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Inspiratie voor de nieuwe
praktijk

V

Voor sommige huisartsen was e-health voorheen een mooie hobby, en voor anderen een
‘moetje’, maar door COVID-19 zijn we opeens allemaal genoodzaakt om met slimme
online opties te komen om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren. Er is geen tijd
meer om de hakken in het zand te zetten,
projectplannen te schrijven of te wachten tot
de dubbeltjes per patiënt zijn geregeld. Het
op poten zetten van nieuwe e-health-toepassingen kostte ooit jaren, maar tegenwoordig
schieten ze als paddenstoelen uit de grond.
In verandertaal noemen ze dat disruptie.
Toch is die verandering misschien niet zo
abrupt als het lijkt. Het leven is de laatste
jaren in veel opzichten sterk gedigitaliseerd
en het is niet meer dan normaal dat we daar
met onze zorg op willen aansluiten. Voordat de COVID-19-pandemie in Nederland
uitbrak, waren er dan ook al diverse initiatieven op het gebied van e-health: online inzage
in het patiëntendossier, consultatie van de
huisarts en cognitieve gedragstherapie voor
reductie van angstklachten bij adolescenten.
Misschien denkt u nu ‘Ja, bij adolescenten
en jongvolwassenen zal online zorg wel
aansluiting vinden, maar hoe zit dat met de
grote groep vergrijzende ouderen?’ Die zijn
over het algemeen verrassend up-to-date,
zo blijkt, en niet alleen omdat veel ouderen
append en wordfeudend door het leven
gaan. Zo laat de HATICE-trial van Eric Moll
van Charante et al. over leefstijlcoaching
hoopgevende resultaten zien: ook ouderen
zijn online goed te begeleiden.

zij verschillen sterk van mening. Lees het
dubbelinterview met hen op de website.
De digitalisering van de huisartsenzorg heeft
de laatste maanden een grote sprong gemaakt. Laten we die ontwikkeling voortzetten en de vele initiatieven waarover we in dit
nummer schrijven (zoals de nieuwe rubriek
Best practice) uitbouwen tot volwaardige
verbetertrajecten en implementeren in onze
zorglijn. Dan heeft COVID-19, naast alle
leed, ook iets positiefs opgeleverd. En hoe zit
het dan met het NHG-congres over digitalisering van de zorg? Dat beweegt mee met uw
digitale verandering en gaat met een digitale
kick-off van start op donderdagavond 10 december. De rest zal de toekomst ons leren. ■
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Veel huisartsen vragen zich af: hoe groot
wordt het aandeel online zorg in de toekomst
eigenlijk? En hoe ziet de praktijkvoering er
dan uit in 2030? Dat is koffiedik kijken…
Ervaren huisarts Bart Bruijn en waarnemer
Isar Wulffaert gaan hierover in discussie en
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Zelfmanagement bij astma alleen
met hulp van POH of huisarts

De auteurs includeerden 105 trials die
verschenen tussen april 2019 (30% in
Europa) en januari 2000, met in totaal
27.767 deelnemers. Zij vergeleken zelfmanagement (met professionele ondersteuning) en zelfmonitoring (e-health en
smartphoneapplicaties zonder professionele ondersteuning) met gebruikelijke
zorg en educatie. De auteurs verdeelden
zelfmanagement met begeleiding door
een of meer professionals in 3 catego
rieën: multidisciplinair, met regelmatige
(> 2 uur in het gehele programma) of
minimale ondersteuning.
Bij regelmatig ondersteund zelfmanagement was er een matig effect op de kwaliteit van leven (SMD 0,54; 95%-BI 0,11
tot 0,96) en was er minder zorggebruik
(ziekenhuisopname of SEH-bezoek)
(SMD -0,30; 95%-BI -0,46 tot -0,15),
ongeacht de ernst van de astma. Wat
betreft zorggebruik bij kinderen (5-18
jaar) was dit effect kleiner (SMD -0,21;
95%-BI -0,40 tot -0,03). Multidisciplinair
gestuurd zelfmanagement had met name
bij patiënten met ernstig astma een klein
effect (SMD -0,32; 95%-BI -0,53 tot -0,11)
op zorggebruik.
Zelfmonitoring zonder ondersteuning
had geen positief effect op de kwaliteit
van leven (SDM -0,41; 95%-BI -1,11 tot
0,28) en gaf zelfs een significante toename
van zorggebruik (SMD 0,35; 95%-BI 0,01
tot 0,69).
De auteurs concluderen dat voor alle astmapatiënten zowel het zorggebruik als de
kwaliteit van leven beperkt verbetert met
de inzet van zelfmanagement, onder de
6
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hierbij in de praktijk
steun van bijvoorbeeld
een POH onontbeerlijk is
en dat zelfmonitoring tools
zonder ondersteuning niet zinvol
Sh

voorwaarde
dat zij minimaal
2 uur professionele
begeleiding krijgen. Multidisciplinaire aanpak kun je beter reserveren voor mensen met ernstig astma.
De beschikbaarheid van simpele, digitale
instrumenten voor zelfmonitoring zou
weleens eerder schade dan winst kunnen
opleveren als er geen begeleiding is door
professionals.
De NHG-Standaard Astma adviseert zelfmanagement. Uit dit onderzoek blijkt dat

Fo
to
:

De richtlijnen adviseren om zelfmanagement bij astma te ondersteunen, maar
geven niet duidelijk aan in welke mate
een POH of huisarts de patiënt hierin
ondersteuning moet bieden. Een grote
netwerk meta-analyse laat zien dat minimaal 2 uur ondersteunend contact nodig
is, wil zelfmanagement en zelfmonitoring enige meerwaarde hebben.

k

Ariëtte Sanders-van Lennep

zijn.

■

Hodkinson A, et al. Self-management
interventions to reduce healthcare use and
improve quality of life among patients with
asthma: systematic review and network
meta-analysis. BMJ 2020;370:m2521.

Groepstraining en medicatietrouw bij DM2
Aimée Kok-Pigge

Patiënten met diabetes type 2 (DM2)
krijgen reguliere controleafspraken,
waarin ook zelfmanagement aan de
orde komt. Het heeft slechts een marginaal positief effect op de toch al goede medicatietrouw van deze patiënten
om naast die standaard afspraken ook
nog groepstraining te geven. Dat blijkt
uit een Nederlands eerstelijns RCT.
In dit open-labelonderzoek kregen 203
deelnemende patiënten die DM2 hadden 2 groepssessies, waarin de begeleiders algemene informatie gaven en ook
aandacht besteedden aan persoonlijke
risicofactoren en doelen van gedragsverandering. Na 6 maanden kreeg ook
de controlegroep de interventie aangeboden. De primaire uitkomstmaat
was medicatieadherentie, gemeten via

uitgiftedata van de apotheek en zelfrapportage.
Van 108 (53%) patiënten waren voldoende gegevens voor analyse beschikbaar. Bij aanvang van het onderzoek
was de medicatieadherentie hoog en na
6 maanden was die een fractie hoger
in de interventiegroep (100% versus
97,7%; p = 0,005). Ook was het aantal
patiënten in de interventiegroep dat 1
of meerdere ‘drug holidays’ (> 3 dagen
onderbrekingen in medicatie-uitgifte)
nam lager (12 (25%) versus 28 (54%);
RR 0,6; 95%-BI 0,4 tot 0,8)). Na 12
maanden waren er echter geen verschillen meer. Er waren ook geen verschillen
in zelfrapportage op enig tijdspunt.
Dat er zo weinig verbetering zichtbaar
was heeft vermoedelijk te maken met
een plafondeffect bij reeds hoge adhe-

Smartwatch als screeningstool
voor atriumfibrilleren?
Silvan Licher

Foto: Shutterstock

Smartwatches leveren een stroom aan
gezondheidsdata. In de Apple Heart
Study gebruikten onderzoekers smartwatches om onregelmatige hartritmes
op te sporen. In 4 maanden tijd ontving

0,5% van de meer dan 400.000 gevolgde
deelnemers een notificatie dat er een
onregelmatig pols was gemeten. Bij 84%
van deze notificaties was er inderdaad
atriumfibrilleren zichtbaar op het ecg.

van aandacht: van de interventiegroep
bezocht maar 82% ten minste 1 van de 2
groepsbijeenkomsten. Na 6 maanden nam
slechts 19% van de controlegroep (16/82
patiënten) deel aan de bijeenkomsten.
Samengevat: proactieve groepstraining
voor zelfmanagement, al dan niet ondersteund met een online platform, lijkt
nauwelijks bij te dragen aan de toch al
hoge medicatietrouw van patiënten met
DM2 in Nederland. ■
Foto: Shutterstock

rentie. De resultaten sluiten aan bij een
andere publicatie op basis van dezelfde
brondata. Daarin werd geen verschil
gevonden in actieve deelname aan een
zelfmanagement e-health-platform met
of zonder groepstrainingen. Ook de motivatie voor groepstrainingen is een punt

Du Pon E, et al. Effects of the Proactive Interdisciplinary Self-Management
(PRISMA) Program on online care platform usage in patients with type 2 diabetes
in primary care. A Randomized Controlled
Trial. J Diabetes Res 2020;2020:5013142.
Du Pon E, et al. Effects of a Proactive Interdisciplinary Self-Management (PRISMA)
program on medication adherence in
patients with type 2 diabetes in primary
care: a randomized controlled trial. Patient
Prefer Adherence 2019;13:749-59.

Boezemfibrilleren is in 25-35% van de
gevallen niet bekend bij de huisarts.
Systematische screening heeft vooralsnog
geen meerwaarde boven de traditionele
polsmeting bij bloeddrukcontroles. Ook
opportunistische screening op atriumfibrilleren onder bijvoorbeeld alleen
ouderen (≥ 65 jaar) leidt niet tot een
hogere detectie van atriumfibrilleren dan
reguliere zorg. Smartwatches kunnen
hierbij misschien uitkomst bieden.
Amerikaanse onderzoekers bekeken of
smartwatches betrouwbaar boezem
fibrilleren konden detecteren. Bij detectie
van een onregelmatige pols zochten zij
contact met de deelnemers of adviseerden
hen de SEH te bezoeken, afhankelijk van
de ernst. Deelnemers met niet-urgente
klachten ontvingen een ecg-patch
gedurende 7 dagen. Met deze simultaan
verzamelde gegevens verifieerden de
onderzoekers of de app-notificaties een
aanwijzing waren voor boezemfibrilleren
op het ecg.
Tijdens een onderzoeksduur van 117
dagen ontving 0,5% een notificatie (2161
deelnemers; gemiddeld 57 jaar oud; 21%
vrouw). Bij het analyseren van de 450
teruggebrachte ecg-patches was er bij
34% van de gevallen sprake van boezemfibrilleren. Onder de deelnemers die een
app-notificatie kregen, was er bij 84%
boezemfibrilleren te zien op het ecg.
De NHG-Standaard Atriumfibrilleren
raadt actieve screening van boezemfibrilleren af, maar adviseert wel om bij iedere
bloeddrukmeting ook het hartritme te
meten. De NHG-Standaard spreekt nog
niet over de meerwaarde van smartwatches. Verder onderzoek zal moeten
uitwijzen of deze strategie ook kosten
effectief is.
In de tussentijd lijkt het verstandig om
op basis van dit onderzoek de patiënt die
komt met een onregelmatig ritme op de
smartwatch verdere ritmeonderzoek aan
te bieden. ■
Perez M, et al. Large-scale assessment of a
smartwatch to identify atrial fibrillation.
N Engl J Med 2019;381:1909-17.
Kaasenbrood F, et al. Opsporen van
atriumfibrilleren in de eerste lijn. Huisarts
Wet 2020;63(11):33-6.
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Zelfmanagement via e-health bij chronische
nierziekten?
Ariëtte Sanders-van Lennep
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worden behandeld. Over toepassing in de
eerste lijn, waar veel patiënten voorkomen met mildere vormen van nierinsufficiëntie, is door het weinige onderzoek
nog geen uitspraak te doen. ■

Shen H, et al. Electronic health self-management interventions for patients with
chronic kidney disease: Systematic review
of quantitative and qualitative evidence.
J Med Internet Res 2019;21:e12384.

Online programma’s voor advance care planning
Mirrian Hilbink

Zowel nationaal als internationaal
wordt er steeds meer digitale ondersteuning voor advance care planning
(ACP) ontwikkeld. Die ontwikkeling
is veelbelovend. Uit een scoping
review komt naar voren dat webgebaseerde, interactieve en patiëntgerichte
ACP-programma’s patiënten kunnen
ondersteunen tijdens het gesprek met
zorgverleners en naasten over wensen,
doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg.
Een systematische search naar kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken
waarin webgebaseerde, interactieve en
patiëntgerichte ACP-programma’s werden geëvalueerd leverde 3434 hits op.

De auteurs includeerden 27 relevante
onderzoeken. Hierin werden in totaal
11 webgebaseerde ACP-programma’s

Foto: iStock

Uit 8 databases includeerden de auteurs
23 onderzoeken (tot november 2017),
waarvan bijna de helft werd beoordeeld
als van matige tot lage kwaliteit. Alle
onderzoeken op 1 na (een Brits eerstelijns
onderzoek) betroffen de tweede lijn, derde
lijn of dialysecentra. Er was een grote heterogeniteit in het type interventies en de
gemeten uitkomsten (10 effectuitkomsten
en 9 procesuitkomsten). De meest besproken interventies waren zelfmonitoring,
berichten/alerts naar patiënten of zorgverleners, counselling, educatiemateriaal of
feedback aan patiënten van het apparaat.
Zestig van de 61 onderzochte uitkomsten (zoals bloeddrukmetingen,
laboratoriumbepalingen, hospitalisatie,
therapietrouw en kosten) waren positief,
alleen voor de kwaliteit van leven werd
zowel een positief als negatief effect
gevonden. De toepasbaarheid, het gebruiksgemak, de acceptatie en tevredenheid over de interventies werden hoog
gewaardeerd. De online mogelijkheid
voor de zorgverlener om metingen van
patiënten te monitoren en bij te sturen,
had het meeste effect op therapietrouw.
Een beperking van de review is dat klinische relevantie van de gevonden uitkomsten niet is vermeld.
De auteurs concluderen dat zelfmanagementinterventies via e-health de behandeling van nierziekten kunnen verbeteren
en gezondheidswinst kunnen opleveren
bij patiënten die in de tweede of derde lijn

Foto: Shutterstock

Het is onduidelijk in hoeverre zelfmanagement via e-health toegevoegde
waarde heeft bij chronische nierziekten. De auteurs van een systematisch
literatuuronderzoek bekeken de implementatie en effectiviteit hiervan. Uit hun
onderzoek blijkt dat vooral bij patiënten
die werden behandeld in een ziekenhuis
of dialysecentrum er positieve effecten
waren op bloeddruk en therapietrouw.
De kwaliteit van leven verbeterde niet
duidelijk.

Online behandeling eetstoornissen werkt
Mirrian Hilbink

De auteurs van een gerandomiseerde
trial onderzochten de effecten van de
webgebaseerde behandeling door de
resultaten van de interventiegroep na
afloop van de behandeling te vergelijken
met de resultaten van de controlegroep
na 15 maanden wachttijd. Het onderzoek
betrof 214 vrouwen met bulimia nervosa
(BN), binge eating disorder (BED) en
eetstoornis niet anderszins omschreven
(ESNAO). Evaluatie van het behoud
van de behandelresultaten op langere
termijn vond plaats met zelfrapportage
via vragenlijsten die de deelnemers aan
de online behandeling invulden voor

geëvalueerd, ontwikkeld in de Verenigde
Staten (10) en Ierland (1).
De programma’s bevatten elk ≥ 8 van de
10 aanbevolen elementen voor ACP, zoals
het verkennen van persoonlijke doelen en
waarden (8 programma’s), het verkennen van voorkeuren voor behandeling
en zorg (11 programma’s), begeleiding
bij communicatie over deze voorkeuren met zorgverleners of familieleden
(10 programma’s), en de mogelijkheid
om een document op te stellen waarin
voorkeuren kunnen worden vastgelegd
(8 programma’s). De deelnemers waren
tevreden over de ACP-programma’s
(11/11 onderzoeken) en beschouwden ze
als gebruiksvriendelijk (8/8 onderzoeken)
en niet belastend (7/8 onderzoeken).
De ACP-programma’s zorgden ervoor
dat kennis over ACP significant toenam
(8/8 onderzoeken), dat de communicatie
tussen patiënten en hun naasten of zorg-

Foto: Shutterstock

Veel mensen met een eetstoornis weten
hun weg niet te vinden in de reguliere
zorg. Een online behandeltraject, zoals
van de website etendebaas.nl, kan dan
uitkomst bieden. Een onderzoek wijst
uit dat online behandeling van eetstoornissen effectief is en het effect zeker 1
jaar aanhoudt.

aanvang van de behandeling, na afloop en
3, 6 en 12 maanden later.
De eetstoornispsychopathologie werd
gemeten met de Nederlandse versie van de
Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). De 22 items werden gescoord
op een 7-puntsschaal (0-6). Bij deelnemers
aan de webgebaseerde behandeling was
de eetstoornispsychopathologie duidelijk
en significant afgenomen van gemiddeld
3,26 op baseline naar gemiddeld 2,19 na 12
maanden follow-up (p < 0,001; effect size

verleners verbeterde (6/6 onderzoeken)
en dat het vastleggen van ACP toenam
(6/6 onderzoeken). Ook verbeterde de
overeenstemming tussen gewenste en
geleverde zorg bij de deelnemers (2/3
onderzoeken).
De inhoud van de tot nu toe voornamelijk in de Verenigde Staten ontwikkelde
en geëvalueerde programma’s komt overeen met de aanbevolen ACP-elementen.
Uit de review blijkt dat digitale ondersteuning van ACP effectief en haalbaar is.
Voor de dagelijkse praktijk in Nederland
is er recent een online ACP-keuzehulp
ontwikkeld met veel aanbevolen elementen voor ACP. Deze is beschikbaar via
Thuisarts.nl. ■
Van der Smissen D, et al. The feasibility
and effectiveness of web-based Advance
Care Planning Programs: scoping review.
J Med Internet Res 2020;22:e15578.

d = 0,97). De deelnemers aan de online
behandeling waren na 12 maanden minder
bezig met lijnen en piekerden minder over
hun eetpatroon, lichaam en gewicht dan
bij aanvang van de behandeling (p < 0,001;
respectievelijk d = 0,50; d = 0,79; d = 0,90;
d = 0,96). Scores op de overige secundaire
uitkomstmaten – tevredenheid met het
eigen lichaam, lichamelijke en psychische
gezondheid, zelfvertrouwen, kwaliteit van
leven en sociaal functioneren – verbeterden ook significant tussen baseline en 12
maanden follow-up, met uitkomstmaten
die varieerden van 0,30 tot 0,89. Dit staat
voor een middelgroot tot groot effect. De
behandeling bracht echter minder goed
een klinisch relevante verbetering van
lichaamsgewicht teweeg (d = 0,28 voor
deelnemers met BMI 18,5-25,0; d = 0,18
voor deelnemers met BMI > 25,0).
Dit onderzoek laat zien dat webgebaseerde behandeling een effectieve interventie is voor patiënten met diverse typen
eetstoornissen, ook op de langere termijn.
De website etendebaas, waarvoor een
verwijzing van de huisarts nodig is, lijkt
een goede aanvulling op het bestaande
behandelaanbod in de eerste lijn. ■
Ter Huurne ED, et al. Web-based cognitive
behavioral therapy for female patients with
eating disorders: randomized controlled
trial. J Med Internet Res 2015;17:e152.
Ter Huurne ED, et al. Long-term effectiveness of web-based cognitive behavioral therapy for patients with eating disorders. Int
J Eat Disord 2020 May 24. DOI: 10.1007/
s40519-020-00929-0 [epub ahead of print].
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Met leefstijlcoaching via internet
gezond ouder worden
Eric Moll van Charante, Marieke Hoevenaar-Blom, Cathrien Beishuizen, Susan Jongstra, Tessa van Middelaar, Lennard van
Wanrooij, et al.

Ook ouderen kunnen baat hebben bij e-health-interventies gericht op cardiovasculaire risicofactoren. Wanneer ze daarbij digitaal worden ondersteund door een coach, kan het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten verbeteren. Dat blijkt uit het internationale HATICE-onderzoek
(Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly).
Een ongezonde leefstijl hangt sterk samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ).1,2 Ondanks
wijdverbreide preventieprogramma’s blijft de prevalentie hoog van cardiovasculaire risicofactoren, zoals hoge
bloeddruk, hoog cholesterol, roken, diabetes, een ongezond
dieet, overgewicht en fysieke inactiviteit.3,4 Kennelijk is het
moeilijk om verbetering van leefstijl en consistent gebruik
van voorgeschreven medicatie langdurig vol te houden.5,6
Het ondersteunen van deelnemers in preventieprogramma’s met diverse vormen van zelfmanagement, waaronder
toepassingen via internet (e-health), wordt steeds vaker
als oplossing genoemd.7 Vooral in combinatie met ondersteuning door een coach lijken verbeteringen in risicofactoren haalbaar.8-10 Wel nemen de effecten met de duur van
de interventie af.10 Met andere woorden, volhouden blijft
de grootste uitdaging. Dat verbetering van dezelfde risicofactoren mogelijk ook bijdraagt aan het verkleinen van de
kans op dementie zou de motivatie kunnen verhogen.
Ondanks sterk toegenomen internetgebruik onder ouderen (> 65 jaar) is er weinig bekend over de haalbaarheid
en effectiviteit van e-health-interventies in deze groep. In
het internationale HATICE-onderzoek (Healthy Ageing
Through Internet Counselling in the Elderly) onderzochten we of een e-health-zelfmanagementprogramma voor
leefstijlverbetering, met digitale ondersteuning door een
coach, kan leiden tot een afname van het risico op HVZ
en dementie bij ouderen.

