12-bepaling gevraagd, n (%) 11 (57,9%)
Gemiddelde  SES* (SD) 0,59 (1,04) Vitamine D-bepaling gevraagd, n (%) 16 (84,2%)

* Sociaaleconomische status van de postcodes van de praktijken zoals berekend door het Sociaal Cultureel Planbureau (een SES < 0 is lager dan gemiddeld in Nederland).
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aangaven dat ze bij een klacht als moeheid graag een vitamine 
D-bepaling wilden, werkten de huisartsen daaraan mee om 
de relatie niet te veel onder druk te zetten. De patiënten gaven 
aan dat de vitaminebepalingen hen hielpen zicht te krijgen op 
een mogelijke verklaring van de klachten, en daarmee op een 
mogelijke oplossing. Zoeken naar online informatie over de 
klachten kan hierin een rol spelen.

‘Ik ben toen verder gaan zoeken en herkende 
eigenlijk steeds meer van mijn klachten in de ver-
halen die ik online las.’ (Patiënt, vrouw, 31 jaar.)

Zowel huisartsen als patiënten gaven aan dat, naast goede 
uitleg van de huisarts, vooral actuele en goed beschikbare pa-
tiënteninformatie helpt om niet-zinvolle vitaminebepalingen 
te voorkomen.

BESCHOUWING
Patiënteninformatie
De belangrijkste factor die reductie van het aantal vitamine-
bepalingen in de weg staat, is verschil van inzicht tussen 
huisarts en patiënt over wat zinvolle indicaties zijn. Patiënten 
worden beïnvloed door niet-wetenschappelijk onderbouwde 
informatie over vitaminebepalingen die hen via allerlei kana-
len bereikt.14 Zowel patiënten als huisartsen geven aan dat ze 

grote behoefte hebben aan goede en betrouwbare informatie. 
Zo’n betrouwbaar platform is Thuisarts.nl, maar Thuisarts.
nl geeft alleen informatie over wanneer het zinvol is vitamine 
D of B12 te laten bepalen. Het vertelt de patiënt niet wanneer 
zulke bepalingen juist niet zinvol zijn. Als die informatie zou 
worden toegevoegd, zou Thuisarts.nl beter aansluiten bij de 
vragen die patiënten hebben.

Scholing en feedback
Huisartsen zien scholing als een belangrijke facilitator om 
onnodige vitaminebepalingen te vermijden, in combinatie met 
duidelijke ondersteunende richtlijnen om het gesprek met de 
patiënt te kunnen onderbouwen. Uit de literatuur blijkt dat 
herhalingscursussen nodig zijn om te voorkomen dat infor-
matie uit de scholing op langere termijn wegzakt.15

Feedback op het eigen testgedrag was voor huisartsen een 
tweede belangrijke facilitator voor het vermijden van niet-zin-
volle bepalingen. Eerder al liet een RCT zien dat feedback op 
het aantal laboratoriumtests het aantal aangevraagde tests in 
de eerste lijn inderdaad kan reduceren.16 In het kwalitatieve 
onderzoek gaven de huisartsen aan dat feedback op individu-
eel niveau mogelijk nog beter werkt dan feedback op praktij-
kniveau. Dat is een overweging om rekening mee te houden 
bij de implementatie: herhaaldelijke individuele feedback ver-
hoogt voor de individuele huisarts het inzicht in het verschil 
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Figuur Patiëntinformatie over vitaminebepalingen van doenoflaten.nl
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tussen het huidige aantal bepalingen en het beoogde doel. Dit 
kan het feedbackeffect, het vermijden van niet-zinvolle bepa-
lingen, verder verbeteren.17

Sterke punten en beperkingen
Voor zover ons bekend is dit het eerste onderzoek waarin met 
semigestructureerde interviews is nagegaan welke factoren 
de reductie van niet-zinvolle vitamine D en B12-bepalingen 
belemmeren en bevorderen. De kwalitatieve benadering met 
open codering maakte het mogelijk de aandacht te richten op 
de complexe context van vitamine D- en B12-bepalingen in de 
huisartsenpraktijk, in al zijn verschillende aspecten.
Onze selectie van deelnemers kan hebben gezorgd voor enige 
bias. De huisartsen in het REVERT-netwerk hebben een 
bovengemiddelde interesse in deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek en zijn mogelijk gemotiveerder om de zorg in hun 
praktijken doelmatiger te maken. Daardoor zijn ze misschien 
eerder geneigd een extra inspanning te leveren, zoals het vol-
gen van cursussen en trainingen.

CONCLUSIE
Het up-to-date brengen van de kennis van huisarts en patiënt 
en feedback geven aan huisartsen op hun testgedrag, kunnen 
helpen om het aantal niet-zinvolle vitaminebepalingen in de 
huisartsenpraktijk terug te dringen. Het effect van deze stra-
tegieën wordt nader onderzocht in het REVERT-onderzoek, 
waarvan de resultaten binnenkort gepubliceerd worden. ■
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DOEN OF LATEN? ZELF MINDER VITAMINETESTS  AANVRAGEN
Doen of laten? is een landelijk programma dat ernaar 
streeft gepast gebruik van zorg te bevorderen door 
niet-gepaste zorg te verminderen. Informatiemateriaal 
over minder vitamines aanvragen is vrij beschikbaar via 
doenoflaten.nl/vitamine. De inhoud is gebaseerd op de 
nHG-Standaarden en de LeSA rationeel aanvragen van 
laboratoriumdiagnostiek.
 ∫ Patiëntenfolder
 ∫ Poster
 ∫ Wachtkamerfilmpje
 ∫ Spiegelinformatie over testgedrag
 ∫ e-learning voor huisartsen (doenoflaten.nl/vitamine)

Wilt u liever gedrukte folders, posters, wilt u het wachtka-
merfilmpje als mp4-bestand ontvangen of bent u geïn-
teresseerd in spiegelinformatie? Stuur dan een mail naar 
info@doenoflaten.nl.
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Het is onjuist om te denken dat aios EBM leren toepassen door simpelweg hun opleider te 
observeren. Vaak zijn diens overwegingen bij beslissingen niet dezelfde als die de aios denkt te 
herkennen, én andersom. Wanneer aios en opleider EBM-gedrag van elkaar willen leren door 
elkaars consulten te observeren, moeten ze explicietere EBM-gesprekken gaan voeren en moe-
ten ze beter leren observeren zonder oordeel of advies.

De definitie van evidence-based medicine (EBM) luidt: 
het combineren van het best beschikbare wetenschap-
pelijke bewijs, de wensen van de patiënt en de klinische 
expertise van de arts. Dat is belangrijk, maar ingewik-
keld.1,2 Het EBM-onderwijs aan aiossen volgt momenteel 
5 stappen: een vraag formuleren, informatie zoeken, deze 
kritisch beoordelen, toepassen en evalueren.3 Onduidelijk 
is echter hoe ze die laatste 2 stappen, die vooral plaatsvin-
den in de praktijk, aanleren. Diverse typen onderwijs zijn 
onderzocht, maar deze brachten weinig meetbare veran-
dering teweeg in het EBM-gedrag van de aiossen, dat wil 
zeggen in de wijze waarop ze evidence, patiëntvoorkeuren 
en klinische ervaring integreerden [figuur].4

Opleiders en aiossen kunnen op de werkvloer EBM van 
elkaar leren. Opleiders hebben vaak meer expertise en 
kennis van de patiënt, terwijl aiossen vaak meer up-to-
date zijn met de laatste evidence. Rechtstreekse observatie 
is een krachtige manier van leren, omdat het leidt tot 
socialisatie en tot onbewuste kennisverwerving, waarbij 
de lerende concludeert ‘dat het in de praktijk blijkbaar zo 
gaat’.5 EBM-gedrag is via observatie echter lastig aan te 
leren omdat het vaak grotendeels is gebaseerd op impli-
ciete overwegingen.6 Als een aios de overwegingen achter 
een bepaalde beslissing niet herkent, kan dat leiden tot 
foutieve conclusies en tot verkeerd aangeleerd EBM-ge-
drag.5,7 Wij onderzochten de mate waarin opleiders en 
aiossen elkaars EBM-gedrag herkennen bij observatie en 

welke factoren deze herkenning beïnvloeden, en vatten 
deze samen in een beschrijvend model.8

METHODE
Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in Nederland en 
Vlaanderen met 22 duo’s van een opleider en een aios. De 
huisartsopleidingen zijn vergelijkbaar, met 2 jaar oplei-
ding in de huisartsenpraktijk, terugkomdagen en scholing 
in EBM. We informeerden opleiders en aiossen over het 
onderzoek via informatiesessies op de opleidingen, via 
flyers en via een website. Gebruikmakend van purposeful 
sampling vormden we een groep deelnemers met maxi-
male variatie [tabel].9

We vroegen elke deelnemer om 10 willekeurige consulten 
op te nemen op video. LW selecteerde vervolgens per 
deelnemer 2 fragmenten waarin besluitvorming zicht-
baar was. Vervolgens hielden we met elke deelnemer een 
gestructureerd interview over deze fragmenten.10 De geïn-
terviewden zagen eerst hun eigen 2 fragmenten terug, met 
de vraag terug te halen welke overwegingen meespeelden 
bij de geobserveerde beslissing en specifiek wat de rol 
was van elk van de 3 EBM-cirkels. In het tweede deel van 
het interview toonden we de 2 fragmenten van hun aios 
of opleider en vroegen hen te beschrijven welke (EBM-)
overwegingen van de ander zij herkenden. Onmiddellijk 
daarna interviewden we de andere deelnemer van het duo 
over dezelfde 4 fragmenten. Alle interviews en getoonde 
fragmenten werden verbatim getranscribeerd.
We analyseerden per videofragment de overwegingen 
van de actor (de handelende aios/opleider) en die van 
de observator (de observerende aios/opleider). In een 
gestructureerd schema vergeleken we de overwegingen 
van de actor met de elementen die de observator herken-
de en scoorden de mate waarin deze overeenkwamen op 
een vijfpunts likertschaal van helemaal (++) tot helemaal 

EBM leren toepassen door 
 observatie, werkt dat?
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NOVEMBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Dit artikel is een vertaling van: Welink LS, Van Roy K, Damoiseaux RA, Suijker HA, 
Pype P, De Groot E, Bartelink ME. Applying evidence-based medicine in general 
practice: a video-stimulated interview study on workplace-based  observation. 
BMC Fam Pract 2020;21:5. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitge-
ver.
Een vertaling verschijnt ook in Huisarts Nu, het tijdschrift van de Vlaamse huis-
artsenorganisatie Domus Medica.



28 HUISARTS EN WETENSCHAP maand null

niet (– –). Ook noteerden we opvallende kenmerken van het 
duo, het consult, de actor of de observator. Per casus vulden 
we aldus 2 schema’s in voor de aios als actor en observator, en 
2 voor de opleider als actor en observator. Om reflexiviteit te 
waarborgen werd elke casus  individueel gecodeerd en vervol
gens uitgebreid besproken door wisselende teams van telkens 
minimaal 2 onderzoekers (LW, KVR, HS, EdG en MLB), tot 
consensus werd bereikt.
Om tot een beschrijvend model te komen van factoren die 
herkenning van elkaars overwegingen beïnvloeden selecteer
den we duo’s waarbij de overeenstemming compleet was 
en duo’s die het EBMgedrag van de ander juist vrijwel niet 
herkenden. Opvallende verschillen tussen deze beide uitersten 
werden in het model benoemd.

RESULTATEN
We hielden met 22 aiosopleiderduo’s 44 interviews over in 
totaal 85 casussen (19 duo’s met 4 casussen en 3 duo’s met 3 
casussen). In onze analyse, gebaseerd op consensus tussen 
minimaal twee onderzoekers, was er niet veel overeenstem
ming tussen het EBMgedrag van de actor en de herkenning 
daarvan door de observator [infographic] laat zien welke 
factoren daarop van invloed zijn.

Duogerelateerde factoren
Aiossen en opleiders die een verschillende ‘EBMhouding’ 
hebben, herkennen elkaars EBMgedrag minder goed, 
bijvoorbeeld als de aios graag werkt volgens de laatste weten
schappelijke inzichten en de opleider liever op haar of zijn 
klinische ervaring vaart. Wel hielp het als ze vaker aandacht 
besteedden aan EBMbeslissingen of als het thema dat in het 
consult aan de orde kwam eerder was besproken.

Observerende opleider: ‘Dat denk ik dan ook 
weer, dat komt omdat wij dat al eerder […] ja zo 
kindjes met koorts is iets wat je natuurlijk wel be-
spreekt ook met de haio. We hebben ook, en daar 
hebben we wel de richtlijn samen doorgenomen, 
[…] en ik denk dat ze het op basis daarvan doet’ 
(duo 21, casus ‘grotendeels overeenkomend’).

Consultgerelateerde factoren
De medische inhoud van een consult bleek slechts een mar
ginale rol te spelen in de herkenning van EBMgedrag bij de 
ander. Tijdens de interviews werd een zeer divers palet aan 
casuïstiek besproken en we vonden geen verband tussen spe
cifieke medische onderwerpen en herkenning van EBMge
drag. Factoren die herkenning bevorderden, waren dat het 
consult ging over een onderwerp waarvoor een duidelijke 
richtlijn bestaat of dat de patiënt de arts een expliciete vraag 
stelde.

Observatorgerelateerde factoren
Observatorgerelateerde factoren hadden de meeste invloed 
op de herkenning van EBMgedrag. Het bleek lastig om de 
overwegingen van de ander zonder oordeel te observeren. 

Tabel

Karakteristieken van deelnemers

Nederland Vlaanderen

opleiders aiossen opleiders aiossen

n  9  9 13 13
Vrouw  3 *  6  8 11
Leeftijd (gemiddeld, spreiding) 56 (48-67) 30 (28-35) 47 (36-57) 26 (25-30)
Promotieonderzoek afgerond/lopend  1  2  1  0

Aios
 eerstejaars  5  8
 laatstejaars  4  5

Huisarts-opleider 
  jaren huisartservaring (gemiddeld, 

spreiding) 
26 (20-38) 21 (12-33)

  jaren opleider (gemiddeld, 
spreiding) 

11 (2-20) 10 (2-25)

Duur samenwerking op het moment 
van interviewen in maanden (gemid-
deld, spreiding) 

 6 (4-9)  9 (3-18)

Praktijktype
 solo  0  2
 duo  7  2
 gezondheidscentrum  2  9

Locatie opleidingsinstituut
 Utrecht  9
 Antwerpen  3
 Gent 10

* Cijfers zijn aantallen, tenzij anders aangegeven.

Patiëntvoorkeuren

Klinische
ervaring

Evidence

EBM
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Observatoren hadden de neiging snel een negatief oordeel te 
vellen over het gedrag van de ander, ongevraagd hun eigen 
overwegingen te benoemen in plaats van die van de ander en 
EBM-gedrag te interpreteren vanuit de leersituatie. Opleiders 
interpreteren de besluitvorming van aiossen (ten onrechte) 
sneller vanuit een gebrek aan kennis of vaardigheden.

Observerende opleider: ‘En ze zegt ook ik vind 
het iets te kort voor een injectie. Ik denk dat ze 
zich nog iets […] dat ze nog niet zelfstandig, 
zonder mij erbij te betrekken, die injectie nu gaat 
zetten. Dat is nog net een beetje [..] ze kan het al 
wel maar het is nog net, ja onder supervisie. Dus 
ik denk dat dat ook een rol speelt.’

Aios: ‘Ik dacht ja hij moet gewoon een week 
NSAID’s, als dat niet goed werkt eventueel wat 
langer NSAID’s, als dat niet goed werkt onder-
steuning door de fysio en als dat niet goed werkt 
de injectie. Dat zijn een beetje de stappen in 
de standaard.’ (koppel 2, casus ‘niet overeenko-
mend’).

Actorgerelateerde factoren
Vaak waren deelnemers, terwijl ze hun eigen fragmenten 
terugkeken, niet in staat hun eigen EBM-gedrag expliciet te 
maken of erop te reflecteren. Soms twijfelden deelnemers zelfs 
over hun eigen overwegingen, als daar tijdens het interview 
naar werd gevraagd. Het is niet verrassend dat ook de obser-
vator in dat geval minder goed in staat was EBM-gedrag te 
herkennen.

BESCHOUWING
Ons onderzoek laat zien dat een arts die EBM-gedrag van een 
andere arts observeert, de overwegingen daarbij vaak niet 
herkent. En dat daarop meerdere factoren van invloed zijn.

Sterke punten en beperkingen
Sterke punten van dit onderzoek zijn dat het onderzoek in de 
praktijk heeft plaatsgevonden en dat de videogestimuleerde 
interviews inzicht boden in de concrete overwegingen van 
deelnemers. De uitkomsten zijn robuust doordat de themati-
sche analyse werd uitgevoerd door verschillende onderzoekers 
op een grote hoeveelheid data, die ook saturatie lieten zien.
Een eerste mogelijke beperking is dat de deelnemers misschien 
meer dan gemiddeld geïnteresseerd waren in het onderwerp 
EBM. Ook kunnen de deelnemers opnames uit consulten heb-

Mate van overeenstemming EBM-gedrag

41326366

HelemaalHelemaal niet Vrijwel niet Gedeeltelijk Grotendeels

85 casussenTotaal

Positieve en negatieve invloeden op de
mate van overeenkomst tussen overwegingen van de actor
en herkenning van deze overwegingen door de observator

consult gaat over het 
toepassen van een 
algemeen bekende richtlijn 
of evidence

tijdens het consult 
expliciete inbreng van de 
patiënt

Consultfactoren

AIOS

Duofactoren

duo besteedt in de praktijk 
vaker expliciet aandacht aan 
onderbouwing van 
beslissingen

duo heeft het thema eerder 
onderling besproken

duo matcht niet op 
EBM-houding

actor uit twijfel over eigen 
onderbouwing

actor expliciteert of 
re�ecteert niet goed

Actorfactoren

observator interpreteert 
vanuit leersituatie

observator heeft een 
negatief oordeel over 
beslissing of diagnose

observator benoemt 
eigen overwegingen of 
algemeenheden

Observatorfactoren

Infographic: Erik W
iegers
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ben geselecteerd die ‘beter’ EBM-gedrag lieten zien. Daar staat 
tegenover dat we slechts 2 van de 10 geselecteerde fragmenten 
gebruikten en dat bij langduriger opnemen het effect van de 
camera minder wordt. Ook is het mogelijk dat aiossen in de 
feedback over hun opleider niet het achterste van hun tong 
lieten zien, hoewel we aangaven informatie niet te zullen delen.

Implicaties voor de praktijk
Eerder onderzoek naar observationeel leren suggereert dat 
overwegingen altijd expliciet moeten worden gemaakt om 
ervan te kunnen leren. Alleen dan kan de observator ‘in het 
hoofd van de ander kijken’.5 Ons onderzoek nuanceert dit 
beeld: het helpt als tijdens het consult expliciet aandacht 
wordt besteed aan de overwegingen voor beslissingen. Dat kan 
bijvoorbeeld gebeuren in het kader van gezamenlijke besluit-
vorming, maar dit is niet doorslaggevend voor een leerzame 
observatie. Een grotere rol lijkt weggelegd voor factoren waar 
actor en observator samen invloed op hebben. De EBM-over-
wegingen zijn vaak complex en doen een beroep op deels 
onbewuste kennis. Daarom is het belangrijk dat aios en oplei-
der gezamenlijk die kennis vergaren. Bewuste aandacht voor 
EBM-gedrag tijdens gezamenlijke leeractiviteiten, zoals een 
leergesprek, is essentieel om elkaars EBM-gedrag te herkennen 
en dus te kunnen aanleren in de praktijk.
Uit ander onderzoek is gebleken dat artsen vaak gebruikma-
ken van mindlines, geïnternaliseerde, collectief bekrachtigde, 
onbewuste richtlijnen die tot stand komen door interactie met 
andere artsen, met patiënten en op bij- en nascholingen.11 We 
zagen dit principe in ons onderzoek duidelijk terugkomen, 
veel artsen vonden het lastig achteraf hun overwegingen bij 
een bepaalde beslissing expliciet te maken. In zulke gevallen is 
het nog meer nodig om expliciete leermomenten in te lassen 
waarin aandacht besteed wordt aan alle 3 de EBM-cirkels. Dat 
helpt de arts die beslissingen neemt zich bewust te worden 
van de (onbewuste) overwegingen daarbij en het geeft de arts 
die observeert de gelegenheid ervan te leren. Voor opleiders 

kan het nuttig zijn een duidelijk verschil aan te brengen tussen 
het observeren van aiossen om feedback en beoordelingen te 
geven, en het observeren om gezamenlijk te leren.

CONCLUSIE
Het is onjuist om te denken dat aiossen in de huisartsenprak-
tijk EBM-gedrag aanleren door simpelweg te observeren. 
Vaak zijn de EBM-overwegingen van de handelende arts niet 
dezelfde als die de observerende arts denkt te herkennen. Om 
informeel observationeel leren op de werkvloer effectiever te 
maken zou de focus moeten liggen op het verbeteren van ob-
servatievaardigheden en op meer ruimte bieden aan expliciete 
EBM-gesprekken tussen opleider en aios. ■
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WAT IS BEKEND?
	■ Het leren combineren van evidence, klinische ervaring en 

patiëntvoorkeuren (de 3 EBm-cirkels) bij beslissingen in 
de huisartsenpraktijk is belangrijk, maar lastig.

	■ aios en opleiders kunnen EBm informeel van elkaar leren 
op de werkplek door elkaars consulten te observeren.

WAT IS NIEUW?
	■ de EBm-overwegingen van een huisarts tijdens het con-

sult zijn vaak niet goed te herkennen voor een huisarts 
die het consult observeert.

	■ Informeel observationeel leren op de werkvloer kan ef-
fectiever worden als aios en opleider meer de tijd nemen 
om expliciet te praten over de 3 EBm-cirkels.

	■ Zowel aiossen als opleiders zouden beter moeten leren 
observeren zonder oordeel of advies.
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Atriumfibrilleren (AF) komt veel voor bij mensen vanaf 
65 jaar. De aandoening vergroot het risico op beroerte, 
hartfalen en overlijden – behandeling (vooral met anti-
coagulantia) verlaagt deze risico’s. Ongeveer een derde 
van de AF-patiënten heeft echter geen klachten, wat detec-
teren bemoeilijkt. Verschillende onderzoeken suggereren 
dat er in de eerste lijn ruimte is voor verbetering van 
AF-detectie en screening bij ouderen daarbij mogelijk kan 
helpen. In het proefschrift Detection of atrial fibrillation 
in primary care beschrijven wij onder andere wat scree-
ning op AF bij ouderen in de Nederlandse huisartsen-
praktijk kan opleveren.

Atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende hartritme-
stoornis. De prevalentie neemt toe met de leeftijd tot 8% van 
de 65-plussers en de verwachting is dat de prevalentie in de 
nabije toekomst zal stijgen.1 Het risico op een ischemische 

beroerte is bij AF-patiënten 4,5% per jaar en dat is ongeveer 
vijfmaal hoger dan bij mensen zonder AF.2,3 Daarnaast ver-
hoogt AF het risico op sterven en hartfalen.4 
Behandeling met anticoagulantia (vitamine K-antagonist of 
niet-vitamine K-orale anticoagulantia) kan het risico op een 
beroerte met 66% verminderen.3 Vroege detectie van AF is 
dus belangrijk, want dan kan de patiënt zo snel mogelijk met 
antistollingsbehandeling starten. Ongeveer een derde van de 
patiënten met AF heeft echter geen klachten en daarnaast 
kan AF in een paroxysmale vorm aanwezig zijn.5 Daarom 
is het opsporen van AF een uitdaging. Soms is een ischemi-
sche beroerte de eerste uiting: bij 11,5% van de mensen met 
ischemische beroerte wordt nieuw AF gediagnosticeerd met 
registratie van het hartritme gedurende 12 uur.6

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren adviseert al opportu-
nistische screening met palpatie van de pols bij het meten van 
de bloeddruk, met opname van een 12-afgeleiden-elektrocar-

Opsporen van atriumfibrilleren in 
de huisartsenpraktijk
Femke Kaasenbrood

De opsporing van atriumfibrilleren in de reguliere huisartsenzorg lijkt de laatste jaren te zijn toegenomen. 
 Foto: Margot Scheerder
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diogram (ecg) bij een onregelmatige pols.7 Daarnaast laten 
buitenlandse onderzoeken zien dat bij een eenmalige scree-
ning 1,4% van de mensen van ≥ 65 jaar nieuw ontdekt AF 
blijkt te hebben.8 Dat lijkt erop te wijzen dat er ruimte is voor 
verbetering van AF-detectie in de eerste lijn.
Er is nog weinig bekend over wat screening in Nederland op-
levert. De huisartsenpraktijk lijkt een goede plek om te scree-
nen op AF, omdat ouderen de praktijk vaak bezoeken (mensen 
van ≥ 65 jaar doen dat gemiddeld 8 maal per jaar).9 Daarnaast 
hebben veel huisartsen de mogelijkheid om een 12-afleidin-
gen-ecg te maken voor het bevestigen van de diagnose. 
Er zijn veel diagnostische apparaten ontwikkeld om AF-detec-
tie te vergemakkelijken. De meest gebruikte apparaten in de 
eerste lijn zijn automatische bloeddrukmeters met AF-detectie, 
smartphones met vinger-probes en hand-ecg-apparaten met 
1-afleidingritmestrookopname.10 Een positieve uitslag van 
zo’n apparaat moet altijd worden geverifieerd met de beoor-
deling van een (liefst) direct opgenomen 12-afgeleiden-ecg. 
Hand-ecg-apparaten hebben als voordeel dat ze tegelijkertijd 
een ritmestrook opnemen die voor visuele interpretatie naar de 
computer kan worden getransporteerd. Zo’n directe opname is 
vooral handig als het niet haalbaar is om meteen een 12-afgelei-
den-ecg op te nemen, zodat paroxysmaal AF niet wordt gemist.
In dit artikel beschrijf ik onze bevindingen over de haalbaar-
heid van screening op AF in de huisartsenpraktijk en in hoe-
verre screening resulteerde in hogere AF-detectie. 