Dit is een bewerkte vertaling van Richard E, Moll van Charante EP, Hoevenaar-Blom MP, Coley N, Barbera M, Van der Groep A, et al. H
 ealthy ageing
through internet counselling in the elderly (HATICE) – an international randomized controlled clinical trial. Lancet Digit Health 2019;1:e424-34. Publicatie
gebeurt met toestemming.
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METHODE
Onderzoeksopzet en deelnemers
Het betrof een pragmatisch, gerandomiseerd onderzoek
in Finland, Frankrijk en Nederland, met geblindeerde
eindmetingen na 18 maanden interventie. Thuiswonende
ouderen kwamen voor deelname in aanmerking als ze 2 of
meer cardiovasculaire risicofactoren hadden (hypertensie,
dyslipidemie, overgewicht, roken of lichamelijke inactiviteit) of een voorgeschiedenis van HVZ en/of diabetes, en
toegang tot internet hadden via een computer of tablet.
Exclusiecriteria waren dementie, een aandoening met
een korte levensverwachting en afwezigheid van enige
internetvaardigheden. Werving in de genoemde landen
vond plaats tussen maart 2015 en september 2016. We
verdeelden de deelnemers at random in gelijke verhouding over de 2 internetplatforms, zonder verdere details
te geven over de inhoud ervan. Blindering van de coaches
was niet mogelijk vanwege de aard van de interventie.
Een onafhankelijke beoordelaar voerde de eindmetingen
uit, waarbij de primaire eindmaat uitsluitend bestond uit
objectief meetbare parameters.
Interventie en metingen
Interventiedeelnemers kregen toegang tot een beveiligd
internetplatform, waarop ze zelf op basis van hun eigen risicoprofiel gezondheidsprioriteiten konden stellen, doelen
konden aanmaken, zelf ingevoerde metingen bij konden
bijhouden en persoonlijke of geautomatiseerde feedback
konden ontvangen. Het [kader Componenten van de
HATICE-interventie] bevat een samenvatting van de
interventie en een beschrijving van de ontwikkeling van
het platform is elders te vinden.11 Een coach met ervaring
met motiverende gespreksvoering en leefstijlbegeleiding
(gebaseerd op het stages of change-model) moedigde de
deelnemer tijdens het baselinebezoek aan om minimaal

Figuur
Effect op de samengestelde primaire uitkomstmaat en de afzonderlijke onderdelen hiervan

1 doel aan te maken.12 Hierna kon de coach desgewenst op
afstand gepersonaliseerde ondersteuning bieden.
Tijdens het baselinebezoek werden bloeddruk, lengte en
gewicht gemeten, en werd informatie verzameld over de
medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik. Daarnaast vulden deelnemers online vragenlijsten in over depressie, angst, dieet, beperkingen in het dagelijks functioneren,
zelfredzaamheid, lichamelijke activiteit en fysieke fitheid.
Voor het cognitief functioneren werden de Mini Mental State
Examination (MMSE) en een aantal neuropsychologische tests
afgenomen. In het bloed werden lipiden, glucose en HbA1c
gemeten. Alle metingen werden na 18 maanden herhaald.
Bevindingen met mogelijke consequenties voor het klinisch
handelen, zoals een verhoogde bloeddruk of tekenen van
depressie, leidden tot het advies om de eigen huisarts te bezoeken. Met een driemaandelijkse online vragenlijst monitorden we mogelijke nadelige effecten en klinische uitkomsten.
Controledeelnemers kregen toegang tot een statisch platform
zonder interactieve mogelijkheden, waarop algemene gezondheidsinformatie te vinden was.
Uitkomsten
De primaire uitkomst was het verschil over 18 maanden in een
samengestelde gestandaardiseerde score (z-score) van systolische bloeddruk, LDL-cholesterol en body mass index (BMI)
na 18 maanden. We kozen voor deze samengestelde eindmaat omdat er niet 1 risicoscore bestaat voor een gemengde

populatie van primaire en secundaire preventie, en omdat
de combinatie van meerdere risicofactoren meer recht doet
aan het multidomeinkarakter van de interventie. Om zo veel
mogelijk vertekening te voorkomen, kozen we voor een maat
met uitsluitend objectief meetbare risicofactoren, dus zonder
zelfrapportage. De belangrijkste secundaire uitkomsten waren
het effect op individuele risicofactoren, te weten systolische
bloeddruk, LDL-cholesterol, BMI, fysieke activiteit (uren
per week), voedingspatroon, stoppen met roken en geschat
10-jaarsrisico op HVZ (SCORE-OP), en het risico op dementie (CAIDE).13,14 In elk land beoordeelde een onafhankelijke
commissie de klinische uitkomsten.
Statistische analyse
De groepsgrootte baseerden we op eerder waargenomen
effectgroottes in multicomponente leefstijlonderzoeken,
waaronder ons eigen onderzoek naar preventie van dementie
door intensieve vaatzorg (preDIVA).15 Uit deze onderzoeken
bleek het verschil in samengestelde score tussen mensen die
wel en mensen die geen HVZ of dementie ontwikkelden na 2
jaar 0,06 standaarddeviatie van deze samengestelde score te
zijn. Op basis van een power van 80%, een dubbelzijdig significantieniveau van 0,05, een verwachte uitval van 14% en een
minimale effectgrootte van 0,06 (z-score), waren in totaal ten
minste 2534 deelnemers nodig. Alle analyses waren op basis
van intention to treat, voor alle deelnemers met uitkomsten op
alle 3 de variabelen van de samengestelde primaire eindmaat.
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Voor een per-protocolanalyse analyseerden we alleen deelnemers die minimaal 1 doel stelden, in elk geval 1 meting
invoerden en in ten minste 12 van de 18 maanden in elk geval
1 keer inlogden. We voerden subgroepanalyses uit voor land,
geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, aanwezigheid van
HVZ en/of diabetes, en deelname aan een programma voor
cardiovasculair risicomanagement. Voor de hoofdanalyses
gebruikten we algemene lineaire modellen; voor de klinische
uitkomsten (HVZ, dementie) maakten we gebruik van Cox
proportional hazards-modellen. De trial is ISRCTN-geregistreerd (48151589).
RESULTATEN
Van alle 65-plussers die per post een uitnodiging ontvingen
waarin de inclusiecriteria al stonden vermeld, reageerde 11%
positief, en van hen voldeed de helft aan de inclusiecriteria (zie
[figure 1: Trial profile] in het oorspronkelijke artikel). De 2724
deelnemers waren gebalanceerd verdeeld over de interventie- en
controlegroep [online tabel 1]. Van 2398 deelnemers (88%)
waren metingen op 18 maanden beschikbaar voor de primaire
uitkomstmaat. In beide groepen verbeterde de samengestelde
maat voor systolische bloeddruk, LDL-cholesterol en BMI,
waarbij de interventiegroep meer verbeterde dan de controlegroep (verschil 0,05; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,01
tot 0,08; p = 0,008; [figuur]).
Het effect leek iets groter te zijn bij degenen die het internetplatform consistent hadden gebruikt (per protocolanalyse,
verschil 0,06; 95%-BI 0,02 tot 0,11). Subgroepanalyses lieten
zien dat het effect groter was naarmate de deelnemers jonger
waren en het opleidingsniveau lager lag. Hoewel zich een
duidelijk patroon aftekende, verschilden deze subgroepen niet
statistisch significant van elkaar.
De belangrijkste secundaire uitkomsten staan uitgebreid
beschreven in het originele artikel en in [Table 2: Effect of the
intervention on secondary outcomes]. Van de individuele risicofactoren verbeterde het BMI het meest, zij het in bescheiden mate. Er was geen effect op het cognitief functioneren.
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Het berekende 10-jaarsrisico op HVZ (SCORE-OP) verschilde
minder dan 1% (niet significant). Het berekende 20-jaarsrisico
op dementie (CAIDE-dementierisicoscore) verschilde 1% en
was wel significant. Er was geen significant verschil in totaal
aantal HVZ (30/1382 (2,2%) versus 32/1333 (2,4%)).
Het gebruik van het platform nam gedurende de 18 maanden
van het onderzoek enigszins af, waarbij slechts een klein aantal deelnemers helemaal niet inlogde en ook geen contact met
de coach had. Tien procent stuurde nooit een bericht aan de
coach, 34% 1 tot 5 keer, 29% 6 tot 10 keer en 27% meer dan 10
keer. De verdeling bij het doelen stellen was als volgt: 0 (10%),
1 (47%), 2 tot 3 (34%) en meer dan 3 (10%). Met elk extra doel
dat werd gesteld verbeterde het effect op de primaire uitkomst
significant met 0,025 (95%-BI 0,008 tot 0,042).
BESCHOUWING
Met dit onderzoek lieten we zien dat een e-health-interventie bij ouderen goed haalbaar is, tot een kleine verbetering
van cardiovasculaire risicofactoren leidt en daarmee op de
lange termijn in potentie ook tot afgenomen aantallen HVZ
en dementie. Uit aanvullend kwalitatief onderzoek met de
deelnemers bleek dat de interventie gebruiksvriendelijk was,
wat er waarschijnlijk toe heeft bijgedragen dat veel mensen de
interventie goed zijn gaan gebruiken.16
De relatief bescheiden effecten kunnen het gevolg zijn van
het feit dat de onderzoekspopulatie naar verhouding gezond
was en in 3 landen met een goede gezondheidszorg woonde.
Mogelijk is er meer winst te behalen in andere zorgstelsels en
bij bepaalde hoogrisicogroepen, zoals mensen met een lage
opleiding, die een doorgaans ongezondere leefstijl hebben.
Ook kan een intensievere begeleiding mogelijk effectiever zijn.
Hiervoor had in de beginfase van het onderzoek – toen er veel
aandacht uitging naar de rekrutering in plaats van coaching –
mogelijk meer aandacht moeten zijn.
Sterke punten van het onderzoek zijn de omvang van de

WAT IS BEKEND?
■ Er zijn aanwijzingen dat e-health de effectiviteit van
cardiovasculair risicomanagement kan vergroten.
■ Vrijwel al het onderzoek is uitgevoerd bij mensen van
middelbare leeftijd.
WAT IS NIEUW?
■ Een e-health-interventie gericht op zelfmanagement
van cardiovasculaire risicofactoren, met ondersteuning op afstand, is haalbaar bij mensen boven de 65
jaar met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten,
en leidt gedurende 18 maanden tot een redelijke
therapietrouw.
■ Een dergelijke e-health-interventie leidt tot een
bescheiden verbetering van het cardiovasculair
risicoprofiel.

Tabel 2
Effect van de interventie op secundaire uitkomsten
Baseline gemiddelde

Follow-up gemiddelde

MD in verandering interventie
versus controle

Controle

Interventie

Controle

Interventie

(95%-BI)

Cardiovasculaire risicofactoren*
LDL-cholesterol (mmol/L)
  z-score
BMI (kg/m2)
  z-score
Systolische bloeddruk (mmHg)
  z-score
SCORE OP (%) – alle deelnemers†
SCORE OP (%) – degenen zonder CVD†

   2,96
  -0,01
  28,8
  -0,0
144,1
  -0,02
  10,3
   9,2

  2,97
  0,01
28,9
  0,01
144,6
  0,02
10,4
  9,9

   2,89
  -0,07
  28,7
  -0,03
143,4
  -0,05
  10,1
   9,1

   2,85
  -0,11
  28,7
  -0,04
142,8
  -0,08
  10,1
   9,6

-0,05 (-0,11 tot 0,01)
-0,05 (-0,11 tot 0,01)
-0,15 (-0,28 tot -0,01)
-0,03 (-0,06 tot -0,00)
-1,12 (-2,51 tot 0,27)
-0,06 (-0,14 tot 0,01)
-0,17 (-0,38 tot 0,04)
-0,20 (-0,45 tot 0,05)

Leefstijlfactoren
Ten minste matig intensieve lichaamsbeweging (u/wk) ‡
Voldoen aan de WHO-norm voor gezond bewegen (%)‡
Lichamelijke fitheid (SPPB, spreiding 0-12)*
Mediterraan voedingspatroon (MEDAS-score, spreiding 0-14) ‡
Roken (ja, %)*
Stoppen met roken (ja, %)**
Aantal verbeterde risicofactoren††
AVL (LLFDI, spreiding 16-90)‡
Dementierisicoscore (CAIDE, spreiding 0-15)*
Eigen effectiviteit (PIH, spreiding 0-96) ‡

   6,0
  67,3
  10,7
   6,0
   8,8
na
na
  71,5
   9,2
  84,6

  6,0
68,0
10,9
  6,1
  8,1
na
na
72,2
  9,3
85,1

   5,5***
  63,8***
  10,3
   5,9***
   8,0***
  14,2***
   2,7
  71,6
   9,2
  85,5***

   5,9***
  65,8***
  10,3
   5,9***
   6,6***
   2,4***
   2,9
  71,7
   9,1
  85,5***

0,30 (-0,06 tot 0,66)
1,7 (-1,8 tot 5,1)
-0,06 (-0,21 tot 0,08)
0,02 (-0,12 tot 0,16)
-0,8 (-2,0 tot 0,4)
9,4 (-1,1 tot 19,8)
0,2 (0,1 tot 0,3)
-0,52 (-1,29 tot 0,26)
-0,15 (-0,28 tot -0,03)
-0,68 (-1,37 tot 0,01)

Cognitief functioneren*
Globaal (MMSE, spreiding 0-30)
Samengestelde z-score van 7 cognitieve tests‡‡

  28,5
   0,00

28,6
  0,00

  28,6
  -0,02

  28,5*
   0,00

-0,05 (-0,18 tot 0,09)
0,01 (-0,02 tot 0,04)

Gemoedstoestand‡
Depressieve symptomen (GDS, spreiding 0-15)
Angst (HADS, spreiding 0-42)

   2,0
   4,1

  1,9
  4,2

   1,9
   3,7

   1,8
   3,5

-0,10 (-0,24 tot 0,03)
-0,18 (-0,32 tot -0,04)

* Gemeten op baseline en na 18 maanden follow-up (18 maanden).
† Voor SCORE OP na 18 maanden hebben we de baseline leeftijd gebruikt.
‡ Gemeten op baseline en na 12 en 18 maanden follow-up; het verschil tussen de baseline en de follow-up is het gemiddelde verschil tussen baseline en 12 maanden en tussen
baseline en 18 maanden; het verschil tussen de interventie- en de controlegroep hebben we geanalyseerd met een random intercept voor het individu, met de tijd x randomisatie-interactie in jaren.
** Rokers op baseline vormen de referentiegroep.
†† Het aantal verbeterde risicofactoren definieerden we als verbetering ten opzichte van baseline (bloeddruk, BMI, LDL-cholesterol, HbA1c, matig tot intensieve lichamelijke
inspanning of dieet (MEDAS-score).
‡‡ De interventie had geen effect op de individuele cognitieve tests.
*** Gebaseerd op n observaties/bij n deelnemers interventie- versus controlegroep: lichaamsbeweging (u/wk): 2347/1244 versus 2254/1207; voldoen aan WHO-norm voor
gezond bewegen: 2347/1244 versus 2254/1207; MEDAS-score: 2573/1305 versus 2532/1303; LLFDI-score: 1483/809 versus 1450/800; PIH-score: 2280/1228 versus
2221/1201; GDS-score: 2276/1233 versus 2215/1203; HADS-score: 2296/1233 versus 2217/1198.
LDL = low density lipoprotein; BMI = body mass index; SCORE-OP = systematic coronary risk estimation-older people; SPPB = Short Physical Performance Battery; MEDAS =
Mediterranean Diet Adherence Screener; LLFDI = Late Life Function and Disability Instrument; CAIDE = Cardiovascular risk factors, Ageing and Incidence of Dementia; PIH =
Partners In Health; MMSE = Mini Mental Status Examination; GDS = Geriatric Depression Scale; HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale.

onderzoekspopulatie, de relatief lange duur van de interventie
vergeleken met andere e-health-interventies, het internationale karakter en het feit dat we de doelgroep nadrukkelijk
hebben betrokken bij het ontwerp van de applicatie. Het
onderzoek kent ook beperkingen. Bij een dergelijke pragmatische trial is het niet goed mogelijk om te ontrafelen welk
aspect van de interventie bij wie het meest effectief was. De
aanpak kan alleen als geheel worden beoordeeld op effectiviteit. Hoewel zeer weloverwogen tot stand gekomen, blijft de
primaire uitkomstmaat, een samengestelde gestandaardiseerde
score, moeilijk te interpreteren. Wat uiteindelijk de klinische

betekenis is van een verschil van 0,06 standaarddeviatie op
de samengestelde risicoscore is onduidelijk. De berekende
10- en 20-jaarsrisico’s moeten we voorzichtig interpreteren,
aangezien deze geen feitelijke observaties betreffen, maar
gevormd zijn op basis van een extrapolatie van predictiemodellen die zijn ontwikkeld voor een andere bronpopulatie dan
onze onderzoeksdeelnemers. Het is dus moeilijk te zeggen of
de gevonden effecten op de lange termijn ook daadwerkelijk
leiden tot minder HVZ, dementie en beperkingen in het functioneren. Grootschalig implementatieonderzoek met zorgvuldige registratie van harde klinische uitkomsten kan hierover
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duidelijkheid verschaffen. Hierbij zou ook duidelijk kunnen
worden of de interventie door een grotere groep mensen zal
worden omarmd, aangezien in ons onderzoek slechts een
klein deel van alle uitgenodigden wilde deelnemen (selectie-

KADER COMPONENTEN VAN DE HATICE-INTERVENTIE

Interventieplatform
Deelnemerportaal
∫ Gezondheidsprioriteiten: deelnemers worden uitgenodigd om maximaal 3 gezondheidsfactoren te prioriteren
(roken, bloeddruk, cholesterol, diabetes, gewicht, fysieke
activiteit en voeding). De homepage werd hierdoor gepersonaliseerd.*
∫ De doelen werden gesteld volgens de SMART-principes,
gericht op individuele gezondheidsprioriteiten.*
∫ Voortgang volgen: deelnemers kunnen metingen invoeren, zoals gewicht of bloeddruk, zodat zij hun persoonlijke voortgang kunnen volgen door middel van geautomatiseerde feedback en grafische weergaven.
∫ Deelnemers hadden via een berichtensysteem contact
met hun persoonlijke coach.
∫ Leefstijlgroepen: er worden groepsactiviteiten in de
omgeving van de deelnemer gepresenteerd, waaraan
deelnemers kunnen meedoen.
∫ Deelnemers kregen adviezen en informatie: statische en
dynamische informatie over het cardiovasculair risico,
inclusief video’s van ouderen die uitleggen hoe zij zelf
succesvol hun leefstijl hadden verbeterd.
∫ Deelnemers kregen regelmatig nieuwsberichten met
betrekking tot HVZ, gezond ouder worden of e-health.
Coachportaal
∫ De coaches kregen per deelnemer een overzicht van
gezondheidsprioriteiten, doelen, metingen, berichten en
leefstijlgroepen.
∫ Via berichten kregen de coaches per deelnemer een
overzicht.
∫ Meldingen: de coaches ontvangen een melding wanneer
een deelnemer een doel of meting invoert of bewerkt,
een nieuwe prioriteit aanbrengt in gezondheidsfactoren
voor verbetering, of wanneer een deelnemer gedurende
3 weken niet inlogt.
Controleplatform
Deelnemerportaal
∫ Advies en informatie: algemene statistische informatie
over het cardiovasculair risico.
Coachportaal
∫ Geen (controledeelnemers hebben geen coach).
* Deelnemers worden gestimuleerd om tijdens de baselinemeting gezondheidsprioriteiten en doelen te stellen.
SMART = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.

16

HUISARTS EN WETENSCHAP DECEMBER
december 2020

bias). Hoewel de deelname aan preventieve interventies altijd
een geselecteerde populatie betreft neemt de participatiegraad
mogelijk toe als de coaching kan worden aangeboden door
een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.
Met dit onderzoek hebben we bewijs geleverd voor een bescheiden positief effect van deze e-health-interventie bij een
oudere doelgroep met een verhoogd risico op HVZ. Hiermee
zou deze aanpak mogelijk in aanmerking kunnen komen
voor vergoeding in het kader van de gecombineerde leefstijl
interventies, die momenteel al worden geïmplementeerd.
Implementatie van zo’n e-health-interventie vergt wel enige
aanpassing van de huidige CVRM en inzet van bijvoorbeeld
de poh-CVRM, waarbij we denken dat integratie van deze interventie de huidige zorg niet alleen kan verbeteren, maar ook
kan ontlasten door een daling van het praktijkbezoek. Naarmate meer patiënten belangstelling krijgen voor dit soort begeleiding, kan de zorg hiermee verder worden gepersonaliseerd.
CONCLUSIE
Coachondersteund zelfmanagement van cardiovasculaire
risicofactoren met behulp van een interactieve internetinterventie is haalbaar bij een oudere populatie en leidt tot een
bescheiden verbetering van het cardiovasculair risicoprofiel.
Bij grootschalige implementatie kan dit mogelijk de ziektelast
van HVZ verlagen. Een interventie als HATICE zou, wellicht
met enige aanpassingen, goed kunnen worden opgenomen in
het huidige CVRM. ■
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Onderzoek

Patiënten en online informatie
over kleine kwalen
Helpt internet de patiënt beter inzicht te krijgen?
Joyce Kwakernaak, Just Eekhof, Margot de Waal, Liesbeth Barenbrug, Niels Chavannes

Om goed beslagen ten ijs te komen zoeken veel patiënten naar medische informatie op internet. Die zoektocht leidt zelden tot de juiste diagnose en ook niet vaak tot geruststelling. We
moeten patiënten beter ondersteunen door ze te wijzen op de gevaren van een vooringenomen
zoekstrategie en door ze betrouwbare websites aan te raden. Voor het echte geruststellen is de
huisarts nog steeds onontbeerlijk.
Internet is een belangrijke bron van medische informatie
en patiënten hebben die informatie vaak al opgezocht
voordat ze naar de huisarts gaan.1,2 Op zichzelf zorgt
dit voor empowerment, want geïnformeerde patiënten
mengen zich actiever in keuzes omtrent gezondheid en
behandeling.3 Het is echter moeilijk om uit de eindeloze
hoeveelheid de juiste informatie te selecteren en het medische jargon te ontcijferen, vooral voor mensen met weinig
opleiding en een lage sociaaleconomische status (SES).4,5
De informatie op internet is erg onbetrouwbaar, al hebben
de meeste patiënten er veel vertrouwen in.6-8 Onjuiste
informatie leidt echter tot onjuiste opvattingen over de
aandoening of de behandeling, en dus tot onjuiste beslissingen.9-12 Als mensen op basis van internetinformatie zelf
een diagnose proberen te stellen, hebben ze het vaak bij
het verkeerde eind.13 Er is weinig onderzoek gedaan naar
hoe mensen online medische informatie opzoeken en
naar wat ze dan daadwerkelijk vinden.
Kleine kwalen zijn ziekten die relatief onschadelijk zijn,
maar die vaak voorkomen en waarmee mensen dus vaak
naar de huisarts gaan. Doel van ons onderzoek was na te
gaan welke online zoekstrategieën patiënten gebruiken
bij dit soort kwalen en hoe vaak deze strategieën leiden
tot een juiste diagnose. Bijkomend doel was te bepalen of
het vinden van de juiste diagnose verband hield met de
kwaliteit van de gebruikte websites en met bepaalde ken-

Dit artikel is gebaseerd op Kwakernaak J, Eekhof JAH, De Waal MW, Barenbrug
EA, Chavannes NH. Patients’ use of the internet to find reliable medical information about minor ailments. Vignette-based experimental study. J Med Internet
Res 2019;21:e12278. Publicatie gebeurt met toestemming.

merken van de patiënt. Verder onderzochten we hoe het
online zoeken de inschatting van de ernst van de kwaal
beïnvloedde.
METHODE
Deelnemers
Voor het werven van deelnemers werkten we samen met
de Consumentenbond. We vroegen leden van het consumentenpanel een online enquête in te vullen over het
gebruik van internet voor het opzoeken van medische
informatie. Deelnemers moesten ouder zijn dan 18 jaar,
toegang hebben tot internet en al eens eerder op internet
naar medische informatie hebben gezocht. Kandidaten
werden geëxcludeerd indien zij of hun huisgenoten een
medische opleiding hadden genoten. Uit de 1372 geschikte
kandidaten selecteerden we een steekproef van 355 personen die we een e-mail stuurden met een uitnodiging om
een vervolgenquête in te vullen. Van de 355 genodigden
gaven er 189 gehoor aan dit verzoek. Aan deze deelnemers
legden we willekeurig 1 van 4 klinische scenario’s voor.
Klinische scenario’s
Als scenario’s kozen we 4 kleine kwalen waarvan sommige
symptomen ook bij andere ziekten kunnen voorkomen en
die voor een medisch ongetraind individu niet onmiddellijk herkenbaar zijn. Van 2 scenario’s – xanthelasma
[figuur 1] en verruca seborrhoica [figuur 2] – kreeg de
respondent alleen een afbeelding te zien. Van de beide
andere scenario’s, carpaletunnelsyndroom en paroxismale
positieduizeligheid, kreeg de respondent alleen een beschrijving [kaders]. De respondenten kregen de opdracht
via Google te zoeken naar informatie die de klachten zou
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WAT IS BEKEND?
■ Het zelf vergaren van informatie zorgt voor empowerment: geïnformeerde patiënten mengen zich actiever in
keuzes omtrent gezondheid en behandeling.
■ Kleine kwalen zijn ziekten die relatief onschadelijk zijn,
maar die vaak voorkomen en waarmee mensen dus vaak
naar de huisarts gaan.
■ Internet is een belangrijke bron van medische informatie, maar vaak erg onbetrouwbaar.
WAT IS NIEUW?
■ Door internet te raadplegen, steeg het aantal respondenten dat de diagnose goed had van 11 naar 44%.
■ Respondenten die websites van hoge kwaliteit gebruikten - zoals Thuisarts.nl, Huidziekten.nl of Oogartsen.nl
- vonden vaker de juiste diagnose.
■ Respondenten die een kwaal vooraf als ernstig inschatten, werden door een verkeerde zoekstrategie ten
onrechte bevestigd in die angst.

kunnen verklaren, printscreens te maken van hun zoekstrategie en de gebruikte zoektermen te registreren. We vroegen
de respondenten de vermoedelijke aard en ernst van de kwaal
aan te geven voordat hun zoektocht begon, en dit na afloop
nogmaals te doen.
Analyse
Op basis van eerder onderzoek onderscheidden we 3 verschillende zoekstrategieën: een hypothese testen, een algemeen
hypothesegebied verfijnen en symptomen verkennen.14,15
Deelnemers die een hypothese testten, gebruikten zoektermen
om een reeds gevormde hypothese te verifiëren, bijvoorbeeld
‘melanoom’. Deelnemers die een hypothesegebied verfijnden,
richtten de zoekopdracht op een breder hypothesegebied,
bijvoorbeeld ‘huidaandoeningen’. Deelnemers die symptomen
verkenden, zochten bijvoorbeeld naar ‘bruin’, ‘bult’ of ‘korst
op de huid’. Met chikwadraattoetsen analyseerden we welke
factoren gerelateerd waren aan de gekozen zoekstrategie.
De kwaliteit van de websites die de respondenten bezochten,
beoordeelden we met behulp van DISCERN, een instrument
om gezondheidsinformatie voor consumenten te beoordelen
door een aantal kwaliteitskenmerken te scoren op een vijfpunts likertschaal.16,17 Websites met een totale score ≤ 2 punten beoordeelden we als van lage kwaliteit, websites met een
score van 2,1-3,9 punten als intermediair en websites met een
score ≥ 4 punten als van hoge kwaliteit.
De aangegeven diagnose en ernst van de kwaal toetsten we
met een McNemar-test. We construeerden een multivariabel
binair logistisch regressiemodel om te voorspellen welke factoren verband hielden met het vinden van de juiste diagnose:
zoekstrategie, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, klinisch
scenario en kwaliteit van de gebruikte websites.
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RESULTATEN
Diagnose
Vooraf meldden 34 van de 189 respondenten dat ze de kwaal
herkenden; zij gaven een definitieve diagnose zonder op internet te zoeken. Van deze 34 diagnoses waren er 9 (26%) juist en
25 (74%) onjuist [figuur 3]. Van de overige 155 respondenten
gaven er 17 (11%) vooraf en 68 (44%) achteraf de juiste diagnose (p < 0,001).
Zoekstrategieën
De meest gebruikte zoekstrategie was symptoomverkenning
(66%), gevolgd door hypothese testen (23%). Dit hing echter
wel af van het scenario (p < 0,001). Symptoomverkenning was
de dominante strategie bij xanthelasma (68%), carpaletunnelsyndroom (92%) en paroxismale positieduizeligheid (92%).
Hypothese testen was dominant bij verruca seborrhoica (61%).
De gekozen zoekstrategie was significant gerelateerd aan de
vooraf ingeschatte ernst (p = 0,001). Van de respondenten die
met hun zoekstrategie de hypothese testten, beoordeelde 60%
de symptomen vooraf als ernstig, versus 26% van de respondenten die symptomen verkenden en 22% van de respondenten die het hypothesegebied verfijnden.
Inschatting van de ernst
Voorafgaand aan het zoeken op internet beoordeelde 34%
de symptomen van het toegewezen scenario als ‘ernstig’. Die
inschatting verschilde per scenario; vooral de symptomen van
verruca seborrhoica werden vooraf vaak als ‘ernstig’ ingeschat
(61%, p < 0,001).
Nadat men online informatie over de mogelijke diagnose had
gevonden, beoordeelde nog steeds 34% de symptomen als
‘ernstig’. De online informatie had niet geleid tot een statistisch
significante verandering in het oordeel over de ernst van de
kwaal (mcnemartest, p = 0,85).
Variabelen die de diagnostische nauwkeurigheid beïnvloeden
Uit de multivariabele analyse kwamen significante relaties
naar voren van diagnostische nauwkeurigheid met leeftijd,
toegewezen scenario en kwaliteit van de gebruikte websites.
Met elk jaar hogere leeftijd van de respondent daalde de
kans op een juiste diagnose met 6% (oddsratio (OR) 0,94;
95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,90 tot 0,98). Qua scenario kozen de respondenten bij verruca seborrhoica opvallend
vaak de verkeerde diagnose (OR 0,22; 95%-BI 0,07 tot 0,71).

Figuur 1
Xanthelasma

Figuur 2

Carpaletunnelsyndroom

Je wordt af en toe ’s nachts wakker doordat je tintelingen voelt in je
rechterhand. Soms doet de hand daarbij wat pijn. Overdag heb je het
ook weleens. Bij sommige handelingen merk je dat de kracht en het
gevoel in je hand iets minder zijn. Je hebt dan bijvoorbeeld moeite
met schrijven of het uitwringen van een vaatdoekje. Als je heel goed
oplet, valt het op dat je vooral klachten hebt van de duim, wijsvinger en
middelvinger.

Verruca seborrhoica

Benigne paroxismale positieduizeligheid

Op een ochtend word je wakker en bij het overeind komen overvalt je
een enorme duizeligheid. Je wordt er misselijk van. Je gaat weer liggen.
Na een tijdje trekt het weg en kom je weer overeind. Opnieuw die duizelingen. Je blijft even zitten en je voelt de duizeligheid wegtrekken. Niets
aan de hand denk je en je staat op. In de loop van de dag merk je dat bij
onverwachte draaiing van je hoofd de duizeligheid even terugkomt. De
volgende nacht merk je dat je ook als je ligt duizelig bent, vooral als je
je omdraait in bed.

die websites van slechte kwaliteit bezochten (OR 7,49; 95%-BI
1,85 tot 30,26).

Respondenten die ten minste 1 website van hoge kwaliteit
bezochten, zoals Thuisarts.nl, Huidziekten.nl of Oogartsen.
nl, vonden veel vaker de juiste diagnose dan respondenten

BESCHOUWING
Ons onderzoek laat zien dat online informatie patiënten kan
helpen zelf tot een diagnose te komen. Van de respondenten
die internet raadpleegden vond uiteindelijk 44% de juiste
diagnose, een significante stijging ten opzichte van de 11%
die van tevoren goed had gegokt. Welke zoekstrategie wordt

Figuur 3
Het effect van internetgebruik op het vinden van de juiste diagnose

Wordt de ziekte herkend?
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juist
n = 9 (26,5%)

Nee
n = 155
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n = 25 (73,5%)
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diagnose (gok)

juist
n = 17 (11,0%)

onjuist
n = 138 (89,0%)

zoeken op internet

zoeken op internet

juist
n = 13 (8,4%)

onjuist
n = 4 (2,6%)
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n = 55 (35,5%)

onjuist
n = 83 (53,5%)
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is aan een hoger opleidingsniveau, dus onze respondenten
kunnen het daardoor beter gedaan hebben dan de algemene
bevolking het zou doen.
Een andere beperking is dat de 4 door ons gekozen scenario’s maar zeer gedeeltelijk weergeven hoe patiënten in het
algemeen zoeken naar medische informatie op internet. We
realiseren ons dat het van de ziekte en de ervaren symptomen
afhangt welke zoekstrategie iemand volgt en of die strategie de
juiste diagnose oplevert. Maar onze resultaten geven wel een
indicatie. Uiteraard is meer onderzoek nodig om diepgaander
inzicht te krijgen in dit zoekproces.

Patiënten hebben baat bij meer ondersteuning als ze medische informatie op internet zoeken. 
Foto: Shutterstock

gevolgd, lijkt gerelateerd aan het soort kwaal en aan hoe
ernstig de patiënt de symptomen inschat. Van de 4 scenario’s
die we onze deelnemers voorlegden, werd het scenario met
verruca seborrhoica het slechtst gemaakt. Respondenten
dachten meestal aan een ernstige kwaal en noemden melanoom of huidkanker als mogelijke diagnose. Een aanzienlijke meerderheid koos als zoekstrategie ‘hypothese testen’,
met als zoektermen ‘melanoom’ of ‘huidkanker’. De beelden
die zij vonden, leken enigszins op het plaatje en bevestigden
hun angst, waarna ze bij de gedachte bleven dat de diagnose
huidkanker was. Dit illustreert dat angst voor een ernstige
diagnose vaak leidt tot bevestiging van die diagnose. Uit
eerder onderzoek is gebleken dat vooral dit soort hypothesegedreven strategieën vatbaar zijn voor confirmation bias (je
kijkt alleen naar informatie die jouw hypothese bevestigt) en
premature termination bias (je staakt het zoeken na het eerste
resultaat).14,18
Een belangrijk nieuw inzicht uit ons onderzoek is dat respondenten die websites van hoge kwaliteit gebruikten, vaker de
juiste diagnose vonden.
Beperkingen
Onze onderzoekspopulatie was gemiddeld hoger opgeleid dan
de algemene Nederlandse bevolking. Mogelijk is er selectiebias
opgetreden doordat we respondenten wierven via het internetpanel van de Consumentenbond. Er zijn onderzoeken die
aantonen dat het vinden van de juiste diagnose gerelateerd

20

HUISARTS EN WETENSCHAP DECEMBER
2020
2020

CONCLUSIE
Patiënten zouden baat hebben bij meer ondersteuning als ze
zoeken naar medische informatie op internet. Dat kan bijvoorbeeld door het propageren van betrouwbare websites waarop de
informatie is geschreven of geverifieerd door professionals. Geruststelling is een vaak genoemde reden waarom mensen online
medische informatie zoeken.2 Ons onderzoek laat zien dat de
gevonden informatie er niet toe leidt dat mensen de ernst van
de ziekte anders gaan inschatten. Een zoektocht op het internet
geeft patiënten meestal niet de geruststelling waarnaar ze op
zoek zijn, zelfs niet als ze de juiste diagnose vinden. Voor het
echte geruststellen is de huisarts nog steeds onontbeerlijk. ■
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Onderzoek

E-health voor mensen met COPD:
een scoping review
Sanne van Luenen, Cynthia Hallensleben, Emiel Rolink, Hans Ossebaard, Niels Chavannes

Van de 47 e-health-toepassingen voor COPD-patiënten die in Nederland gebruikt worden,
zijn er maar weinig onderzocht en effectief bevonden. Meer onderzoek is hard nodig en er is
behoefte aan een centraal, open platform waarop effectieve, goed geëvalueerde e-health-toepassingen bij elkaar staan.
COPD is een chronische aandoening die voor de patiënt
een grote ziektelast en voor het zorgstelsel hoge kosten
met zich meebrengt. In Nederland hadden in 2017 bijna
600.000 mensen COPD.1-3 Zelfmanagement kan zowel de
ziektelast als de kosten van de aandoening gunstig beïnvloeden en e-health is daarbij een veelbelovend hulpmiddel.4,5 E-health, dat wil zeggen de inzet van informatie- en
communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid, kan COPD-zorg toegankelijk
maken vanuit huis of andere plaatsen buiten het ziekenhuis.6 Daardoor zouden in principe de kosten kunnen
dalen terwijl de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Voor dat
laatste is echter wel nodig dat de effectiviteit van e-health
in onderzoek wordt aangetoond.7
Buiten Nederland hebben meta-analyses en reviews
over e-health bij COPD vooral gekeken naar telehealth:
zorg buiten het ziekenhuis met behulp van telecommunicatie en virtuele technieken.8 In een metareview van
53 systematische reviews met in totaal 232 randomised
controlled trials (RCT’s) over verschillende chronische
aandoeningen kon voor COPD geen effect van telehealth-interventies op mortaliteit en gezondheidsuitkomsten worden aangetoond.9 Een meta-analyse van 10
RCT’s waarin telehealth bij COPD werd vergeleken met
reguliere zorg, liet wel een afname zien van het aantal
spoedbezoeken en ziekenhuisopnamen, maar geen effect
op de kwaliteit van leven.10
In Nederland zijn inmiddels veel e-health-toepassingen
voor COPD-patiënten ontwikkeld. Wij voerden een
scoping review uit om een overzicht te krijgen van deze

Dit artikel is een bewerkte vertaling van Hallensleben C, Van Luenen S, Rolink E,
Ossebaard HC, Chavannes NH. eHealth for people with COPD in the Netherlands:
a scoping review. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2019;14:1681-90. Publicatie
gebeurt met toestemming.

e-health-toepassingen en ze te toetsen aan een aantal
kwaliteitscriteria, zoals de aanwezigheid van bewijs voor
het effect op de kwaliteit van leven.
METHODE
Zoekstrategie en selectie van e-healthtoepassingen
Ons inclusiecriterium was dat de e-health-toepassing een
digitale applicatie moest zijn voor COPD-patiënten in
Nederland. Om te beginnen doorzochten we de elektronische databases PubMed en Google Scholar met als
zoektermen COPD, e-health, digitale zorg, digitaal zorgprogramma, telegeneeskunde, telezorg, telemonitoring en
teleconsultatie. Vervolgens zochten we naar e-health-toepassingen in de literatuurlijsten van een tweetal zorggidsen.11,12 Daarna selecteerden we informatieve apps en apps
over stoppen met roken en medicatietrouw die vermeld
werden op de websites van het Trimbos-instituut en in de
GGD Appstore. Tot slot hebben we met de sneeuwbalmethode gezocht naar nog andere e-healthtoepassingen.13
Uiteindelijk bevatte onze selectie zorgprogramma’s, patiëntenplatforms, (zelf)zorgwebsites, informatieve websites
en mobiele apps.
Beoordelingscriteria
We evalueerden de geïncludeerde e-health-toepassingen
volgens de hieronder beschreven criteria [online bijlage
met figuur en legenda] (zie Gerelateerd). Voor zorgprogramma’s en patiëntenplatforms golden alle criteria.
Websites en apps die voor iedereen beschikbaar waren,
dus niet specifiek voor COPD-patiënten, konden niet op
alle 5 criteria worden beoordeeld.
■ Integratie in reguliere (landelijke) zorg: is de de
e-health-toepassing beschikbaar voor alle COPD-patiënten binnen de reguliere zorg of alleen voor een
specifieke groep patiënten, bijvoorbeeld tijdens een
onderzoek?
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WAT IS BEKEND?
■ E-health heeft in potentie voordelen zoals toegankelijkheid en beschikbaarheid, en kan tijd en kosten besparen.
■ Er is ook in Nederland een grote variatie aan e-health-
toepassingen, maar het aanbod is onoverzichtelijk.
WAT IS NIEUW?
■ Er zijn in Nederland 47 e-health-toepassingen die
(deels) gericht zijn op mensen met COPD.
■ De meeste van deze e-health-toepassingen zijn gratis
en Nederlandstalig, veel ervan zijn toegankelijk voor alle
mensen met COPD.
■ Van weinig e-health-toepassingen is de effectiviteit
onderzocht; onderzoek naar de langetermijneffecten
ontbreekt geheel.
■ Naar 5 e-health-toepassingen zijn kleine pilotonderzoeken gedaan; deze toepassingen hadden een positief
effect op de kwaliteit van leven of het aantal ziekenhuisopnamen van mensen met COPD.

■

■

■

■

Betrokkenheid van patiënten in de ontwikkeling van de
toepassing: in hoeverre was er sprake van cocreatie en werd
er rekening gehouden met de wensen en behoeften van
gebruikers?
Effect op kwaliteit van leven en aantal ziekenhuisopnamen:
is er onderzoek dat laat zien dat de e-health-toepassing
de kwaliteit van leven van patiënten heeft verbeterd of het
aantal ziekenhuisopnamen heeft verminderd?
Beschikbaarheid in eerste en tweede lijn: in hoeverre is de
e-health-toepassing beschikbaar voor huisartsen en long
artsen of ziekenhuizen? Is de toepassing beschikbaar voor
(een deel van) de eerste lijn, voor (een deel van) de tweede
lijn of voor beide?
Kosten: wie is verantwoordelijk voor de kosten van de
e-health-toepassing en in hoeverre worden deze vergoed
door de zorgverzekeraar?