ONDERZOEK NAAR AF-SCREENING 
Het proefschrift beschrijft de resultaten van 2 onderzoeken 
naar mogelijke AF-screeningstrategieën in Nederlandse 
huisartsenpraktijken. Het eerste onderzoek betreft systema-
tische AF-screening tijdens de griepvaccinatie, en het tweede 
opportunistische screening bij mensen van 65 jaar of ouder 
die de huisartsenpraktijk bezochten. We gebruikten hierbij 
een hand-ecg-apparaat met ritmestrookdetectie, de MyDiag-
nostick. Dit is een staafvormig apparaat met twee elektroden 
aan de uiteinden, die de patiënt gedurende 1 minuut met 
beide handen vasthoudt. Hierna verschijnt een groen lampje 
bij sinusritme en een rood lampje bij een vermoeden van AF 
(onregelmatig ritme gedurende > 75% van de 1-minuutsregis-
tratie). Twee validatieonderzoeken analyseerden de kwaliteit 
van het lichtsignaal van de MyDiagnostick in een populatie 
met een hoge AF-prevalentie (53% en 28% voorafkans). Deze 

vonden respectievelijk een sensitiviteit van 94% en 100% en 
een specificiteit van 93% en 96%.11,12

Systematische screening
De griepvaccinatie lijkt een goede setting om op AF te 
screenen omdat er veel patiënten op 1 moment bij elkaar zijn. 
Bovendien komen de selectiecriteria voor de griepvaccinatie 
grotendeels overeen met de risicofactoren voor AF en heb-
ben de bezoekers van de griepvaccinatie waarschijnlijk een 
verhoogd risico op AF. Voor dit onderzoek screende een team 
van 4 onderzoeksverpleegkundigen met de MyDiagnostick op 
AF tijdens griepvaccinatiesessies in 10 huisartsenpraktijken 
[figuur 1].13 De onderzoeksverpleegkundigen werden vrij 
gelaten om patiënten te selecteren voor screening, waardoor 
onze aanpak zo veel mogelijk overeenkwam met de wijze 
waarop de screening in de praktijk verloopt. Ze screenden in 
totaal 3269 patiënten, 35% van alle bezoekers van de griep-
vaccinatiesessies. Vooral oudere patiënten werden gescreend; 
de gemiddelde leeftijd van de gescreende groep was 69,4 jaar 
en van de ongescreende groep 60,8 jaar. In totaal hadden 193 
mensen een positieve uitslag en bij 37 (1,1% van de gescreen-
de groep) van hen werd AF bevestigd met de 1-afgeleiden-ecg, 
geïnterpreteerd door twee cardiologen. Dat betekent dat er 
91 mensen moeten worden gescreend om 1 nieuwe diagnose 
AF te stellen (number needed to screen). Alle 37 gedetecteerde 
AF-patiënten waren ≥ 60 jaar. De detectiegraad nam toe met 
de leeftijd: van 0,9% bij 60 tot 64 jaar tot 4,9% bij ≥ 85 jaar. De 

DE KERN
	■ opportunistische screening op atriumfibrilleren (AF) bij 

mensen van ≥ 65 jaar met een hand-ecg-apparaat blijkt 
niet te leiden tot extra opsporing van nieuw AF in de 
huisartsenpraktijk.

	■ Systematische screening tijdens de griepvaccinatie lijkt 
haalbaar en resulteert in 1,1% nieuwe AF-diagnoses van 
de gescreende groep.

Figuur 1

Flowchart van systematische screening tijdens griepvaccinatie
sessies in de huisartsenpraktijk

AF: atriumfibrilleren

Aanwezig bij griepvacinatie, n = 9450

Gecreend met de MyDiagnostick, n = 3269

Rode uitslag (verdenking AF)
n = 193

Interpretatie van 1-afgeleiden-
ecg door twee cardiologen

Niet te beoordelen,
n = 3

Geen AF op moment
van screening, n = 69

Reeds bekend AF,
n = 84

Nieuw gedetecteerd
AF, n = 37

AF op moment van
screening, n = 121

Groene uitslag (geen verdenking AF)
n = 3076
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meeste nieuw ontdekte AF-patiënten kwamen in aanmerking 
voor antistollingsbehandeling (78% had een CHA2DS2-VASc-
score ≥ 2). 
Met een apart onderzoek bekeken we of zo’n screening tijdens 
de griepvaccinatie kosteneffectief was ten opzichte van geen 
screening. Hiervoor berekenden we de kosten van de scree-
ning plus de behandeling van nieuw gedetecteerde AF-patiën-
ten, waaronder de aanschaf van MyDiagnosticks, het opne-
men van 12-afgeleiden-ecg, de kosten van het personeel en 
anticoagulantia. Deze kosten vergeleken we met de zorgkosten 
die werden uitgespaard door vroege detectie van AF, zoals 
ziekenhuisopnamen ten gevolge van ischemische beroerte, 
behandeling na ischemisch beroerte en behandeling van 
hartfalen. De systematische screening tijdens de griepvaccina-
tie bleek hoogstwaarschijnlijk (met 62% waarschijnlijkheid) 
kostenbesparend te zijn voor het identificeren van nieuwe 
gevallen van AF bij mensen ≥ 65 jaar in Nederland. Daarnaast 
waren de kosten van screening met 99,8% waarschijnlijkheid 
lager dan 20.000 euro per quality-adjusted life year (QALY).14

Een deel van de patiënten die bij deze screening werd gedi-
agnosticeerd met AF zou wellicht in een later stadium alsnog 
in de reguliere zorg zijn gevonden. Verder onderzoek moet 
aantonen hoe groot dit aandeel is. Voor het kosten-effectivi-
teitsonderzoek hielden we er rekening mee dat elk jaar 3,0% 
alsnog zou worden gedetecteerd.

Opportunistische screening
We onderzochten ook opportunistische screening in de huis-
artsenpraktijk, waarbij we medewerkers (poh, assistente en 
huisarts) de vrije hand lieten om de MyDiagnostick te gebrui-
ken. Dit gebeurde in een clustergerandomiseerde trial, waarbij 
interventiehuisartsenpraktijken (n = 15) die screenden op 
AF werden vergeleken met controlepraktijken (n = 16) die de 
gebruikelijk zorg leverden [figuur 2].15 We vroegen de inter-
ventiepraktijken om gedurende 1 jaar alle patiënten van ≥ 65 
jaar die de praktijk bezochten te screenen met de MyDiagnos-
tick. Deze praktijken kregen uitleg over het gebruik van de 
MyDiagnostick en de manier waarop ze de screening konden 
invullen, maar ze mochten de screening naar eigen inzicht 
uitvoeren. Gedurende 1 onderzoeksjaar werden 919 patiënten 
gescreend in de interventiepraktijken, 11% van alle patiënten 
van ≥ 65 jaar. Van hen werden 28 nieuw gediagnosticeerd met 
AF (dat is 3% van de gescreende groep). In totaal werd in bei-
de groepen huisartsenpraktijken in 1 jaar 1,4% van de mensen 
van ≥ 65 jaar gediagnosticeerd met AF. Deze opportunistische 
screening resulteerde dus niet in een verhoogde AF-detectieg-
raad in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

BESCHOUWING
We vonden bij systematische screening tijdens de griepvac-
cinatie een opbrengst van 1,1% nieuwe AF-patiënten. Met 
opportunistische screening onder mensen vanaf 65 jaar opge-
nomen in de reguliere zorg van de huisartsenpraktijk vonden 
we geen voordeel ten opzichte van de reguliere praktijk (de 
controlegroep), onder andere doordat slechts 11% van de po-

pulatie van ≥ 65 jaar werd gescreend. Hoewel de systematische 
aanpak bij de griepvaccinatie veelbelovend lijkt, is (nog) niet 
bekend hoeveel van de nieuw gediagnosticeerde gevallen in 
een later stadium in de reguliere zorg zouden worden ontdekt. 
Bij de opportunistische screening hebben we daar beter reke-
ning mee kunnen houden doordat we hebben vergeleken met 
controlepraktijken.
Een systematische review combineerde de resultaten van 8 on-
derzoeken, waarbij met verschillende diagnostische apparaten 
systematisch op AF werd gescreend. Bij mensen van ≥ 65 jaar 
werd met een eenmalige meting gemiddeld bij 1,4% nieuw AF 
gediagnosticeerd.8 Dat resultaat is iets hoger dan de 1,1% die 
wij vonden tijdens de griepvaccinatie. Ook bij deze onderzoe-
ken is niet bekend of de nieuw gedetecteerde AF-patiënten in 
de reguliere praktijk in een later stadium zouden zijn ontdekt. 
Zeker patiënten met cardiovasculaire comorbiditeit zouden 
bijvoorbeeld bij het meten van de bloeddruk kunnen worden 
getest. Bij onze screening tijdens de griepvaccinatie hadden 8 
patiënten (22%) een CHA2DS2-VASc-score van < 2. Zij zou-
den in de reguliere praktijk minder snel worden gedetecteerd 
omdat ze nauwelijks tot geen relevante comorbiditeit hebben 
waarvoor de huisarts op AF zou testen. Toekomstig onderzoek 
moet daarom uitwijzen of een systematische screening op de 
langere termijn genoeg nieuwe AF-patiënten detecteert ten 
opzichte van de reguliere zorg en hoe frequent je de screening 
dan zou moeten herhalen om lucratief te blijven (bijvoorbeeld 
bij de jaarlijkse griepvaccinatie). 
Een Brits onderzoek uit 2005 bekeek het nut van opportunis-
tische screening in de eerste lijn. In screeningspraktijken 
palpeerden de medewerkers van de huisartsenpraktijk de pols 
bij patiënten van ≥ 65 jaar tijdens hun praktijkbezoek. Contro-

Figuur 2

Flowchart van opportunistische screening tijdens reguliere zorg in 
de huisartsenpraktijk gedurende 1 jaar 

AF: atriumfibrilleren

31 huisartsenpraktijken
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lepraktijken leverden reguliere zorg. Het lukte de huisartsen-
praktijken in dit onderzoek om 53% van de populatie van ≥ 65 
jaar te screenen op AF, terwijl dat bij ons onderzoek slechts 
11% was. In totaal werden in de screeningspraktijken van het 
Britse onderzoek gedurende 1 onderzoeksjaar 1,6% en in de 
controlepraktijken 1% nieuwe gevallen van AF gedetecteerd.16 
Voor het achterhalen van 1 nieuwe AF-diagnose moesten in 
dit onderzoek 170 mensen worden gescreend.17 Het verschil 
tussen screenings- en controlepraktijken was in dit onderzoek 
een stuk groter dan in ons vergelijkbare onderzoek, waarbij 
in beide groepen 1,4% nieuw AF werd gedetecteerd. Daar-
naast valt op dat in de controlepraktijken van ons onderzoek 
40% meer AF-patiënten werd opgespoord dan in het Britse 
onderzoek, namelijk 1,4% versus 1,0%. Mogelijk heeft de extra 
aandacht voor AF (detectie én behandeling) gedurende het 
laatste decennium ertoe bijgedragen dat diagnostisering van 
patiënten meer in de eerste lijn plaatsvindt.17 Recente longitu-
dinale Nederlandse gegevens suggereren dat ook en laten zien 
dat de prevalentie van 2008 tot 2017 fors is gestegen van 0,4% 
naar 1,4%.18 

CONCLUSIE
Uit onze RCT blijkt dat opportunistische screening op 
AF bij mensen van ≥ 65 jaar met de MyDiagnostick (een 
hand-ecg-apparaat) in de huisartsenpraktijk niet leidt tot 
extra opsporing van nieuwe AF-gevallen. Uit ons observatio-
nele onderzoek blijkt dat een systematische aanpak mogelijk 
effectievere is, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse griepvaccina-
tie. Het is echter niet duidelijk hoeveel mensen met nieuw AF 
tijdens screening alsnog in een later stadium in de reguliere 
zorg zouden worden gevonden. ■
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Het publieke debat over euthanasie of hulp bij zelfdoding gaat vooral over patiënten met een 
psychiatrische aandoening of dementie en over voltooid leven. Dit zijn situaties die als ‘com-
plexe’ casussen worden beschouwd. Geconsulteerde SCEN (Steun en Consultatie bij Euthana-
sie in Nederland)-artsen hebben in de praktijk ook te maken met andere als complex ervaren 
aspecten. Bijvoorbeeld een jonge patiënt, een moeizame communicatie met de patiënt en druk 
van de naasten. Het SCEN-programma kan hieraan aandacht besteden.

In 2015 vond in 4,6% van de sterfgevallen in Nederland 
euthanasie of hulp bij zelfdoding plaats.1 Volgens de Wet 
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelf-
doding zijn artsen niet strafbaar voor het uitvoeren van 
euthanasie als aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan en 
zij de euthanasie rapporteren aan de Regionale Toetsings-
commissie Euthanasie. De arts van de patiënt moet dan 
wel ten minste 1 andere, onafhankelijke arts raadplegen.2 
Deze onafhankelijke arts beoordeelt of aan de zorgvul-
digheidseisen is voldaan en adviseert de behandelend 
arts.3,4 De geconsulteerde arts moet in staat zijn een eigen 
oordeel te geven, onafhankelijk van zowel de behandelend 
arts als de patiënt. Ruim driekwart van deze consultaties 
wordt uitgevoerd door een SCEN-arts (Steun en Consul-
tatie bij Euthanasie in Nederland).1 Het SCEN-program-
ma van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG) moet de kwaliteit 
van de consultaties bij euthanasie en hulp bij zelfdoding 
waarborgen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn het drie-
daagse trainingsprogramma en de intervisie (driemaal per 
jaar).5

Het publieke debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding 
richt zich de afgelopen jaren voornamelijk op patiënten 
met een psychiatrische aandoening of dementie, en op 
voltooid leven, situaties die als ‘complexe’ casussen wor-
den beschouwd.6-8 In 2019 was er in 1% van de gemelde 
gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding sprake van 
een psychiatrische aandoening, betrof 2,5% dementie en 

2,7% een stapeling van ouderdomsaandoeningen.9 Eerder 
onderzoek wees uit dat behandelend artsen het uitvoe-
ren van euthanasie minder goed voorstelbaar vinden 
voor deze groepen patiënten dan voor kankerpatiënten.7 
Mogelijk omvatten de complexe situaties in het publieke 
debat niet alle als complex ervaren situaties. SCEN-artsen 
verschillen door hun rol van de behandelend arts: ze zijn 
opgeleid in en hebben de meeste ervaring met het beoor-
delen van de zorgvuldigheidseisen, onderhouden geen 
langdurige relatie met de patiënt, beoordelen de criteria 
op basis van de wet en voeren de euthanasie niet uit. Wij 
onderzochten welke complexe aspecten SCEN-artsen bij 
een SCEN-consultatie ervaren en hoe vaak dat gebeurt.

METHODE
Jaarlijks neemt de KNMG een vragenlijst af onder 
SCEN-artsen in het kader van Spiegelinformatie SCEN. 
Wij gebruikten de gegevens van de vragenlijsten van 
2015, 2016 en 2017. In 2015 namen 547 SCEN-artsen deel 
(78,7%), in 2016 542 (76,4%) en in 2017 498 (72,1%). De 
vragenlijst van 2015 richtte zich op de volgens SCEN-art-
sen meest complexe consultatie van dat jaar en die van 
2016 en 2017 gingen over de meest recente consultatie. De 
gegevens van 2015 gebruikten we om te onderzoeken wel-
ke complexe situaties SCEN-artsen tijdens de meest inge-
wikkelde consultatie ervaren. Op basis van deze gegevens 
voegden we een extra, open vraag aan de vragenlijst van 
2016 en 2017 toe om te onderzoeken hoe vaak complexe 
consultaties voorkomen.
De vragenlijst van 2015 bevatte een open vraag naar com-
plexe situaties, die 5 voorgeschreven categorieën omvatte 
die volledigheid van antwoorden moesten garanderen: 
patiëntkenmerken, beoordeling van de zorgvuldigheidsei-
sen, naasten van de patiënt, zorgverleners en overige. 

Complexe situaties in consultaties 
over euthanasie of hulp bij zelfdoding
Tessa Bergman, Roeline Pasman, Bregje Onwuteaka-Philipsen

Dit is een bewerkte vertaling van Bergman TD, Pasman HRW, Onwuteaka-Phi-
lipsen BD. Complexities in consultations in case of euthanasia or physician- 
assisted suicide: a survey among SCEN physicians. BMC Fam Pract 2020;21:6. 
Publicatie gebeurt met toestemming.
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Voor de vraag naar ervaren complexiteit van de meest recente 
consultatie in de vragenlijsten van 2016 en 2017 gebruikten 
we een schaal van 1 (helemaal niet ingewikkeld) tot 5 (zeer 
ingewikkeld) om na te gaan hoe complex de arts de consulta-
tie vond. Daarbij ging het om de volgende aspecten: beoorde-
ling van de zorgvuldigheidseisen, contact met/houding van 
de patiënt, naasten en zorgverleners. Als ten minste 1 van de 
aspecten een 4 of 5 (ingewikkeld of zeer ingewikkeld) scoorde 
beschouwden we de consultatie als complex. Om na te gaan 
welke situaties SCEN-artsen als complex ervaren, codeerden 2 
van de auteurs (HRWP en BDOP) de antwoorden op de open 
vraag onafhankelijk van elkaar, om ze vervolgens te vergelij-
ken. Om te onderzoeken hoe vaak SCEN-artsen consultaties 
complex vonden keken we op basis van de gegevens van 2016 
en 2017 hoe vaak ze tijdens de meest recente consultaties 
complexe situaties ervaarden.

RESULTATEN
Complexe situaties
Van de complexe situaties noemden de artsen de patiëntken-
merken het meest (79,7%), gevolgd door de beoordeling van 
zorgvuldigheidseisen (41,0%), de interactie met de naasten 
van de patiënt (26,3%), de interactie met de zorgverleners 
(23,4%) en overige (13,4%; bijvoorbeeld een eerdere SCEN-
arts die anders oordeelde of een gebrek aan ervaring met de 
specifieke aandoening).
[Online tabel 1] toont per aspect de meest voorkomende 
complexe situaties, zoals het niet hebben van een op de korte 
termijn levensbedreigende aandoening (18,8%), een stapeling 
van ouderdomsaandoeningen, psychiatrische problematiek 
(13,5%) en dementie of cognitieve achteruitgang (10,7%). 
SCEN-artsen gaven ook aan andere patiëntkenmerken com-
plex te vinden, bijvoorbeeld moeilijke communicatie (18,4%), 
ambivalentie over de doodswens (12,8%), eisend en dwingend 

gedrag (11,6%), en jonge leeftijd (7,8%). Daarnaast vonden 
SCEN-artsen het ook lastig om het lijden van de patiënt 
(11,8%) en de wilsbekwaamheid (6,6%) in te schatten, of om 
te gaan met familieleden die druk op hen uitoefenden (5,6%). 
[Tabel 2] geeft enkele voorbeelden van aspecten die de consul-
tatie volgens SCEN-artsen ingewikkeld maakten.

Voorkomen van complexe consultaties
Van de meest recente consultaties van 2016 en 2017 vonden 
SCEN-artsen 21,6% complex: 203 van de 938 consultaties. 
De beoordeling van zorgvuldigheidseisen ervaarden ze het 
meest als complex (14,8% van alle consultaties), gevolgd door 
interactie met de patiënt (10,3%). Complexe consultaties door 
interactie met naasten van de patiënt en zorgverleners kwa-
men minder vaak voor, respectievelijk 4,4% en 3,1%.

BESCHOUWING
Complexe casussen uit het publieke debat
De afgelopen jaren richtte het publieke debat over euthana-
sie en hulp bij zelfdoding zich vooral op patiënten met een 
psychiatrische aandoening of dementie, of op voltooid leven.6-8 
In ons onderzoek noemen SCEN-artsen deze aspecten ook, 
wat overeenkomt met eerder onderzoek onder behandelend 
artsen.7 Een mogelijke verklaring ligt in de aard van het lijden. 
Uit eerder onderzoek weten we dat artsen minder geneigd 
zijn om psychosociaal lijden als ondraaglijk te beoordelen 
dan lichamelijk lijden.7,10. Een andere verklaring kan te maken 
hebben met de beschikbaarheid van alternatieve behande-
lopties bij patiënten met een psychiatrische aandoening, of 
het probleem of het een vrijwillig en weloverwogen verzoek 
betreft bij patiënten met dementie.7,11 

Complexiteit beperkt zich niet tot complexe casussen
SCEN-artsen vinden niet alleen de ingewikkelde casussen uit 
het publieke debat complex. Ze noemen bijvoorbeeld jonge 
leeftijd van de patiënt ook complex. Mogelijk omdat deze 
patiënten een hogere levensverwachting hebben, wat de artsen 
als confronterend kunnen ervaren. Ook aspecten als moeizame 
communicatie met de patiënt en druk van de naasten op het 
uitvoeren van de euthanasie kunnen ze ingewikkeld vinden. 
Dit kwam ook naar voren uit eerder onderzoek onder behan-
delend artsen.6 Impliciete verwachtingen over het euthana-
sieverzoek bij de patiënt en diens naasten anders dan de arts 
kunnen tot miscommunicatie leiden. Ook behandelend artsen 
geven aan dat ze zich geregeld door de patiënt en diens naasten 
onder druk voelen gezet om de euthanasie uit te voeren. Dit 
gebeurde vaker wanneer de patiënt zich niet meer goed kon 
uiten over het verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding.6

Eén op 5 consultaties is complex
Uit ons onderzoek bleek dat SCEN-artsen 1 op de 5 con-
sultaties als complex ervaren. De complexiteit hangt vooral 
samen met de interactie met de patiënt en de beoordeling 
van de zorgvuldigheidseisen. Omgerekend naar het totaal 
aantal SCEN-consultaties in 2016 betreft dit ongeveer 1750 

WAT IS BEKEND?
	■ de zorgvuldigheidseisen stellen dat een tweede onaf-

hankelijke arts moet worden geraadpleegd om een ver-
zoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding te beoordelen, 
bij voorkeur een SCEn-arts.

	■ Het publieke euthanasiedebat richt zich vooral op pa-
tiënten met psychiatrische aandoeningen of dementie, 
en op voltooid leven, situaties die als ‘complexe’ casus-
sen worden beschouwd. 

WAT IS NIEUW?
	■ de complexiteit van situaties die SCEn-artsen ervaren 

beperkt zich niet alleen tot de ‘complexe’ casussen uit 
het huidige publieke debat.