Procedure
Eén onderzoeker (CH) zocht naar artikelen en e-health-toepassingen, en screende deze op geschiktheid. Deze onderzoeker verzocht de eigenaren van de geïdentificeerde
e-health-toepassingen per e-mail om deel te nemen aan het
onderzoek en stuurde hen een lijst vragen met betrekking tot
de beoordelingscriteria. De ontvangen informatie werd verzameld in een spreadsheet.
Twee onderzoekers (SvL en CH) beoordeelden vervolgens onafhankelijk van elkaar alle e-health-toepassingen door aan elk
afzonderlijk criterium een kleursymbool toe te kennen. Een
groen symbool betekende dat de toepassing aan dat criterium
voldeed, geel dat de toepassing gedeeltelijk aan het criterium
voldeed, oranje dat de toepassing niet aan het criterium voldeed, grijs dat er onvoldoende informatie was. Het eindoor24
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deel per toepassing werd bepaald aan de hand van het aantal
toegekende groene, gele, oranje of grijze symbolen. Wanneer
beide onderzoekers in eerste instantie geen overeenstemming
bereikten, bespraken zij de beoordeling tot overeenstemming
bereikt was.
RESULTATEN
In totaal 47 e-health-toepassingen voldeden aan de inclusiecriteria. Over 6 daarvan, 2 zorgprogramma’s en 4 informatieve
websites, verstrekten de eigenaren geen gegevens, de overige
41 bestonden uit 13 zorgprogramma’s en patiëntenplatforms,
13 informatieve websites en zelfzorgtoepassingen voor medicatietrouw en stoppen met roken, en 15 apps voor smartphone
of tablet.
Zorgprogramma’s en patiëntenplatforms
In deze categorie vonden we 7 zogeheten ‘zorgprogramma’s’ en
6 patiëntenplatforms. Een zorgprogramma is ‘een geheel van
gespecialiseerde en op elkaar afgestemde activiteiten en maatregelen die gericht zijn op het verlenen van bepaalde diensten
of het bewerkstelligen van bepaalde effecten ten behoeve van
een groep mensen met overeenkomstige problematiek of zorgbehoefte’.14 Patiëntenplatforms worden ook wel ‘persoonlijke
gezondheidsomgevingen’ genoemd en zijn vooral gericht op
de eerstelijnszorg. Patiëntenplatforms die zijn gekoppeld aan
of geïntegreerd in keteninformatiesystemen lijken een groter
bereik te hebben dan platforms die los worden gebruikt naast
een huisartsinformatiesysteem.
Zes van de 7 geïncludeerde zorgprogramma’s werden gebruikt
in het kader van lopend onderzoek, voornamelijk in de tweede
lijn; 3 van de 7 waren geschikt voor zowel de eerste als de
tweede lijn. Slechts 1 programma, de Ziektelastmeter, had een
beter effect op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg
dan de gebruikelijke zorg; dit programma kon zowel in de
eerste als in de tweede lijn worden gebruikt.15
Vijf van de 13 geïncludeerde zorgprogramma’s en patiëntenplatforms lieten – op basis van kleine pilotonderzoeken
– positieve resultaten zien op verbetering van kwaliteit van
leven of vermindering van ziekenhuisopnames. Dat waren de
Ziektelastmeter, SanaCoach, EmmaCOPD, COPD InBeeld
en PatientCoach. Over de (langetermijn)effectiviteit van de
overige programma’s en platforms was meestal geen informatie beschikbaar. Bij 12 van de 13 was deelname voor de
patiënt kosteloos; bij 11 van de 13 nam de zorgaanbieder de
ontwikkel- en aanschafkosten grotendeels voor zijn rekening.
Het aantal gebruikers varieerde van 20 tot 2000 (zie online
[bijlage] bij Gerelateerd).
Zelfzorgtoepassingen en informatieve websites
Drie van de 13 informatieve websites en zelfzorgtoepassingen waren gericht op de bevordering van therapietrouw, 5 op
stoppen met roken en nog eens 5 op informatieverstrekking.
Het bewijs voor de effectiviteit van deze toepassingen was
op zijn best beperkt. Twee informatieve sites worden steeds
meer gebruikt in de eerste lijn, hoewel ze niet geïntegreerd

Er is weinig onderzoek gedaan naar e-health-toepassingen voor mensen met COPD, maar de beschikbare onderzoeken tonen een positief effect op de kwaliteit van leven en het aantal ziekenhuisopnamen.
Foto: iStock

zijn in zorg- of ketenprogramma’s. Gezonde-longen.nl heeft
tot doel de kwaliteit van leven te verbeteren.16 Verder bleek
uit onderzoek dat Thuisarts.nl de eerstelijnsgezondheidszorg
kan ontlasten.17 Van 2 stoppen-met-rokensites (Rokeninfo en
Ikstopnu.nl) is de effectiviteit vastgesteld, alleen niet specifiek
bij COPD-patiënten.18,19 De meeste zelfzorgtoepassingen en
informatieve websites zijn gratis voor de patiënt.
Apps
We vonden 15 apps die gericht waren op COPD-zorg, medicatietrouw, stoppen met roken en COPD-gerelateerde informatie. Tien apps zijn gratis en 8 daarvan zijn beschikbaar voor
alle COPD-patiënten. Tien apps draaien zowel op iOS als op
Android. Onze beoordeling van deze apps is vergelijkbaar met
de boordeling van zelfzorgtoepassingen en informatieve websites. Van de meeste apps is de effectiviteit nog niet aangetoond.
BESCHOUWING
In eerder onderzoek buiten Nederland zijn vooral telehealth-
toepassingen onderzocht en de resultaten wat betreft de effectiviteit waren gemengd.9,10 Onze scoping review voegt daaraan
andersoortige toepassingen toe, die in Nederland worden
gebruikt. We troffen 47 Nederlandse e-health-toepassingen
aan voor mensen met COPD, waarvan we er 41 konden beoordelen.
Bij de 13 zorgprogramma’s en patiëntenplatforms die we
evalueerden, was onderzoek naar de effectiviteit veelal nog
gaande; 5 ervan zijn onderzocht in kleine pilotonderzoeken
en daarbij zijn positieve effecten gevonden op de kwaliteit van
leven of het aantal ziekenhuisopnamen.

Van de 13 zelfzorgtoepassingen en informatieve websites
die we hebben beoordeeld, was de effectiviteit specifiek voor
COPD-patiënten nog niet aangetoond. Voor informatieve
websites is dit in principe ook niet nodig, aangezien zij slechts
tot doel hebben informatie te verschaffen. Aan het gebruik
van e-health-toepassingen zijn voor de patiënt meestal geen
kosten verbonden; vaak betaalt een zorgaanbieder de ontwikkeling of aanschaf ervan.
Beperkingen
Ons onderzoek heeft enkele beperkingen. Ten eerste is een
scoping review minder uitgebreid dan een systematische review. Ten tweede konden 6 van de 47 gevonden e-health-toepassingen niet in de beoordeling worden meegenomen omdat
de eigenaren geen gegevens aanleverden. Ten derde waren veel
websites en apps niet specifiek gericht op COPD-patiënten.
Deze konden daarom niet op alle criteria worden beoordeeld.
Aanbevelingen
Er is nog niet zo heel veel bekend over de effectiviteit van
e-health-toepassingen in de COPD-zorg, en het bewijs dat er
is, betreft kortetermijneffecten. Er is dan ook meer onderzoek
nodig, ook naar langetermijneffecten. Daarbij is het aan te
raden de samenwerking tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg
met betrekking tot e-health te verbeteren, zoals ook het Verbetersignalement COPD stelt,21 en huisartsen te laten meewerken
aan effectiviteitsonderzoek bij veelbelovende nieuwe toepassingen. Als het een heel zorgprogramma betreft, vergt zulk
onderzoek een flinke (tijds)investering, maar men kan er ook
voor kiezen om binnen de dagelijkse praktijk te starten met
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kleine toepassingen zoals een stoppen-met-rokenapp of een
medicatieapp.
Tot slot: het is niet alleen belangrijk dat toepassingen worden onderzocht, maar ook dat effectief bevonden toepassingen daadwerkelijk worden gebruikt. Er is behoefte aan een
landelijk open platform waarop effectieve, goed geëvalueerde
e-health-toepassingen bij elkaar staan, zodat patiënten en
zorgverleners ze gemakkelijker kunnen vinden en gebruiken.
Overigens is het goed te bedenken dat e-health wel een
aanvulling kan bieden op de reguliere zorg, maar deze nooit
compleet zal kunnen vervangen. Al was het maar omdat niet
iedere patiënt openstaat voor e-health-toepassingen of er goed
mee kan omgaan.
CONCLUSIE
We hebben 47 e-health-toepassingen in de Nederlandse
COPD-zorg gebruikt worden. Van 5 daarvan is in kleine
pilotonderzoeken gebleken dat ze de kwaliteit van leven van
COPD-patiënten verbeteren en een positief effect kunnen
hebben op het aantal ziekenhuisopnamen. De effectiviteit van
de meeste toepassingen, zowel op korte als op lange termijn,
is echter nog onvoldoende onderzocht en er is behoefte aan
een landelijk platform voor effectieve, goed geëvalueerde
e-health-toepassingen. ■
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Onderzoek

E-health bij poliklinische follow-up
van myocardinfarctpatiënten
Roderick Treskes, Loes van Winden, Nicole van Keulen, Enno van der Velde, Saskia Beeres, Douwe Atsma, et al.

E-health maakt het mogelijk om goede poliklinische zorg aan hartinfarctpatiënten te leveren,
zelfs gedurende de huidige COVID-19-pandemie. We deden een haalbaarheidsonderzoek om
te kijken of e-health kan worden ingezet als een bruikbaar alternatief voor fysieke polikliniekbezoeken bij het leveren van poliklinische zorg. We verdeelden 200 hartinfarctpatiënten at
random over een e-health-interventie of standaard follow-up. De primaire uitkomst was bloeddrukregulatie, secundaire uitkomsten waren patiënttevredenheid en klinische opnamen. Tussen beide groepen waren er geen significante verschillen in uitkomsten. E-health produceert
daarmee gelijke uitkomsten.
De ontwikkelingen van medicijnen en de toepassing
van hartrevalidatie hebben de prognose van patiënten
met een myocardinfarct aanzienlijk verbeterd.1 Wanneer
patiënten met coronarialijden bètablokkers, ACE-remmers en statines niet trouw innemen wordt de sterftekans
echter significant groter.2 Therapietrouw van de patiënt is
daarom essentieel voor het verlagen van de recidiefkans
op een myocardinfarct. Onderzoek laat zien dat patiënten
die meer kennis hebben van de behandeling vaker therapietrouw zijn.3 Er is dus behoefte aan een interventie die
de therapietrouw van patiënten verbetert, onder andere
door de kennis van patiënten over hun behandeling te
vergroten.
E-health, grofweg het gebruik van informatietechnologie
in de zorg, kan een middel zijn om de therapietrouw te
verbeteren en patiënten beter te monitoren.4,5 Een voordeel van e-health is dat er gebruik kan worden gemaakt
van een reeds bestaande infrastructuur. Volgens recente
statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek
maakt 92% van de Nederlanders gebruik van internet en
is 89% in het bezit van een smartphone.6
Een surrogaatuitkomst die samenhangt met therapietrouw
is de bloeddruk.2,7 In dit gerandomiseerde haalbaarheids-

Dit is een bewerkte vertaling van: Treskes RW, Van Winden LAM,
Van Keulen N, Van der Velde ET, Beeres SLMA, Atsma DE, et al.
Effect of smartphone-enabled health monitoring devices vs
regular follow-up on blood pressure control among patients after
myocardial infarction: a randomized clinical trial. JAMA Netw
Open 2020;3:e202165. Publicatie gebeurt met toestemming.

onderzoek gingen we na of het gebruik van e-health voor
een betere bloeddrukregulatie kan zorgen. Secundaire
uitkomstmaten waren patiënttevredenheid en ziekenhuisopnamen voor niet-fatale cardiovasculaire ziektebeelden.
Ten slotte evalueerden we of het logistiek haalbaar was
om een e-health-interventie in de poliklinische zorg te
implementeren.
METHODE
Onderzoeksopzet en patiëntenpopulatie
Tussen mei 2016 en december 2018 deden we een open-
label gerandomiseerd onderzoek op de afdeling Cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.7
Voor dit onderzoek includeerden we patiënten die op de
afdeling Cardiologie met een acuut myocardinfarct (AMI)
waren opgenomen en bij wie een primaire percutane coronaire interventie (PCI) was gedaan, waarbij ten minste
een stent was geplaatst. We excludeerden patiënten die
jonger waren dan 18 jaar, zwanger waren, geen Engels of
Nederlands spraken of het consentformulier niet wilden
tekenen.
Geïncludeerde patiënten verdeelden we at random in
gelijke mate over The Box, ‘de interventie’, en reguliere
follow-up. Reguliere follow-up bestond uit 4 ‘fysieke’
polikliniekbezoeken (1, 3, 6 en 12 maanden na het AMI).
Bij elk polibezoek werd een elektrocardiogram (ecg) gemaakt en de bloeddruk gemeten. Na 3 maanden werd een
stress-echocardiogram gemaakt en na 6 en 12 maanden
volgde een trans-thoracaal echocardiogram. Bij inclusie
van een patiënt brachten we diens huisarts schriftelijk op
de hoogte van de onderzoeksdeelname.
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WAT IS BEKEND?
■ E-health is een relatief nieuw begrip, maar omvat grofweg de inzet van informatietechnologie in de zorg.
■ E-health is reeds bewezen effectief in de hartrevalidatie.
WAT IS NIEUW?
■ De poliklinische follow-up van myocardinfarctpatiënten
in de vorm van e-health laat geen verschil in klinische
(surrogaat)uitkomsten zien.
■ De patiënttevredenheid is vergelijkbaar met reguliere
follow-up.
■ E-health kan logistiek worden geïmplementeerd in de
poliklinische follow-up van myocardinfarctpatiënten.

The Box
In de interventiegroep werden de 1- en 6-maandelijkse controles vervangen door videoconsulten. Bij een videoconsult werd
de patiënt via een videoconferencingsysteem opgebeld. Dankzij een webcam die ook geluid kan opnemen kunnen de patiënt
en de arts elkaar daarbij op het beeldscherm zien en via de
geluidsinstallatie van de computer horen. Patiënten konden via

dit systeem op alle plekken met een internetaansluiting contact
zoeken. Verder ontvingen deze patiënten The Box.
The Box is een doos waarin 4 apparaten zitten die met een
smartphone compatibel zijn: een bloeddrukmeter, weegschaal,
stappenteller (Withings©) en een ecg-apparaat dat een ritme
strook kan maken (Kardia©, AliveCor Inc.). De bloeddrukmeter maakt gebruik van de oscillometrietechniek voor het
meten van de bloeddruk. Het resultaat van de meting wordt
vervolgens opgeslagen op het account van de patiënt, die het
resultaat ook meteen in de app op zijn smartphone kan zien.
Het ecg-apparaat heeft ongeveer de grootte van een creditcard
en beschikt over 2 elektroden. Om een ritmestrook te maken,
plaatst de patiënt 2 vingers van de linkerhand op de linker
elektrode en 2 vingers van de rechterhand op de rechter elektrode. De patiënt kan de ritmestrook vervolgens real time op
het scherm van zijn smartphone zien.
We vroegen de patiënten om enkele keren per week een
ecg te maken, en hun bloeddruk en gewicht te meten. Ook
verzochten we hen om bij klachten een ecg te maken en de
bloeddruk te meten. De resultaten van de bloeddrukmetingen,
gewichtsmetingen en de stappenteller waren volledig geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD-Vision). De
patiënten stuurden een pdf van het ecg naar een e-mailadres
van het Hart Long Centrum.
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Een onderzoeker of verpleegkundig specialist controleerde
dagelijks de verkregen gegevens, beiden onder supervisie van
een cardioloog. De patiënten werd duidelijk gemaakt dat hun
gegevens slechts eenmaal per dag werden nagekeken en dat ze
bij spoedeisende klachten contact op moesten nemen met hun
huisarts, de huisartsenpost, het ziekenhuis of 112. De huisarts
kon de gegevens niet via het elektronisch patiëntendossier
raadplegen, maar wel inzien via de telefoon of het account van
de patiënt.
Uitkomsten
De primaire uitkomstmaat voor dit onderzoek was het aantal
patiënten met een goed ingestelde bloeddruk na 1 jaar (gedefinieerd als een systolische bloeddruk < 140 en een diastolische
bloeddruk < 90). De secundaire uitkomstmaat, patiënttevredenheid, maten we met de Patient Satisfaction Questionnaire.8 Deze
vragenlijst resulteert in een score tussen 0 (zeer ontevreden) en
100 (theoretisch perfect tevreden). De patiënttevredenheid over
The Box maten we met een eigen (ongevalideerde) vragenlijst.
Deze bestond uit 20 open en gesloten vragen, waarmee de
patiënt kon aangeven of de apparaten goed werkten en suggesties kon geven voor verbetering van het project. Verder hielden
we het aantal patiënten dat weigerde om deel te nemen bij (en
de redenen daarvoor). Tot slot registreerden we mortaliteit en
ziekenhuisopnamen voor cardiovasculaire ziektebeelden (myocardinfarct, hartfalen, ritmestoornissen of ischemische CVA’s).
Statistische analyse
We analyseerden de primaire en secundaire uitkomsten via
SPSS Statistical Software. De gegevens analyseerden we op
basis van het intention-to-treatprincipe. Verschillen in continue variabelen testten we via een mann-whitney-U-test en
het primaire eindpunt met een chikwadraattoets. Verschillen
in hospitalisaties testten we met een fisher-exacttest. Een alfa
< 0,05 beschouwden we als statistisch significant.
RESULTATEN
Patiënten
In totaal benaderden we 275 patiënten voor onderzoeksdeelname, waarmee de trial een deelnemerspercentage van 73%
had. De gemiddelde leeftijd was 65 jaar en 64% was man. De
hoofdreden om deelname te weigeren was dat patiënten bang
waren te veel met hun ziekte geconfronteerd te worden. Pa
tiënten hadden ook moeite met de technologie (33%), wilden
de follow-up in een ander ziekenhuis doen (8%) of gaven
een andere reden op (15%). Van de weigeraars gaf 4% geen
reden.
We includeerden 200 patiënten (mediane leeftijd 59,7 jaar),
van wie 156 mannen (78%). Tussen beide groepen waren er
geen substantiële verschillen in baseline-kenmerken [online
tabel 1]. Van de 200 patiënten ontbrak bij 24 de follow-up.
Vier patiënten overleden tijdens onderzoeksdeelname (2 in
beide groepen). Twintig patiënten waren lost-to-follow-up
(12 patiënten in de interventiegroep en 8 in de controlegroep).

Tabel 3
Mortaliteit en niet-fatale cardiovasculaire gebeurtenissen

Mortaliteit door alle oorzaken (n, %)
Terugkerend myocardinfarct (n, %)
Hospitalisatie voor hartfalen (n, %)
Electieve revascularisatie (n, %)
Reanimatie buiten het ziekenhuis (n, %)

Interventie
(n = 100)

Controle
(n = 100)

P-waarde

2 (2)
2 (2)
0 (0)
4 (4)
2 (2)

2 (2)
2 (2)
1 (1)
9 (9)
0 (0)

p = 1,00
p = 0,621
p = 1,00
p = 0,568
p = 0,497

Primaire uitkomstmaat
In de interventiegroep had 79% van alle patiënten na 12
maanden een gereguleerde bloeddruk. In de controlegroep
gold dat voor 76% van de patiënten. Dit verschil was niet
statistisch significant (p = 0,64).
Patiënttevredenheid
We zagen geen verschillen in patiënttevredenheid. De gemiddelde scores (standaarddeviatie) voor algehele patiënttevredenheid
(Patient Satisfactory Questionnaire) waren in de interventiegroep 82,6 (14,1) en in de controlegroep 82,0 (15,1). Andere
domeinen waren interpersoonlijk (respectievelijk 86,9 (13,2) en
86,9 (14,4)), communicatie (respectievelijk 83,4 (13,5) en 85,2
(14,6)) en technische kwaliteit (respectievelijk 83,6 (12,4) en
82,8 (13,7)). Alle scores en p-waarden staan in [online tabel 2].
De verschillen waren niet significant.
Patiënttevredenheid in de interventiegroep alleen
Van de patiënten in de interventiegroep was 90% tevreden
met The Box. In totaal was 80% van de patiënten tevreden met
het videoconsult. Patiënten die niet tevreden waren noemden
daarvoor vooral technische problemen als primaire reden. Tot
slot gaf 93% aan tevreden te zijn met de extra controle door
het ziekenhuis en zei 96% het te waardeerden dat ze hun eigen
gezondheidsgegevens konden inzien.
Ziekenhuisopnamen
In totaal noteerden we tijdens de trial 20 ziekenhuisopnamen
(8 in de interventiegroep en 12 in de controlegroep [tabel 3].
Deze verschillen waren statistisch niet significant.
BESCHOUWING
Een belangrijke bevinding van dit gerandomiseerde onderzoek naar e-health was dat er tussen de interventie- en de
controlegroep geen verschillen waren in klinische (surrogaat)
uitkomsten en patiënttevredenheid. De overgrote meerderheid
van de patiënten accepteerde de nieuwe technologie.
Dit haalbaarheidsonderzoek leerde ons een paar dingen over
de inzet van e-health. Populaire literatuur ziet e-health de
laatste jaren vaak als een vorm van zorg die de kwaliteit en patiënttevredenheid tegen lagere kosten vergroten, onder andere
door patiënten beter te informeren.9 Hoewel dit vrij algemene
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claims zijn, ondersteunen de resultaten van dit onderzoek wel
een deel daarvan. Ten eerste waren de patiënten goed in staat
om bloeddruk, ecg en gewicht te meten, en deze gegevens
naar het ziekenhuis te sturen. Ten tweede waren de patiënten
tevreden over het digitale spreekuur. In een populatie waarin meer dan de helft van de patiënten (nog) werkt, kan zo’n
spreekuur ook de maatschappelijke kosten verlagen. Tot slot
liet ons onderzoek zien dat de uitkomsten voor beide groepen
vergelijkbaar waren.
Het betreft hier een onderzoek in 1 centrum, in een geselecteerde hartinfarctpopulatie. Het is algemeen bekend dat
patiënten die deelnemen aan een RCT vaker man en veelal
jonger zijn dan de gemiddelde patiënt. Bij onze RCT zien
we inderdaad dat de gemiddelde populatie iets jonger is dan
de gemiddelde hartinfarctpopulatie (respectievelijk 59 en 63
jaar). Ook ligt het percentage mannen iets hoger (respectievelijk 78% en 73%). Het is onduidelijk of dit effect komt door
de inhoud van onze interventie of door de opzet ervan. We
moeten daarbij vermelden dat 78% bij aanvang geen ervaring
had met e-health. Mocht er selectiebias zijn opgetreden, dan
zal het effect op de externe validiteit van het onderzoek gering
zijn. Onderzoek is nodig om hierover meer zekerheid te krijgen. Verder zal gekeken moeten worden of onze interventie
kostenbesparend is.

samenwerking tussen huisarts en cardioloog makkelijker kan
worden geïntensiveerd.

Samenwerking tussen huisarts en cardioloog
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een tertiair centrum
met een faciliteit voor het uitvoeren van primaire en electieve
dotterprocedures. Volgens het protocol moeten cardiologen
patiënten tot een jaar volgen, om hen vervolgens, zo mogelijk, terug te verwijzen naar de huisarts. Omdat gevallen
waarbij een cardioloog een patiënt eerder naar de eerste lijn
terugverwees buiten het bestek van ons onderzoek vielen,
hebben we daar niet naar gekeken. De infrastructuur die
noodzakelijk was voor dit e-health-project zou echter wel
kunnen bijdragen aan het integreren van de eerste en tweede
lijn bij de behandeling van post-AMI-patiënten. Wanneer
cardiologen gegevens delen met huisartsen kunnen deze
laatsten in een eerdere fase worden betrokken bij cardiovasculair risicomanagement. Daarnaast kan digitale technologie intercollegiale consultvoering bevorderen, waarmee de

6. Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C,
Bueno H, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment
elevation: The Task Force for the management of acute myocardial
infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the
European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2018;39:119-77.
7. Treskes RW, Van Winden LA, Van Keulen N, Atsma DE, Van der
Velde ET, Van den Akker-van Marle E, et al. Using smart technology to improve outcomes in myocardial infarction patients:
rationale and design of a protocol for a randomized controlled
trial, The Box. JMIR Res Protoc 2017;6:e186.
8. Ware JE Jr, Snyder MK, Wright WR, Davies AR. Defining and
measuring patient satisfaction with medical care. Eval Program
Plann 1983;6:247-63.
9. Topol E. The creative destruction of medicine: how the digital
revolution will create better health care. New York: Basic Books,
2011.

Lees ook: ‘Onderzoek naar The Box “stevit”’ van Nicole
van Hattem. Huisarts Wet 2020;63(12):100. DOI:10.1007/
s12445-020-0875-2.
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CONCLUSIE
De follow-up van patiënten na een acuut myocardinfarct met
e-health volgens het voorgestelde protocol hangt niet samen
met inferieure klinische uitkomsten of een lagere patiënttevredenheid. Daarmee vormt e-health een bruikbaar alternatief
voor fysieke polikliniekbezoeken bij het leveren van poliklinische zorg in deze patiëntpopulatie. ■
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Onderzoek

Internettherapie voor insomnie
biedt kansen voor betere zorg
Tanja van der Zweerde, Jaap Lancee, Annemieke van Straten

Chronisch slechte slapers hebben baat bij cognitieve gedragstherapie, alleen is die helaas zelden
beschikbaar. Een goed alternatief vormt i-Sleep, een internettherapie onder begeleiding van
een POH-ggz. Deze behandeling kan tot een sterke afname van de ernst van insomnieklachten
leiden. Patiënten, huisartsen en POH’s-ggz blijken bijzonder enthousiast over deze methode.
Volgens de DSM-5-definitie is er sprake van insomnie bij
ontevredenheid met de slaap, moeite met in slaap vallen,
moeite met doorslapen en/of te vroeg wakker worden,
en niet meer inslapen. Gebeurt dit minimaal 3 nachten
per week, 3 maanden of langer en is het functioneren
overdag significant verminderd, dan krijgt de patiënt de
diagnose insomnie.1 Met een prevalentie van 7 tot 10%
in de algemene populatie is insomnie de op 1 na meest
voorkomende psychische stoornis.2 Vermoeidheid en
slaapproblemen staan op respectievelijk nummer 1 en 3
van meest gehoorde klachten in de huisartsenpraktijk –
naar schatting lijdt zo’n 30% van de huisartspatiënten aan
slapeloosheid.3,4 Insomnie verhoogt het risico op andere
psychische en medische comorbide problemen, zoals
depressie of cardiovasculaire ziekten.5 Behandeling is dus
van groot belang. Gelukkig is er een effectieve, veelvuldig
onderzochte behandeling: cognitieve gedragstherapie
voor insomnie (CGT-I). CGT-I bestaat uit gedragsmatige
adviezen en cognitieve therapie gericht op niet-helpende
gedachten. Daarnaast heeft CGT-I een aantal slaapspecifieke elementen [tabel 1]. CGT-I leidt tot een vermindering van insomnieklachten, met aanzienlijke effectgroottes.6 De langetermijneffecten van CGT-I zijn beter dan
die van slaapmedicatie, CGT-I kent minder bijwerkingen
en is de aanbevolen behandeling volgens (inter)nationale
richtlijnen, waaronder de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen.7,8 Ook in de huisartsenpraktijk
blijkt CGT-I insomnieklachten significant te verminderen.9 Helaas blijft medicatie populair: 60% van nieuwe in-

Dit is een bewerkte vertaling van Van der Zweerde T, Lancee J, Slottje P, Bosmans
JE, Van Someren EJ, Van Straten A, Nurse-guided internet-delivered cognitive
behavioral therapy for insomnia in general practice: results from a pragmatic
randomized clinical trial. Psychother Psychosom 2020;89:174-84. Publicatie
gebeurt met toestemming.

somniepatiënten krijgt een slaapmiddel.10 Huisartsen zien
het belang van CGT-I, maar ontberen de tijd en expertise,
en er is een groot tekort aan CGT-I-therapeuten om naar
door te verwijzen.11
Internet-CGT-I biedt een oplossing: door CGT-I online
aan te bieden onder begeleiding van een POH-ggz kunnen huisartsen de behandeling voor insomnie verbeteren. Internet-CGT-I kan de patiënt thuis zelf doorlopen,
in zijn of haar eigen tijd. De POH-ggz geeft online
begeleiding, ook op een zelfgekozen moment, in kortere
tijd dan een face-to-face CGT-I-behandeling. Dit maakt
de behandeling flexibel en toegankelijk. Begeleide internet-CGT-I is even effectief als face-to-face CGT-I.12-14
De vraag is of dit ook in de huisartsenpopulatie werkt.
Wij onderzochten of internet-CGT-I ook effectief is
binnen de reguliere huisartsenpraktijk en hebben deze
behandeling vergeleken met de gebruikelijke zorg.
METHODE
We nodigden volwassen patiënten van 15 huisartsenpraktijken uit om deel te nemen, via folders in wachtkamers,
op advies van huisartsen of POH’s-ggz, en door patiënten
met insomnieklachten een uitnodigingsbrief te sturen.
Alle insomniepatiënten konden meedoen, mits zij toegang
tot internet hadden en het Nederlands voldoende meester
waren. Wel keken we eerst of patiënten geen slaapapneu hadden, zwanger waren, borstvoeding gaven of in
ploegendiensten werkten, en of er sprake was van ernstige
psychotische klachten of suïcidaliteit. POH’s-ggz kregen
een training van 1,5 uur om de begeleiding (feedback op
het slaapdagboek en invuloefeningen, ondersteuning en
motivering) te geven [kader Training van de POH-ggz].
Protocol
Het volledige onderzoeksprotocol is elders te vinden.15 De
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WAT IS BEKEND?
■ Slaapmedicatie helpt slaapproblemen op de korte
termijn te verbeteren, maar kent vervelende bijwerkingen en risico’s, onder andere op verslaving.
■ Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor insomnie, ook in online vorm.
WAT IS NIEUW?
■ Online CGT voor insomnie kan effectief worden ingezet in de huisartsenpraktijk.
■ POH’s-ggz kunnen deze internettherapie na een
korte training adequaat begeleiden.

sterdam verleende toestemming voor dit onderzoek (registratienummer 2015/258). Vanwege een traag verlopende inclusie
voerden we 2 veranderingen in het protocol door. De wervingsstrategie breidden we uit door patiënten aan te schrijven
die zich het afgelopen jaar met slaapklachten meldden. Het
exclusiecriterium voor psychologische behandeling verruimden we: we sloten alleen patiënten uit die op dat moment in
behandeling waren.
De behandeling
De internettherapie i-Sleep (www.i-sleep.nl) bestaat uit 5
online lessen CGT-I [tabel 1] en werd ondersteund door
POH’s-ggz. De huisartsen konden patiënten in de interventiegroep naar eigen inzicht aanvullende gebruikelijke zorg
verlenen (bijvoorbeeld medicatie, slaaphygiëneadviezen).
Gebruikelijke zorg
De huisartsen waren vrij om patiënten in de controlegroep
zorg te bieden zoals zij dat gewoonlijk doen. Voorafgaand

aan het onderzoek kregen de deelnemende huisartsen de
NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen aangereikt.8 Er was geen overige interferentie met geboden zorg. We
stelden de deelnemende huisartsen op de hoogte van randomisatie-uitkomsten. Controlegroeppatiënten kregen na 6
maanden alsnog i-Sleep aangeboden – 57% ging hierop in.
Randomisatie
Een onafhankelijke onderzoeker voerde de randomisatie uit.
We creëerden randomisatielijsten per POH-ggz, in random
sequence blocks van 2, 4 of 6, gestratificeerd naar gebruik van
medicatie. De primaire onderzoeker (TZ) stelde de huisarts,
patiënt en POH-ggz van de uitkomst op de hoogte. Blindering
van deelnemers, huisartsen en POH’s-ggz was gezien de aard
van de interventie- en controlegroep niet mogelijk.
Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was de Insomnia Severity Index,
die bestaat uit 7 items op een 5-puntslikertschaal (0 = geheel niet; 4 = zeer ernstig; totaalscore 0-28; beschikbaar via
www.slaapstraat.nl/bibliotheek).16 Bij een score van boven de
11 spreken we van klinische insomnie.16 Secondaire uitkomstmaten waren verschillende slaapdagboekmaten, depressie- en
angstklachten, het dagelijks functioneren, vermoeidheid en
slaapmedicatie (zie het protocol voor de details).15
RESULTATEN
Steekproef
In totaal meldden 269 patiënten zich voor deelname, van wie er
84 zelf van deelname afzagen en we er 51 excludeerden [online
tabel 2]. Uiteindelijk deden 134 patiënten aan het onderzoek
mee (69 in de interventiegroep en 65 in de controlegroep),
met een gemiddelde leeftijd van 50,6 jaar (sd = 15,9); 65% was
vrouw en 87% geboren in Nederland. De meerderheid was
hoogopgeleid (69%). Op de voormeting scoorden deelnemers

Tabel 1
Online cognitieve gedragstherapie voor insomnie
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Sessie

Inhoud

1. Psycho-educatie en leefstijladvies

Kenmerken gezonde slaap en verstoorde slaap.
Slaapbevorderende slaaphygiëneadviezen (onder andere beweging, slaapkamer, cafeïne, alcohol).

2. Stimuluscontrol (SC)- en slaaprestrictie-therapie (SRT)

SC: slaapkamer wordt alleen gebruikt voor slaap (met uitzondering van seksuele activiteit) om de associatie tussen
bed en slaap te versterken. Bij > 15 minuten wakker liggen: patiënt uit bed.
SRT: inkorten van de tijd in bed tot gemiddelde slaapduur, om slaapdruk te verhogen. Bij goed effect wordt de tijd in
bed stapsgewijs weer uitgebreid tot voldoende slaap wordt ervaren.

3. Piekeren en ontspanning

Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen.
Oefeningen gericht op het verminderen van piekeren (bijvoorbeeld dagelijks bijhouden van een ‘piekerschrift’, een
gepland piekerkwartier).

4. Cognitieve therapie

Uitdagen van niet-helpende gedachten die patiënten hebben over slaap met behulp van registratieschema’s.

5. Samenvatting en terugvalpreventie

Samenvatting van de verkregen informatie.
Identificatie van de meest behulpzame adviezen.
Formulering terugvalpreventieplan: wat kan de patiënt doen wanneer de slaapklachten terugkeert?
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gemiddeld 18,9 op de Insomnia Severity Index, matig ernstige
insomnie).16 Zo’n 12% rapporteerde subklinische insomnieklachten (Insomnia Severity Index-score 11-14), 60% matig
ernstige insomnie (Insomnia Severity Index-score 15-21) en
28% ernstige insomnie (Insomnia Severity Index-score 22-28).
Een derde van de interventiegroep en 39% van de controlegroep gebruikte voorafgaand aan het onderzoek slaapmedicatie.
POH-ggz
De POH’s-ggz (n = 20) hadden meestal een universitair diploma (63%) of waren psychiatrisch verpleegkundige (hbo, 38%),
waren gemiddeld 51 jaar (sd = 11, spreiding 32-64 jaar), met
gemiddeld 7 jaar werkervaring (sd = 5, spreiding 0,5-15 jaar).
De meesten hadden ervaring met e-health (77%). POH’s-ggz
waren tussen 5 tot 20 minuten kwijt aan feedback, per patiënt,
per les.
Behandeleffecten
Primaire uitkomstmaat: de Insomnia Severity Index
Patiënten die i-Sleep volgden, lieten een sterkere afname zien
van insomnieklachten dan controlepatiënten (intention-totreatanalyse: Cohen’s d = 1,66; p < 0,001; zeer groot effect).17
Dit effect hield ook stand bij follow-upmetingen bij 26 weken
(in vergelijking met de controlegroep; intention-to-treat
Cohen’s d = 1,02; p = 0,002; groot effect) en na een jaar (ongecontroleerd; de controlegroep kreeg in de tussentijd een
behandeling).17
Secundaire uitkomstmaten
i-Sleep-deelnemers rapporteerden direct na behandeling een
sterkere afname van de depressieve klachten en lieten verbeteringen zien in verschillende slaapdagboekmaten (onder
andere tijd wakker in bed en subjectieve slaapkwaliteit). Na
26 weken zagen we dat de totale slaaptijd onder i-Sleep-deel-

TRAINING VAN DE POH-GGZ

∫ Ongeveer 60 minuten een-op-een uitleg met een
∫
∫

∫
∫
∫

PowerPoint-presentatie over gezonde en verstoorde
slaap, CGT-I en de i-Sleep-behandeling.
Ongeveer 30 minuten demonstratie van de
i-Sleep-online module op het Minddistrict-platform.
Behandelen van een fictieve oefenpatiënt (doornemen van de antwoorden van de patiënt, leveren van
feedback op de patiënt), waarop de POH feedback
krijgt van de onderzoeker.
Handleiding Feedback geven (pdf), inclusief een
voorbeeldcasus van een insomniepatiënt.
Handleiding Technische aspecten van het gebruik van
de i-Sleep-online module.
Gedurende het onderzoek: een-op-een supervisie, en
zo nodig vraag en antwoord met primaire onderzoeker (TZ).

nemers toenam en dat slaapefficiëntie (percentage geslapen
van totale tijd in bed) verbeterde.
Bij de start van het onderzoek was er geen verschil in slaapmedicatiegebruik tussen de condities (33% versus 39%; p = 0,54),
wat ook direct na de behandeling niet het geval was (20%
versus 23%; p = 0,96). Na 26 weken gebruikten controlegroeppatiënten twee keer zo vaak medicatie (29%) dan de i-Sleepgroep (13%). Hoewel deze afname niet statistisch significant
is, is het een opvallende bevinding.
Klinische relevantie
Patiënten die de i-Sleep-behandeling ondergingen, rapporteerden vaker klinisch significante verbetering van de insomnieklachten (afname Insomnia Severity Index-score ≥ 8 punten)
dan controlegroeppatiënten (na behandeling: 56% tegen 12%;
bij 26 weken: 46% tegen 11%). In de interventiegroep voldeed
65% na behandeling niet langer aan de criteria van een insomniestoornis, tegenover 5% in de controlegroep.
BESCHOUWING
Patiënten die met insomnieklachten bij hun huisarts komen,
zijn gebaat bij inzet van internet-CGT-I. De POH-ggz in de
huisartsenpraktijk is uitstekend in staat om patiënten hierbij
te begeleiden. De zeer grote effecten op insomnieklachten zijn
ook van belang met het oog op de preventie van andere klachten waarvoor insomnie een risicofactor vormt, zoals depressie-, angst- en ook cardiovasculaire klachten.17,18
Het effect op slaapefficiëntie op post-test kan een direct
gevolg zijn van de slaaprestrictie zelf (dat wil zeggen directe
manipulatie van de tijd in bed). Dit duidt op minder ongewild
wakker liggen in bed en is zodoende erg belangrijk voor de
beleving van de slaap. De winst van de behandeling lijkt niet
zozeer te zitten in meer slaap (gezien de beperkte toename van
de totale slaaptijd, gemiddeld zo’n 30 minuten), als wel in een
verbetering in de beleving van slaap en minder gefrustreerd
wakker liggen.
De behandeleffecten zijn mogelijk beïnvloed doordat de
CGT-I-training aan POH’s-ggz ook effect had op de behandeling van controlegroeppatiënten. Randomisatie
op praktijkniveau had dit kunnen voorkomen. Voor ons
onderzoek had dit echter niet de voorkeur omdat er tussen
interventiepraktijken en controlepraktijken mogelijk verschillen waren in betrokkenheid, enthousiasme en daarmee inclusie. Daarom hebben we huisartsen en POH’s-ggz
binnen alle deelnemende praktijken dezelfde informatie en
training willen geven. Ook representeert de steekproef van
huisartsenpraktijken mogelijk niet de algehele populatie in
Nederland: wellicht zijn ze bovengemiddelde geïnteresseerd
in slaapklachten. We hopen dit deels te hebben ondervangen
door samen te werken met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH). De deelnemende praktijken zijn
weliswaar zeer geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek, maar niet specifiek in slaap. Om de representativiteit te
verhogen zochten we naast de ANH-praktijken (regio Amsterdam) praktijken in andere regio’s. Daarnaast bestond de
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Begeleide cognitieve gedragstherapie via internet helpt slaapklachten verminderen. 

huidige steekproef voornamelijk uit hoogopgeleide patiënten
van Nederlandse afkomst. Er is vervolgonderzoek nodig
met een meer representatieve steekproef. Hoewel meer
onderzoek nodig is naar de effecten van i-Sleep op psychische klachten en het dagelijks functioneren (effecten die ons
onderzoek niet vond, maar andere onderzoeken vaak wel),
biedt de behandeling een belangrijke kans om de kwaliteit
van de insomniezorg te verhogen.19
Patiënten, huisartsen en POH’s-ggz waren erg enthousiast
over de i-Sleep-methode. Bij implementatie verwachten we
dat het animo voor de module groter zal zijn dan tijdens dit
onderzoek het geval was vanwege de belasting die deelname
aan het onderzoek voor patiënten met zich meebracht. Binnen de interventiegroep voltooide 68% de volledige interventie, meer dan vaak het geval is bij online behandelingen voor
insomnie.20
De i-Sleep-behandeling is beschikbaar via Minddistrict
(www.minddistrict.nl) en daarnaast in boekvorm. De boekjes
kunnen besteld worden bij de auteurs of kunnen gratis worden
gedownload via www.i-sleep.nl. De inzet van een behandeling
als i-Sleep maakt het mogelijk om patiënten binnen de huisartsenpraktijk snel en op een flexibele manier te helpen, in lijn
met de NHG-Standaard Slaap en slaapmiddelen, die cognitieve gedragstherapie adviseert bij slapeloosheid. Zo kan de zorg
voor insomniepatiënten worden verbeterd.8
CONCLUSIE
Begeleide internet-CGT-I vermindert insomnieklachten in de
reguliere huisartsenpraktijk. Het streven is om de behandeling
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beschikbaar te maken via diverse online providers en slaapcentra en om een online training te ontwikkelen voor hulpverleners over insomnie en CGT-I. ■
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Beschouwing

E-health bij SOLK: meerwaarde
voor de huisartsenpraktijk?
Anne van Gils, Denise Hanssen, Tim olde Hartman, Judith Rosmalen

Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Door hun
brede blik en de vaak langdurige behandelrelatie met deze
patiënten zijn zij bij uitstek geschikt voor de zorg voor
deze groep patiënten. Het blijkt echter lastig om de in de
NHG-Standaard SOLK en de SOLK-zorgstandaard geadviseerde werkwijze in de praktijk te implementeren. E-health-
toepassingen gericht op SOLK kunnen daarbij ondersteunen. In deze beschouwing beschrijven we de bevindingen
uit een proefschrift over deze toepassingen en plaatsen we
deze in de context van bestaande literatuur.
Foto: Nedap Healthcare

SOLK – EEN LASTIGE KERNTAAK VOOR DE HUISARTS
In 2013 verscheen de NHG-Standaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en in 2018 volgde de SOLK-Zorgstandaard.1,2 Deze standaarden beschrijven
de inhoud en vorm van de zorg voor patiënten met SOLK.
De behandeling en begeleiding van deze patiënten komen
het best tot hun recht wanneer deze persoonsgericht en medisch-generalistisch zijn. Daarbij zijn continuïteit van zorg
en inzicht in de context van de patiënt van groot belang.1 De
NHG-Standaard adviseert, uitgaande van afgeronde adequate
somatische diagnostiek, een klachtenexploratie die is gericht
op de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en
sociale (SCEGS) klachtdimensies en een vaststelling van de
ernst van de SOLK. Bij milde SOLK moeten de huisarts en
de patiënt tot een gezamenlijke probleemdefinitie komen,
waarna de huisarts voorlichting en een concreet advies geeft,
en een tijdcontingent plan formuleert met bijbehorende
periodieke controles. Bij matig-ernstige SOLK luidt het
advies samen te werken of te verwijzen binnen de eerste lijn,
en bij ernstige SOLK volgt verwijzing naar multidisciplinaire
teams.
Een recent onderzoek van elektronische patiëntendossiers
van 30 huisartsenpraktijken zet vraagtekens bij de wijze
waarop huisartsen de NHG-Standaard volgen.3 Zo zouden
ze meer medicatie voorschrijven dan wordt geadviseerd, en
bevatten dossiers maar zelden een SCEGS-profiel (3,5%), een
gedeelde probleemdefinitie (0,4%) of een tijdcontingent plan
(0,1%), en verwijzen huisartsen nauwelijks naar een psycholoog (0,5%) of een psychiater (0,1%).3 Bedenk hierbij wel dat
deze cijfers zijn gebaseerd op wat huisartsen registreren en

niet noodzakelijkerwijs op wat ze daadwerkelijk doen. Uit een
recente analyse van videoregistraties van 39 huisartsconsulten bleek dat de betrokken huisartsen veelal oppervlakkige
verklaringen voor de klachten en weinig concrete adviezen
gaven, en dat de communicatie ambivalent van aard was (de
huisartsen gaven adviezen die ze tegelijkertijd leken te betwijfelen).4,5
Kortom, het lijkt erop dat huisartsen worstelen met het implementeren van de NHG-Standaard SOLK. In deze beschouwing bespreken wij hoe e-health-toepassingen de implementatie van zorg volgens de NHG-Standaard kunnen faciliteren.
Daarbij baseren we ons op het proefschrift dat hierover verscheen.6 We doen dat aan de hand van 3 obstakels in de zorg
voor patiënten met SOLK [tabel]: communicatieproblemen,
de heterogeniteit van de patiëntenpopulatie en het relatieve
gebrek aan concrete handvatten in de standaarden. We leggen
daarbij uit hoe de mede in het promotieonderzoek ontwikkelde e-health-toepassing Grip kan helpen bij het ontwikkelen
van een persoonsgerichte benadering van SOLK-patiënten, en
plaatsen deze in de context van bestaande literatuur.
E-LEARNING VOOR VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE
Communicatieproblemen tussen patiënten en zorgverleners
lijken SOLK in stand te houden. Veel zorgverleners vinden het
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■ De NHG-Standaard Somatisch onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten (SOLK) en de SOLK-zorgstandaard
worden nog onvoldoende geïmplementeerd.
■ E-health kan de implementatie van deze standaarden
ondersteunen door huisartsen en poh-ggz handvatten te
geven via training en ondersteunende toepassingen.
■ Een interprofessionele e-learning vergroot de kennis en
de vaardigheden van huisartsen en andere zorgverleners
die zijn betrokken bij de zorg voor patiënten met SOLK.
■ De e-health-toepassing Grip kan gepersonaliseerde zorg
voor patiënten met SOLK faciliteren.