	■ Complexe consultaties hebben voornamelijk betrekking 
op de interactie met de patiënt en het beoordelen van de 
zorgvuldigheidseisen.
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consultaties per jaar.12 Een aanzienlijk aantal, en dat is ook 
wel begrijpelijk. Euthanasie is nu eenmaal een ingewikkeld 
onderwerp, dat grote zorgvuldigheid vereist. Het feit dat 
SCEN-artsen situaties als complex ervaren betekent niet per 
se dat ze problemen ondervinden bij het beoordelen van de 
zorgvuldigheidseisen of dat er problemen ontstaan tijdens het 
beoordelingsproces. Toch is het goed om hier bijvoorbeeld 
tijdens de intervisie aandacht aan te besteden.
Een sterk punt van dit onderzoek is de hoge respons van 
SCEN-artsen op de vragenlijsten. Een ander is dat we eerst 
een open vraag naar de ervaren complexiteit stelden, en 
op basis van de gegeven antwoorden de categorieën van de 
gesloten vraag naar ervaren complexiteiten bepaalden en in de 
vragenlijst opnamen. Zo sluiten de antwoordmogelijkheden 
van de gesloten vraag goed aan op de praktijk. Een beperking 
is dat de open vraag een incompleet inzicht geeft in de ervaren 
complexe situaties. Via diepte-interviews kunnen we daarover 
meer te weten komen.

CONCLUSIE
SCEN-artsen beschouwen niet alleen casussen waarover het 
publieke debat wordt gevoerd als complex. Complexe consul-
taties zijn niet zeldzaam – ze betreffen 1 op de 5 consultaties. 
Deze complexiteit levert niet noodzakelijkerwijs problemen 
op voor het beoordelingsproces van zorgvuldigheidseisen, het 
betreft immers een gevoelig onderwerp. Het SCEN-program-
ma kan aandacht aan deze complexe consultaties besteden. 
Training en intervisie over deze aspecten zijn al geïmplemen-
teerd in het SCEN-programma. Met intervisie is te achter-
halen of SCEN-artsen hun kennis en vaardigheden willen 
verbeteren, en tijdens intervisie behoefte hebben aan specifie-
ke ondersteuning voor complexe consultaties. ■
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Tabel 2

Enkele voorbeelden van aspecten die de consultatie volgens 
SCEN-artsen ingewikkeld maakten 

Patiëntkenmerken
‘Terugkerende twijfel van deze patiënte of ze echt euthanasie wilde. Bij momenten leek 
ze overtuigd en later twijfelde ze weer.’
‘Een jonge patiënt met een lastig te omschrijven ziektebeeld. De patiënt was kritisch 
naar mij toe en had weerstand om het gesprek te voeren.’

Beoordeling van de zorgvuldigheidseisen
‘Ik vond de ondraaglijkheid lastig in te schatten. Hij zei ondraaglijk te lijden, maar deed 
nog veel dingen waar hij van genoot.’

Naasten van de patiënt
‘Echtgenoot had veel verdriet. Zijn visie was nog niet uitgekristalliseerd; veel aandacht 
aan besteed.’

Zorgverleners
‘Ik voelde me onder druk gezet. De aanvrager stond niet open voor andere behandelin-
gen en advies van mij.’

Overige aspecten
‘Geen eerdere ervaring met jonge man die dit besluit nam.’
‘Ik merk weerstand bij mezelf bij deze chronisch somatische problematiek gecombi-
neerd met persoonlijkheidsproblematiek. Is dit de bedoeling van de euthanasiewetge-
ving?’

Bergman TD, Pasman HRW, Onwuteaka-Philipsen BD. Complexe situ-
aties in consultaties over euthanasie of hulp bij zelfdoding. Huisarts 
Wet 2020;63(11):39-41. DOI:10.1007/s12445-020-0888-y.
Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Public and Occupational 
Health, Amsterdam: T.D. Bergman, MSc, student-onderzoeker,  
bergman.td@gmail.com; dr. H.R.W. Pasman, senior onderzoeker;  
prof. dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen, hoogleraar.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Consultaties kunnen complex zijn door de interactie met de patiënt of 
het beoordelen van de zorgvuldigheidseisen. Foto: ANP
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Advance care planning (ACP) is een vorm van gespreksvoe-
ring die patiënten helpt doelen en voorkeuren te verhelde-
ren en ze te bespreken met naasten en zorgverleners. De 
vrees om zo’n gesprek te beginnen ‘omdat de patiënt er niet 
klaar voor is’, is ongegrond: ook mensen die zich nog niet 
klaar voelen voor een ACP-gesprek, willen wel praten over 
onderdelen daarvan en zijn vaak blij met dat gesprek. ACP 
vergt echter wel enige voorbereiding en ervaring van de 
betrokken zorgverlener.

Patiënten moeten aan het einde van hun leven kunnen re-
kenen op optimale, persoonlijke palliatieve zorg die aansluit 
bij hun eigen doelen en voorkeuren.1 Om die zorg te kunnen 
realiseren, moeten de naasten van de patiënt en de betrokken 
zorgverleners diens doelen en voorkeuren kennen. Een tijd-
lang meende men dat een wilsverklaring voldoende basis zou 
zijn voor optimale palliatieve zorg, maar onderzoek wees uit 
dat slechts weinig patiënten een wilsverklaring opstelden en 
dat degenen die dat wel deden, die informatie zelden deelden 
met hun naasten en met zorgverleners zoals de huisarts.2,3 
Daarom is advance care planning (ACP) ontwikkeld, een 
vorm van gespreksvoering die de patiënt ondersteunt om doe-

len en voorkeuren te verhelderen, ze te bespreken met naasten 
en zorgverleners en ze desgewenst te documenteren en waar 
nodig te herzien.4,5 
Onderzoek laat zien dat ACP ertoe leidt dat patiënten vaker 
een wilsverklaring opstellen. ACP leidt ook tot betere commu-
nicatie tussen de patiënt, diens naasten en betrokken zorgver-
leners, en tot grotere overeenstemming tussen de voorkeuren 
en doelen van de patiënt en de ontvangen zorg.6,7 Desondanks 
blijven zowel patiënten als verpleegkundigen en (huis)artsen 
barrières ervaren om een ACP-gesprek aan te gaan.8,9 Het 
proces van ACP moet beter worden begrepen en daartoe is 
onderzoek nodig naar de praktijkervaringen van zowel pa-
tiënten als zorgverleners. Het promotieonderzoek waarop deze 
beschouwing is gebaseerd, had tot doel inzicht te verwerven 
in de ervaringen van patiënten en professionele zorgverleners 
teneinde het proces van ACP te kunnen verbeteren.10

THEMA’S DIE PATIËNTEN BELANGRIJK VINDEN
Uit een systematische review van de literatuur over de erva-
ringen van patiënten met ACP vanwege een levensbekortende 
of levensbedreigende ziekte komen 3 samenhangende thema’s 
naar voren; ambivalentie, er klaar voor zijn en openheid.11

Advance care planning: ervaringen 
van patiënten en zorgverleners
Marieke Zwakman, Marianne Dees

Een aCP-gesprek is altijd te vroeg, totdat het te laat is.  Foto: iStock
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Ambivalentie
Terugkijkend op de ACP-gesprekken meldden patiënten dat 
zij tijdens die gesprekken zowel positieve als onprettige gevoe-
lens hadden. Ze waardeerden dat de gesprekken informatief 
waren en een mogelijkheid boden om de controle te houden, 
maar vonden ze tegelijk confronterend en moeilijk: ‘Het is niet 
gemakkelijk om over deze dingen te praten, maar … informa-
tie geeft kracht’.11

Readiness
Uit de review bleek dat patiënten een zekere mate van readi-
ness (in de betekenis van ‘er klaar voor zijn’) nodig hebben om 
het einde van hun leven onder ogen te zien, en dat het proces 
van ACP die readiness positief beïnvloedt.11 Dat bleek ook in 
een kwalitatief onderzoek onder patiënten die vergevorderde 
long- of darmkanker hadden. Deze patiënten konden in een 
ACP-gesprek tegelijkertijd een signaal geven ‘er klaar voor 
te zijn’ en ‘er niet klaar voor te zijn’. Een patiënt kan zich dus 
niet gereed voelen voor een ACP-gesprek als geheel, maar 
wel willen en kunnen praten over onderdelen daarvan. Het 
kwalitatieve onderzoek maakte zichtbaar dat patiënten makke-
lijker praten over onderwerpen zoals wat een goed leven is, 
welke hoop ze hadden en wat hun eerdere ervaringen waren 
met ziekte in de directe omgeving. Patiënten brachten deze 
onderwerpen bijvoorbeeld spontaan in en vertelden over wat 
ze hadden geleerd van eerdere ervaringen of anticipeerden 
op fysieke achteruitgang. Moeilijker vonden patiënten het 
om tijdens een ACP-gesprek te praten over onderwerpen als 
levensovertuiging, complicaties van de ziekte, hun angsten en 
hun ideeën over reanimatie. Dan spraken ze vaak in de derde 
persoon of focusten op het heden en niet op de toekomst  
(‘… ja, maar ik ben nu redelijk goed, dus ik zou zeker zeggen: 
probeer me te reanimeren’).10 
Dat een patiënt niet klaar is om bepaalde onderwerpen te 
bespreken, mag voor zorgverleners geen reden zijn om af 
te zien van een ACP-gesprek of deze onderwerpen uit de 
weg te gaan. Niet alleen blijken patiënten dit zelf goed te 
kunnen aangeven tijdens het gesprek (‘Voor mij is het nog 
niet nodig’), maar ze ervaren het aankaarten van moeilijke 
ACP-onderwerpen juist als een signaal dat er ruimte is om 
erover te praten.10

Naasten als persoonlijk vertegenwoordiger
Patiënten hechtten er veel waarde aan dat zij zich vrij konden 
voelen om hun doelen en voorkeuren betreffende zorg en 
medische behandeling te delen met hun naasten. Als voor-
deel noemden ze dat hun naasten daardoor hun doelen en 
voorkeuren kenden en zo beter waren toegerust om een rol 
als persoonlijk vertegenwoordiger op zich te nemen.11,12 Een 
persoonlijk vertegenwoordiger is een persoon, aangewezen 
door de patiënt, die diens doelen en voorkeuren kent, en die 
beslissingen neemt over de zorg en de behandeling op het 
moment dat de patiënt daar zelf niet meer toe in staat is.
Patiënten hechtten ook veel waarde aan openheid jegens hun 
zorgverleners. Het gaf patiënten vertrouwen dat de geboden 

zorg zou passen bij hun persoonlijke doelen en voorkeuren. 
Wel vonden ze het soms moeilijk open te zijn richting artsen 
omdat, volgens patiënten, de rol van de arts met name is ge-
richt op de ziekte en minder op het leven met de ziekte.11

ERVARINGEN MET GESTRUCTUREERDE ACP-GESPREKKEN
In het kader van het ACTION-onderzoek [kader] naar ACP 
bij pa tiënten met gevorderde long- of darmkanker voerden 
speciaal getrainde gespreksondersteuners in 12 Europese zie-
kenhuizen gestructureerde ACP-gesprekken.12 Hun ervaringen 
zijn inzichtelijk gemaakt in een focusgroeponderzoek.13 In de 
focusgroepen bleek dat de gespreksondersteuners het gestruc-
tureerde ACP-gesprek uitdagend vonden, maar er ook baat bij 
hadden. De meesten zagen hun deelname aan het onderzoek 
als een kans om nieuwe vaardigheden te leren en een stap om 
ACP-gesprekken te normaliseren. Als gespreksondersteuners 
patiënten stimuleren hun huidige en toekomstige situatie 
te bespreken leverde dat betekenisvolle momenten op. Een 
belangrijke vraag, die veel relevante informatie opleverde over 
hoe patiënten met hun ziekte omgaan, was: ‘Wat is een goede 
dag voor u?’ Ook vragen als: ‘Waar hoopt u op met betrekking 
tot uw huidige medische behandeling?’, gevolgd door: ‘En 
als die hoop niet uitkomt, waar zou u dan op hopen?’,  bleken 
soms cruciaal om mensen ertoe te bewegen zich open te 
stellen.
De gespreksondersteuners vonden het script structurerend 
en helpend bij het stellen van (moeilijke) vragen, maar ze 
gaven ook aan dat het belemmerend kon zijn voor een spon-
taan gesprek of voor het opbouwen van een vertrouwensrela-
tie. Ze erkenden daarbij dat het voeren van een ACP-gesprek 
met behulp van een script een leerproces was: ‘Het wordt 
mettertijd beter. Je moet er wat moeite voor doen, maar 
uiteindelijk wordt het makkelijker.’ Veel patiënten zeiden na 
afloop van een ACP-gesprek dat ze de informatie waardevol 
vonden en dat ze het fijn hadden gevonden om over ACP te 
praten. Ook zagen de gespreksondersteuners dat patiënten de 
besproken doelen en voorkeuren deelden met anderen, zoals 
de huisarts.

DE KERN
	■ Patiënten waarderen advance care planning (aCP) om-

dat de gesprekken informatief zijn en een mogelijkheid 
bieden de controle te behouden, maar vinden het tegelijk 
confronterend en moeilijk.

	■ Het voeren van aCP-gesprekken is een leerproces voor 
de zorgverlener: je moet er moeite voor doen, maar 
uiteindelijk wordt het makkelijker. Een script kan daarbij 
helpen.

	■ Wacht niet te lang op het juiste moment: dat een patiënt 
niet klaar is om bepaalde onderwerpen te bespreken, 
mag geen reden zijn af te zien van een aCP-gesprek.
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ACP IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Aan het ACTION-onderzoek namen geen huisartsen deel, 
maar het ligt voor de hand dat huisartsen een belangrijke rol 
spelen bij het tijdig in kaart brengen van persoonlijke doelen en 
voorkeuren. De huisarts is de zorgverlener die met de patiënt 
meewandelt en diens context kent, wat een belangrijke basis is 
voor het initiëren van een ACP-gesprek.8 Tijdens dat gesprek is 
het belangrijk in elk geval het doel van het gesprek te vertellen, 
vragen te stellen om de doelen en voorkeuren van de patiënt 
te verkennen en ter afsluiting de gemaakte afspraken samen te 
vatten.14 De uitkomst is echter geen doel op zich. ACP is een 
proces van communicatie over de doelen en voorkeuren aan-
gaande toekomstige medische zorg. Het vinden van het juiste 
moment, mede in relatie tot de readiness van de patiënt, is een 
vaak genoemde belemmering om een ACP-gesprek te begin-
nen. Misschien wel belangrijker is het, te voorkomen dat het 
gesprek te laat plaatsvindt – dat is altijd een verkeerd moment.
ACP kan voor iedereen op elk moment relevant zijn. Wanneer 
de gezondheid van een patiënt achteruitgaat, bij een levensbe-
dreigende aandoening of wanneer de patiënt ouder en kwets-
baarder wordt is het belangrijk dat de huisarts diens doelen en 
voorkeuren kent. De urgentie groeit en wachten op het juiste 
moment is steeds minder een optie.4,5 ‘ACP is altijd te vroeg, 
totdat het te laat is.’ Uit het onderzoek over readiness blijkt dat 
het juiste moment voor het gesprek goed kan worden afgestemd 
met de patiënt, ook als men niet bij voorbaat zeker is dat deze 
‘er klaar voor’ is. De voorbereiding voor een ACP-gesprek kan 
een eerste stap zijn in het bespreekbaar maken van moeilijke 
onderwerpen. Juist omdat die onderwerpen voor de patiënt 
moeilijk bespreekbaar zijn, is het belangrijk dat een nauw be-
trokken hulpverlener zoals de huisarts het gesprek initieert en 
zo de weg opent.

De ervaring leert dat zowel verpleegkundigen als huisartsen de 
rol van ACP-gespreksondersteuner kunnen vervullen. Als het 
gaat om focus op wat voor de patiënt belangrijk is, zijn beiden 
gelijkwaardig en worden beiden als empathisch ervaren. Deze 
eigenschappen verlagen voor patiënten en naasten de drempel 
om open te praten over doelen en voorkeuren rondom het 
levenseinde.8,15 Sommige patiënten zien de huisarts als een 
zorgverlener die voornamelijk is gericht op genezing.16,17 Vanuit 
dit perspectief is de huisarts niet altijd een vanzelfsprekende ge-
sprekspartner bij ACP en het is dus belangrijk dat huisartsen bij 
het initiëren van een ACP-gesprek hun rol expliciet benoemen 
voor de patiënt en diens naasten.
De gespreksondersteuners die deelnamen aan het ACTION- 
onderzoek benadrukten het belang van scholing en training. 
Een script voor een ACP-gesprek kan een steun zijn en er is 
een NHG-Toolkit met waardevolle achtergrondinformatie.18 
PaTz-groepen (palliatieve zorg thuis) bieden een uitgelezen 
plaats om ervaringen met ACP te delen en van elkaar te leren.
Het is belangrijk ACP-gesprekken tijdig te voeren. Patiën-
ten staan er vaak open voor en huisartsen hebben een goede 
uitgangspositie om zulke gesprekken te initiëren. Men hoeft als 
zorgverlener niet terughoudend te zijn met vragen over ACP, 
ook als er signalen zijn dat de patiënt ‘er niet klaar voor is’. Het 
is belangrijk dat de zorgverlener het initiatief neemt, maar wel 
sensitief is voor de wensen van de patiënt. Als deze sommige 
vragen te moeilijk of het onderwerp te emotioneel vindt, hoeft 
dat geen reden te zijn om het ACP-gesprek direct te stoppen. 
Patiënten willen het ACP-gesprek vaak wel voortzetten, ook 
als ze een moeilijke vraag niet kunnen beantwoorden. ACP 
vergt van de zorgverlener echter een degelijke voorbereiding. 
Scholing, training en instrumenten zijn beschikbaar om ACP te 
verbeteren, en ook kan het helpen met andere zorgverleners te 
praten over ervaren barrières. ■
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HET aCTIOn-OndERZOEK
aCTIOn was een multicentrisch clustergerandomiseerd 
gecontroleerd fase-III-onderzoek (ISRCTn63110516) naar 
advance care planning bij patiënten met gevorderde long- 
of darmkanker. de 23 deelnemende ziekenhuizen in 6 Eu-
ropese landen (België, denemarken, Italië, nederland, Slo-
venië en het Verenigd Koninkrijk) werden gerandomiseerd 
in een interventiegroep (n = 12) en een controlegroep met 
gebruikelijke zorg (n = 11). de interventie, genaamd Res-
pecting Choices advance Care Planning (aCTIOn RC aCP), 
bestond uit 1 of 2 gestructureerde aCP-gesprekken aan de 
hand van gesprekskaarten met gescripte vragen. de vragen 
gingen onder andere over een goed leven, hoop, angst, 
levensovertuiging, voorkeuren ten aanzien van reanimatie 
en aanvullende informatie over de patiënt. de gesprekken 
vonden plaats tussen de patiënt of, als de pa tiënt dat wilde, 
diens persoonlijke vertegenwoordiger en een speciaal voor 
de interventie getrainde gespreksondersteuner (verpleeg-
kundige, verpleegkundig specialist of arts).

Zwakman M, Dees MK. Advance care planning: ervaringen van patiën
ten en zorgverleners. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445
02008780.
Hogeschool Utrecht, opleiding Verpleegkunde, Bussum: dr. M. Zwak
man, verpleegkundige, docent, m.zwakman@umcutrecht.nl. Rad
boudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Publieke Gezondheid, 
Nijmegen: dr. M.K. Dees, huisarts, wetenschappelijk onderzoeker. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Deze beschouwing is gebaseerd op het proefschrift van M. Zwakman: 
Advance care planning in practice: experiences of patients and health
care professionals (Utrecht: Universiteit Utrecht, 2019).
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Aandacht besteden aan werk is een belangrijk 
 onderdeel van persoonsgerichte zorg, stelt huisarts 
 Kees de Kock. Hij promoveerde op onderzoek naar de 
rol van huisartsen in werkgerelateerde problemen. Die 
rol is relevant, concludeert hij. Maar implementatie 
van een structurele aanpak ervan blijkt in de praktijk 
weerbarstig.

Al tijdens zijn studietijd had De Kock helder voor ogen 
dat hij naast zijn werk in de huisartsenpraktijk ook onder-
zoek wilde doen. ‘Wat ik in die tijd las over het risico op 
burn-out onder huisartsen, versterkte mijn beeld dat ik 
niet fulltime wilde gaan werken’, vertelt hij. ‘Een collega in 
een praktijk in Deurne zocht een duo-partner, dat paste 
precies in mijn straatje. En dat ik met mijn scriptie de 
Jan van Es-prijs had gewonnen, bevestigde mijn idee dat 
ik me naast mijn werk ook met onderzoek moest blijven 
bezighouden.’ 
Dat De Kock voor zijn promotieonderzoek uitkwam op 
het onderwerp werk is dus niet zo verwonderlijk. De 
rechtstreekse aanleiding was een project in zijn regio, 
waarbij de huisartsen en bedrijfsartsen beurtelings een 
halve dag in elkaars praktijk meeliepen. ‘In de discussie 
met de bedrijfsarts zag ik een mogelijkheid om onze 
samenwerking te verbeteren’, vertelt hij. ‘Bedrijfsartsen 
spreken over verzuim en interventies en ik dacht: als 
huisartsen hebben wij mogelijkheden om veel eerder te 
interveniëren en dus verzuim te voorkomen.’

Rol huisarts en bedrijfsarts
Overleg met promotoren Toine Lagro-Janssen en André 
Knottnerus leidde tot de onderzoeksvraag: is het zinvol 
om huisartsen te trainen om meer gerichte aandacht 
te besteden aan het werk van hun patiënten? Helpt dit 
patiënten dan ook om het werk vol te houden en verzuim 
te voorkomen? ‘Het is opvallend dat huisartsen zo weinig 
aandacht aan het werk van hun patiënten besteden’, zegt 
De Kock. 
Is dit wel zo opvallend, is dat niet de taak van de bedrijfs-
arts? ‘Dat zou je denken’, zegt hij. ‘Maar ook ongunstige en 
ongezonde werkomstandigheden leiden vaak niet of pas 

laat tot verzuim terwijl het in veel gevallen toch vaak het 
verzuim is waardoor mensen bij een bedrijfsarts in beeld 
komen. Vaak zien mensen ook helemaal niet hoe hun 
lichamelijke klachten samenhangen met hun werk. En tot 
verdriet van veel bedrijfsartsen zetten veel werkgevers hen 
ook vooral in als verzuimartsen. Als huisartsen zijn we 
opgeleid om persoonsgericht te werken. Daar hoort ook 
bij dat we kijken naar de context van de patiënt, iets wat 
bovendien aansluit bij het gedachtegoed van positieve ge-
zondheid dat tegenwoordig terecht zoveel aandacht krijgt. 
Werk is belangrijk in termen van zingeving en welbevin-
den, maar kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. 
En geen werk hebben betekent ook geen toegang hebben 
tot de bedrijfsarts. Het lijkt mij dus duidelijk dat er een rol 

ligt voor de huisarts. Zelf ben ik er geleidelijk steeds meer 
gestructureerd aandacht aan gaan geven, ik maak er nu 
een aparte episode voor aan in het HIS. Mensen verwach-
ten niet dat ik erover begin, maar reageren er wel heel po-
sitief op. Je leert risico’s te herkennen: hart- en vaatziekten 
onder vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld, suïcide onder 
boeren, burn-out bij docenten.’

Training ontwikkeld
De Kock ontwikkelde voor zijn onderzoek een training in 
de vorm van lezingen en workshops. De lezingen behan-
delden de maatschappelijke gevolgen van werkgerelateer-
de problemen, gender en werk, wet- en regelgeving rond 
verzuim, de rol van en samenwerking met bedrijfsartsen, 

De rol van de huisartsenpraktijk bij 
werkgerelateerde problemen
Frank van Wijck

‘85% van de patiënten verlangt 
advies van de huisarts over 
wel of niet gaan werken bij 

gezondheidsproblemen’
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een activerende interventie bij klachten van overspanning 
en registratie van werk en werkgerelateerde problematiek. 
Tijdens de workshops werd gediscussieerd over het eigen 
handelen van huisartsen en mogelijkheden om dit te verbete-
ren. Hierbij werd ook geoefend met de activerende aanpak van 
patiënten met klachten van overspanning. Ten slotte kregen de 
deelnemers aan de training instructies over de procedure om 
patiënten te vragen voor deelname aan het onderzoek. 
De huisartsen werden verdeeld in een interventiegroep en een 
controlegroep. Bij de patiënten werd gekozen voor mensen in 
de werkzame leeftijd (18 tot 63 jaar) die minstens 12 uur per 
week betaald werk hadden en een van de deelnemende huis-
artsen bezochten. Hen werd in 3 opeenvolgende enquêtes (bij 
de start van het onderzoek, na 6 en 12 maanden) gevraagd hoe 
de huisarts aandacht besteedde aan werk en hoe zij aankeken 
tegen de rol die huisartsen in het algemeen met betrekking tot 
werk zouden moeten spelen. 