lastig om te communiceren met patiënten met SOLK – vooroordelen over deze patiënten lijken hierbij een rol te spelen.7-9
Huisartsen hebben vaak moeite met het geven van een goede
uitleg, negeren psychosociale cues en communiceren onvoldoende persoonsgericht.10-13 Uit een recent onderzoek, waarin
huisartsen met behulp van video-opnamen reflecteerden op
hun consulten met SOLK-patiënten, kwamen verbeterpunten
naar voren: het exploreren van psychosociale aspecten, het
structureren van het consult en het verbeteren van de persoonsgerichte communicatie.14 Bij matige en ernstige klachten
adviseert de NHG-Standaard samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners en voor persoonsgerichte communicatie
is het van belang dat zij een consistente benadering hanteren.
Wij ontwierpen een discipline-overstijgende cursus om
verschillende zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten,
poh-ggz, psychologen, enzovoort) te onderwijzen in een patiëntgerichte benadering van SOLK (www.elearningsolk.nl). De
betrokken disciplines werken daarbij vanuit gedeelde concepten en een gemeenschappelijke taal, zodat de patiënt een consistente uitleg krijgt. Wij kozen voor een vorm van e-learning,
zodat de verschillende zorgverleners zelf konden bepalen
wanneer en in welk tempo ze aan de lesstof wilden werken. De
e-learning is gebaseerd op prototypische SOLK-casussen die
eerder uit een focusgroeponderzoek naar voren kwamen: de
angstige patiënt, de ongelukkige patiënt, de passieve patiënt en
de gespannen patiënt.15 Deze casussen beschrijven geen elkaar
uitsluitende subgroepen, maar zijn gebaseerd op kenmerken
van patiënten die voor de huisarts het meest op de voorgrond

staan. Op basis van deze prototypische gevallen hebben we
fictieve consulten tussen huisarts en patiënt gefilmd, die de
basis vormen van een serie online opdrachten. De effectiviteit
van deze e-learning is niet formeel onderzocht en we weten
dus niet wat de meerwaarde is ten opzichte van andere cursussen. Uit een vragenlijst aan het einde van de cursus bleek
wel dat deelnemers erg tevreden waren over de cursus. Hun
vooruitgang op het gebied van kennis (door 83% na de cursus
ingeschat als adequaat) en vaardigheden (door 97% ingeschat
als verbeterd) beoordeelden zij tevens als zeer positief.16
UITLEG EN BEHANDELING OP MAAT
Tussen patiënten met SOLK bestaan grote verschillen in
klachteigenschappen (aard, aantal, duur en ernst) en in stand
houdende factoren. Daarom moeten zorgverleners eerst de
klachteigenschappen en mogelijk in stand houdende factoren
in kaart brengen. We hebben ervaren behandelaren gevraagd
welke in stand houdende factoren uitgevraagd zouden moeten
worden.17 Op basis van diepte-interviews met 12 ervaren zorgverleners, onder wie 3 huisartsen, hebben we een brede set van
99 in stand houdende factoren samengesteld. De relevantie
en compleetheid hiervan hebben we getoetst met hulp van 38
ervaren clinici. Deze factoren zijn vervolgens door 61 ervaren
clinici gesorteerd in betekenisvolle clusters, waarvan we de
validiteit hebben bevestigd met behulp van wetenschappelijke
literatuur.17 Zo is een lijst met somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale klachtdimensies tot stand gekomen. Voor deze domeinen hebben we geschikte vragenlijsten
gezocht, op basis waarvan we een online meetsysteem hebben
gebouwd.18 Dit meetsysteem is een van de onderdelen van de
e-health-toepassing Grip. Na aanmelding door de huisarts vult
de patiënt thuis vragenlijsten in, waarna Grip de antwoorden
vertaalt in een SCEGS-profiel, dat terug wordt gekoppeld
aan de huisarts. Dit profiel geeft een grafische weergave van
klachtdimensies die het meest relevant zijn voor deze specifieke patiënt [figuur]. De normwaarden hebben we verzameld
bij mensen die zich met lichamelijke klachten bij hun huisarts
meldden.19
Desgewenst kunnen patiënten ook worden uitgenodigd om
dagboeken in te vullen. Grip genereert dan automatisch een
online dagboek, dat is gepersonaliseerd op basis van eerdere
vragenlijstscores van de patiënt. Patiënten ontvangen een- of
meermaals per dag sms’jes, waarna ze de vragen over hun
klachten, beperkingen en factoren die daaraan mogelijk zijn

Tabel
Obstakels in de zorg voor patiënten met SOLK en de potentiële meerwaarde van e-health-toepassingen
Obstakel
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Oplossing

Communicatieproblemen tussen patiënten en
zorgverleners
Opleiden en trainen van zorgverleners

E-health-toepassing

Online cursus (e-learning) voor zorgverleners
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Grote diversiteit binnen de patiëntpopulatie

Weinig concrete handvatten in de standaarden

Beter zicht op individuele klachteigenschappen en
in stand houdende factoren
Online diagnostiek: rapporten gebaseerd op resultaten van online vragenlijsten en dagboeken

Ondersteuning bij het geven van concrete
gepersonaliseerde begeleiding
Begeleide online zelfhulpbehandeling, die auto
matisch gepersonaliseerd wordt

gerelateerd op hun smartphone kunnen invullen. Om de aard
van de relatie tussen klachten en in stand houdende factoren
op het niveau van de specifieke patiënt vast te stellen, maakt
Grip op basis van de netwerken van symptomen en in stand
houdende factoren een geautomatiseerde tijdreeksanalyse van
deze dagboekgegevens. Eerder onderzoek met deze methode
liet grote verschillen tussen personen zien met betrekking tot
bijvoorbeeld de invloed van stress op SOLK.20 De geanalyseerde dagboekgegevens worden vertaald in een rapport en
teruggekoppeld aan de huisarts.
Het doel van zowel het SCEGS-profiel als de dagboekanalyses
is om patiënten inzicht te bieden in de aard, het ontstaan en
het verloop van hun klachten. Doordat ze de vragenlijsten tevoren invullen worden ze aan het denken gezet en de resultaten maken een gerichter consult mogelijk. De huisarts kan zo
bepaalde dimensies verder uitdiepen en aansluiten bij de door
de patiënt gehanteerde taal. Zowel patiënten als zorgverleners
rapporteerden in een pilotonderzoek dat het SCEGS-profiel
tot nieuwe inzichten leidde. Zorgverleners vonden deze vorm
van online diagnostiek echter niet geschikt wanneer de taalvaardigheden van de patiënt beperkt waren en deze een lage
sociaaleconomische status had. Terwijl zorgverleners dikwijls
aannamen dat de patiënt de hoeveelheid vragenlijsten als
belastend zou beschouwen, bleek dat patiënten het zelf vaak
juist waardeerden dat hun klachten en de gevolgen daarvan
uitgebreid in kaart werden gebracht. Dit was anders voor het
dagboek, dat veel patiënten wel als te belastend ervoeren,
vooral vanwege het grote aantal metingen dat noodzakelijk is
om patronen vast te stellen.
Tijdens interviews met huisartsen kwam de vraag naar voren
hoe ze patiënten het best konden uitnodigen voor het samenstellen van een SCEGS-profiel. De suggestie dat SOLK
verband houden met een psychische oorzaak kunnen ze het
best vermijden. Het is beter om de aanhoudende lichamelijke klachten als ingang voor een gesprek te gebruiken, omdat
deze vaak grote gevolgen op alle SCEGS-dimensies hebben.
Huisartsen kunnen aangeven dat ze de klachten en hun
gevolgen beter willen begrijpen, en dat een online vragenlijst
daarbij kan helpen. Ze krijgen hiermee een beter beeld van de
momenten waarop de klachten optreden, welke gevolgen de
klachten voor het dagelijks leven hebben, en hoe de patiënt
denkt over en zich voelt in relatie tot de klachten en beperkingen. Omdat ze zo een groter inzicht in de klachten en hun
gevolgen hebben gekregen, zijn huisartsen samen met hun
patiënt beter in staat om te bepalen hoe deze laatste het best
geholpen kan worden.
ONLINE BEGELEIDE ZELFHULP VOOR CONCRETE HANDVATTEN
De NHG-Standaard SOLK adviseert huisartsen om de in stand
houdende factoren te bespreken die bij de klachtenexploratie
op de verschillende SCEGS-gebieden naar voren zijn gekomen,
en concrete en gerichte adviezen te geven.1 Uit een kwalitatieve
analyse van video-opnamen van consulten bleek echter dat
de adviezen van huisartsen vaak weinig concreet waren.5 We
keken hoe e-health-toepassingen hierbij kunnen ondersteu-

Figuur
Voorbeeld van een met behulp van Grip gegenereerd SCEGS-profiel.
Dit profiel geeft een grafische weergave van klachtdimensies die het
meest relevant zijn voor een specifieke patiënt.
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De lengte van de gekleurde lijnen weerspiegelt de score op de betreffende in stand houdende factor in verhouding tot de normpopulatie in de huisartsenpraktijk. Zie ook:
https://grip.health/pages/huisarts.

nen. We voerden een meta-analyse uit om te onderzoeken of
zelfhulpinterventies, die concrete adviezen aanbieden, effectief zijn bij SOLK. Deze meta-analyse liet zien dat zelfhulp de
ernst van SOLK sterker vermindert en de kwaliteit van leven
meer verbetert dan de gebruikelijke zorg of een wachtlijst.21 De
gevonden effectgroottes deden niet onder voor die van conventionele psychologische behandelingen voor SOLK. Daarom
ontwikkelden we een online, gepersonaliseerde en begeleide
zelfhulpinterventie voor patiënten met milde tot matig-ernstige SOLK in de eerste lijn.19 In de verschillende fases van dit
ontwikkelingsproces was een groot aantal zorgverleners en
patiënten betrokken, die hun ervaringen met SOLK en met
(verschillende versies van) de e-health-toepassing Grip deelden via focusgroepen, interviews en vragenlijsten.19
De zelfhulpinterventie selecteert op basis van het gegenereerde SCEGS-profiel [figuur] een set concrete oefeningen die
zijn toegesneden op de individuele patiënt. Wanneer bijvoorbeeld uit het gegenereerde SCEGS-profiel van een patiënt
blijkt dat deze zich vaak erg gespannen voelt, dan biedt Grip
specifieke ontspanningsoefeningen aan. Deze selectie kan de
zorgverlener desgewenst aanvullen met andere oefeningen
uit de database. De zorgverlener en de patiënt bepalen samen
de volgorde waarin de oefeningen worden aangeboden.
We hebben de input van 138 patiënten en 58 zorgverleners
gebruikt om een database met relevante oefeningen samen
te stellen.19 Deze oefeningen worden online aangeboden en
kunnen dan onder laagfrequente begeleiding van de pohdecember 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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ggz worden uitgevoerd. De effectiviteit van deze zelfhulpinterventie onderzoeken we momenteel in een pragmatische
gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT), die zich in de
inclusiefase bevindt.22
TOEGEVOEGDE WAARDE
E-health-toepassingen kunnen de zorg voor patiënten met
SOLK in de huisartsenpraktijk ondersteunen. Of de inzet
van e-health voor SOLK in de dagelijkse huisartsenpraktijk
ertoe leidt dat de NHG-Standaard beter wordt gevolgd is
nog onduidelijk. Essentieel voor de zorg voor patiënten met
SOLK blijven een persoonsgerichte aanpak en een goede
arts-patiëntrelatie. E-health kan hierbij helpen, maar zal het
arts-patiëntcontact nooit kunnen vervangen. Implementatie
in de huisartszorg is het meest kansrijk als deze e-health-
toepassingen flexibel en gebruiksvriendelijk zijn.23 Bij het
ontwikkelen van de e-health-toepassing Grip hebben we de
gebruikers bij het hele proces betrokken, om zo de toepasbaarheid in de klinische praktijk te vergroten. We denken
dat e-health een toegevoegde waarde heeft voor de zorg voor
SOLK-patiënten in de huisartsenpraktijk. ■
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Onderzoek

Hoe wenselijk is online inzage
in het medisch dossier door
patiënten?
Mariëtte Willems, Bart Brandenburg

Sinds 1 juli 2020 heeft iedere zorggebruiker in Nederland het recht zijn medische gegevens
elektronisch in te zien. Het stimuleringsprogramma OPEN helpt huisartsenpraktijken om dit
praktisch mogelijk te maken, onder andere met e-learning. In 2018 vond slechts 35% van de
huisartsen dit wenselijk, inmiddels is dat 63%. Van de praktijkmedewerkers zijn waarnemend
huisartsen het minst positief (55%), praktijkondersteuners somatiek zijn het positiefst (85%).
Deze cijfers komen naar voren uit een peiling onder ruim 22.000 huisartsen en praktijkmedewerkers die tussen maart en augustus 2020 een e-learning over online inzage volgden.

Sinds 1 juli 2020 heeft iedere zorggebruiker in Nederland
wettelijk het recht om zijn medische gegevens elektronisch in te zien en daar een afschrift van te krijgen.1,2 Om
invulling te geven aan dit recht hebben Patiëntenfederatie
Nederland en het NHG in 2017 de Richtlijn Online inzage
in het H-EPD door patiënt gepubliceerd.3 Op basis van
deze richtlijn hebben de LHV, het NHG en InEen het
stimuleringsprogramma OPEN opgezet.4 OPEN helpt
huisartsen het praktisch mogelijk te maken dat patiënten
hun medisch dossier online kunnen inzien. Patiënten krijgen online toegang tot bijvoorbeeld diagnoses, medicatie,
allergieën, laboratoriumuitslagen en de E- en P-regels van
het consultverslag. Het stimuleringsprogramma omvat
scholing, communicatie, regionale implementatie, het
landelijk regelen van de ICT-aanpassing in huisartsinformatiesystemen en een financiële tegemoetkoming voor
deelnemende praktijken. Het ministerie van VWS heeft
voor het project, dat tot 2023 loopt, 75 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, waarvan 46% voor de praktijken,
15% voor regionale organisatie, 12% voor ICT-aanpassingen en 9% voor het landelijk programmabureau. Een deel
van dit laatste budget wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Nederland volgt hiermee de wereldwijde trend dat patiënten online toegang krijgen tot hun elektronisch medisch
dossier.5 Voor de Nederlandse huisartsen is dat een grote
verandering. In 2018 bood een minderheid (29%) elektronisch inzage in delen van het medisch dossier en slechts 2%

bood inzage in het consultverslag. Een iets grotere minderheid (35%) vond online inzage in het dossier überhaupt
wenselijk en 16% vond inzage in de consultverslagen óók
wenselijk.6 Veel huisartsen maakten zich vooral zorgen over
de veiligheidsrisico’s en vreesden misinterpretaties door patiënten en (ongewenste) invloed op hun dossiervoering.5,6
Vraagstelling: vinden huisartsen en praktijkmedewerkers
online inzage in het medisch dossier anno 2020 wenselijk
en hebben we aanwijzingen voor factoren die de attitude
beïnvloeden?
METHODE
Nederlandse huisartsenpraktijken konden zich in 2019
inschrijven voor het project OPEN via 1 van de 56 coalities van regionale huisartsenorganisaties. Vijfennegentig
procent heeft dat gedaan. De deelnemende praktijken
committeerden zich aan de voorwaarden: online inzage
aanbieden, scholing hierover volgen en patiënten voorlichten over de online inzage. Praktijken die aan deze
voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een
vergoeding van € 2,83 per ingeschreven patiënt.
E-learning
Huisartsen en praktijkmedewerkers ontvingen vanaf
1 maart 2020 een uitnodiging voor een e-learning. Per
huisartsenpraktijk werden ten minste 1 huisarts, 1 praktijkassistent en indien aanwezig 1 praktijkondersteuner en 1
praktijkmanager geacht aan deze scholing deel te nemen.
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delen van het medisch dossier konden worden ingezien door
de patiënt. Aan de cursisten werden13 stellingen voorgelegd,
waarvan er 2 aan het eind van de scholing werden herhaald.
Per stelling konden de deelnemers op een 5-punts likertschaal
aangeven in hoeverre zij de uitspraak onderschreven.
Wij verzamelden de gegevens voor onze analyse tussen
1 maart en 25 augustus 2020. Onze hoofdanalyse betrof de
antwoorden die de cursisten aan het begin van de e-learning
gaven op de eerste stelling.

WAT IS BEKEND?
■ Sinds 1 juli 2020 heeft iedere zorggebruiker in Nederland wettelijk het recht zijn medische gegevens elektronisch in te zien.
■ Huisartsen stonden in 2018 gereserveerd tegenover dit
recht: slechts 35% achtte het wenselijk.
■ Inmiddels is 95% van de huisartsenpraktijken bezig
online inzage mogelijk te maken.
WAT IS NIEUW?
■ Van alle praktijkmedewerkers onderschrijft 76% de wenselijkheid van online inzage, voor huisartsen is dat 63%,
voor waarnemend huisartsen 55%.
■ Punten van aandacht zijn wettelijke vastlegging van het
patiëntgeheim en de begrijpelijkheid van het dossier
voor de patiënt.
■ Regionale verschillen in attitude suggereren dat regionale ondersteuning en resultaten van eerdere digitaliseringsprojecten van invloed zijn op de houding tegenover
online inzage.

Waarnemend huisartsen ontvingen de uitnodiging via de
LHV. Deelname blijft mogelijk tot 1 januari 2023.
De e-learning behandelde met name de juridische en maatschappelijke achtergrond van elektronische inzage en welke

‘Met wat ik nú weet over online inzage voor patiënten, vind ik dat het wenselijk is om dit in de
praktijk waar ik werk in te voeren’.
Antwoorden die aan het eind van de e-learning werden gegeven, hebben we niet meegenomen in de analyse.
Daarnaast keken we in dit onderzoek naar meningen over
diverse aspecten van online inzage door patiënten [figuur 2].
Online inzage in het dossier werd tot mei 2020 incidenteel
aangeboden aan patiënten als pilot in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Tussen mei en september 2020 hebben
alle huisartsinformatiesystemen de mogelijkheid van online
inzage voor patiënten geïmplementeerd.
RESULTATEN
Deelnemers
In totaal volgden 22.038 cursisten de e-learning. Zij deden dit
via 56 regionale coalities van 21 tot 233 huisartsenpraktijken.

Figuur 1
Reactie van deelnemers op de stelling dat online inzage wenselijk zou zijn
waarnemend huisarts (n = 571; 2,6%)
huisarts (n = 6572; 29,9%)
overig* (n = 652; 3,0%)
praktijkassistent (n = 7973; 36,3%)
physician assistant (n = 54; 0,2%)
praktijkmanager (n = 1302; 5,9%)
verpleegkundige/verpleegkundig specialist (n = 267; 1,2%)
praktijkondersteuner ggz (n = 688; 3,1%)
praktijkondersteuner somatiek (n = 3885; 17,7%)
totaal (n = 21964; 100%)
0%
helemaal mee eens

mee eens

20%

40%

niet mee eens en niet mee oneens

60%
niet mee eens

80%

100%

helemaal niet mee eens

*Bijvoorbeeld medewerkers van de ondersteunende regionale coalitie. Daarnaast zijn de categorieën verpleegkundige of verpleegkundig specialist en physician assistent in mei
2020 toegevoegd. Deze medewerkers hebben zich voor die tijd onder de categorie overig ingeschreven.
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Figuur 2
Meningen over diverse aspecten van online inzage door patiënten
Met een goed geïnformeerde patiënt heb je een beter gesprek.
Ik vind dat een mooie ontwikkeling. (n = 20.815)
Ik vind het belangrijk dat het patiëntgeheim wettelijk wordt vastgelegd.
(n = 21.127)
Ik verwacht dat online inzage in de praktijk waar ik werk gaat helpen om de
kwaliteit van het medicatiedossier van onze patiënten te verbeteren. (n = 20.819)
De patiënten in de praktijk waar ik werk zijn prima in staat om te beoordelen
of ze van online inzage gebruik kunnen en willen maken. (n = 21.463)
De meerderheid van de patiënten in de praktijk waar ik werk heeft straks
geen moeite om de informatie in hun medisch dossier te begrijpen. (n = 20.700)
Eigenlijk verandert er per 1 juli 2020 niet zo veel, want het inzagerecht is al
25 jaar bij wet geregeld. (n = 21.127)
0%

helemaal mee eens

mee eens

niet mee eens en niet mee oneens

Het aantal deelnemers per regionale coalitie varieerde van 49
tot 1016 (mediaan 335; eerste kwartiel 220,3; derde kwartiel
557,3). Gemiddeld waren er 2,9 cursisten per normpraktijk
van 2090 patiënten (mediaan 2,8); per regio varieerde dit
aantal van 1 tot 4. De LHV verstuurde apart uitnodigingen
voor de e-learning, zodat ook waarnemend huisartsen konden
deelnemen die niet aan een regionale huisartsenorganisatie
waren verbonden. Op deze uitnodiging reageerden 170 deelnemers, van wie 165 waarnemend huisarts. Het overgrote deel
van waarnemend huisartsen (71%) nam deel via de regionale
huisartsenorganisatie.
De wenselijkheid van online inzage door patiënten
In totaal 21.964 deelnemers reageerden op de stelling dat
online inzage wenselijk zou zijn [figuur 1]. Een ruime meerderheid (76%) was het er (helemaal) mee eens. De meningen
verschilden echter per functie: het minst positief waren de
waarnemend huisartsen (55%), het meest positief waren de
praktijkondersteuners somatiek (85%). Van de regulier gevestigde huisartsen was 64% het (helemaal) eens met de stelling.
Significante verschillen zagen we tussen waarnemend huisartsen en huisartsen, en tussen huisartsen en praktijkassistenten
(chikwadraattoets < 0,0001). Ook het verschil tussen praktijkassistenten en praktijkmanagers was significant (chikwadraattoets < 0,01). De antwoorden van praktijkmanagers
verschilden niet significant van die van de praktijkondersteuners somatiek.
De percentages deelnemers die het (helemaal) eens waren met
de stelling, waren redelijk normaal verdeeld over de regionale
coalities, met een gemiddelde van 75,4%, een mediaan van