Beperkt resultaat
De onderzoeksresultaten waren niet bevredigend, erkent 
De Kock. Van de 1400 aangeschreven huisartsen reageer-
den slechts 6 positief. Door te werven in zijn eigen netwerk 
kwam het tot 32 deelnemers. ‘Van de 1306 patiënten die zich 
bereid hadden verklaard tot deelname konden uiteindelijk de 
gegevens van 281 patiënten worden gebruikt’, vertelt De Kock. 
‘Het onderwerp leek weinig prioriteit te hebben bij huisartsen. 
Daarnaast vinden ze het ook lastig: ze ervaren handelingsver-
legenheid omdat ze niet zo goed weten wat ze wel en niet mo-
gen zeggen. Ze weten wel dat de werkgever of bedrijfsarts hen 
het advies “Blijf maar een poosje thuis” niet in dank afneemt. 
Veel huisartsen verwijzen dan naar de bedrijfsarts, maar 
meestal zonder na te gaan of de patiënt daar wel terechtkan.’
Een positief effect van het onderzoek is dat zowel in de inter-
ventie- als in de controlegroep huisartsen meer gegevens in 
hun HIS gingen opnemen over het werk van hun patiënten en 
ook vaker gebruikmaakten van de ICPC-code Z05 (problemen 
met werk). Maar de analyse van de onderzoeksgegevens toon-
de geen statistisch significante verschillen tussen de 2 groepen 
in de verwachtingen van patiënten over hun vermogen om 
te kunnen werken, in hun beoordelingen van het handelen 
van de huisarts over werk, of in de registratie van werk door 
de huisarts. Een kosteneffectiviteitsanalyse toonde bovendien 
geen verschil in kostenutiliteit (gemeten met QALY’s) tussen 
beide groepen. 
Van de patiënten zei 93% van de huisarts te verwachten dat die 
op de hoogte is van hun beroep en verlangde 85% advies over 
wel of niet gaan werken bij gezondheidsproblemen. Een derde 
van de patiënten gaf aan een mogelijke relatie te zien tussen 
het werk en de gezondheidsklacht waarmee ze de huisarts 
bezochten, maar uit onderzoek bleek dat dit niet samenhing 
met meer verzuim. Factoren die hiermee wel samenhingen 

waren aanwezigheid chronische ziekte, voorafgaand verzuim, 
leeftijd boven de 50 en de verwachtingen van de patiënt over 
het vermogen om te kunnen werken. 

Vervolgstappen
‘Misschien hebben we huisartsenpraktijken en praktijkassis-
tenten overvraagd’, zegt De Kock reflecterend op zijn onder-
zoek, ‘en wellicht zagen de huisartsen die enthousiast reageer-
den toch al meer dan gemiddeld het belang van de aandacht 
voor werk. Om die aandacht te verankeren zijn er echter 
andere dingen nodig dan we in dit onderzoek hebben gedaan.’ 
Wat dan? ‘Na trainingen meer feedback geven, maar ook de 
aandacht voor het onderwerp minder afhankelijk maken van 
de huisarts’, vervolgt De Kock. ‘Poh’s kunnen een beslissende 
rol spelen om protocollen geïmplementeerd te krijgen. Bij de 
poh-ggz komt werk overigens altijd wel ter sprake, maar de 
informatie daaruit komt dan weer niet automatisch in het HIS 

terecht. Dat is iets wat in overleg met de HIS-leveranciers zou 
moeten worden opgepakt. Eerst zou de beroepsgroep zich 
echter meer moeten uitspreken voor het belang van aandacht 
voor werk.’ 
Het onderwerp laat De Kock niet los. Hij verwijst naar het 
feit dat in sommige NHG-Standaarden al wel expliciet wordt 
gemeld te vragen naar de relatie met werk (eczeem bijvoor-
beeld), of wordt aanbevolen contact te leggen met de bedrijfs-
arts (burn-out). ‘Maar implementatie vraagt om scholing. 
En betere samenwerking met bedrijfsartsen vraagt om lokale 
oplossingen en financiering. Verder denk ik dat hierin de 
zorggroepen een belangrijke rol kunnen spelen door krachtig 
te lobbyen voor voldoende ruimte om de poh-ggz in te zetten.’
Interessant vindt De Kock het door TNO gefinancierde expe-
riment bij groepspraktijk Thermion in Lent waarbij onafhan-
kelijke bedrijfs- en arbeidsdeskundigen worden ingezet bij pa-
tiënten die daar volgens huisarts, fysiotherapeut of psycholoog 
baat bij kunnen hebben. ‘Wij zijn daar in onze praktijksetting 
nu ook mee begonnen’, zegt hij. ■

‘93% van de patiënten verwacht  
dat de huisarts op de hoogte is  

van zijn beroep’
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Bevriezingsletsel aan de lippen of aan de binnenzijde van de 
bovenbenen, neurologische of hematologische aandoeningen 
door een vitamine B12-tekort. Op het eerste gezicht zijn dit 
ziektebeelden die niet een en dezelfde oorzaak lijken te heb-
ben. Toch kunnen ze de acute dan wel subacute complicaties 
van de partydrug lachgas zijn. Lachgas heeft in korte tijd veel 
aan populariteit gewonnen. Daarnaast lijken er steeds meer 
gezondheidsincidenten met lachgas plaats te vinden. Een deel 
van de gebruikers ziet lachgas nog steeds niet als een drug, 
waardoor het bij de (drugs)anamnese wellicht niet aan de orde 
komt. Kennis over de achtergrond, het gebruik en de bekende 
en minder bekende complicaties van lachgas dragen bij aan 
vroege herkenning van de eraan gerelateerde ziektebeelden.

GEBRUIK VAN LACHGAS
Lachgas (ofwel distikstofmonoxide, N2O) is een kleur- en 
geurloos gas dat in de 18de eeuw door de Engelse scheikundi-
ge Joseph Priestley is ontdekt.1 Van oudsher werd het gas als 

narcosemiddel gebruikt.2 Doordat er sterkere en geschiktere 
narcotica beschikbaar kwamen, is lachgas inmiddels nage-
noeg uit de operatiekamer verdwenen. Medicinaal lachgas 
(50% lachgas en 50% zuurstof) wordt door tandartsen, door 
ambulancepersoneel en bij kinderen nog wel gebruikt voor 
kortdurende anesthesie.3,4  Lachgas wordt ook gebruikt in de 
voedingsindustrie als drijfgas voor slagroomspuiten en om het 
vermogen van verbrandingsmotoren te vergroten.5 Vanaf het 
midden van de jaren 90 van de vorige eeuw gebruiken mensen 
lachgas steeds vaker als roesmiddel.6 Tussen 2016 en 2018 
is het gebruik van lachgas onder de Nederlandse volwassen 
bevolking sterk toegenomen. Cijfers van het Trimbos- instituut 
uit 2018 laten zien dat onder de algemene bevolking van 
 18 jaar en ouder 6,9% ooit lachgas gebruikte en 2,7% dit het 
voorafgaande jaar deed.3 Van de 20- tot 24-jarigen gebruikte 
14,6% in het laatste jaar lachgas.3 Bij recreatief gebruik wordt 
lachgas meestal via een ballon geïnhaleerd. Ballonnen kunnen 
worden gevuld vanuit gascilinders of vanuit een slagroom-
gaspatroon via een slagroomspuit (die gebruikers ‘cracker’ of 
‘breker’ noemen).7

EEN EUFORISCH EFFECT 
Het werkingsmechanisme van lachgas is niet geheel bekend.1 
Meerdere onderzoeken laten zien dat lachgas, net als bijvoor-
beeld ketamine, zorgt voor een blokkade van de NMDA-re-
ceptor in de hersenen.8,9 Deze blokkade remt pijnsignalen en 
zorgt voor een euforisch effect. Kenmerkend voor dit effect 
zijn, zoals de naam al doet vermoeden, de lachkicks. Ondanks 
de psychoactieve werking van lachgas zien we nauwelijks ver-
slaving zoals bij andere drugs.1,3,5 Een onderzoek onder jonge-
ren wijst uit dat het ontspannende effect van lachgas, dat zich 
vertaalt in angstreductie en het verdwijnen van ‘wilde gedach-
ten’, een van de effecten is die het gebruik in stand houdt.10

WETGEVING
Tot juli 2016 viel lachgas onder de Geneesmiddelenwet, sinds 
die tijd valt het onder de Warenwet. Deze wet maakte de vrije 
handel van lachgas mogelijk.10 Online zijn patronen vaak voor 
slechts een paar euro te koop.11 Deze brede beschikbaarheid heeft 
bijgedragen aan de ‘normalisatie’ van lachgas. Vooral jongeren 
en jongvolwassenen zien lachgas als onschuldig en beschouwen 
het nauwelijks als een drug.5 In juni van dit jaar diende staatsse-

Lachgas: een drug met vele 
gezichten
Rani Punwasi, Hanneke Rijkels-Otters

CASUS 1
Een 20-jarige vrouw meldt zich op het spreekuur vanwege ‘een wond’ 
op haar linkerbeen die nu een dag oud is. Uit de anamnese blijkt dat 
de laesie is ontstaan doordat ze een lachgasballon wilde vullen via een 
tank die ze tussen haar benen had geklemd. Omdat ze al een aantal 
lachgasballonen had gebruikt, was haar de wond in eerste instantie niet 
opgevallen. Bij lichamelijk onderzoek is aan de mediale zijde van het 
linkerbeen een grijswitte laesie ter grootte van een sinaasappel te zien, 
met centraal een kleine, intacte blaar. Omdat de vrieswond al enige tijd 
geleden is ontstaan, is opwarmen niet nodig en verzorgt de huisarts de 
vrieswond met een vetgaas.

CASUS 2
Een 27-jarige man die sinds zijn vierde veganist is, meldt zich op het 
spreekuur vanwege vermoeidheidsklachten. Hij vraagt zich af of er 
sprake kan zijn van bloedarmoede. Behalve een cannabisverslaving 
is de voorgeschiedenis van de patiënt blanco. Aanvullend onderzoek 
laat een vitamine B12-deficiënte anemie zien, waarna de patiënt met 
vitamine B12-suppletie start. Een maand na suppletie is een verdere 
daling van het vitamine B12-gehalte te zien en is het Hb-gehalte 
gelijk gebleven. De patiënt geeft aan therapietrouw te zijn en ontkent 
alcohol te gebruiken. Wel vertelt hij sinds een aantal maanden naast 
de gebruikelijke joint ook lachgas per ballon te gebruiken. Hij stopt met 
lachgasgebruik en de vitamine B12-suppletie wordt opgehoogd. Na een 
maand normaliseren het vitamine B12- en Hb-gehalte.
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cretaris Blokhuis een wetsvoorstel in om lachgas op te nemen op 
lijst 2 van de Opiumwet (de lijst met onder andere alle softdrugs) 
en daarmee het recreatieve gebruik in te perken.12 Opname op 
deze lijst kent nogal wat haken en ogen vanwege het gebruik van 
lachgas in de eerdergenoemde industrieën. Het aantal (ernstige) 
gezondheidsincidenten dat is gerelateerd aan lachgasgebruik is 
de laatste jaren sterk toegenomen.13 Medisch specialisten slaan 
alarm.14 Dit maakt het voor ons als huisartsen belangrijk dat ook 
wij op de hoogte zijn van de mogelijke complicaties en risico’s, en 
de dialoog aangaan met onze patiënten. 

COMPLICATIES EN RISICO’S
Bevriezingsletsel
Lachgas heeft een temperatuur van -55 °C.15 Bij het vullen van 
ballonnen verwarmt het gas. Rechtstreekse inhalatie vanuit 
een cilinder of patroon kan leiden tot cryogeen letsel van de 
mond, keelholte en in zeldzame gevallen zelfs de longen.3,15 
Steeds vaker zien we bevriezingsletsel van de bovenbenen 
doordat gebruikers de lachgascilinder tussen de benen in-
klemmen. Door de kortdurende roes en verhoogde pijndrem-
pel ontstaan vaak diepe wonden.16

Bij bevriezingsletsel onderscheiden we vier gradaties. Een 
eerstegraadsbevriezing betreft een bleke laesie met rondom 
erytheem. Bij een tweedegraadsbevriezingsletsel zien we daar-
naast blaren gevuld met melkachtig of helder vocht. Eerste- en 
tweedegraadsbevriezingen kunnen na verwarming met een 
vetgaas worden verbonden. Derde- en vierdegraadsbevrie-
zingen moet u verwijzen. Een derdegraadsbevriezingsletsel 
herkent u aan hemorragische blaren. Bij een vierdegraads-
bevriezing ziet u compleet weefselverlies en voelt de huid 
hard aan.17 Ongeacht de ernst van het bevriezingsletsel moet 
u de plek gedurende 15 tot 30 minuten verwarmen tot deze 
volledig is ontdooid. Dit is het geval wanneer de huid rood-
paars verkleurt en weer plooibaar is. Tot 2 uur na het ontstaan 

van bevriezingsletsel is opwarmen zinvol; na deze tijd zou het 
alleen maar meer schade berokkenen.18 Voor het opwarmen 
kunt u gazen gedrenkt in water van circa 40 °C gebruiken. Een 
alternatief is verwarmen met eigen lichaamswarmte. Actief 
opwarmen, bijvoorbeeld door wrijven met de hand, veroor-
zaakt meer schade en is daarom af te raden.17

Hypoxie
Lachgas wordt niet gemetaboliseerd, waardoor het euforische 
effect van korte duur is: slechts enkele minuten.1 Doordat 
het effect kort aanhoudt, nemen gebruikers vaak meerdere 
ballonen of patronen direct achter elkaar. Wanneer gebruikers 
tussen teugen lachgas niet ‘normaal’ lucht inademen, kan 
hypoxie ontstaan. Dat kan leiden tot hoofdpijn, concentra-
tiestoornissen en verwardheid, en in sommige gevallen zelfs 
tot bewustzijnsverlies.3

Vitamine B12-tekort
Lachgas kan een tekort aan vitamine B12 op celniveau veroor-
zaken. Zie ook het artikel ‘Neurologische klachten en diagnos-
tiek bij lachgasgebruik’ van Eva Hendriks, et al.
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DE KERN
	■ Het aantal lachgasgerelateerde gezondheidsincidenten 

neemt de laatste jaren fors toe.
	■ bevriezingsletsel, hypoxie en vitamine b12-tekort zijn 

mogelijke acute, dan wel subacute complicaties van 
lachgasgebruik.

	■ een deel van de gebruikers ziet lachgas (nog steeds) 
niet als drug. Het is aan te bevelen om tijdens de drugs-
anamnese actief navraag te doen naar lachgasgebruik.

bij lachgasgebruik kunnen bevriezingsletsel, vitamine b12-tekort en hypoxie optreden. Foto: ANP
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Zwangerschap en vruchtbaarheid
Het gebruik van medicinaal lachgas voor pijnstilling bij 
bevallingen zou veilig zijn.3,5 Onduidelijk is wat het effect van 
recreatief lachgasgebruik is op het ongeboren kind. Dierproe-
fonderzoek laat zien dat lachgas mogelijk een direct effect 
heeft op de hersenontwikkeling van de foetus.9,19 De eerder-
genoemde hypoxie door lachgasgebruik kan tevens tot schade 
aan de foetus of tot een miskraam leiden. Recreatief gebruik 
van lachgas tijdens de zwangerschap is daarom af te raden.3 
Wij adviseren om het gebruik van lachgas (net als andere 
drugs) tijdens het preconceptieconsult expliciet af te raden.
Onder een deel van de (jonge) gebruikers bestaat de mythe dat 
lachgasgebruik tot onvruchtbaarheid leidt.5 Hier is echter geen 
bewijs voor.19

Verkeersdeelname
Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas een rol speelde, 
is de laatste jaren sterk toegenomen.20 Lachgasgebruik achter 
het stuur is weliswaar verboden, maar de pakkans is laag. 
Door de snelle metabolisatie is lachgas niet in bloed, urine, 
adem of speeksel te detecteren, wat bij andere drugs wel het 
geval is.20 Over de effecten van lachgas op de rijvaardigheid 
bestaat nog veel onduidelijkheid. Ondanks het kortdurende 
effect van lachgas blijkt dit het concentratievermogen tot en-
kele uren na gebruik te beïnvloeden. Momenteel luidt dan ook 
het advies om enkele uren na blootstelling aan lachgas geen 
auto te rijden.3

Zeldzame complicaties
Het lachgas in cilinders of tanks is onder hoge druk samen-
geperst. Rechtstreekse inhalatie hieruit kan in afgesloten 
lichaamsholten een even grote druk veroorzaken. In zeldzame 
gevallen kan dit tot een ruptuur van het trommelvlies of de 
alveoli leiden.1 Hoewel hierover internationaal diverse case 
reports bestaan, zijn dergelijke casussen in Nederland niet be-
kend, aldus een woordvoerder van het Trimbos-instituut.21-23

CONCLUSIE 
Bevriezingsletsel, vitamine B12-tekort en hypoxie zijn voor-
beelden van complicaties die kunnen optreden bij lachgasge-
bruik. Wees hier als huisarts alert op. Daarnaast is het ook van 
belang om expliciet naar het gebruik van lachgas te vragen, 
aangezien veel patiënten het middel vaak nog steeds niet als 
een drug zien. ■
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Het lachgasgebruik onder jongeren is de laatste jaren sterk 
toegenomen, en daarmee ook het aantal patiënten dat zich 
met gerelateerde klachten bij de huisarts meldt. Lachgas 
inactiveert vitamine B12, waardoor gebruik kan leiden tot 
neurologische schade. Voor een gunstige prognose zijn 
tijdige herkenning en behandeling van belang.

LACHGAS EN VITAMINE B12
Lachgas (N2O) wordt reeds lange tijd als anestheticum 
gebruikt. Daarnaast wint het in Nederland aan populariteit 
als partydrug. De laatste jaren is er meer aandacht gekomen 
voor de gezondheidsproblemen die lachgasgebruik veroor-
zaakt.1 Zie hierover ook het artikel ‘Lachgas: een drug met 
vele gezichten’ van Rani Punwasi, et al. Patiënten zullen 
lachgasgebruik zelden spontaan melden en daarom is het 
bij neurologische klachten verstandig alert te zijn op deze 
mogelijke achterliggende oorzaak. In dit artikel richten wij 
ons op de neurologische problemen die kunnen optreden bij 
een lachgasgerelateerd vitamine B12-tekort en de diagnostiek 
daarvan.
Lachgas inactiveert de werking van vitamine B12 (cobalami-
ne) door het kobalt-ion in het molecuul te oxideren.2 Door het 
functieverlies van vitamine B12 stapelen methylmalonzuur en 
homocysteïne. De tekorten kunnen leiden tot neurologische 
schade, verminderde DNA-synthese, met als mogelijk eind-
stadium megaloblastaire anemie en een verstoorde citroen-
zuurcyclus [figuur].2

NEUROLOGISCHE KLACHTEN BIJ LACHGASGEBRUIK
Neurologische klachten bij lachgasgebruik zijn voor het eerst 
in 1976 beschreven, toen gezondheidszorgmedewerkers met 
beroepsmatige toegang tot lachgas het zelf bleken te gebrui-
ken.3 Lachgasgebruik kan leiden tot allerlei neurologische 
klachten. Gevoelsstoornissen (doofheid, tintelingen) en 
krachtsverlies komen het meest voor.4 In de literatuur zijn 
verschillende patronen van uitval beschreven. 
Een zogenaamde ‘gecombineerde strengziekte’ ontstaat als 
zowel de achterstrengen als de zijstrengen (met de piramide-
banen) van het myelum worden aangetast.5 De achterstrengen 
zorgen voor de gnostische sensibiliteit (onder andere vibra-
tiezin, propriocepsis). Typische klachten zijn tintelingen, het 
gevoel van een isolerende laag onder of op de huid en een 
kougevoel zonder objectief temperatuurverschil. Bij cervicaal 
gelokaliseerde achterstrenglaesies kan het teken van  Lhermitte 
optreden, een vreemd prikkelend gevoel dat langs de rug 
omlaag trekt bij het buigen van de nek, zoals ook bij de patiënt 
in de casus. De zijstrengen bevatten de tractus corticospinalis 
(beter bekend als de piramidebaan), waarvan laesies kunnen 
leiden tot centraal motorische klachten, zoals verhoogde 
spierrekkingsreflexen en motorische zwakte.
Naast het beeld van een gecombineerde strengziekte kan er 

Neurologische klachten en 
diagnostiek bij lachgasgebruik
Eva Hendriks, Helma Kniest-de Jong

CASUS
Een 19-jarige man bezoekt zijn huisarts vanwege tintelingen en ge-
voelloosheid in handen en voeten. Daarnaast heeft hij het gevoel dat er 
een schok door zijn lichaam gaat als hij zijn nek buigt. Hij vertelt dat hij 
tot vorige week lachgas gebruikte, maar hiermee vanwege zijn klachten 
is gestopt. De huisarts laat een actief vitamine B12 (holo-transcoba-
lamine) bepalen bij het lokale huisartsenlaboratorium. Dit is 54 pmol/L 
(referentie 21-117 pmol/L) en de bijgevoegde interpretatie stelt: ‘vita-
mine B12-deficiëntie onwaarschijnlijk’. Vanwege een sterk vermoeden 
is contact gezocht met de klinisch chemicus, die adviseert alsnog een 
methylmalonzuurbepaling aan te vragen. Deze blijkt sterk verhoogd 
(5,1 μmol/L, referentie < 0,34 μmol/L) waarmee het vermoeden van 
een lachgasgeïnduceerd vitamine B12-tekort alsnog wordt bevestigd. 
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ook sprake zijn van een sensomotorische polyneuropathie 
of van een mengbeeld met zowel polyneuropathie als mye-
lumaantasting.1,4 Bij een polyneuropathie worden perifere 
zenuwen vooral distaal aangetast, wat leidt tot zowel sensibele 
symptomen (veelal tintelingen en gevoelloosheid), als moto-
rische zwakte en hypo- of areflexie.1 De ernst van de klachten 
varieert van licht tot zeer ernstig.
We kunnen geen duidelijke drempelwaarde voor de hoeveelhe-
den lachgas geven waarboven neurologische klachten kunnen 
ontstaan.6 De klachten treden op bij zowel eenmalig excessief 
gebruik, als bij langdurig gebruik van kleine hoeveelheden.6 
In een grote review van gepubliceerde case reports met relatief 
ernstige casuïstiek liepen de gerapporteerde gebruikte hoeveel-

heden sterk uiteen.4 De hoeveelheid waarbij symptomen kun-
nen optreden zal mede afhangen van de voorraad vitamine B12 
voorafgaand aan het gebruik. Deze wisselt onder invloed van 
bijvoorbeeld dieet en genetische factoren. In een recent groot 
onderzoek waarin 16.124 deelnemers aangaven in de laatste 
12 maanden lachgas te hebben gebruikt gaf daarvan 3,3% aan 
last te hebben van voortdurende doofheid en/of tintelingen in 
handen of voeten. Er was een duidelijke dosis-responsrelatie 
en de prevalentie nam toe tot 8,5% bij gebruikers die aangaven 
rond de 100 doses per sessie te gebruiken.7

DIAGNOSTIEK VAN VITAMINE B12-TEKORT BIJ 
 LACHGASGEBRUIK
Het NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine B12-deficiëntie 
uit 2014 beschrijft de aanbevolen diagnostiek en behandeling 
van een vitamine B12-tekort in de huisartsenpraktijk. Volgens 
het standpunt is er geen ideale biomarker voor het vaststellen 
van een vitamine B12-tekort.8,9 De bepaling van totaal vitamine 
B12 kent een grijs gebied van laag-normale waarden (onge-
veer 148-260 pmol/L), waarin er mogelijk sprake is van een 
relevant vitamine B12-tekort, maar vaker van een verlaagde 
vitamine B12-spiegel met onduidelijke klinische betekenis.8,10 
Tegenwoordig is het in veel laboratoria mogelijk de actieve, aan 
transcobalamine gebonden fractie (holo-transcobalamine) van 
vitamine B12 te bepalen, wat ook wel wordt gerapporteerd als 
‘actief vitamine B12’. Hoewel kleiner, kent ook deze bepaling 
een grijs gebied (ongeveer 20-40 pmol/L). De methylmalon-
zuur- en homocysteïne bepalingen hebben de hoogste sensiti-
viteit voor het aantonen van een vitamine B12-tekort, omdat 
het functionele markers zijn.9,10 Hun concentraties nemen toe 
wanneer er onvoldoende werkzaam vitamine B12 aanwezig is 
voor optimale enzym activiteiten. Beide functionele markers 
zijn echter relatief duur en kennen een langere doorlooptijd 
dan (actief) vitamine B12, en zijn daarom niet standaard de 
eerst aanbevolen bepalingen bij het vaststellen van een vitami-
ne B12-tekort. Methylmalonzuur heeft een hogere specificiteit 
dan homocysteïne.9 Homocysteïne heeft daarnaast een lagere 
stabiliteit en moet op ijs worden afgenomen. Methylmalonzuur 
is daarom momenteel de beste beschikbare test, hoewel ook dit 
geen perfecte testeigenschappen heeft.9,10 Wanneer er sprake is 
van een verminderde klaring bij nierfalen zijn homocysteïne 
en methylmalonzuur minder bruikbaar. Net als bij vitamine 
B12 kunnen mild afwijkende methylmalonzuurwaarden (in 
dit geval tot ongeveer anderhalf maal de bovengrens van de re-
ferentiewaarden) passen bij tekorten van onduidelijke beteke-
nis.10 Bij lachgasgebruik wordt het vitamine B12 echter zodanig 
inactief gemaakt dat er in het algemeen sterker verhoogde 
methylmalonzuurwaarden zullen worden gevonden bij meestal 
normale vitamine B12-waarden. 
Het NHG-Standpunt adviseert om bij klinische verschijnselen 
van een vitamine B12-tekort in combinatie met een (actief) 
vitamine B12-uitslag in het grijze gebied een additionele met-
hylmalonzuurbepaling te doen of te starten met een proefbe-
handeling met 1000 microgram vitamine B12, dagelijks oraal.8 
Wanneer een methylmalonzuurbepaling achterwege blijft 

Figuur

Invloed van lachgas op vitamine B12-metabolisme en -functie
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DE KERN
	■ lachgasgebruik kan, voornamelijk bij frequent gebruik 

of bij gebruik van grote hoeveelheden, tot neurologische 
schade leiden.