20%

40%

niet mee eens

60%

80%

100%

helemaal niet mee eens

74,5% en een standaarddeviatie van 5,0%. Wel waren er
verschillen tussen de regionale coalities. In de coalitie met het
laagste percentage was 64,9% het eens met de stelling. Van de
194 deelnemers uit deze regio was 24% huisarts en 5% waarnemend huisarts. In de coalitie met het hoogste percentage
was 89,3% het eens met de stelling. Van de 215 deelnemers uit
deze regio was 40% huisarts en 0% waarnemend huisarts.
Andere aspecten van online inzage door patiënten
Op de overige tijdens de e-learning voorgelegde stellingen
reageerden meer dan 20.000 huisartsen en praktijkmedewerkers [figuur 2]. Bijna iedereen (96,4%) was het ermee eens dat
je met een goed geïnformeerde patiënt een beter gesprek hebt.
Ook onderschreef een grote meerderheid (89,6%) de stelling
dat het patiëntgeheim wettelijk moet worden vastgelegd. Veel
cursisten (77,4%) verwachtten dat het medicatiedossier kan
verbeteren door de online inzage en 60,8% dacht dat patiënten
goed zullen kunnen inschatten of ze gebruik willen maken van
online inzage.
Huisartsen en praktijkmedewerkers vrezen echter in meerder
heid dat hun patiënten moeite zullen hebben met het begrijpen van de informatie in het medisch dossier. Slechts een
minderheid (40,4%) onderschreef de stelling dat patiënten
daar geen moeite mee zullen hebben.
BESCHOUWING
Huisartsen en andere medewerkers van huisartsenpraktijken
staan er overwegend positief tegenover dat patiënten online
inzage krijgen in hun medisch dossier. Het merendeel (76%)
vindt het wenselijk om dat in de eigen praktijk aan te bieden.
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Nog steeds staan huisartsen er minder vaak positief tegenover
dan andere praktijkmedewerkers, maar toch is er een opmerkelijk verschil met de resultaten van de eHealth monitor 2018.6
In dat jaar vond slechts 35% van de huisartsen het wenselijk
om online inzage te bieden en wilde slechts 16% inzage bieden
in de consultverslagen. De groep huisartsen die ondervraagd
werd in de eHealth monitor (n = 324) was weliswaar niet helemaal vergelijkbaar met die in ons onderzoek (de leeftijdsgroep
35-49 jaar was ondervertegenwoordigd, de groep > 50 jaar
was oververtegenwoordigd), maar dat kan een dergelijk groot
verschil niet verklaren.6
Een belangrijk verschil is dat er anno 2020 belangrijke externe
motivatoren zijn voor huisartsen om hun attitude te veranderen. Het recht op elektronische inzage is wettelijk verankerd per 1 juli 2020 en praktijken ontvangen bij deelname
aan OPEN een financiële tegemoetkoming om daarmee te
starten. Daarbij neemt 95% van de huisartsenpraktijken deel
aan OPEN. Deelname houdt de toezegging in dat het medisch
dossier online toegankelijk wordt voor de patiënt.
Sterke punten en beperkingen
Natuurlijk is er sprake van bias in dit onderzoek. We vroegen
huisartsen naar hun mening op het moment dat zij zich al
hadden ingeschreven voor OPEN en zich gecommitteerd hadden aan online inzage. Hier speelt het hawthorne-effect een
rol: personen die deelnemen aan een programma rapporteren
alleen al daardoor positiever over de wenselijkheid ervan.
Ook kan er sprake zijn geweest van selectiebias: degenen
die de e-learning al voor 25 augustus 2020 volgden, waren
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mogelijk sowieso positiever. Uiteraard wordt dit effect kleiner
naarmate de steekproef de totale populatie benadert. Onze
onderzoekspopulatie omvatte 64% van alle regulier gevestigde
huisartsen (n = 10.242) en 23% van de waarnemend huisartsen (n = 2524) in Nederland.7
Implicaties voor de praktijk
Huisartsen staan kritischer ten opzichte van online inzage
dan andere praktijkmedewerkers: 63% van de huisartsen
achtte online inzage wenselijk, tegenover 81% van de overige
praktijkmedewerkers. Huisartsen voelen mogelijk meer
verantwoordelijkheid en zien daardoor meer risico’s. Praktijkondersteuners somatiek zouden juist positiever kunnen
zijn omdat voor hen het stimuleren van zelfmanagement een
belangrijke taak is. De verschillen in attitude tussen de verschillende medewerkers is in ieder geval een aspect waarmee
rekening gehouden moet worden bij de implementatie van
online inzage.
Huisartsen staan dus positiever tegenover online inzage dan
voorheen, maar ze zijn ook bezorgd. Een zorg betreft de mogelijkheden voor patiënten om hun medische gegevens geheim
te houden: 90% van de huisartsen en praktijkmedewerkers zou
graag een wettelijk recht op patiëntgeheim zien. Een andere
zorg is dat patiënten moeite zullen hebben om de informatie in
hun dossier te begrijpen: slechts 40% vond die zorg onterecht.
Deze zorgen worden ook genoemd in de eHealth monitor 2018
en in andere publicaties.5,6 Overigens is het de vraag in hoeverre
patiënten deze zorgen delen. In een onderzoek onder 29.656
patiënten in de Verenigde Staten gaf slechts een klein deel aan

dat online inzage in consultverslagen hen verwarder (3,3%) of
bezorgder maakte (4,8%).8
Uit onze resultaten komen enkele aspecten naar voren die
aandacht behoeven. Zo zou het interessant zijn te onderzoeken waarom waarnemend huisartsen relatief kritisch zijn over
online inzage. Er zijn verschillende oorzaken te bedenken.
Bijvoorbeeld dat zij zich minder betrokken voelen bij het
landelijke programma OPEN of dat ze een minder sterke vertrouwensband hebben met de patiënt en hun positie daardoor
kwetsbaarder is. Een tweede aspect zijn de regionale verschillen tussen huisartsenpraktijken. Deze verschillen suggereren
dat de attitude van huisartsen beïnvloed wordt door de organisatie waarin ze werken. Je zou kunnen denken aan de mate
van regionale ondersteuning en organisatie, of aan positieve
resultaten van eerdere digitaliseringsprojecten. Onderzoek
hiernaar is van belang om de kans op succesvolle regionale
implementatie van e-health te vergroten.
De toekomst zal uitwijzen of de positieve attitude van huisartsen en praktijkmedewerkers ten aanzien van online inzage
door patiënten blijvend is. Een positieve houding van alle
praktijkmedewerkers ten aanzien van een nieuwe digitale ontwikkeling is van groot belang voor succesvolle implementatie.
CONCLUSIE
Ruim driekwart van de huisartsen en praktijkmedewerkers
vindt het wenselijk dat patiënten online inzage krijgen in hun

Lees ook: ‘Zorgen om online inzage in het eigen
patiëntendossier?’ van Nena Kruithof, et al. Huisarts
Wet 2020;63(12):62-4. :DOI:10.1007/s12445-0200928-7.

medisch dossier. Praktijkondersteuners, praktijkmanagers en
praktijkassistenten tonen zich positiever hierover dan huisartsen, en zeker dan waarnemend huisartsen. Onderzoek naar
deze verschillen, en naar regionale verschillen tussen huisartsenorganisaties, kan de implementatie van digitale toepassingen en online gegevensuitwisseling bevorderen. ■
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Beschouwing

Persoonlijke gezondheidscounseling
via e-health
Hein de Vries, Stan Vluggen

Zowel in de huisartsenpraktijk als in de klinische setting
krijgt een gezonde leefstijl en trouw medicijngebruik meer
aandacht bij chronische patiënten. Naast face-to-face
counseling kan leefstijl- en medicatieadvies ook via e-health
plaatsvinden. E-health-interventies zijn effectief én kosten
effectief gebleken. Wanneer onderbouwd met een gedegen
theoretisch gedragsmodel, kan e-health een zinvolle en
waardevolle aanvulling zijn op face-to-facecounseling.
Leefstijladvisering voor patiënten met somatische en psychische klachten gebeurt in de huisartsenpraktijk vooral door
POH’s, die ongeveer in 90% van de huisartsenpraktijken
aanwezig zijn.1 Die ondersteuning kan de vorm aannemen van
een persoonlijk consult, maar ook plaatsvinden via e-health.
Een van de vele definities van e-health luidt: ‘(…) het gebruik
van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en
met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen.’2
Net als alle gezondheidscommunicatie hangt de effectiviteit
van e-health-interventies af van de kwaliteit ervan. Belangrijke voorwaarden zijn systematisch ontwikkelen, plannen
en evalueren, nauw samenwerken met de doelgroep en – een
cruciale voorwaarde – bouwen op een bewezen effectief
theoretisch communicatiemodel.3 E-health-toepassingen in
de huisartsenpraktijk moeten gebaseerd zijn op modellen, of
combinaties van modellen, waarvan bewezen is dat ze leefstijl
en medicatiegebruik kunnen beïnvloeden.
Veel communicatiemodellen zijn gebaseerd op sociaal-cognitieve theorieën. Deze veronderstellen dat gedrag het resultaat is van de cognities, de ideeën, die iemand heeft over dat
gedrag. Men onderscheidt verschillende soorten cognities –
bijvoorbeeld kennis, risicopercepties, attitude, sociale normen,
eigen effectiviteit, actieplanning – en veel modellen verschillen
in welke soorten cognities ze selecteren. Zo richt een veelgebruikte theorie van beredeneerd gedrag zich vooral op de
motivatie voor een bepaalde gedraging, maar veel minder op
hoe je deze motivatie kunt omzetten in handelen.4 Het Health
Belief Model benadrukt de rol van risicopercepties, weer andere modellen zijn vooral gericht op doelen stellen. 5,6
Er zijn ook modellen die het gehele proces van gedragsverandering pogen te omvatten door bestaande modellen te
combineren en te integreren. Het Integrated-Change Model
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E-health-interventies kunnen een bijdrage leveren aan beter gezondheidsgedrag 
Foto: Shutterstock

(I-Change Model) is zo’n integratief model [infographic].7
Op basis van het I-Change Model zijn verschillende e-health-
interventies op het gebied van leefstijl en therapietrouw
ontwikkeld.7 In dit artikel beschrijven we hoe het model kan
worden gebruikt voor het geven van persoonlijke feedback
en geven we een paar voorbeelden van de toepassing en de
effectiviteit ervan.
HET I-CHANGE MODEL
Premotivationele en motivationele fase
Het I-Change Model onderscheidt 3 fasen in het proces van
gedragsverandering.7 De eerste fase is de premotivationele of
bewustzijnsfase.8 In deze fase wordt een persoon zich ervan
bewust dat er een probleem bestaat en dat hij of zij dit probleem ook zelf kan krijgen. Om gemotiveerd te kunnen raken
voor gezond gedrag (afstand houden, medicatie innemen)
moet iemand zich ervan bewust zijn dat er een probleem is
(COVID-19, diabetesklachten). Een patiënt met bijvoorbeeld
diabetes type 2 zal alleen goed gemotiveerd zijn om volgens
voorschrift insuline te gebruiken als hij of zij weet wat de
gevolgen zijn van slecht gebruik én inzicht heeft in zijn of haar
eigen manier van gebruiken. Dit laatste noemt men cognizance
– correct kunnen inschatten in hoeverre het eigen gedrag

strookt met het gewenste gedrag. Een patiënt zonder goede
cognizance kan ongezond gedrag vertonen terwijl hij ten
onrechte denkt dat dat gedrag gezond is. Ook een goede risico-inschatting is belangrijk: de patiënt ziet niet alleen de ernst
van het probleem, maar is er ook van overtuigd dat hij zelf
risico loopt. Tot slot kunnen cues van buiten (televisie, internet, vrienden) en van het eigen lichaam (klachten) de patiënt
bewust maken dat er een probleem is. De [infographic] geeft
een voorbeeld waarin patiënten met diabetes type 2 worden
aangespoord hun bewegingsgedrag te optimaliseren.
Nadat iemand ervan overtuigd is dat er een probleem is en dat
hij of zij ook zelf risico loopt, is de tweede fase in het proces
van gedragsverandering de motivatiefase: iemand motiveren
om voor gezonder gedrag te kiezen. De intentie die iemand

heeft om gedrag uit te voeren, is de uitkomst van 3 factoren:
iemands attitude ten aanzien van het gedrag (de verwachte
voor- en nadelen);
■ ervaren sociale steun en normen;
■ de eigen effectiviteit (hoe makkelijk of moeilijk zal het zijn
het gewenste gedrag ook in lastige situaties vol te houden).9,10
■

Postmotivationele fase: actie, preparatie en coping
Een positieve intentie is echter nog geen garantie voor gedrag.
Daarom staat in de derde fase, de postmotivationele fase, de
vertaalslag van het willen (de intentie) naar het doen (het handelen) centraal: hoe faciliteer je het verwezenlijken van een
intentie?7 Belangrijk is allereerst het maken van een actieplan:

Infographic

I-Change Model
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Hoe ga ik om
met deze situaties?

Tips:
1 Maak ‘Als ... Dan’
plannen
2 Vraag mensen uit uw
omgeving te helpen
Infographic: Erik Wiegers

3 Denk aan de
voordelen van minder
ongezond snacken
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DE KERN
■ Leefstijladviezen worden steeds belangijker in de begeleiding van chronische patiënten.
■ E-health-interventies kunnen een waardevolle aanvulling zijn op persoonlijke counseling door de POH, mits ze
onderbouwd worden met een degelijke sociaal-cognitieve theorie.
■ Het Integrated-Change Model (I-Change Model) is
een integratief gedragsmodel dat het hele proces van
gedragsverandering omvat en dat inmiddels is geïmplementeerd in verschillende succesvolle e-health-
interventies.

wat is het specifieke gedragsdoel dat iemand wil realiseren
en welke acties zijn daarvoor nodig?11 Als het actieplan is gemaakt, is het belangrijk om vervolgens preparatieplannen en
copingplannen te maken. Wie bijvoorbeeld wil stoppen met
roken, zal moeten nagaan hoe dat het beste kan, en een preparatieplan maken. Recentelijk is voor de huisartsenpraktijk een
StopWijzer gemaakt (www.stopwijzer.nu), waarbij de patiënt
samen met de huisarts of POH kan nagaan welke stopmethode het beste past. Nieuw, gezond gedrag is soms moeilijk vol
te houden, bijvoorbeeld bij stress of verleiding. Het is daarom
belangrijk om een inventarisatie te maken van mogelijk lastige
situaties en voor elke situatie een copingplan te maken: hoe
ga je ermee om? Een goede techniek is het opstellen van een
‘implementatie-intentie’: ‘Als situatie X zich voordoet, dan ga
ik Y doen.’12 De [infographic] laat een voorbeeld zien waarin
deelnemers tips krijgen om de intentie ‘minder ongezonde
snacks eten’ vol te houden in lastige situaties, bijvoorbeeld
op een feestje, bij tijdgebrek of tijdens een etentje. Tot slot is
het van belang ook voldoende vaardigheden te hebben om
het nieuwe gedrag uit te voeren en daadwerkelijk om te gaan
met lastige situaties. Een roker die wil stoppen zal voldoende
assertief moeten zijn om daadwerkelijk ‘nee’ te zeggen tegen
een aangeboden sigaret.
E-HEALTH-TOEPASSINGEN
E-health-toepassingen op basis van het I-Change Model gebruiken computer tailoring, advies-op-maat, om elke gebruiker
een gepersonaliseerd advies te geven. Daardoor heeft deze
meer aandacht voor de boodschap en neemt de effectiviteit
toe.13 In het volgende voorbeeld onderscheiden we 3 secties,
conform de 3 fasen van gedragsverandering in het model.
In de eerste sectie krijgt de gebruiker vragen over diens
gezondheid en gerelateerde gezondheidsgedragingen. Bij
een e-health-toepassing voor diabetes type 2 gaan de vragen
bijvoorbeeld over medicatiegebruik en leefstijl, en over de
motivatie daarachter. Zo wordt vastgesteld of de patiënt de
medicatie al dan niet gebruikt zoals voorgeschreven en of hij
of zij gemotiveerd is om het ongewenste gedrag te veranderen,
dan wel correct gedrag vol te houden. Daarnaast wordt de
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cognizance gecontroleerd met behulp van een psychologische
vragenlijst, ProMAS.14 Op basis van de gegeven antwoorden
ontvangt de gebruiker feedback of deze de medicatie wel of
niet volgens voorschrift gebruikt, en over het niveau van de
motivatie om daar iets aan te doen. Mensen kunnen vaak
maar 1 aspect van hun gedrag tegelijk veranderen, dus krijgt
de gebruiker de vraag om een gedraging te kiezen die nog niet
conform de voorschriften is en dat hij of zij het liefst zou aanpakken. Daarna wordt ingegaan op de kennis over dit gedrag,
de risico-inschattingen en de cues die de gebruiker ervaart.
Na het invullen van deze sectie krijg de patiënt persoonlijke
feedback op de gegeven antwoorden.
In de tweede sectie krijgt de gebruiker vragen over de verwachte voor- en nadelen van het aanbevolen gezonde gedrag,
over de steun die de omgeving daarbij kan bieden en over
het vertrouwen in eigen kunnen, dat het nieuwe gedrag ook
in moeilijke situaties uitvoerbaar zal zijn. De feedback op de
antwoorden in deze sectie legt zo goed mogelijk de voordelen
uit waarvan de gebruiker nog niet is overtuigd, geeft aan hoe
eventueel meer sociale steun te krijgen is en hoe om te gaan
met de moeilijke momenten.
De derde sectie gaat over het maken van actieplannen om
het gezondere gedrag uit te voeren, en over plannen voor
de moeilijke momenten. De verdeling van de secties over
verschillende sessies hangt af van de uitgebreidheid van het
programma.15-19
WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
In verschillende gerandomiseerde onderzoeken is gekeken
of e-health-toepassingen op basis van het I-Change Model
gezond gedrag bij mensen inderdaad helpen bevorderen. We
bespreken hier kort een aantal Nederlandse onderzoeken.
Eén onderzoek betrof een Nederlands online stoppen-met-rokenprogramma. Rokers vulden een vragenlijst in en kregen
daarna via de via e-mail eenmalig een gepersonaliseerd advies
(de interventiegroep) of een vergelijkbaar, maar algemeen advies (de controlegroep). Na 6 maanden was 8,5% van de rokers
in de e-health-groep gestopt versus 3,4% in de controlegroep.20
Een tweede onderzoek analyseerde de kosteneffectiviteit van 2
uitgebreidere stoppen-met-rokeninterventies. De deelnemers,
geworven door 95 POH’s, werden gerandomiseerd naar 3
groepen: de e-health-groep kreeg 4 e-health-sessies, de combinatiegroep kreeg na 3 e-health-sessies eenmalige counseling
door de POH gevolgd door een extra telefonisch consult met
de POH, de controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg. Na 12
maanden was in de e-health-groep 20,5% gestopt, in de groep
met counseling 12,3% en in de controlegroep 12,6%. De kosteneffectiviteitsanalyses lieten zien dat de e-health-interventie
ook de meest kosteneffectieve was.21
Veel e-health-programma’s zijn tekstgebaseerd, wat niet altijd
de meest effectieve wijze van communicatie. In een stoppen-
met-rokenonderzoek is een interventie via video’s vergeleken
met een tekstgebaseerde interventie en een controleconditie.
Het percentage dat was gestopt, was na 6 maanden in de
videovariant (20,9%) significant hoger dan in de tekstvariant

(17,9%) en de controlegroep (14,6%).22 De videovariant was
ook het meest kosteneffectief.23
Het e-healthprogramma ‘Mijn Diabetes Profiel’ werd ontwikkeld voor patiënten met diabetes type 2 in de eerste of
tweede lijn.19 Het programma beoogde therapietrouw te
verbeteren aan de kernbehandeling: voldoende beweging,
lagere consumptie van ongezonde snacks en trouw gebruik
van diabetesmedicatie (tabletten en/of insuline). Ter evaluatie
werden 478 patiënten gerandomiseerd toegewezen aan de
interventieconditie of aan een controleconditie (wachtlijst). De
deelnemers in de interventieconditie kregen gepersonaliseerde
adviezen via video, afbeeldingen en tekst. Ongepubliceerde
resultaten van dit onderzoek laten zien dat na 6 maanden de
totale therapietrouw, een combinatie van veranderingen in alle
voorgenoemde gedragingen, significant meer verbeterd was in
de interventieconditie dan in de controleconditie (effectgrootte
= 0,27; 95%-BI 0,032 tot 0,509; p = 0,03). In de interventiegroep was de therapietrouw van 78% van de deelnemers verbeterd, versus 61% in de controlegroep. Dit effect kwam vooral
door gelijkblijvende of lagere calorie-inname uit ongezonde
snacks (74 versus 54%), en beter gebruik van orale en injecteerbare bloedsuikerverlagende medicatie (75 versus 63%).
CONCLUSIE EN DISCUSSIE
E-health-interventies kunnen een bijdrage leveren aan beter
gezondheidsgedrag, zowel op het gebied van medicatiegebruik
als qua leefstijl. Voorwaarde is wel dat ze goede gedragsmodellen gebruiken. Het I-Change Model is een voorbeeld van
zo’n gedragsmodel, op basis waarvan effectieve gepersonaliseerde e-health-interventies kunnen worden ontwikkeld. Dat
e-health effectief is, impliceert echter niet automatisch dat de
interventies ook in de praktijk worden gebruikt. De impact
hangt namelijk niet alleen af van het effect, maar ook van het
bereik. Er is dus aandacht nodig voor de implementatie in de
huisartsenpraktijk.24-27 Een factor die die implementatie kan
bevorderen is goede training voor POH’s en andere zorgprofessionals: hoe kun je e-health het best gebruiken naast
de huidige praktijk van face-to-facecounseling en hoe kun je
patiënten hiermee vertrouwd maken?26
In een review is aangetoond dat toevoeging van gepersonaliseerde e-health aan het huidige interventiepalet kosteneffectief
is.28 Zowel in de huisartsenpraktijk als in de klinische setting
groeit de noodzaak van actieve aandacht voor leefstijl en
medicijngebruik bij chronische patiënten. Gepersonaliseerde
e-health kan dan een zinvolle aanvulling zijn op counseling. ■
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Casuïstiek

Ecg-casus ‘Zelfdiagnostiek met
smartwatch’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS

Patiënt: Een 59-jarige bedrijfsarts heeft soms last van hartkloppingen.
Voorgeschiedenis: Blanco.
Medicatie: Geen.
Anamnese: De patiënt heeft af en toe hartkloppingen die vooral
optreden in stressvolle periodes en hooguit enkele minuten aanhouden. Hij voelt op die momenten zelf een snelle en onregelmatige pols
van ongeveer 150/min. Hij ervaart tijdens de aanvallen geen andere

OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG10+.1,2
2. Is de diagnose definitief te stellen op deze manier?
3. Wat is uw beleid?
4. Wat is het nut van een 1-afleiding-ecg-opname met een
smart device?