	■ deze schade is met vitamine B12-suppletie meestal 
omkeerbaar. Start bij een sterke verdenking op lach-
gasgerelateerde neurologische symptomen direct na 
inzetten van het laboratoriumonderzoek met (zo nodig 
parenterale) suppletie.

	■ Voor de diagnostiek van een vitamine B12-tekort 
bij lachgasgebruik is een bepaling van het vitamine 
B12 (cobalamine) of het ‘actief vitamine B12’ (holo- 
transcobalamine) niet voldoende. Vraag direct een 
methyl malonzuurbepaling aan.

Methyltetrahydrofolaat
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omdat het vitamine B12 in het ‘veilige gebied’ zit, kan dat bij 
lachgasgebruik tot verkeerde conclusies leiden. Bedenk dat 
de concentraties actief en totaal vitamine B12 niet verlaagd 
hoeven te zijn bij lachgasschade, terwijl het vitamine B12 door 
de oxidatie van het kobalt-ion niet langer als co-enzym functi-
oneert.2 Dit zien we ook terug bij de patiënt uit de casus. Hoe-
wel langdurig of zeer ernstig vitamine B12-gebrek kan leiden 
tot een megaloblastaire anemie zegt een normaal bloedbeeld 
niets over de kans dat lachgas tot een klinisch relevant acuut 
tekort aan actief vitamine B12 heeft geleid.11 

BEHANDELING VAN VITAMINE B12-TEKORT BIJ 
 LACHGASGEBRUIK
De eerste stap in de behandeling bestaat uit het dringende 
advies om met het lachgasgebruik te stoppen. Bij ernsti-
ge neurologische klachten door lachgasgebruik is het in 
het algemeen aan te raden parenteraal te suppleren. In de 
literatuur zijn diverse behandelschema’s te vinden.5,12 De 
richtlijn  Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie adviseert 10 injecties à 1000 microgram 
 vitamine B12 met een interval van ten minste 3 dagen. 
Daarna voortzetten eens per 2 maanden tot een maximaal 
effect bereikt is.13 ■

LITERATUUR
1. Conjaerts SHP, Bruijnes JE, Beerhorst K, Beekman R. Lach-

gasgeïnduceerde polyneuropathie. Ned Tijdschr Geneeskd 
2017;161:D2044.
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SC, Spiekerkoetter U, et al. Biomarkers and algorithms for the 
diagnosis of vitamin B12 deficiency. Front Mol Biosci 2016;3:27.

3. Layzer RB, Fishman RA, Schafer JA. Neuropathy following abuse 
of nitrous oxide. Neurology 1978;28:504-6.

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

VERVOLG VAN DE CASUS
In overleg met een neuroloog start de patiënt met intramusculaire sup-
pletie, 2 keer per week 1000 microgram, gedurende 5 weken. De patiënt 
merkt dat de tintelingen afnemen. Achteraf zou het bij deze patiënt 
beter zijn geweest direct met suppletie te starten, ongeacht de labora-
toriumresultaten, vanwege de hoge verdenking op lachgasgeïnduceer-
de neurologische klachten. Uit onderzoek blijkt dat de neurologische 
schade met suppletie in een deel van de gevallen geheel of gedeeltelijk 
herstelt. Sommige patiënten houden echter permanente schade, wat 
mogelijk samenhangt met de duur van het lachgasgebruik.4

lees ook:  ‘lachgas: 
een drug met vele gezichten’ van Rani Punwasi, 
et al. Huisarts Wet 2020;63(11):52-4. dOI:10.1007/
s12445-020-0877-1.

Uw diagnose

Een 54-jarige man komt op het spreekuur met sinds enkele 
dagen een pijnlijk gevoel onder de tong. De klachten zijn con-
tinu aanwezig en nemen toe als hij eet. De patiënt heeft geen 
zwelling gezien of gevoeld, ook niet tijdens of na het eten. De 
patiënt rookt niet en er is geen sprake van overmatig alcohol- 
of medicatiegebruik.
Bij lichamelijk onderzoek was er geen zwelling zichtbaar of 
palpabel in het gelaat of de hals. In de mondholte was wel 
sublinguaal een geelwitte verhevenheid zichtbaar. Deze was 
pijnlijk bij aanraking. Wat is uw diagnose?

1. Aft
2. Plaveiselcelcarcinoom
3. Sialolitihiasis
4. Hyperdontie 
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Pijnlijke zwelling onder de tong
➤   Zie pagina 84 voor het antwoord en www.henw.org (‘uw 

diagnose’ en ‘Pijnlijke zwelling onder de tong’).

Met dank aan Erik Westerlaken, huisarts.
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Hendriks E, Kniest-de Jong H. Neurologische klachten en diagnostiek 
bij lachgasgebruik. Huisarts Wet 2020;63(11):57-9. DOI:10.1007/
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OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG10+.1,2

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

➤   Het antwoord vindt u op pagina 84 en op www.henw.org. 
Zoek op ‘ecg-casus’ en ‘Als het maar geen corona is’. 

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 ‘Als het maar geen 
corona is’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 50-jarige man belde 3 dagen geleden de huisarts met 
milde keelpijn. Hij was bang voor COVID-19. In overleg met de dok-
tersassistente heeft hij zich – bij afwezigheid van alarmsymptomen 
tijdens de telefonische triage – daarop laten testen. De uitslag blijkt nu 
negatief en hij wil graag op het spreekuur komen. Hij heeft nog steeds 
keelpijn, maar inmiddels ook branderige pijn bij het borstbeen. Hij is 
bang voor een longontsteking.
Voorgeschiedenis: Gastritis.
Medicatie: Pantozol 1d 20 mg incidenteel.
Anamnese: De patiënt heeft 3 dagen keelpijn en algehele malaise, geen 
koorts, geen slikklachten, nauwelijks hoesten, geen dyspnoe en geen 
sputum. Rondom het borstbeen heeft hij een branderig gevoel dat ver-
ergert bij platliggen. Deze pijn is niet inspanningsgebonden. De patiënt 
heeft deze pijn nooit eerder gehad. Hij heeft het gevoel ‘dat er meer aan 

de hand is’. Hij is sportief, maar de laatste maanden is hij snel vermoeid 
en bij wandelen vaak wat benauwd. Hij rookt 10 sigaretten per dag.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 134/84 mmHg, pols 80/min, regu-
lair. Saturatie 98%. Temperatuur 37,0° C. Geen vegetatieve verschijnse-
len. Keel: lichtrood aspect van de achterste farynxwand. Palpatie van de 
borstkas doet geen pijn, het branderige gevoel zit volgens hem dieper. 
Hart: normale tonen, geen souffle. Longen: symmetrisch, vesiculair 
ademgeruis, zonder bijgeluiden. 

De huisarts twijfelt. De man voelt zich niet goed, maar maakt een 
weinig zieke indruk. De branderige pijn peristernaal is niet goed te 
duiden. De klachten zijn niet typisch voor een acuut coronair syndroom 
of pericarditis, mogelijk is er refluxoesofagitis. Ter verdere differentiatie 
doet de huisarts een CRP-sneltest en maakt hij een ecg. Het CRP is 
33 mg/l. Het ecg ziet u hieronder afgebeeld.
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Huisarts zien regelmatig volwassen patiënten met erytrocy-
tenverlies in de urine. Zichtbaar, macroscopisch erytrocy-
tenverlies is een duidelijk alarmsymptoom, microscopisch 
erytrocytenverlies is meestal onschuldig, maar niet altijd. 
Persisterend of recidiverend microscopisch erytrocyten-
verlies is een diagnostische uitdaging, zeker als er geen 
begeleidende klachten zijn. Deze nascholing laat zien hoe 
de huisarts met anamnese en lichamelijk onderzoek kan 
inschatten of follow-up noodzakelijk is. Om de kans te 
verkleinen dat diagnoses gemist worden, presenteren de 
auteurs een diagnostisch stappenplan voor de eerste lijn.

Huisartsen zien regelmatig patiënten met erytrocyten in de 
urine. Het erytrocytenverlies is soms onzichtbaar (microsco-
pisch), soms ook duidelijk zichtbaar (macroscopisch), en soms 
wisselen microscopisch en macroscopisch erytrocytenverlies 
elkaar af, zoals in de casus. Er kunnen begeleidende sympto-
men aanwezig zijn, zoals buikpijn, flankpijn of mictieklach-
ten. De herkomst van de erytrocyten kan verschillend zijn. 
Voor erytrocytenverlies afkomstig van nieren en urinewegen 
(hematurie) geldt: microscopische hematurie is meestal on-
schuldig; macroscopische hematurie die niet wordt verklaard 
door menstruatie, myoglobinurie na extreme inspanning, een 
urineweginfectie of nierstenen, is een alarmsymptoom en een 
indicatie voor verwijzing. Erytrocytenverlies van buiten de 
urinewegen kan een scala aan oorzaken hebben [infographic].
In deze nascholing behandelen we de diagnostiek van micro-
scopisch erytrocytenverlies in de urine bij volwassenen. Welke 
stappen kan de huisarts zelf zetten? Wanneer is afwachtend 
beleid gerechtvaardigd en wanneer moet de huisarts alert 
zijn en verwijzen? Macroscopisch erytrocytenverlies zonder 
bekende oorzaak is altijd reden tot verwijzing en laten we 
daarom buiten beschouwing in deze nascholing.

EPIDEMIOLOGIE
ICPC-code U06 (hematurie) heeft in de huisartsenpraktijk een 
prevalentie van 4,6 en een incidentie van 4,2 per 1000 patiën-
ten per jaar. Hematurie komt bij mannen 1,5 keer vaker voor 
dan bij vrouwen.1 De ICPC-code maakt geen onderscheid 
tussen microscopische en macroscopische hematurie. In de 
urologische praktijk is hematurie met 8% een van de meest 
voorkomende klachten.2 Hoe vaak erytrocytenverlies in de 

urine voorkomt als men ook aandoeningen buiten de urine-
wegen meerekent, is niet bekend.

OORZAKEN
Erytrocytenverlies kan het gevolg zijn van een beschadiging 
van de glomeruli, van een tumor of cyste in de nieren, of van 
een steen of ontsteking in de afvoerende urinewegen. Maar 
er kan ook een heel andere oorzaak zijn [infographic]. De 
oorzaken variëren met de leeftijd: bij kinderen staan cysti-
tis, pyelonefritis en glomerulonefritis op de voorgrond en is 
steenlijden zeldzaam, bij ouderen is de kans op een maligniteit 
weer groter. In de tweede lijn is de kans dat een maligniteit 
wordt gevonden bij macroscopische hematurie 10-28%. Bij 
microscopische hematurie is die kans kleiner dan 9%, voor 
vrouwen en mannen jonger dan 40 jaar zelfs kleiner dan res-
pectievelijk 1,1 en 1,7%.2

Microscopisch erytrocytenverlies 
in de urine
Iris Ketel, Doreth Teunissen

CASUS: MEVROUW DE VRIES
Mevrouw De Vries is 71 jaar en heeft sinds enkele dagen pijn in de buik. 
Sinds een dag moet ze ook vaker plassen. De urinesticktest laat be-
houdens 1+ erytrocyten geen afwijkingen zien. De assistent besluit een 
dipslide in te zetten en maakt een afspraak bij u voor de volgende dag. 
De volgende dag vertelt de patiënte dat ze sinds enkele dagen dysurie 
heeft en pijn in de linkerflank zonder bewegingsdrang en zonder koorts. 
Ze heeft vaker urineweginfecties gehad en herkent de klachten. Bij 
onderzoek van het abdomen worden geen afwijkingen gevonden, behou-
dens drukpijn ter hoogte van de blaas en slagpijn in de linker nierloge. 
De dipslide is positief (> 104 kve/ml). U stelt de waarschijnlijkheidsdi-
agnose ‘urineweginfectie met weefselinvasie’ en schrijft ciprofloxacine 
voor, 500 mg 2 dd 1 tablet gedurende 7 dagen. Bij controle 1,5 week 
later heeft mevrouw De Vries nog steeds wat vage pijn onder in de buik. 
De urinestick laat een negatieve nitriettest en positieve erytrocyten- en 
leukocytentest zien. De dipslide is negatief en u besluit tot afwachtend 
beleid. Ruim een week later ziet u de patiënte terug. Ze heeft nog steeds 
pijn onder in de buik, maar nu heeft ze sinds 2 dagen kleine hoeveelhe-
den bloed gezien op het toiletpapier bij het afvegen na het plassen. Bij 
het abdominaal en gynaecologisch onderzoek (speculumonderzoek en 
vaginaal toucher) vindt u geen bijzonderheden, behoudens makkelijk 
bloedend slijmvlies door atrofie van het vaginaslijmvlies. Om afwijkingen 
in de uterus uit te sluiten vraagt u een transvaginale echo aan en hierop 
is een verdikt endometrium zichtbaar. U verwijst mevrouw De Vries naar 
de gynaecoloog voor een diagnostische hysteroscopie met biopsie. 
Tot schrik van de patiënte is de uitslag van het histologisch onderzoek 
endometroïde adenocarcinoom graad 1. Mevrouw ondergaat een totale 
laparoscopische hysterectomie met adnexextirpatie.
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cystitis 
pyelonefritis
prostatitis
glomerulaire aandoening 
(zeldzaam) 

•
•
•
•

abces
poliep
angiomyolipoom
oncocytoom
prostaathypertrofie (zeldzaam)

•
•
•
•
•

Ontsteking Benigne tumoren van
nieren, blaas en urethra

Aandoeningen van de nieren en urinewegen

leeftijd > 40 jaar
mannelijk geslacht
macroscopische hematurie
recidiverende urineweginfecties
voorgeschiedenis van roken 

•
•
•
•
•

bestraling van het kleine bekken 
blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen (bijvoorbeeld benzenen 
of aromatische aminen in de 
chemische industrie) 

•
•

Risicofactoren: Maligniteit

Relevante oorzaken van
erytrocytenverlies in de urine bij 
volwassen patiënten in de eerste lijn

Trauma van nier,
nierbekken, blaas, urethra

Maligne tumoren van 
nier(bekken), blaas en prostaat

Nierinfarct door cardiovasculaire
aandoening (zeldzaam)

Anamnese

•

•

bij tekenen van urineweginfectie, 
urolithiasis of urethritis, volg de 
betreffende NHG-Standaard
bij trauma, herhaal urinestick na 6 weken

•

•

•

oorzaak ligt zeer waarschijnlijk in lagere 
urinewegen en/of buiten de urinewegen
overweeg aanvullend onderzoek: dipslide 
met eventueel urinekweek, buikoverzichtsfoto, 
echo, indien nodig CT-abdomen
overweeg aanvullend gynaecologisch 
onderzoek en rectaal toucher

•

•

bepaal aanvullend bloeddruk, oedeem, 
glomerulusfiltratiesnelheid, eiwit in de urine
verwijs naar of overleg met internist/nefroloog

•

•

•

herhaal de urinesticktest na 1 week (vooraf 
niet intensief sporten, geen menses)
indien de erytrocyten afwezig zijn in het 
tweede urinemonster, doe dan na enkele 
weken nog een derde urinesticktest 
als 2 van de 3 urinesticktests binnen 
enkele weken positief zijn, is er sprake van 
persisterend erytrocytenverlies in de urine

Stappenplan voor microscopisch 
erytrocytenverlies in de urine

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Erytrocytenverlies met duidelijke oorzaak:

Erytrocytenverlies zonder duidelijke oorzaak:

Bij persisterend erytrocytenverlies in de urine 
zonder duidelijke oorzaak, besteed aandacht
aan nefrogene, urologische en aandoeningen 
buiten de urinewegen (zie Anamnese)

1

4

5

2 Uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek

3 Urinesedimentbepaling bij persisterend 
erytrocytenverlies zonder oorzaak

Verwijs naar het laboratorium 

< 40% dysmorfe erytrocyten

> 40% dysmorfe erytrocyten en cilinders

Let op dysmorfe erytrocyten

•

•

bij persisterend erytrocytenverlies in de urine 
zonder verklaring 
zeker bij mannen > 40 jaar met risicofactoren 
voor maligniteit

Verwijs naar de uroloog

Verwijzing

aambei
colitis (zeldzaam)
diverticulitis coli (zeldzaam)
appendicitis (zeldzaam)

•
•
•
•

Enterologisch, zoals:
atrofie van het vaginale 
slijmvlies
carcinomen van cervix, uterus 
en endometrium (zeldzaam)

•

•

Gynaecologisch, zoals:

Aandoeningen buiten de urinewegen

hemofilie
trombocytopenie
sikkelcelanemie (zeldzaam)

•
•
•

Hemorragische diathesen

Algemene aandoeningen (zoals)

Oorzaak onbekend

•
•
•

nefrologische voorgeschiedenis (nierziekten en/of systeemziekten)
familieanamnese (cystenieren, sikkelcelziekte)
medicatie: 71% van de acute nierproblemen wordt veroorzaakt door 
medicatiegebruik (NSAID’s, protonpompremmers, antibiotica), bij 10% 
met de klassieke triade van koorts, atralgie en rash, bij de overige
nierproblemen alleen erytrocyturie, steriele pyurie en eosinofilurie.

Vraag naar: Nefrologische oorzaak

•
•
•

nierstenen (aanvallen van koliekpijn; stenen in de voorgeschiedenis)
urineweginfectie (dysurie, frequente mictie, eventueel koorts, flankpijn)
urologische voorgeschiedenis

Vraag naar: Urologische oorzaak

•

•
•
•

gynaecologisch (atrofie, postmenopauzaal bloedverlies, 
contactbloedingen)
enterologisch (veelal aambeien, zelden colitis, appendicitis, diverticulitis)
stollingsstoornis (hemofilie, trombocytopenie) 
sikkelcelanemie (zeldzaam)

Vraag naar: Oorzaak buiten de urinewegen

•
•
•
•
•

medicatie (anticoagulantia, rifampicine, doxorubicine)
voedingsbestanddelen (rode bieten, bramen, rabarber)
myoglobine (rabdomyolyse, bijvoorbeeld bij forse inspanning )
hemoglobine (hemolytische aandoeningen)
metabolieten (porfyrine, melanine, galzouten)

Vraag naar: Andere redenen voor verkleuring
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De ernst van het erytrocytenverlies is geen aanwijzing voor de 
oorsprong van de erytrocyten (nier, blaas, buiten de urinewe-
gen) en een onderliggende aandoening wordt niet altijd gevon-
den. Voor sommige aandoeningen is geen follow-up nodig en 
andere, zoals nierstenen of urineweginfecties, zijn goed behan-
delbaar. Maar erytrocytenverlies kán een symptoom zijn van 
een ernstige aandoening, bijvoorbeeld een maligniteit, acute 
glomerulonefritis of acute nierinsufficiëntie bij IgA-nefropathie.

DIAGNOSTIEK
Anamnese
Bepaalde klachten geven vaak al richting aan de anamnese en 
het lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld pijn, pijn bij het plas-
sen en koorts in het geval van een urineweginfectie of uroli-
thiasis. Als de patiënt niet specifiek andere klachten heeft dan 
rode of bruine urine, is het belangrijk aandacht te besteden 
aan risicofactoren voor een maligniteit en aan mogelijke ande-
re oorzaken dan erytrocytenverlies. De anamnese moet verder 
zijn gericht op aandoeningen van de nieren en urinewegen, de 
geslachtsorganen en het maag-darmkanaal [infographic].

Lichamelijk onderzoek
Afhankelijk van de symptomen en de voorgeschiedenis kan 
het lichamelijk onderzoek bestaan uit:

	■ bloeddrukmeting en opsporen van oedemen als men een 
nefrogene oorzaak vermoedt;

	■ temperatuur opnemen als men een ontsteking vermoedt, 
zoals bij urineweginfecties of stenen;

	■ onderzoek van het abdomen: palpatiepijn met of zonder 
peritoneale prikkeling, slagpijn, palpabele massa’s, blaas-
demping;

	■ rectaal toucher bij vermoeden van een urologische of en-
terologische oorzaak;

	■ vaginaal toucher en speculumonderzoek bij vermoeden van 
een gynaecologische oorzaak.

Urinesticktest
De urinesticktest is de eerste stap om erytrocytenverlies aan 
te tonen. De test moet zo snel mogelijk na de lozing worden 
uitgevoerd, liefst binnen 2 uur. Sommige urinesticks hebben 
alleen een testveld voor nitriet, maar er zijn ook urinesticks 
met testvelden voor leukocyten en erytrocyten. De stick 
kleurt positief bij > 5-10 erytrocyten/mm3, wat overeenkomt 
met 2 erytrocyten per gezichtsveld in een urinesediment, (zie 
hierna). De stick meet zowel het vrije hemoglobine als het he-
moglobine in de erytrocyten doordat intacte erytrocyten op 
het testveld worden gelyseerd. De sensitiviteit van de urine-
sticktest voor erytrocyten is 91,6%, de specificiteit is 56,9%. 
De lage specificiteit maakt dat een positieve urinesticktest 
geen garantie biedt op erytrocyten in de urine, want de kans 
op een positieve testuitslag in afwezigheid van erytrocyten is 
43,1% (100-56,9%). De hoge sensitiviteit daarentegen maakt 
dat een negatieve urinesticktest een sterke aanwijzing is dat 
de patiënt géén bloed in de urine heeft (bij slechts 8,4% van 
de patiënten is de test foutnegatief). De test is dus met name 

geschikt om erytrocyten in de urine uit te sluiten. Fout-
positieve testuitslagen ontstaan door myoglobinurie, forse 
bacteriurie, oxiderende schoonmaakmiddelen bij het reini-
gen van verzamelpotjes en contaminatie met bijvoorbeeld 
menstruatiebloed of bloed uit rectum of colon. Foutnegatieve 
resultaten ontstaan door hoge concentraties eiwit (> 5 g/l), 
vitamine C of nitriet (> 2,5 mmol/l), en conserveermiddelen 
(formaline).2

Om de kans op een foute uitslag zo klein mogelijk te hou-
den, moet men de patiënt instrueren enkele dagen vóór het 
onderzoek niet intensief te sporten, de urine niet te verzame-
len tijdens een menstruatie en een schoon verzamelpotje te 
gebruiken.
Als de urinesticktest positief is bij een patiënt zonder klachten 
of met klachten zonder duidelijke oorzaak, luidt het advies om 
de test na 1 week te herhalen en dan nogmaals als de tweede 
test negatief is. Als 2 urinesticktests binnen enkele weken een 
positieve uitslag geven, mag men spreken van ‘persisterend 
erytrocytenverlies in de urine’.2

Urinesediment
Een urinesediment wordt aangevraagd ter bevestiging van 2 
positieve urinesticktests en om onderscheid te maken tussen 
nefrogeen en niet-nefrogeen erytrocytenverlies. Na centrifu-
gering van het urinemonster zakken de erytrocyten naar de 
bodem en zijn ze onder de microscoop te zien. Bij voorkeur 
wordt het urinesediment gemaakt van de tweede ochtenduri-
ne, binnen 1 uur na lozing.2 Bij de eerste ochtendurine is de 
kans groot dat erytrocyten beschadigd zijn door langdurig 
verblijf in de blaas, bij urinemonsters later op de dag is de pH 
vaak hoger en blijven de erytrocyten minder goed behouden. 
Snelle uitvoering is vooral nodig voor het bepalen van dys-
morfe erytrocyten (bij sommige laboratoria moet de bepaling 
van dysmorfe erytrocyten apart aangevraagd worden bij een 
standaard urinesediment). Een urinesediment kan vaak beter 
in een laboratorium worden bepaald vanwege de snelheid en 
omdat de aanwezigheid van cilinders en dysmorfe erytrocyten 
moeilijk te beoordelen is.3
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	■ microscopisch erytrocytenverlies is niet altijd onschul-

dig.
	■ Onderzoek naar oorzaken van recidiverend of persiste-

rend microscopisch erytrocytenverlies in de urine is een 
uitdaging.

	■ Indien bij het urineonderzoek geen urineweginfectie of 
urinestenen kunnen worden aangetoond of uitgesloten, 
wordt soms ten onrechte afwachtend beleid gevoerd.

	■ (microscopische) erytrocyten zonder aanwijzingen voor 
een urineweginfectie of urolithiasis zijn een indicatie 
voor een goed georganiseerd vervolgtraject. daarin zijn 
alle diagnostische stappen duidelijk omschreven.
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De richtlijn spreekt van microscopische hematurie bij ≥ 3 
erytrocyten per microscopisch gezichtsveld (gv),2 maar de 
afkapwaarden kunnen per laboratorium verschillen. Bij < 5 
erytrocyten/gv is de kans op ernstige urologische problema-
tiek te verwaarlozen.4,5 
Dysmorfe erytrocyten en erytrocytencilinders wijzen op een 
glomerulaire oorsprong, meestal door een glomerulonefri-
tis. Deze diagnose wordt waarschijnlijker wanneer men ook 
vet- en/of hemoglobinecilinders vindt. Dit is een indicatie 
voor overleg met of verwijzing naar de nefroloog, waarbij het 
raadzaam is vooraf de bloeddruk te meten, eventueel enkel-
oedeem te beoordelen en de nierfunctie en eiwitlekkage in 
de urine te bepalen. Een glomerulaire oorzaak gaat nagenoeg 
altijd gepaard met eiwit in de urine. 
Bij microscopisch erytrocytenverlies zonder cilinders komt 
de bloeding uit de hogere of lagere urinewegen (steen, cys-
titis, uretritis, prostatitis) of van buiten de urinewegen. Het 
aantal dysmorfe erytrocyten helpen kan bij het inschatten van 
de herkomst: bij < 40% dysmorfe (dus > 60% monomorfe) 
erytrocyten is het bloed waarschijnlijk afkomstig uit de lagere 
urinewegen of van buiten de urinewegen (sensitiviteit 100%, 
specificiteit 66,7%), bij > 40% dysmorfe en minder monomorfe 
erytrocyten is bloedverlies uit de hogere urinewegen waar-
schijnlijker. Oorzaken van microscopisch erytrocytenverlies uit 
de hogere urinewegen zijn bijvoorbeeld niersteenlijden, niercel-
carcinoom of urotheelcelcarcinoom, bij de lagere urinewegen 
kan het gaan om urolithiasis, cystitis, uretritis of prostatitis. 

Aanvullend onderzoek
Afhankelijk van de diagnose kunnen, conform de betreffende 
NHG-Standaarden, echografie van de nieren (stenen, stuwing, 
nierafwijking), een buikoverzichtsfoto (stenen), een CT-abdomen 
(nierafwijking, stenen) of een urinekweek worden overwogen.

STAPPENPLAN VOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK
Bij het urineonderzoek binnen een praktijk zijn meestal meer-
dere zorgverleners betrokken en de uitslagen en het beleid 
worden vaak tussen de patiëntencontacten door besproken. 
Bovendien is de diagnostiek meestal vooral gericht op het 
aantonen of uitsluiten van een urineweginfectie en is men 
geneigd tot afwachtend beleid als er geen infectie blijkt te zijn. 
Zoals onze casus illustreert kan dit ten onrechte zijn. Daarom 
hebben we de diagnostische mogelijkheden samengevat in 
een stappenplan [infographic]. Als er geen urineweginfectie 
kan worden aangetoond terwijl er wel erytrocyten in of bij de 

urine zijn aangetroffen, is het belangrijk de urinesticktest te 
herhalen, vooral bij patiënten met risicofactoren. Belangrijk 
is ook dat een negatieve urinesticktest bij symptomatische 
patiënten zonder urineweginfectie geen reden mag zijn om 
verdere diagnostiek achterwege te laten.

BESCHOUWING
Zoeken naar de oorzaken van persisterend of recidiverend 
erytrocytenverlies is een uitdaging voor de huisarts. Begelei-
dende klachten geven al snel richting aan de anamnese en het 
lichamelijk onderzoek. Voor aandoeningen zoals urineweg-
infecties of urinesteenlijden kan men de NHG-Standaarden 
volgen. Maar juist bij patiënten zonder verdere klachten of 
met klachten die niet goed zijn te duiden en (microscopisch) 
erytrocytenverlies, moet de huisarts alert blijven: wanneer 
kun je afwachten en wanneer niet? Bij wat oudere patiënten, 
en zeker bij patiënten met macroscopisch erytrocytenverlies, 
moet de huisarts bedacht zijn op een maligniteit en in de 
anamnese extra aandacht geven aan risicofactoren, nefro-
gene en urologische aandoeningen. Daarnaast kunnen het 
lichamelijk onderzoek, een (herhaalde) urinesticktest en 
een urinesediment richting geven aan verdere diagnostiek 
en beleid. Erytrocytenverlies zonder aanwijzingen voor een 
urineweginfectie of urolithiasis is een indicatie voor een 
goed georganiseerd vervolgtraject waarin alle diagnostische 
stappen duidelijk zijn omschreven [infographic].

CONCLUSIE
Bij recidiverend of persisterend erytrocytenverlies in de urine 
is alertheid geboden, ook bij microscopisch erytrocytenverlies 
en ook wanneer de patiënt geen andere klachten heeft. Blijf, 
zeker bij ouderen, alert als de klachten of het erytrocytenver-
lies blijven bestaan na behandeling voor een urineweginfectie 
of een niersteen. Denk ook aan een nieraandoening of een 
aandoening buiten de urinewegen en volg een stappenplan om 
de kans te verkleinen dat een belangrijke diagnose zoals een 
maligniteit of nieraandoening gemist wordt. ■
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De differentiaaldiagnose van donkergekleurde urine is 
breed. Als de urinestick bloed aantoont, kan dat wijzen op 
hematurie, hemoglobinurie of myoglobinurie. Een urine
sediment kan dit onderscheid maken, maar wordt in de 
huisartsenpraktijk nog maar zelden uitgevoerd. De huisarts 
zal dus moeten handelen op basis van de eigen bevindingen 
en bedacht moeten zijn op alarmsymptomen, zoals cola
kleurige urine

Wat moet de huisarts met acuut ontstane donkergekleurde 
urine? Urine kan door veel oorzaken een afwijkende kleur 
krijgen.1 De normale gele kleur wordt veroorzaakt door het 
pigment urobiline. De concentratie bepaalt de intensiteit van 
de kleur: urine wordt donkerder bij dehydratie en lichter bij 
een groter volume.1 Een donkerrode, bruine of zwarte kleur 
wordt vaak ten onrechte beschouwd als hematurie, maar kan 
ook allerlei andere oorzaken hebben.2

URINESTICK VERSUS SEDIMENT
Allereerst zal de huisarts moeten bepalen of er al dan niet 
bloed in de urine aanwezig is. In de huisartsenpraktijk gebeurt 
dit in eerste instantie met een urinestick.3,4 Het komt zelden 
voor dat daarbij in rood-, bruin- of zwartgekleurde urine géén 
bloed wordt aangetroffen (‘pseudohematurie’). Bij pseudo-
hematurie kan de donkere kleur het gevolg zijn van porfyrie, 
medicatie (nitrofurantoïne, rifampicine) of kleurstoffen in 
voedsel (bramen, rode bieten), en moet de huisarts eerst die 
oorzaken uitsluiten.2,5 Toont de urinestick wél bloed aan, dan 
nog is hematurie niet zeker. De specificiteit van een urinestick 
voor het aantonen van hematurie bedraagt namelijk slechts 
56,9%.6 Zo maakt een urinestick, in tegenstelling tot micro-
scopisch onderzoek van een urinesediment, geen onderscheid 
tussen hematurie, hemoglobinurie of myoglobinurie. De gou-
den standaard voor het aantonen van hematurie is dan ook 
microscopisch onderzoek van een urinesediment.5,6 De sensi-
tiviteit van een urinestick daarentegen is wel hoog (91-100%), 
waardoor deze vooral geschikt is om hematurie uit te sluiten.
Bloed in de urinestick in combinatie met erytrocyten in het 
urinesediment past bij hematurie. De aanwezigheid van dys-
morfe erytrocyten in een sediment maakt een nefrogeen pro-
bleem waarschijnlijker, bij monomorfe erytrocyten is een uro-
logisch probleem waarschijnlijker. Bij bloed in de urinestick is 

het dus zinvol een urinesediment te laten onderzoeken om de 
diagnose ‘hematurie’ te bevestigen en verschillende oorza-
ken te onderscheiden. Bij hemoglobinurie en myoglobinurie 
zijn in het urinesediment echter geen erytrocyten zichtbaar, 
terwijl de urinestick toch positief is.2 Het onderzoeken van een 
urinesediment heeft nogal wat voeten in de aarde: de bepaling 
moet op de juiste manier en met de juiste materialen worden 
gedaan, de beoordelaar moet geschoold zijn en voldoende 
routine hebben, en de erytrocyten zijn niet meer goed te 
beoordelen als de urine te lang in de blaas is verbleven, te lang 
bewaard is (maximaal 24 uur in de koelkast, maximaal > 1 uur 

Colakleurige urine bij een 
 gezonde jongeman
July Kroeg, Koen van Helmond, Jeroen Smeets

CASUS: 30-JARIGE MAN MET BIJNA ZWARTE URINE
Een 30-jarige man met een blanco voorgeschiedenis komt naar het 
spreekuur met acuut ontstane, bijna zwarte, colakleurige urine. Daarbij 
heeft hij sinds 3 dagen koorts, verkoudheidsklachten en spierpijn. Er 
zijn geen mictieklachten en hij gebruikt geen medicatie. Er is geen 
sprake van een trauma, overmatig sporten of drugsgebruik. De urine 
bevat geen stolsels en de urinestick is positief voor bloed. Gezien de 
colakleurige urine bij een positieve urinestick op ery’s in combinatie 
met de algehele malaise wordt patiënt verwezen naar de internist, die 
laboratoriumonderzoek laat doen [tabel]. Het urinesediment toont 
onvoldoende intacte erytrocyten om dysmorfie te kunnen beoordelen, 
een echo nieren toont geen afwijkingen en de coombstest is negatief. 
De waarschijnlijkheidsdiagnose luidt: ‘coombsnegatieve hemolyse met 
trombopenie, mogelijk bij een virale infectie’. De patiënt wordt behan-
deld met plasmaferese en prednison, waarna hij goed opknapt.

Tabel

Laboratoriumuitslagen bij opname

Bloedonderzoek Waarde bij 
opname

Eenheid Referentie- 
waarde

Eenheid

Hemoglobine 8,4 mmol/l 7,5-10 mmol/l
Trombocyten 18 × 109/l 150-400 × 109/l
Leukocyten 4,5 × 109/l 4,0-10,0 × 109/l
Haptoglobine 0,61 g/l 0,3-2,0 g/l
Creatinine 132 μmol/l 45-10 μmol/l
eGFR 62 ml/min/1,73 m2 > 90 ml/min/1,73 m2

LDH 1537 IU/l 135-22 IU/l
Bilirubine 31,2 μmol/l < 1 μmol/l
CRP 30 mg/l < 1 mg/l

De roodgekleurde cijfers zijn afwijkend van de referentiewaarden.
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daarbuiten) of met een te hoog toerental is gecentrifugeerd.6 
Daarom wordt dit onderzoek nog maar zelden uitgevoerd in 
de huisartsenpraktijk.

UROGENITALE VERSUS NEFROGENE OORZAAK
Bij acuut ontstane macroscopische hematurie is acuut in-
grijpen vereist, omdat de kans op (blijvende) schade groot 
is. De huisarts zal op basis van de tot dan toe verzamelde 
gegevens een differentiaaldiagnose opstellen en besluiten zelf 
aanvullend onderzoek te doen, of de patiënt met spoed naar 
een internist of uroloog te verwijzen. Acuut ontstane macro-
scopische hematurie heeft een brede differentiaaldiagnose, 
met voornamelijk aandoeningen van het urogenitale systeem, 
waarbij urineweginfectie, nierstenen en maligniteit de meest 
voorkomende zijn.1,2 Van de nefrogene aandoeningen komen 

IgA-nefropathie en dunnebasaalmembraannefropathie het 
vaakst voor.6 Het is belangrijk dit onderscheid tijdig te maken, 
aangezien de aanpak van een nefrogeen probleem anders is 
dan bij een urologisch probleem.6 Zo passen macroscopische 
hematurie met stolsels of kenmerkende mictieklachten vrijwel 
altijd bij een urologisch probleem. Een nefrogene oorzaak 
wordt waarschijnlijker bij hypertensie, proteïnurie, nierfunc-
tiestoornissen en dysmorfe erytrocyten in het urinesediment.5 
Wanneer de hoeveelheid macroscopisch bloedverlies beperkt 
is, alarmsymptomen ontbreken en er een sterk vermoeden is 
van een urineweginfectie of steenlijden kan de huisarts beslui-
ten zelf aanvullend onderzoek te doen of te behandelen, zoals 
beschreven staat in de betreffende NHG-Standaarden.3,4

ALARMSYMPTOMEN
In het geval van hemoglobinurie staat hemolytische anemie in 
de differentiaaldiagnose, in het geval van myoglobinurie is dat 
rabdomyolyse [figuur].2

Rabdomyolyse kan onder andere veroorzaakt worden door 
trauma, medicatie, drugsgebruik of overmatig sporten. 
Kenmerken zijn hevige spierpijn en soms spierzwakte.7-9 Bij 
rabdomyolyse verwacht men in het bloed vooral een gestegen 
creatinekinase (minimaal 5 keer de referentiewaarde). Crea-
tinekinase komt vrij bij de afbraak van spierweefsel. Hierbij 
komt ook myoglobine vrij, een eiwit dat zich niet snel bindt en 
gemakkelijk in de urine wordt uitgescheiden, waardoor deze 
de kenmerkende colakleur krijgt.8,9

Hemolyse kan gepaard gaan met koorts, koude rillingen 
en buik- of rugpijn. Bij een anemie kan de patiënt klachten 
hebben van duizeligheid, vermoeidheid en bleekheid.10 Bij he-
molyse verwacht men in het bloed een verlaagd hemoglobine, 
een toegenomen aantal reticulocyten en tekenen van destruc-
tie van erytrocyten, zoals toegenomen LDH, laag haptoglo-
bine en toegenomen ongeconjugeerd bilirubine.10,11 Door de 
afbraak van erytrocyten komt het hemoglobine vrij, waarvan 
het grootste deel wordt opgeruimd door binding met hapto-
globine. Het overige deel wordt gefilterd door de glomeruli en 
geoxideerd, waarna het wordt omgezet tot methemoglobine, 
wat de urine een colakleur geeft.10-12

Aangezien zowel hemolytische anemie als rabdomyolyse po-
tentieel levensbedreigend zijn, is een spoedconsultatie van een 
internist bij een patiënt met cola kleurige urine aangewezen. 
Zeker wanneer andere symptomen de diagnose waarschijnlij-
ker maken.

CONCLUSIE
De differentiaaldiagnose van donkergekleurde urine is breed. 
Bij een positieve urinestick voor bloed moet de huisarts 
rekening houden met hematurie, hemoglobinurie of myog-
lobinurie. Een urinesediment kan onderscheid maken tussen 
hematurie enerzijds en myoglobinurie of hemoglobinurie 
anderzijds, en kan differentiëren tussen hematurie van nefro-
gene of urologische origine. Tegenwoordig wordt microsco-
pische beoordeling van een urinesediment echter nog maar 
zelden uitgevoerd in de huisartsenpraktijk. De huisarts zal dus 

DE KERN
	■ Een positieve urinestick voor bloed kan passen bij hema

turie, maar ook bij myoglobinurie of hemoglobinurie; 
deze symptomen kunnen wijzen op een ernstige aan
doening.

	■ Onderzoek van het urinesediment kan duidelijkheid 
geven over de oorzaak van donkergekleurde urine, maar 
wordt in de huisartsenpraktijk nog maar zelden gedaan.

	■ Colakleurige urine bij een positieve urinestick is niet pluis 
en kan passen bij rabdomyolyse of hemolyse; spoedcon
sultatie van een internist is dan aangewezen.

Colakleurige urine bij een positieve urinestick is niet pluis en kan pas
sen bij rabdomyolyse of hemolyse.  Foto: Wikipedia
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moeten handelen op basis van de anamnese en het lichamelijk 
onderzoek. Bij pijnlijke macroscopische hematurie en anam-
nestisch een grote waarschijnlijkheid op een urineweginfectie 
of niersteenlijden kan de huisarts zelf aanvullend onderzoek 
inzetten of behandelen. Bij pijnloze macroscopische hematurie 
daarentegen wordt verwijzing naar een uroloog of internist 
aanbevolen. Colakleurige of donkere urine bij een positieve 
urinestick op bloed zonder ery’s in het sediment kan een 

alarmsymptoom voor een potentieel ernstige onderliggende 
aandoening zijn, zoals rabdomyolyse of hemolyse. Dit is een 
indicatie voor spoedconsultatie van een internist. ■
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Figuur

Differentiaaldiagnose bij donkergekleurde urine

lees ook: ‘microscopisch erytrocytenverlies in de 
urine’ van Iris Ketel en doreth Teunissen. Huis-
arts Wet 2020;63:dOI:10.1007/s12445-020-
0880-6.

Kroeg JM, Van Helmond KA, Smeets JG. Colakleurige urine bij een 
gezonde jongeman. Huisarts Wet 2020;63(11):69-71. DOI:10.1007/
s12445-020-0891-3.
Gezondheidscentrum Heer, Maastricht: J.M.J. Kroeg, huisarts in 
opleiding: july.kroeg@gmail.com; K.A.M. van Helmond, huisarts, J.G.E. 
Smeets, huisarts-opleider. Mogelijke belangenverstrengeling: niets 
aangegeven.

hemolytische anemie
•  auto-immuunhemolytische 
 anemie (AIHA)
• microangiopathische 
 hemolyse (TTP) paroxismale 

nachtelijke hemoglobinurie
• koude hemolyse
• malaria tropica
• medicatiegeïnduceerde 
 hemolytische anemie 
• mechanische kunstklep

rabdomyolyse/myositis
•  crushtrauma
• krachtige spieroefeningen
• hyperthermie
• elektroshock
• langdurige epileptische aanvallen
• compartimentsyndroom
• polymyositis
• virale myositis (coxsackie-, 
 influenza- of myxovirussen)
• trichinose
• paroxismale myoglobinurie
• ziekte van Haff
• dierlijk gif
• drugs of medicatie (cocaïne, 
 heroïne, salicylaten, statines, 
 antipsychotica, antidepressiva, 

antihistaminica, paracetamol)

urinestick: rode bloedcellen +
urinesediment: RBC –

hemoglobinurie myoglobinurie
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1. Lachgas valt sinds 1 juli 2016 onder 
de Warenwet en niet meer onder de 
Geneesmiddelenwet. Wat is anno 
2020 strafbaar?
a. Het in bezit hebben van lachgas
b. De verkoop van lachgas, via inter-

net of op festivals.
c. Het gebruik van lachgas, in huis of 

op straat.
d. Geen van de opties is correct.

2. Jongeren zien lachgas niet als een 
echte drug. Hoe komt dat?
a. Lachgas is tegen lage kostprijs 

verkrijgbaar.
b. Lachgas werkt niet sterk versla-

vend.
c. Bij incidenteel gebruik zijn er 

weinig bijwerkingen.
d. Alle opties zijn correct.

3. Het Trimbos-instituut geeft advies 
over de benadering van jongeren die 
lachgas gebruiken. Jongeren zien het 
als een relatief onschuldig middel. 
Welke benadering wordt geadviseerd?
a. Breng de informatie op een luch-

tige manier en spreek over veel-
voorkomende risico’s van lachgas.

b. Breng vooral ervaringen van ande-
re gebruikers ter sprake en spreek 
minder over het eigen gebruik.

c. Breng een schok teweeg door te 
wijzen op de ernstige bijwerkingen 
van lachgas.

4. Tussen 2016 en 2018 is in Nederland 
het lachgasgebruik door jongeren 
fors gestegen. Lachgas werd meer 
verkocht op feesten en werd meer 
gebruikt op straat en op schoolplei-
nen. In 2018 werd het gebruik onder 
20- tot 24-jarigen in het afgelopen 
jaar nagegaan. Hoeveel van hen had 
gebruikt?

a. 5%
b. 15%
c. 20%

5. Willem,17 jaar, inhaleert lachgas 
vanuit een ballon. Het lachgas is door 
een cilinder in de ballon gespoten. 
Willem ademt in en uit de ballon, en 
neemt tussendoor een teug gewo-
ne lucht. Vanwege het korte effect 
gebruikt hij 15 cilinders achter elkaar. 
Wat is in dit geval de eerste dreiging?
a. Bevriezing van de mond
b. Hypoxie
c. Knappen van het trommelvlies
d. Vitamine B12-gebrek

6. Lachgas verdwijnt na inname (via 
de longen) weer snel uit het lichaam. 
Het euforisch effect is na 5 minuten 
al verdwenen, andere effecten kunnen 
wel na-ijlen. Welk advies over autorij-
den na gebruik van lachgas is correct?
a. Autorijden is direct veilig.
b. Eerste uur na gebruik niet auto-

rijden.
c. Enkele uren na gebruik niet auto-

rijden.

7. Lachgas inactiveert vitamine B12. 
Wat is een vroeg verschijnsel van 

 vitamine B12-tekort bij lachgasge-
bruik?
a. Duizeligheid
b. Doofheid en tintelingen
c. Concentratiestoornissen
d. Vermoeidheid

8. Wanneer ontstaat vitamine B12-te-
kort bij gebruik van lachgas?
a. Bij eenmalig excessief gebruik
b. Bij langdurig gebruik van kleine 

hoeveelheden
c. Beide opties zijn correct

Gebruik van lachgas

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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Het is uiterst moeilijk voor huisartsen om seksueel mis-
bruik te signaleren bij mensen met een verstandelijke 
beperking die in een gesloten gezinssysteem wonen. Soms 
meldt het slachtoffer spontaan het jarenlange misbruik 
aan de huisarts. Welke handelwijze zal in dergelijke com-
plexe gezinssystemen tot de best mogelijke zorg leiden? 
Dit artikel geeft inzicht in enkele aspecten die voor huis-
artsen van belang zijn wanneer er sprake is van seksueel 
misbruik.

Ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders zijn zwakbegaafd of 
hebben een licht verstandelijke beperking.1 Omdat de beper-
king vaak niet zichtbaar is, worden zij niet altijd als zodanig 
herkend. Verstandelijk beperkte mensen lopen een groot 
risico om slachtoffer te worden van seksueel misbruik.2-5 
Door hun beperking zullen zij, meer dan andere slachtoffers, 
niet gemakkelijk over het misbruik vertellen. Daardoor kan 
het seksueel misbruik lang verborgen blijven. De situatie 
wordt nog complexer wanneer het misbruik zich afspeelt 
binnen een gesloten familiesysteem. De casussen betreffen 
twee situaties waarin misbruik lang onopgemerkt bleef. Juist 
het gesloten gezinssysteem leidde na interventie tot extra veel 
verdriet.

Seksueel misbruik in een gesloten 
familiesysteem
Tonnie Coppus, Toine Lagro-Janssen

CASUS ANITA
Op het spreekuur ziet de huisarts een zenuwachtige mevrouw V. Ze is 
een nicht van Anita, een 15-jarig meisje met een licht verstandelijke 
beperking. Anita heeft haar vanochtend verteld dat ze seksueel wordt 
misbruikt door haar vader. Anita wil hem nooit meer zien. Omdat de 
moeder van Anita voor een maand naar Afrika is vertrokken, zorgt haar 
nicht voor het huishouden en de kinderen. Haar vader, die mogelijk niet 
haar biologische vader is, woont normaal niet in het gezin, maar nu wel 
omdat moeder afwezig is. Anita is geboren in een Centraal-Afrikaans 
land en volgde 8 jaar geleden in het kader van gezinshereniging haar 
moeder naar Nederland. De huisarts weet dat Anita samenwoont met 
moeder en haar 2 in Nederland geboren zusjes van 2 en 3 jaar oud. 
Drie maanden geleden werd hij gebeld door de vertrouwensarts van de 
 ZMLK-school. Anita gaf veel problemen op school. Ze was niet alleen 
vaak opstandig en agressief, maar verzuimde ook veel en zat geregeld 
onder de blauwe plekken. De leerkrachten hadden de indruk dat haar 
moeder Anita hardhandig dwong om te helpen in het huishouden en 
op haar zusjes te passen. Moeder vindt dat ‘als Anita in Afrika had 
gewoond, ze nu al voor 2 kinderen en een heel huishouden had moeten 

zorgen’. Afgesproken werd dat de al eerder ingezette jeugdhulp-
verlening en de ondersteuning voor de opvoeding thuis zou worden 
uitgebreid. Bovendien werd Anita aangemeld voor de buitenschoolse 
opvang, zodat ze meer contact zou hebben met de buurt en minder 
geïsoleerd zou zijn.
De huisarts is na het verhaal van de nicht gealarmeerd door de ernst 
van de situatie en neemt contact op met de vertrouwensarts van de 
ZMLK-school. In samenspraak met de vertrouwensarts besluit de 
huisarts melding te doen bij Veilig Thuis. Na onderzoek door de zeden-
politie blijkt Anita al jaren door haar (stief)vader te worden misbruikt. 
Op verzoek van de kinderrechter wordt Anita voor haar veiligheid acuut 
ondergebracht in een jeugdinstelling ver buiten de regio. Vader wordt 
justitieel vervolgd en haar zusjes worden onder toezicht geplaatst. 
Anita mag vanwege de dreiging op eerwraak geen contact hebben met 
haar moeder en, wat ze nog veel erger vindt, ook niet met haar zusjes, 
op wie ze dol is. Door alle gebeurtenissen is ze haar leefwereld volledig 
kwijtgeraakt. 
De huisarts vraagt zich af of een andere aanpak mogelijk tot minder 
verdriet voor Anita had geleid.

CASUS JOHANNA
De 30-jarige Johanna komt op het spreekuur vanwege bloedverlies en 
buikpijn, hoogstwaarschijnlijk door een miskraam. Ze is overstuur, maar 
is toch alleen gekomen. Johanna heeft 3 kinderen en woont samen met 
haar man even buiten het dorp. Beiden zijn licht verstandelijk beperkt. 
Haar man werkt op de boerderij van zijn vader, die hij te zijner tijd zal 
overnemen. Zij helpt geregeld een handje mee op de boerderij. Beiden 
hebben weinig contacten in de buurt. Hortend en stotend vertelt Jo-
hanna dat ze sinds haar huwelijk door de vader van haar man seksueel 
wordt misbruikt. Ze weet niet beter, het was altijd zo. Ze weet ook niet 
welke van haar kinderen van haar man zijn. Dat is nog niet eens het 
ergste, want schoonvader misbruikt ook haar kinderen. Haar man en 
zij zijn niet bij machte om het misbruik te stoppen, ze durven er niets 
van te zeggen. (Schoon)vader beheert de financiën, zoals de huur van 
het huis en de uitgaven voor de kinderen. Johanna wil dat het misbruik 
stopt. Haar man kan daar niet voor zorgen – hij is bang voor zijn vader 
en heeft altijd gezwegen.
De huisarts voelt zich overvallen en is geschokt door dit verhaal. Ze 
stelt Johanna gerust wat betreft de miskraam. Ze benadrukt dat 
deze ernstige situatie van seksueel misbruik moet stoppen. Johanna 
stemt huilend in met een melding door de huisarts bij Veilig Thuis. Dan 
gaat alles snel. De zedenpolitie wordt ingeschakeld. De kinderrechter 
bepaalt dat deze ouders niet in staat zijn voldoende veiligheid voor hun 
kinderen te waarborgen. Alle kinderen worden uit huis geplaatst en 
schoonvader wordt justitieel vervolgd. Door de uithuisplaatsing van de 
kinderen wordt het isolement van dit gezin nog groter dan het al was. 
Beide ouders hebben het gevoel enorm te hebben gefaald. Ze bestaan 
tot groot verdriet van de moeder niet meer als gezin. 
De huisarts vraagt zich af of een andere aanpak mogelijk tot minder 
verdriet voor Johanna had geleid.
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BESCHOUWING
Het zijn twee aangrijpende voorbeelden van langdurig 
seksueel misbruik in de complexe situatie van een gesloten 
familiesysteem. In de casus van Anita voelde het kind zich 
vrijer in afwezigheid van moeder. Het was moeder die er 
soms met harde hand voor zorgde dat de buitenwereld niet te 
horen kreeg wat zich binnen het gezin afspeelde. In de casus 
van Johanna zocht de verstandelijk beperkte moeder vanwege 
een miskraam haar toevlucht tot haar huisarts. Beide casussen 
betreffen verstandelijk beperkte slachtoffers uit een gesloten 
familiesysteem en de ingrijpende gevolgen van misbruik, 
waarbij de betrokken huisartsen zich afvragen of het anders 
had gekund. 

Gesloten familiesystemen
Gesloten systemen komen geregeld voor in gezinnen met ver-
standelijk beperkte gezinsleden.6,7 Het systeem kenmerkt zich 
door strikte wetmatigheden in de omgang tussen de gezinsle-
den, bijvoorbeeld met betrekking tot wat normaal is, en door 
een absolute hiërarchie in macht. De moeder van Anita en de 
schoonvader van Johanna bepalen zonder enige inspraak van 
de anderen wat er gebeurt. Door hun handicap zijn verstan-
delijk beperkten vaak op hulp aangewezen. Ze voelen zich 
eerder de mindere, en sneller beoordeeld en veroordeeld door 
hun omgeving. Ze isoleren zich van die omgeving en sluiten 
de boze wereld buiten. Ze kunnen seksueel overschrijdend ge-
drag dan als normaal of onontkoombaar gaan beschouwen. Ze 
zullen niet snel over het misbruik praten, niet alleen uit angst 
voor de reacties binnen het gezin, maar ook omdat ze bang 
zijn door de buitenwereld te worden veroordeeld.2,6,7 De ken-
merken van het verstandelijk beperkte slachtoffer, de interactie 
met de dader en ook de sociale consequenties houden het 
gesloten systeem in stand.6-8 De [figuur] toont de interacties, 
niet alleen tussen dader en slachtoffer, maar ook in relatie tot 
de omgeving en de culturele achtergrond, zoals bij Anita.7

Wat kunt u als huisarts doen?
Het is extreem moeilijk om misbruik in gesloten gezinnen te 
signaleren. In geen van beide casussen had de huisarts eerder 
signalen kunnen opvangen. Ook bij een verhoogde alertheid op 
misstanden zal dit voor de huisarts de harde realiteit blijven. Een 

Figuur

De interacties tussen dader, slachtoffer, de omgeving en de culturele achtergrond6,7

DE KERN
	■ Seksueel misbruik komt veel voor bij mensen met een 

licht verstandelijke beperking en wordt vaak niet her-
kend.

	■ Een gesloten familiesysteem maakt het signaleren van 
seksueel misbruik extra moeilijk.

	■ In complexe situaties van misbruik is het raadzaam de 
tijd te nemen om zorgvuldige afwegingen te maken over 
wat de beste zorg is.

�
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(onverwachte) confrontatie met seksueel misbruik kan bij het 
haastig veilig stellen van het slachtoffer verregaande gevolgen 
hebben. Alleen bij acute dreiging adviseert de KNMG-meldcode 
met spoed contact op te nemen met Veilig Thuis. In alle andere 
gevallen bestaat de mogelijkheid om eerst collega’s en deskundi-
gen te raadplegen. Dit maakt het mogelijk om een casus op eni-
ge afstand te beschouwen. Om zorgvuldig afwegingen te kunnen 
maken is inzicht in de complexiteit van de casus nodig.
De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 
helpt daarbij: wat kunt u in welke situatie het beste doen en 
wie kunt u raadplegen?9 Ten eerste: als er kinderen bij zijn 
betrokken is contact met Veilig Thuis altijd aangewezen. Ten 
tweede: het is belangrijk om te overleggen met professionals 
die zijn betrokken bij het gezin. Zij kennen de omstandigheden 
vaak beter. Ten derde: maak ook gebruik van collegiaal overleg, 
bijvoorbeeld met een arts voor verstandelijk gehandicapten.
Een heel belangrijke boodschap van onze casuïstiek is dat u als 
huisarts de casus niet uit handen mag geven, ook niet nadat u 
Veilig Thuis hebt ingeschakeld. Beide casussen laten zien dat 
de noodzaak van acuut ingrijpen met het oog op de veiligheid 
van de slachtoffers ter discussie kan staan. Tevens adviseren 
we om Veilig Thuis te vragen om terug te rapporteren en om 
zelf contact te houden met het slachtoffer en de overige ge-
zinsleden. Op deze manier blijft u op de hoogte van de keuzen 
die worden overwogen en kunt u bij het maken van die keuzes 
een rol spelen.
Tot slot is de relatie tussen de interventie en de gevolgen daar-
van bij complexe casussen, zoals die van Anita en Johanna, 
moeilijk te overzien en te voorspellen.10 Dat geeft onzeker-
heid en vraagt om tijd voor reflectie. De uitdaging bestaat 

eruit dat u bij complexe zorgvragen niet alleen vasthoudende 
betrokkenheid toont, maar ook gebruikmaakt van uw huis-
artsgeneeskundige competenties, zoals het vermogen om met 
onzekerheid om te gaan. Dit stelt u in staat om slachtoffers in 
complexe situaties de best mogelijke zorg te leveren. ■
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Acupunctuur is relatief veilig, maar kan leiden tot compli-
caties. Een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie is een 
pneumothorax. Bij thoracale pijnklachten na een acupunc-
tuurbehandeling moet altijd een pneumothorax worden 
overwogen. Risicofactoren zijn acupunctuur van thorax, 
schouders en bovenrug, een niet goed uitgevoerde procedu-
re en longemfyseem of longkanker in de voorgeschiedenis.

Acupunctuur is een van de populairste complementaire 
behandelwijzen. In 2018 bezocht 11% van de Nederlanders 
een alternatieve genezer en ongeveer 2% een acupuncturist.1 
Acupunctuur is relatief veilig, maar kan leiden tot ernstige 
complicaties. Pneumothorax is daar 1 van.
Bij acupunctuur plaatst de behandelaar dunne metalen naalden 
op bepaalde punten in het lichaam. Bij musculoskeletale aan-
doeningen worden per sessie meestal 5 tot 15 naalden gebruikt 
die 10 tot 30 minuten blijven zitten. Deze naalden hebben een 
diameter van 0,20 tot 0,35 mm, zijn 10 tot 100 mm lang en 
bereiken dieptes van 10 tot 65 mm. De naaldpunt ligt meestal 
in een spier, maar kan ook per ongeluk in onderliggende struc-
turen geplaatst worden, zoals een zenuw of de pleura. Paraster-
naal en in de regio van de midclaviculaire lijn is een diepte van 
10 tot 20 mm voldoende om de longen te bereiken.3-5

COMPLICATIES NA ACUPUNCTUUR
Over het algemeen beschouwt men acupunctuur als veilig, 
maar tijdens en na de behandeling kunnen complicaties 
optreden. Er zijn veel verschillende complicaties beschreven, 
waaronder orgaan- en weefselschade (pneumothorax, zenuw-
schade), infecties (hepatitis, tetanus), lokale complicaties (con-
tactdermatitis, allergische reacties) en systemische complica-
ties (duizeligheid, syncope).6,7 Uit prospectieve onderzoeken 
is gebleken dat milde complicaties, zoals een lokale bloeding, 
optreden bij 6,7 tot 15% van de patiënten die acupunctuur on-
dergaan.8-12 Ernstige complicaties, waarvan pneumothorax de 
meest voorkomende is, treden zeer zelden op.13-15 Een recent 
Taiwanees onderzoek geeft als incidentiecijfer voor pneumo-
thorax na acupunctuur 1,75 per miljoen patiënten als de 
acupunctuur plaatsvindt in een risicogebied van het lichaam. 
Risicogebieden zijn schouders, thorax en bovenrug [figuur 
2], niet-risicogebieden zijn de extremiteiten en de onderrug.16 
Dat acupunctuur in de genoemde risicogebieden de kans ver-
groot op het ontstaan van een pneumothorax wordt bevestigd 
door meerdere case reports.3,17-19 Ook bij onze patiënte werd 
de pneumothorax veroorzaakt door acupunctuur van rug en 
schouders.

Niet alleen de locatie van de acupunctuurpunten, maar ook 
de wijze waarop de naalden worden geplaatst speelt een rol: te 
diepe of onjuiste plaatsing en verplaatsing van reeds inge-
brachte naalden verhogen het risico op een pneumothorax.20 
Andere risicofactoren zijn thoraxchirurgie in de voorgeschie-
denis, chronische bronchitis, longemfyseem, pneumonie, 

Pneumothorax na acupunctuur
Suban Botan, Rob Verdonschot

CASUS: 33-JARIGE VROUW MET PIJN OP DE BORST
Een 33-jarige vrouw bezocht de huisarts wegens pijn op de borst. Een 
dag eerder had zij een acupunctuurbehandeling ondergaan voor pijn-
klachten in de rug. Daarbij waren naalden geplaatst op onder meer de 
rug en de schouders. Vlak na deze behandeling kreeg de patiënte last 
van nieuwe pijnklachten in de rug, later ook op de borst. De pijn op de 
borst werd erger bij diepe inademing en er was sprake van dyspneu. Bij 
auscultatie van de longen was links verminderd ademgeruis hoorbaar 
en aan de linkerzijde van de thorax was er een hypersonore percussie. 
De patiënte had een regulaire tachycardie van 110/min en een satura-
tie van 100%. De huisarts verwees haar door voor een röntgenfoto van 
de thorax. De beschrijving van de radioloog luidde: pneumothorax links 
apicaal en ventraal; geen aanwijzingen voor een spanningscomponent; 
rechterlong goed ontplooid, slank cardiomediastinum. De patiënte 
bezocht de Spoedeisende Hulp, waar een thoraxdrain geplaatst werd 
zonder dat er verdere complicaties optraden [figuur 1].

Figuur 1

Voor-achterwaartse X-thorax met de pneumothorax (rode pijl)
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tuberculose en longkanker. Voor mannen is de kans op een 
pneumothorax na acupunctuur groter dan voor vrouwen.21

DRY NEEDLING
Dry needling heeft overeenkomsten met acupunctuur en 
wordt vooral binnen de fysiotherapie toegepast. Dry needling 

is gericht op drukpijnlijke plekken in de spieren, zogehe-
ten trigger points, die geïnactiveerd worden met behulp van 
een diep (> 10 mm) of minder diep (5-10 mm) geplaatste 
acupunctuurnaald.22 Anders dan bij acupunctuur plaatst de 
behandelaar per punt niet meerdere naalden, maar slechts 1 
naald, die korte tijd blijft zitten (30 sec tot 3 min) of steeds 
kort wordt ingeduwd en uitgetrokken.23 Logischerwijs bestaat 
er ook bij deze vorm van fysiotherapie een reeël risico op 
een pneumothorax en de literatuur beschrijft inderdaad 
enkele casussen.24-27 Er zijn 2 grote onderzoeken gedaan naar 
complicaties na dry needling.22,28 In het meest recente, een 
prospectief vragenlijstonderzoek onder 420 fysiotherapeuten 
over ruim 20.000 procedures, werden milde complicaties be-
schreven na 36,7% van de behandelingen. Het aantal ernstige 
complicaties was minder dan 0,1% en geen daarvan betrof 
een pneumothorax.29

CONCLUSIE
Een pneumothorax treedt zelden op na acupunctuur, maar 
is wel een van de meest voorkomende ernstige complicaties. 
Risicofactoren zijn het plaatsen van naalden in thorax, schou-
ders en bovenrug, de wijze waarop de behandeling wordt 
uitgevoerd en een voorgeschiedenis van longemfyseem of 
longkanker. Als een patiënt zich meldt met dyspneu of pijn op 
de borst na acupunctuur moet de arts altijd rekening houden 
met een mogelijke pneumothorax. ■

LITERATUUR
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gen. Den Haag: CBS, 2019.
2. Corado SC, Graça Santos M, Quaresma L, Baltazar JR. Pneumo-
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3. Grusche F, Egerton-Warburton D. Traumatic pneumothorax 

following acupuncture: a case series. Clin Pract Cases Emerg 
Med 2017;1:31-2.

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

Figuur 2

Acupunctuurpunten waarbij het risico op beschadiging van de 
longen verhoogd is, zijn gerelateerd aan de maag (S11-17), de nier 
(K22-27) en de long (L2)5
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DE KERN
	■ milde complicaties treden op bij 6,7 tot 15% van de 

 patiënten die acupunctuur ondergaan.
	■ een pneumothorax is een zeer zeldzame, ernstige 

complicatie die met name kan optreden na acupunc-
tuur van schouders, thorax en bovenrug.

	■ bij patiënten met thoracale pijnklachten na acupunc-
tuur moet de mogelijkheid van een pneumothorax 
altijd overwogen worden.
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In de herziene NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease 
(PID) staat niet langer het advies om een eventueel aanwe-
zige spiraal altijd direct te verwijderen. Ook wordt aangera-
den een CRP in plaats van een BSE te doen. De herziening 
werd gedaan in samenwerking met de Nederlandse Ver-
eniging voor Gynaecologie en Obstetrie en de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Microbiologie.

De incidentie van pelvic inflammatory disease (PID) in de 
huisartsenpraktijk is laag, 0,6 per 1000 vrouwen per jaar, en 
daalt de laatste jaren. De diagnose is lastig te stellen.
De herziene NHG-Standaard PID geeft handvatten hoe de 
huisarts door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en 
aanvullend onderzoek toch zo goed mogelijk de waarschijn-
lijkheidsdiagnose PID kan stellen. We adviseren een CRP in 
plaats van een BSE te doen, omdat de sensitiviteit en specifi-
citeit van de CRP-bepaling beter lijken en een CRP-bepaling 
makkelijker en sneller uitvoerbaar is dan een BSE-bepaling.
PID kan zowel op de korte als op de lange termijn ernstige 
complicaties veroorzaken, zoals een abces, fertiliteitsproble-
matiek, EUG en chronische pijn in de onderbuik. Daarom 
raden we aan de diagnose laagdrempelig te overwegen bij 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd met pijn in de onderbuik 
waar geen duidelijke andere verklaring voor bestaat. 

IUD EN PID
We adviseren niet langer een eventueel aanwezige spiraal 
direct te verwijderen. In overleg met de vrouw kan deze in 
situ blijven. Direct verwijderen heeft geen meerwaarde, maar 
brengt wel extra ongemak en kosten met zich mee als de 
vrouw in de toekomst weer een spiraal wil laten plaatsen. Bo-
vendien is er dan geen bescherming meer tegen zwangerschap. 
Als de klachten na 2-3 dagen behandeling onvoldoende verbe-
teren, wordt de spiraal alsnog verwijderd door de huisarts of 
gynaecoloog (in overleg). 

BEHANDELING
PID kan worden veroorzaakt door een soa, maar vaak kan de 
precieze verwekker niet worden vastgesteld en spelen meer-
dere bacteriën een rol. Bij een (vermoeden van) PID start de 
huisarts dan ook zo snel mogelijk met breedspectrumantibi-
otica. Eerste keus is een behandeling met fluorochinolonen 
en metronidazol, zo nodig aangevuld met ceftriaxon. Hoe-
wel  fluorochinolonen ‘reservemiddelen’ zijn met potentieel 
ernstige bijwerkingen (zeldzaam), blijft deze behandeling toch 
eerste keus. Fluorochinolonen zijn de meest effectieve mid-
delen bij deze aandoening, die vanwege de potentieel ernstige 
complicaties zo snel mogelijk moet goed worden behandeld.

VOORKOMEN VAN RECIDIEF
Het is van groot belang om recidieven te voorkomen door 
patiëntes uitgebreid voor te lichten over hoe ze soa’s kunnen 
voorkomen: veilig vrijen, condooms gebruiken en in een 
langer durende relatie eerst testen op soa’s voordat condooms 
achterwege gelaten worden.

VERWIJZING
Over de vraag of niet alle vrouwen met een PID verwezen 
zouden moeten worden naar de tweede lijn is uitgebreid 
gediscussieerd. Het standpunt is dat directe verwijzing naar de 
gynaecoloog geen meerwaarde heeft voor alle patiëntes, omdat 
de huisarts dezelfde antibiotische behandeling kan geven 
als de gynaecoloog. Verwijzing is wel nodig wanneer er veel 
twijfel bestaat over de diagnose en wanneer de vrouw zwanger 
is, ernstig ziek of binnen 2 tot 3 dagen onvoldoende opknapt 
ondanks adequate behandeling. ■

NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease herzien
Lisette Verlee, Margriet Bouma

NHG-SCHOLING, THUISARTS EN KENNISLACUNES
 ∫ Begin november is de PIn Pelvic inflammatory disease 

beschikbaar: www.nhg.org/scholing.
 ∫ Geactualiseerde patiënteninformatie over ‘pelvic 

inflammatory disease’ staat op Thuisarts.nl/ontste-
king-in-kleine-bekken.

 ∫ Kennislacunes van deze standaard staan op richtlij-
nen.nhg.org, samen met het lopende huisartsgenees-
kundig onderzoek over dit het onderwerp.

Pelvic inflammatory disease
ontstoken

baarmoeder

ontstoken eierstok

ontstoken eileider

Verlee L, Bouma M. NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease her-
zien. Huisarts Wet 2020;63(11):82. DOI:10.1007/s21445-020-0908-y. 
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en 
wetenschap: L. Verlee, wetenschappelijk medewerker, l.verlee@nhg.
org; dr. M. Bouma, senior wetenschappelijk medewerker. Mogelijke 
belangenverstrengeling: niet aangegeven.
Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard op richtlijnen.
nhg.org.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG10+
Ecg
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 16 

complexen te zien, de frequentie is dus 96/min, er is een 
regelmatig ritme.

2. As | De sterkst positieve extremiteitsafleiding is afleiding I 
(passend bij een as van circa 0 graden). De meest iso- 
elektrische as is afleiding III (een as loodrecht op III  past 
bij een as van +30 graden). De as ligt dus in het normale 
kwadrant tussen de 0 en de +30 graden.

3. P-top | In afleiding II niet te breed (< 3 mm) en niet te 
hoog (< 2,5 mmm). In V1 mag er een negatief stukje 
P-top zijn van maximaal 1 mm breed en 1 mm diep. De 
breedte is hier net boven de 1 mm. Dat is minimaal maar 
kan passen bij enige linker atriumvergroting.

4. PQ-tijd | Normaal (< 5 mm).
5. Q | De kleine q in II kan nog normaal zijn, want deze is 

kleiner dan een vierde van de daaropvolgende R. Maar er 
is een opvallende Q in III die dieper is dan de R-top hoog 
is. Dit is zeker pathologisch. Afleiding avF ligt direct naast 
afleiding III en ook hier is een q zichtbaar die met een 
derde van de eropvolgende R-top aan de ruime kant is. Er 
is dus een pathologische Q in III en mogelijk in avF.

6. QRS | Normale voltages, slank. Normale R-progressie 
voorwand.

7. ST-segment | 1 mm ST-elevatie in III en minimale ST- 
elevatie (0,5 mm) in avF. Reciproke depressies 1 mm in I 
en avL.

8. T-top | Normaal, geen T-top inversie.
9. QT-tijd | Normaal, < 400 mm.
10. Ritme | Positieve P-toppen voorafgaand aan QRS- 

complexen en normale PQ-tijd: sinusritme.

+ Conclusie | Er is een subacuut infarct met op het ecg tekenen 
van myocardschade (Q in de onderwand), maar ook van be-
dreigd weefsel waarbij de schade bij snelle interventie nog re-
versibel kan zijn (ST-elevaties in III en avF). Het infarctgebied 
ligt in de onderwand van de linker kamer. Omdat de elevatie 
in afleiding III groter is dan in II, is de aangedane kransslag-
ader naar alle waarschijnlijkheid de rechter coronairarterie, en 
niet de ramus circumflexus. De ‘reciproke’ ST-depressies in I 
en avL zijn geen uiting van ischemie lateraal, maar een spie-
gelbeeld van de onderwandelevaties. Verder is er sprake van 
een versnelde hartslag en mogelijk enige linker atriumvergro-
ting. Dat past bij een verhoogde vullingsdruk door afgenomen 
linkerventrikel pompkracht bij het onderwandinfarct.

2. DIAGNOSE EN BELEID
Er is een subacuut onderwandinfarct met ST-elevaties, dus een 
ST-elevated myocardial infarction (STEMI). De ambulance-
dienst wordt gevraagd een A1-rit te rijden en de patiënt naar 
een PCI-centrum te vervoeren. In de tussentijd wordt de AED 
paraat gehouden.

Verder beloop
Op de Eerste Hart Hulp blijkt het hs-tropinine T fors verhoogd 
(873 ng/ml) en toont de echo een afgenomen linkerventri-
kel-ejectiefractie bij verminderde wandbewegingen in de on-
derwand. Bij spoedkatheterisatie is er een ‘culprit’-laesie te zien 
in de rechter coronaire arterie, distaal in het vat. Hier wordt 
een stent geplaatst. Er resteert echter nog een perfusietekort. 
De patiënt krijgt duale antiplaatjes therapie (DAPT): carba-
salaatcalcium levenslang en ticagrelor minimaal 12 maanden. 
Verder krijgt hij atorvastatine 40 mg, metoprolol MGA 50 mg 
en perindopril 4 mg. Bij re-katheterisatie 2 dagen later blijkt de 
stent distaal in de rechter coronaire arterie goed te zitten. Wel 
is er tevens een stenose proximaal in deze rechter coronaire 
arterie met een stroomdebiet (er wordt een verlaagde ‘fracti-
onal flow reserve’ gemeten). Ook op deze plek in het vat volgt 
een stentplaatsing. Mogelijk verklaart de distale obstructie die 
werd gezien bij de eerste katheterisatie vooral het acute beeld 
met klachten in rust (instabiele klachten) en verklaart deze 
meer proximaal gelegen stenose de langer bestaande klachten 
van benauwdheid bij inspanning (stabiele klachten). Het licht 
verhoogde CRP (33 mg/l) en een geringe leukocytose  
(14,0 * 109 /l) worden geduid als secundair bij het infarct of bij 
een virale infectie parallel aan het myocardinfarct. De patiënt 
knapt prima op en is volledig klachtenvrij na de ingreep. Hij 
neemt zich voor zijn actieve levensstijl weer op te pakken en te 
stoppen met roken.

Drie belangrijke thema’s in deze casus
1. Atypische presentatie
De sternale pijn is vooral branderig, en neemt toe bij platlig-
gen. Er is geen klassieke, drukkende, hevige pijn op de borst 
met uitstraling. Daarmee lijkt een vermoeden van een acuut 
coronair syndroom wat vergezocht. De patiënt zelf denkt aan 
een infectieuze oorzaak. Toch is een keelontsteking niet goed 
hard te maken. Het CRP is licht verhoogd, maar koorts en 
slikklachten ontbreken. Wanneer klachten niet goed zijn te 
plaatsen, is een goede differentiaaldiagnose van belang. Als er 
ernstige aandoeningen kunnen spelen, is snelle diagnostiek 
en/of verwijzing veiliger dan afwachten. Atypische presenta-
ties zijn in de huisartsenpraktijk meer regel dan uitzondering, 
niet alleen bij vrouwen, ouderen of mensen met diabetes.

Antwoord ecg ‘Als het maar geen corona is’
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2. Diagnostiek ten tijde van een virale pandemie
In het COVID-19-tijdperk moeten we andere aandoeningen 
niet uit het oog verliezen. De atypische presentatie wekte het 
vermoeden van een infectieus beeld in de hand en het is wel 
begrijpelijk dat er allereerst is getest op COVID-19. Ander-
zijds is het van groot belang altijd goed te triëren. Puzzelstuk-
jes die niet goed in het verhaal passen zijn een aanleiding om 
‘verder te kijken’. 

3. Het ecg bij een vermoeden van ACS in de eerste lijn
De negatief voorspellende waarde van het ecg is onvoldoende 
om een cardiaal probleem veilig uit te sluiten. Daarom advi-

seert de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom om bij 
een vermoeden van een acuut coronair syndroom geen ecg te 
maken, want bij een normaal ecg blijft verwijzing geïndiceerd. 
In dit geval was er twijfel en was het probleem subacuut. 
Daarom was een ecg wel zinvol. Een eventuele pericarditis zou 
een ander beleid hebben opgeleverd. En de trefkans bij langer 
bestaande klachten wordt groter. Bovendien was de conse-
quentie van de ST-elevaties op het ecg dat de patiënt naar een 
interventieziekenhuis moest worden gebracht. Anderzijds had 
er bij een negatief ecg en toch enige twijfel over een cardiaal 
ischemische oorsprong van de klachten, nog steeds verwijzing 
moeten plaatsvinden. 

De oorzaak voor het ontstaan van speekselstenen is niet be-
kend. Speekselstenen komen 2 keer zoveel voor bij mannen als 
bij vrouwen, met een incidentie van 1 op 1000 patiënten per 
jaar in de huisartsenpraktijk.1 In 80 tot 90% van de gevallen 
is de submandibulaire klier aangedaan. Speekselstenen zijn 
hoofdzakelijk opgebouwd uit een verbinding van calcium en 
fosfaat, genaamd hydroxyapatiet. De gemiddelde grootte is 
ongeveer 3 tot 5 millimeter.2 De steen in deze casus was met 12 
mm een stuk groter, maar was toch gemakkelijk door de huis-
arts met een pincet uit de gang van Wharton te verwijderen. Er 
was hier sprake van een recidief, waarbij in een eer der stadium 
de glandula submandibularis al was verwijderd. Waarschijnlijk 
was dit ook de reden waarom er geen zwelling optrad. Recidi-
even na excisie van de glandula submandibularis komen in 3% 

van gevallen voor. De behandeling van speekselstenen bestaat 
uit lokale warmte, massage, ruime vochtiname en het nutti-
gen van zure producten waarbij de druk van het speeksel de 
steen moet lozen. Hier is echter geen onderzoek naar gedaan. 
Bij geen effect van conservatief beleid bestaat de behandeling 
van speekselstenen tegenwoordig uit sialendoscopie, al dan 
niet gecombineerd met een incisie, of sialoadenectomie. Dit is 
afhankelijk van de locatie en de grootte van de steen.1
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Levenslang leren
Als medisch professional ben ik intrinsiek 
gemotiveerd om de best mogelijke zorg voor 
mijn patiënten te leveren. Ik denk dat dit voor 
alle huisartsen geldt. Dat betekent ook 
levenslang leren. Leren kan op vele manieren 
en is niet gebonden aan vaste scholingsmo-
menten. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik 
iets leer. Het vindt plaats terwijl ik iets opzoek 
voor een patiënt, meedenk met casuïstiek via 
Siilo, voor een ingreepje nog even de 
NHG-Instructiefilm bekijk, als mijn collega me 
helpt met een ‘spotdiagnose’ en terwijl ik dit 
tijdschrift lees.
Daarnaast is het goed en leuk om regelmatig 
dieper in een onderwerp te duiken, alleen of 
met anderen. Wat zou het nuttig zijn om eens 
met het spreekuur van mijn collega mee te 
kijken die altijd jaloersmakend stipt op tijd 
loopt, en andersom. En onze observaties te 
bespreken. Of om een praktijkbezoek af te 
leggen bij een praktijk die de digitale zorg zo 
geweldig georganiseerd heeft, terwijl het bij 
ons maar niet van de grond komt. Leren 
samen met collega’s geeft behalve nieuwe 
kennis en vaardigheden ook de tijd om samen 
bij te praten.
Per 2021 stopt het NHG met het verzorgen 
van fysieke nascholingen op locatie. Door het 
hele land bieden regionale nascholingsorgani-
saties goede trainingen aan, waar u samen met 
uw collega’s kunt nascholen. Het NHG blijft 
uw leerproces ondersteunen op andere 
manieren: via onze richtlijnen, e-learning, 
podcasts, instructiefilms en webinars. Ook wij 
blijven daarbij leren en ons ontwikkelen, zodat 
we u kunnen prikkelen om te blijven leren en 
uw kennis op peil te houden. Laagdrempelig 
en aansluitend bij de praktijk.

Wendy Borneman, 
voorzitter Raad van Bestuur

➤  Ook ons digitale ledenplatform HAweb is 
een uitstekend medium om van elkaar te 
leren!

Kern en grenzen huisartsenzorg
Huisartsen stelden in januari 2019 

tijdens de Woudschotenconferentie 

vernieuwde kernwaarden en kernta-

ken vast voor de huisartsenzorg. Maar 

hoe vertaal je die nu in de praktijk? En 

hoe kunnen ze helpen om de dilemma’s op te lossen waartegen huisartsen 

aanlopen? Eind september zijn concrete kaders van de 5 kerntaken medisch-gene-

ralistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventie-

ve zorg en zorgcoördinatie gepubliceerd op www.toekomsthuisartsenzorg.nl.  

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren, moet het werk van de huisarts 
behapbaar blijven en is het belangrijk om keuzes te maken. In Kerntaken in de praktijk staat 
beschreven welke zorg van iedere huisarts mag worden verwacht en wat optionele zorgtaken zijn. 
Ook zorgtaken die niet onder de kerntaken vallen worden genoemd. Daarnaast zijn grenzen en 
randvoorwaarden beschreven. 
De uitwerking  helpt bij het maken van keuzes en kan ook behulpzaam zijn om in overleg met 
anderen uitvoeringsproblemen op te lossen. Deze keuzes zijn maatwerk, het is geen ‘one size fits all’. 
Kerntaken in de praktijk biedt een handvat waarmee de huisarts en het team hun eigen afwegingen 
kunnen maken. 
De uitwerking van de kerntaken is het initiatief van de huisartsorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen.

➤ www.toekomsthuisartsenzorg.nl

Eric Scheppink nieuw lid Raad van Bestuur
Op 28 september 2020 is Eric Scheppink be-

noemd tot lid Raad van Bestuur van het NHG. 

De benoeming is per 1 oktober 2020 ingegaan en 

vond plaats tijdens de online georganiseerde 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Met 

de komst van Eric is de topstructuur van het 

NHG weer op volle sterkte.

Wendy Borneman, die sinds 1 juni dit jaar bestuursvoorzitter bij het NHG is, is blij met zijn komst: 
‘Het is fijn om gezamenlijk sturing te geven aan de betrouwbare basis van onze wetenschappelijke 
vereniging.’
Naast de benoeming van Eric Scheppink werden 3 redactiecommissieleden van H&W benoemd, 
namelijk Ariëtte Sanders, Jean Muris en Mascha Witteman. Ook is Maaike de Vries benoemd tot lid 
van de Raad van Toezicht.

➤ Lees ook het nieuwsbericht op www.nhg.org.

kort nieuws

NHG FORUM
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volgde 74% een COVID-19-webinar. Hierbij 
speelt mee dat het onderzoek uitgevoerd is in 
mei 2020, in de periode van de eerste golf van 
de coronapandemie. 
Uit de enquête kwam verder naar voren dat 
huisartsen het liefst over medisch-inhoudelijke 
onderwerpen scholing willen volgen. 
Bijvoorbeeld over diabetes, nieuwe NHG-Stan-
daarden, COVID-19 en dermatologie. 

Onderwijs van het NHG
Digitaal onderwijs van het NHG wordt door 
leden sterk gewaardeerd. Van de respondenten 
vindt 40,5% dat e-learning het meest 
waardevolle nascholingsproduct van het NHG 
is. De webinars (over COVID-19, georganiseerd 
samen met LHV en Medische Scholing) staat 
op de tweede plaats met 28,3%. Driekwart 
vindt dat de e-learningprogramma’s van het 
NHG van grote kwaliteit zijn. Huisartsen vinden 
het prettig dat ze een e-learning kunnen doen 
op een moment dat het hen uitkomt. Ook 
noemen ze als pluspunt dat ze zelf het tempo 
kunnen bepalen. Tot slot geven leden aan dat 
ze e-learning erg praktisch te vinden en dat het 
goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Van alle NHG-nascholingsproducten worden de 
NHG-Instructiefilms het best beoordeeld met het 
cijfer 8. Genoemde voordelen van deze films zijn 
dat ze duidelijk en praktisch zijn en altijd 
beschikbaar. Kanttekening is dat niet alle leden de 
instructiefilms goed kunnen vinden. Momenteel 
staan deze in de NHG-leeromgeving (portal.nhg.
org). Er wordt gewerkt aan een oplossing om de 
ontsluiting te verbeteren zodat de films, die 
exclusief voor NHG-leden zijn, beter vindbaar zijn.
 
NHG-Congres
Uit de enquête blijkt dat leden het NHG-Congres 
als fysiek evenement waarderen. Het NHG-Congres 
2020 met als thema digitale zorg en innovatie in de 
huisartsenpraktijk is vanwege COVID-19 verplaatst 
naar 2021. In aanloop naar dat congres worden er 3 
online evenementen georganiseerd. De eerste is op 
10 december en gaat over telemonitoring. Meer 
informatie is te vinden op nhgcongres.nl.

NHG RICHT ZICH OP  
DIGITALE NASCHOLING

31,2 %

24,7 %

19,3 %

4,4 %

2,7 %

1,7 %

1,7 %

1,0 %

0,0 %

0,0 % 10 % 20 % 30 % 40%

Via lokaal kennisnetwerk

Belangrijkste nascholingsorganisatie

NHG

WDH

KOH

DokH

BSL

Overige beroepsverenigingen

KOEL

LinkH

Anders namelijk: 13,2 %

Zelfstandig ondernemer: 19,1 %
Waarnemer:  %

Het NHG richt zich vanaf 2021 volle-

dig op digitale nascholing: e-learningpro-

gramma’s (PIN’s) en instructiefilms. Dit 

digitale aanbod zal in de toekomst ver-

der worden geïnnoveerd en uitgebreid. Uit 

de ledenenquête van mei 2020 blijkt dat 

vooral e-learning veel meerwaarde levert. 

Het NHG verzorgt en organiseert vanaf 2021 
fysieke nascholingen op locatie niet meer zelf. Dat 
doen voortaan de regionale samenwerkingspart-
ners van het NHG. Zij hebben zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele 
nascholingsorganisaties met een eigen instellings-
accreditatie voor de huisartsenzorg. De ongeveer 
60 cursussen op locatie die gepland staan voor de 
laatste maanden van 2020, gaan in principe 
gewoon door.

Resultaten ledenenquête
Voor het onderzoek zijn op basis van random 
selectie 2000 praktiserende leden uitgenodigd in 
mei 2020. De ledenenquête telde 245 responden-
ten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. 
Daarvan was 56,9% praktijkhouder, 30,8% 
waarnemer en 12,4% in loondienst. Als belangrijk-
ste nascholingsorganisatie noemde 31,2% ‘via 
lokaal kennisnetwerk’, 24,7% het NHG en 19,3% 
WDH. Waarnemers noemden het NHG vaker als 
belangrijkste nascholingsorganisatie (34,4%) dan 
praktijkhouders (19,3%).

Nascholing dichtbij huis
In de enquête is onder andere gevraagd naar 
nascholingsbehoeften van onze leden. Naast de 
specifieke behoefte voor digitaal onderwijs van 
het NHG valt op dat huisartsen graag via hun 
lokale kennisnetwerk nascholing te volgen. 
Belangrijkste motivaties hiervoor zijn in contact 
komen met collega’s uit de buurt, laagdrempelig-
heid en het dicht bij huis plaatsvinden van 
nascholing. Andere vormen van onderwijs die 
graag gevolgd worden zijn webinars en congres-
sen. Leden geven aan dat webinars een ideale 
vorm van nascholing zijn en zouden er hier graag 
meer van willen volgen. Van de respondenten 

Respondenten (n = 297) werd gevraagd om aan te geven 

welke nascholingsorganisatie zij het belangrijkst vinden.  

Er was 1 antwoord mogelijk.
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Annemarie Sliedrecht deed de kaderop

leiding urogynaecologie: ‘Dit vakgebied is 

behalve complex ook alledaags. Toch heb 

ik dingen geleerd die ik niet had verwacht.’

Annemarie Sliedrecht: ‘Ik ben huisarts sinds 2014. 
Op het NHGCongres Onder belicht, over 
seksuele gezondheid en urogynaecologie, vond ik 
alle lezingen even interessant. De laatste lezing 
was van 2 kaderhuisartsen urogynaecologie; ik 
wist niet eens dat die specialisatie bestond. Ik 
besloot dat ik de kaderopleiding ooit zou gaan 
doen. Ook omdat ik het hormonale deel van het 
vakgebied nog heel complex vond en je 
urogynaecologie dagelijks tegenkomt op je 
spreekuur, zeker als vrouwelijke huisarts. In 2018 
was ik eraan toe om naast spreekuren doen me 
verder te verdiepen en te ontwikkelen. Ik kreeg 
toen een vaste plek als waarnemend huisarts in 
een groepspraktijk en kon dat jaar aan de 
kaderopleiding beginnen.’

Eyeopener
‘Door de opleiding kan ik vrouwen met prolaps 
en mictieklachten veel beter helpen, omdat ik nu 
zelf verschillende soorten pessaria kan aanmeten. 
Ik geef anticonceptieadvies beter op maat en 
plaats subcutane anticonceptieimplantaten en 
alle soorten IUD’s. 
Dermatologie was een eyeopener. Veel vrouwen 
met vaginale jeuk en fluorklachten krijgen 
onterecht blind antimycotica voorgeschreven. Ik 
onderzoek nu altijd en ik schrik van de onontdek
te afwijkingen, zoals atrofie, lichen sclerosus, 
psoriasis en eczeem. Het is fijn om te zien hoe blij 
die vrouwen zijn als ze eindelijk klachtenvrij zijn. 
Verder zie ik veel bekkenbodemproblemen, met 
onbegrepen mictie, buik en rugklachten, ook bij 
mannen. Er kan veel spanning in dat gebied zitten 
en het is moeilijk te herkennen, maar waardevol 
om verder te onderzoeken.’

Even vaardig, wel bekwamer
‘In de kaderopleiding ga je weer naar de snijzaal 
voor bekkenbodemanatomie. Je verdiept je in 
benigne gynaecologie en urologie. Je traint 
gesprekstechnieken met een simulatiepatiënt om 
zaken als seksueel misbruik, ook bij volwassenen, 
bespreekbaar te maken. Dat lag mij al – in ben 
direct en durf door te vragen – maar ik heb meer 
handvatten gekregen. 
Natuurlijk hoef je geen kaderhuisarts te zijn om 
eerstelijns urogynaecologie te kunnen doen. Ik 
heb niet zozeer nieuwe vaardigheden geleerd in 
de kaderopleiding, ik ben vooral veel bekwamer 
geworden. Het is dan ook niet de bedoeling dat 
kaderhuisartsen patiëntenzorg overnemen van 
huisartsen. Dat zou ook onmogelijk zijn, want de 
gemiddelde huisarts ziet al 10 gynaecologische 
patiënten per week.’

Eerstelijns gynaecologiespreekuur
‘Gynaecologen zien nog veel zaken als spiraaltjes 
en verzakkingen, terwijl wij als expertgroep 
ugynHAG ernaar streven om laagcomplexe 
benigneurogynaecologiezorg zo veel mogelijk 
binnen de eerste lijn te houden. Huisartsen 
kunnen deze zorg prima verlenen als ze de tijd, de 
affiniteit en de vaardigheden hebben. Daarom 
scholen wij collegahuisartsen bij en kunnen 
collega’s ons consulteren. Huisartsen moeten altijd 
de keuze hebben, ga ik dit zelf doen of niet. Want 
wij willen die breedte van het huisartsenvak 
behouden voor alle huisartsen. Wordt het te 
complex of te tijdrovend dan kunnen wij als 
kaderhuisartsen ondersteunen. 
Mijn ideaal is om een apart eerstelijns gynaecolo
giespreekuur op te zetten, zodat huisartsen naar 
ons kunnen verwijzen voor 1 of 2 consulten. De 
verwijzende huisarts houdt zelf de regie. 
Veelbelovend is dat we in onze regio al 3 
kaderhuisartsen urogynaecologie hebben en dat 
we dus taken kunnen gaan verdelen. Als we meer 
huisartsen krijgen die bereid zijn om kaderhuisarts 
te zijn naast hun huisartsenwerk, kun je met 
elkaar die brede zorg opzetten op landelijk niveau.’

De eerstvolgende kaderopleiding urogynaecologie 
start medio 2022. Voor meer informatie, zie 
ugynHAG.nl en NHG.org/kaderopleiding. 

Kaderhuisarts urogynaecologie in Gouda Annemarie 

Sliedrecht: ‘Veelbelovend is dat we al met 3 kaderhuisartsen 

zijn in onze regio, want hoe meer huisartsen een kaderspreek-

uur ernaast kunnen doen, hoe breder we de urogynaecologi-

sche eerstelijnszorg kunnen opzetten.’

‘KADERHUISARTS BEHOUDT 
BREEDTE VOOR ALLE HUISARTSEN’

‘Laagcomplexe benigne- 
urogynaecologiezorg willen we 
binnen de eerste lijn houden’
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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.

Cerumenhaakje
Als het met een borsteltje niet lukt, wil – advies van de 
assistente van de gynaecoloog – een goed gesteriliseerd 
cerumenhaakje wel eens helpen om het draadje op te 
vissen.
Huisarts in Gelderland

Hoger grijpen
Als je met de IUD-verwijdertang voorzichtig in de cervix 
gaat en wat hoger grijpt, krijg je de opgeslagen draadjes – 
en anders de spiraal zelf – vrijwel altijd te pakken.
Huisarts in Zuid-Holland

Mathieu-paktang
Ik heb ook goede ervaringen met de cytobrush of de 
Mathieu-paktang. Verwijzing is daardoor nauwelijks meer 
nodig. En draadjes op 3 cm afknippen natuurlijk, waardoor 
ze later minder vaak zoek zijn.
Huisarts in Gelderland

Lange pincet
Ik heb een lange pincet; daarmee lukt het meestal. Ook 
hebben we een instrument met op de top een haakje. 
Hiermee lukt het vrijwel altijd. Zelfs eenmaal door het IUD 
zelf in het oogje aan te haken nadat het draadje was 
afgebroken. Het is wel van belang om zeker te weten dat het 
IUD in situ is door vooraf even met de echo te kijken 
voordat je gaat vissen.
Huisarts in Gelderland

Draadjes IUD 
kwijt
Leanne Wolthuis, derdejaars aios huisartsgeneeskunde in een praktijk in Wijchen: ‘Mijn 
patiënte wilde graag verlost worden van haar spiraal, maar de draadjes waren 
onvindbaar. Ik had het al vergeefs geprobeerd met een borsteltje. Op een congres had 
ik een apparaat gezien om de draadjes mee te pakken te krijgen. Mijn praktijk wilde dat 
wel aanschaffen, maar de huisarts met het meeste verstand van urogynaecologie zei: 
vraag eerst eens op HAweb of iemand er ervaring mee heeft.
Met het apparaat van het congres had niemand ervaring, maar ik kreeg wel allerlei 
andere interessante reacties. Daarnaast was het fijn om te merken dat ik niet de enige 
was bij wie het niet altijd lukte. Iedereen heeft zo zijn eigen methode die goed werkt. Er 
zijn blijkbaar duizenden tangen die je ervoor kunt gebruiken en je kunt natuurlijk niet 
alles kopen. De lange pincet en het cerumenhaakje leken me nuttig, juist omdat je dan 
niet iets nieuws hoeft aan te schaffen voor de praktijk.

Uiteindelijk wilde de patiënte zelf liever naar de gynaecoloog. Ik denk dat het me wel 
gelukt zou zijn, met een lange pincet of een cerumenhaakje. In ieder geval wist ik zeker 
dat de spiraal goed zat. Binnen Wijchen hebben we een huisarts die gynaecologische 
echo’s kan maken.
Patiënten kunnen hier vaak dezelfde week terecht. Erg handig is dat: je hoeft mensen 
niet naar de gynaecoloog te sturen, wat voor Wijchenaren betekent dat ze hierdoor 
niet naar een andere de stad hoeven. Fijn voor zowel de patiënt als voor ons.’

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

➤  Procedure plaatsing spiraal, behorend bij de NHG-Standaard Anticonceptie 
(richtlijnen.nhg.org/standaarden/anticonceptie)

Uitgelichte post HAweb
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