➤ Het antwoord vindt u op pagina 98 en op www.henw.org:
zoek op ‘ecg-casus’ en ‘Zelfdiagnostiek met smartwatch’.
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klachten, zoals duizeligheid of pijn op de borst. Buiten de aanvallen is
hij volledig klachtenvrij. De patiënt heeft een ‘smartwatch’ waarmee
hij een 1-afleiding-ecg-registratie kon maken van 1 van zijn aanvallen
met hartkloppingen. Hij schrikt ervan en pleegt direct overleg met een
bevriende cardioloog.
Lichamelijk onderzoek: Op dat moment werd geen lichamelijk onderzoek verricht. Enkele weken eerder werd elektronisch bloeddruk gemeten, het gemiddelde van 3 bloeddrukmetingen was 134/82 mmHg.
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Kennistoets

Leefstijlcoaching voor ouderen via internet

3. De auteurs beschrijven dat (slechts)
11% van de genodigden positief
reageerde. Van welke vorm van bias is
hier sprake?
a. Bevestigingsbias
b. Non-responsbias
c. Responsbias
d. Selectiebias
4. De deelnemers kregen de vraag
gezondheidsfactoren te prioriteren
(doelen te stellen). Welk effect werd
gevonden bij het stellen van extra
doelen op de primaire uitkomstmaat?
a. Het effect nam af met elk extra
doel.
b. Het effect nam toe met elk extra
doel.
c. Er werd geen verschil gevonden.

5. In een subgroepanalyse werd een
(niet-significant) verschil gevonden
voor leeftijd. Welke bewering is
correct?
a. Het effect op de primaire uitkomstmaat was groter naarmate
deelnemers jonger waren.
b. Het effect op de primaire uitkomstmaat was groter naarmate
deelnemers ouder waren.
6. In een per-protocolanalyse worden
deelnemers die zich niet aan de interventie hebben gehouden niet meegeteld. In een ‘intention to treat’-analyse
blijven deelnemers meetellen in hun
oorspronkelijke groep, in dit onderzoek als er uitkomsten beschikbaar
waren op alle 3 de variabelen van de
samengestelde primaire eindmaat.
Heeft het invloed op het effect als
een onderzoek ‘per protocol’ wordt
geanalyseerd, en niet volgens het
‘intention to treat’-principe?
a. Ja, onderschatting van het effect.
b. Ja, overschatting van het effect.
c. Nee, geen invloed op het effect.
7. Marjan Askari et al. beschreven onlangs in het Journal of Medical Internet Research welke factoren ouderen
ertoe kunnen aanzetten om medische

apps te gebruiken. Slechts 16% van
de geïnterviewde ouderen gaf aan
weleens een medische app te gebruiken. Welke factor speelde daarbij een
belangrijke rol, naast de algemene
bereidheid om apps te gebruiken en
het veronderstelde nut van de app?
a. Beschikbare hulp bij vragen over
de app.
b. Gevoelens van angst.
c. Kosten voor gebruik van de app.
8. Welk deel gaf te kennen bereid te zijn
een medische app te gebruiken?
a. Ongeveer 1 op de 6
b. Ongeveer de helft
c. Ongeveer driekwart

De kennistoets is gemaakt door Anne
Klijnsma, toetsredacteur. Over vragen en
antwoorden wo rdt niet gecorrespondeerd.
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ANTWOORDEN
1a / 2b / 3d / 4b / 5a / 6b / 7a / 8b

2. De auteurs noemen de relatief goede
gezondheidszorg in de 3 onderzochte
landen als mogelijke verklaring voor
het relatief bescheiden effect. Welke
verklaring noemen zij hiervoor nog
meer?
a. De onderzoeksduur was relatief
kort.
a. De onderzoekspopulatie was naar
verhouding gezond.
b. De onderzoekspopulatie was relatief laag geschoold.

Foto: Shutterstock

1. Het onderzoek van Moll van Charante et al. bevat een samengestelde primaire uitkomstmaat met 3
uitkomsten. Systolische bloeddruk
en LDL-cholesterol zijn 2 van deze
uitkomsten. Welke is de derde?
a. BMI
b. Fysieke activiteit (uren per week)
c. Optreden van hart- en vaatziekten
d. Stoppen met roken

december 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
DECEMBER

59

Opinie

Technologisering:
een brede blik op werk loont
Irene van de Glind, Geertje van de Ven, Annet Sollie

Beeldbellen, digitale gegevensuitwisseling en gezondheidsapps: technologie in de huisartsenpraktijk is inmiddels
gemeengoed. Er is veel aandacht voor de praktische gevolgen van technologie voor het werk van de eerstelijnszorgverleners. De impact van technologie op werk reikt echter verder, wat zowel kansen als risico’s met zich meebrengt.

Een volledig digitaal ingerichte huisartsenpraktijk in
Apeldoorn, zonder doktersassistent, zonder praktijkondersteuner.1 Een nieuwe bloeddrukmeter die het (op
afstand) instellen van de medicatie voor hoge bloeddruk
voor patiënt en huisarts vereenvoudigt en versnelt.2 Nijmeegse huisartsen die een teleconsult kunnen aanvragen
bij 10 specialismen in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.3 Waarnemers die vanuit huis aan de slag gaan met
het online inloopspreekuur voor patiënten via het digitale
platform ArtsOnline. En huisartsen die bij palliatieve
behandeling van patiënten gebruikmaken van Pallialine
voor het raadplegen van richtlijnen en omrekenapps voor
het roteren van opioïden.4,5
Het zijn allemaal voorbeelden van technologie die het
werk in de huisartsenpraktijk veranderen. Huisartsen

Foto: Shutterstock
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zitten meer achter een beeldscherm, zien patiënten vaker
digitaal, gaan andere patiënten in de spreekkamer zien,
werken laagdrempeliger (digitaal) samen met andere
zorgverleners en gebruiken meer technologie bij het diagnosticeren en het bepalen van de behandeling. Wanneer
een nieuwe vorm van technologie wordt geïntroduceerd,
is er vooral aandacht voor de verandering in taken, het
aanpassen van werkprocessen en het bijscholen van (digitale) vaardigheden.6,7 Hoewel deze aspecten heel relevant
zijn, is deze blik tegelijkertijd beperkt. Want we zullen
ook moeten kijken naar de invloed van technologie op de
kwaliteit van werk.
WERK IS MEER DAN EEN BUNDELING VAN TAKEN
Zaken als afwisseling, hersteltijd, werkplezier, autonomie,
het opbouwen en onderhouden van relaties en ruimte
voor vakmanschap spelen een rol in de beleving en kwaliteit van werk.8,9 Technologie heeft ook invloed op deze
aspecten van werk, en dat brengt zowel kansen als risico’s
met zich mee.10 Zo geven de huisartsen van de volledig
digitale praktijk in Apeldoorn aan dat technologie hen
een bepaalde vrijheid geeft. Technologie biedt ze de kans
om meer ‘eigen baas’ te zijn dan ooit: ‘De patiënt heeft
altijd direct contact met de huisarts. Dat werkt sneller en
mede daarom hebben wij als huisarts meer tijd voor de
patiënt. Ook ervaren we minder administratieve rompslomp.’1 Huisarts Ronald Hendriks uit Ede vertelt dat hij
meerwaarde ziet in het digitaal beantwoorden van vragen
van patiënten: ‘Dat kan ik op mijn eigen tijd doen, als ik
even tijd over heb.’11 Technologie biedt daarmee nieuwe
mogelijkheden om efficiënter te werken: technologie als
welkome hulp in een krappe arbeidsmarkt.
Technologie kan echter ook vervreemdend werken,
bijvoorbeeld wanneer de praktijkmedewerkers het werk
onderling anders gaan verdelen. Hierdoor kunnen volwaardige beroepen verworden tot (routinematige) microtaken.10 Dit risico speelt vooral wanneer specifieke taken
(via een platform) uitbesteed worden. Denk aan het plat-

form ArtsOnline, waar waarnemers eenvoudige vragen van
patiënten uit het hele land digitaal kunnen afhandelen. Een
ander voorbeeld is een praktijkondersteuner die een steeds
groter deel van haar werk achter het beeldscherm doorbrengt
om zelfmeetgegevens van patiënten te controleren.
Een ander risico is dat technologie het werk intensiveert.12
Neem het voorbeeld van huisarts Hendriks die digitale vragen
van patiënten tussendoor beantwoordt. Digitalisering versnelt
vaak de besluitvorming en verkort processen. Dat zorgt voor
hogere verwachtingen bij patiënten en samenwerkingspartners: deadlines worden krapper. Daardoor neemt de snelheid
van werken toe en vermindert de hoeveelheid ‘loze’ tijd.13 Dat
mag efficiënt zijn (je doet immers meer in minder tijd), maar
geeft tegelijk het gevoel dat je altijd veel en snel moet werken.
Bovendien kan technologie frustreren doordat het bepaalde
handelingen dicteert. Denk aan onnodige tussenstappen en
loze kliks in verplichte systemen. Tot slot heeft het gebruik van
technologie invloed op het contact met patiënten en collega’s,
en daarmee op het gevoel van verbondenheid met de patiënt,
het team en de praktijk. Beeldbellen is hiervan een voorbeeld. Deze technologie heeft op taakniveau weinig impact:
de huisarts houdt nog steeds consulten met patiënten. Maar
in de context van het werk verandert er wel veel: zo verdwijnt
het samen oplopen naar de spreekkamer en is er minder zicht
op het geheel aan fysieke signalen van de patiënt. Daarnaast
wordt beeldbellen als mentaal uitputtend ervaren.14
Deze voorbeelden laten zien dat technologie ook invloed heeft
op de beleving en kwaliteit van werk.
GOED WERK
Oog hebben voor (kwalitatief) goed werk is een belangrijke
basis voor het verlenen van goede zorg: de huisarts is ten slotte
zelf het instrument. Maar wanneer is werk ‘goed werk’? Welke
elementen spelen hierbij een rol? Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bestaat goed werk
uit ‘grip op geld’, ‘grip op werk’ en ‘grip op leven’, zo is te lezen
in het onlangs gepubliceerd rapport Het betere werk.15 Goed
werk gaat volgens de WRR dus over voldoende (financiële)
zekerheid, maar ook over autonomie, voldoende handelingsruimte, het gebruiken van je capaciteiten, het ervaren van sociale steun en een goede werk-privébalans. De WRR stelt dat
technologisering een grote impact heeft op de kwaliteit van
werk en dat het creëren van ‘goed werk’ een belangrijke maatschappelijke opdracht is. Zorgverleners, onder wie huisartsen,
willen hun werk goed kunnen doen, met voldoende ruimte
voor vakmanschap.16 Oog hebben voor ‘goed werk’ is daarmee
niet alleen belangrijk voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van technologie, maar maakt ook deel uit van het
fundament van een toekomstbestendige huisartsenzorg.
EEN GOEDE WERKGEVER
Het moge duidelijk zijn: technologie biedt veel mogelijkheden
en kansen voor de patiënt en de praktijkmedewerkers. Maar
het blijft belangrijk om bij het in gebruik nemen van nieuwe
technologie niet alleen naar de invloed op de kwaliteit van

zorg, taken en werkprocessen te kijken, maar ook expliciet
naar de manier waarop technologie het werk in zijn totaliteit
beïnvloedt. Voor de huisarts zelf, de medewerkers en het hele
team. Continue toetsing daarvan is van groot belang. Juist
in de huisartsenpraktijk, waar huisartsen immers een goede
werkgever moeten zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook
voor hun medewerkers. ■
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Opinie

Zorgen om online inzage
in het eigen patiëntendossier
Nena Kruithof, Marieke Spreeuwenberg, Simon Kleijkers, Bem Bruls, Esther Bloemen-van Gurp

Patiënten hebben het recht om hun eigen huisartsendossier in te zien. Dat heeft allerlei voordelen – zo krijgen
patiënten een groter inzicht in hun eigen gezondheidstoestand en kunnen ze zich beter voorbereiden op het gesprek met de huisarts. Sommige huisartsen maken zich echter zorgen, want patiënten kunnen de informatie ook
verkeerd begrijpen en nodeloos ongerust worden. Zijn dergelijke zorgen terecht?

Sinds 1 juli 2020 zijn zorgverleners wettelijk verplicht om
patiënten online inzage te geven in hun medisch dossier.1
Op dit moment vinden 4 op de 10 Nederlandse huisartsen online inzage niet wenselijk.2 Zorgverleners hebben
ook moeite met het delen van medische informatie, zo
blijkt uit een kwalitatief onderzoek in het kader van het
Provinciale project Limburg Meet. Is de bezorgdheid om
patiënten toegang te verschaffen tot hun elektronische
patiëntendossier terecht?
In dit opinieartikel vergelijken we de bevindingen van
een door ons uitgevoerd kwalitatief onderzoek [online
kader] onder 23 zorgverleners (onder wie 14 medisch
specialisten en 6 huisartsen, mediane leeftijd 49 jaar) met

de (inter)nationale literatuur. De vraag of de bezorgdheid
van zorgverleners terecht is, staat hierbij centraal.
Patiënten hebben recht op online inzage van alle gerapporteerde correspondentie, episodes, ingrepen en
behandelingen uit het huisartsendossier. Ook hebben ze
het recht van inzage in de resultaten van diagnostische bepalingen (van de voorgaande 14 maanden) en de evaluatie
en het plan van aanpak van de SOEP-rapportage. Huisartsen moeten hun patiënten bovendien inzicht geven
in profylaxe en voorzorg, het geneesmiddelenallergie en
-intolerantieoverzicht en het actuele medicatieoverzicht.3
Onderzoeken tonen aan dat patiënten dankzij online inzage
in het medisch dossier meer inzicht krijgen in hun gezondheidstoestand en zich meer betrokken voelen bij hun zorgproces, en dat de arts-patiëntcommunicatie verbetert.2, 4-11
Uit ons kwalitatieve onderzoek kwam eveneens naar voren
dat zorgverleners verwachten dat de regie en autonomie
worden vergroot bij patiënten wanneer ze online inzage
hebben in hun eigen elektronische patiëntendossier.
Huisarts: ‘Je wil toch gewoon beslissingen
over jezelf nemen? […] Ik vind dat iedereen
recht heeft op zijn eigen informatie.’
Medisch specialist: ‘Ik denk dat het past in de
tijd dat (het) […] niet langer meer alleen de
dokter is die beslist of die zegt: “Zo moet het
gebeuren”, maar dat de patiënt daar ook een
belangrijke rol in heeft.’
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Ondanks de vele voordelen van online inzage blijkt uit
internationaal onderzoek dat patiënten moeilijkheden ondervinden met de medische terminologie en de
interpretatie van hun medische dossier.5, 6, 12-15 Ook in ons
kwalitatieve onderzoek geven (huis)artsen aan dat ze verwachten dat online inzage in het patiëntendossier juist tot
(onnodige) onrust zal leiden bij hun patiënten.

Huisarts: ‘Dan raken mensen bijvoorbeeld in
paniek, terwijl ze het helemaal niks zegt. […] Ik
denk dat je ook wel heel goed moet kijken dat je
patiënten geen schrik gaat aanjagen met wat ze
zien.’
Medisch specialist: ‘De vraag is […] of hij (de
burger) daarmee kan omgaan en of hij weet wat
hij daarmee moet doen. […] wat heeft de burger
er voor een voordeel van?’
Zorgverleners blijken hun rapportages ook zorgvuldiger te
formuleren wanneer patiënten directe inzage hebben in hun
medisch dossier. Een rapportage moet de patiënt immers goed
informeren.16 Volgens de (huis)artsen die deelnamen aan ons
kwalitatieve onderzoek is het vrijwel onvermijdelijk dat pa
tiënten tegen medische vaktermen aan zullen lopen die ze niet
begrijpen. Jip-en-janneketaal gebruiken in rapportages kost
echter te veel tijd en verhoogt de werkdruk.
Huisarts: ‘Wat gaat het doen met mijn werkdruk
[…]? Want de huisarts, daar komt altijd… Weet
je, we moeten altijd al die dingen doen hè?’
Medisch specialist: ‘Als je nu als patiënt informatie opvraagt, krijgen we heel vaak vragen
over wat er nu precies staat. Gewoon vanwege de
medische termen. Dus ik denk dat dat wel een
dingetje is.’
Een zorgverlener is verplicht om actuele gegevens vast te
leggen die voor een goede medische hulpverlening in de
toekomst noodzakelijk zijn.17 Uit eerder onderzoek blijkt
dat online inzage van patiënten in het medisch dossier voor
zorgverleners een extra drempel opwerpt om alle relevante,
maar soms ook privacygevoelige informatie in het dossier te
rapporteren.14,18 Zorgverleners zijn vooral terughoudend in
hun rapportage wanneer patiënten aan een ernstige aandoe
ning lijden (bijvoorbeeld een maligniteit), of een geestelijke
gezondheidsprobleem of een verslaving hebben.16 Rappor
tages in de Nederlandse patiëntendossiers kunnen worden
afgeschermd en subjectieve en objectieve bevindingen van de
SOEP-rapportage zullen niet zichtbaar zijn, maar toch geven
(huis)artsen uit ons kwalitatieve onderzoek aan dat ze er wel
licht bewust voor zullen kiezen om relevante informatie niet
of op een aangepaste wijze te rapporteren.2
Huisarts: ‘We hebben nu bijvoorbeeld een casus
van een zoon van wie we denken dat hij zijn
moeder mishandelt en die gaat de bak in … We
hebben overleg met de politie. Ja, dat zet je dus
ook in zo een dossier van zo’n zoon. En daar
hebben we het over gehad van: “Ja, wat doen we
daar nu mee?”’

Medisch specialist: ‘Soms delen we natuurlijk zorgen over ouders (van kinderen) die zwakbegaafd
zijn of psychiatrisch zijn … Dan moet je signaleren naar andere hulpverleners van “Pas op!” of
“Denk mee” … Dat wil je natuurlijk allemaal niet
dat dat gezien wordt.’

POSITIEF OVER ONLINE INZAGE
In Zweden leidde de invoering van online inzage van medi
sche gegevens door patiënten tot veel negatieve reacties onder
zorgverleners, voornamelijk bij artsen (82% van hen sprak zich
hierover negatief uit). Een mogelijke verklaring hiervoor was
dat de vertegenwoordigers van de lokale artsenvakbond vooraf
hun wantrouwen hadden geuit jegens online inzage.19 Uit
onderzoek bleek ook dat kort na de introductie van de online
inzage van het elektronisch patiëntendossier in Zweden, ruim
80% van de artsen die werkzaam waren in de tweede lijn zich
in eerste instantie (ernstige) zorgen maakte over de verande
ring in de arts-patiëntcommunicatie en de aangepaste rappor
tagemogelijkheden.18 Daarnaast waren zorgverleners bang dat
online inzage de kwaliteit van de zorg negatief zou beïnvloe
den. Die zorgen waren echter onterecht. Een jaar na invoering
bleek namelijk dat 73% van de deelnemende Zweedse artsen
hun mening had bijgesteld. Er waren weinig patiënten die
zich bezorgd tot hun zorgverlener richtten en de werkdruk
werd hierdoor niet zo hoog als werd verwacht.16 Zorgverleners
merkten dat patiënten meer controle kregen over hun gezond
heidstoestand door online inzage en dat ze zich beter voorbe
reidden op polibezoeken.16 Ook in ons kwalitatieve onderzoek
zagen we enerzijds angst van de (huis)artsen voor een grotere
werkdruk en onrust bij patiënten, en anderzijds erkenning
dat het belangrijk is om de zorg verder te optimaliseren door
inzage in het elektronisch patiëntendossier.
Medisch specialist: ‘Er is natuurlijk al heel veel
langer de wens om […] inzage te krijgen. Alleen
merk je dat dat door allerlei zaken wordt belemmerd. […] Het is denk ik wel een heel duidelijke
manier om in de toekomst de zorg te verbeteren.’
Medisch specialist: ‘Maar ik blijf voorstander!
Want dat zou ik zelf ook willen, dat ik mijn
gegevens heb.’

ONTERECHTE ZORGEN
Al jaren wordt er gepraat over inzage van patiënten in medi
sche dossiers. In een enquête die we 4 jaar geleden afnamen
onder zorgbestuurders stelde iedereen dat online inzage be
langrijk is. Wanneer implementatie van inzage daadwerkelijk
plaatsvindt, zien we echter dat de angst voor een verhoging
van de werkdruk en privacyschending gebruikt worden als
argument tegen online inzage. Ervaring in andere landen leert
ons dat deze zorgen deels onterecht zijn.
december 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
DECEMBER

63

De effecten zullen nu goed moeten worden gemonitord. Wat
betekent het voor een huisarts wanneer medische gegevens
wél inzichtelijk worden voor patiënten? Natuurlijk moeten
we daarbij wel voorkomen dat Nederlandse zorgverleners het
idee krijgen dat ze op de vingers worden gekeken. Aanvankelijk was het immers ook niet de bedoeling dat patiënten het
medisch dossier konden inzien.
Transparantie in de zorg gaat vandaag de dag verder dan het
benchmarken van zorgaanbieders – denk bijvoorbeeld aan het
succes van Thuisarts.nl.20 Volgens de LHV werken Nederlandse huisartsen in de meeste gevallen voldoende transparant,
maar zullen er meer initiatieven moeten komen om de externe
transparantie nog verder te optimaliseren.21 Zijn huisartsen erover eens dat er in de zorg beter samengewerkt moet worden?
Zouden huisartsen dus nóg transparanter willen werken en
een beter samenwerkingsverband met andere zorgverleners en
ook met patiënten moeten aangaan? De zorg kan nog patiëntgerichter worden door online inzage in het eigen medische dossier. De toekomst zal uitwijzen of dat ook inderdaad
gebeurt.
Waarschijnlijk is de bezorgdheid dus onterecht. Voorwaarde is
uiteraard wel dat er een goede, automatische koppeling moet
zijn tussen het patiëntendossier van de huisarts en het online
portal dat de patiënt tot zijn beschikking heeft. Daarnaast
moeten de online gegevens makkelijk toegankelijk zijn voor
patiënten en moet hen duidelijk worden gemaakt dat er ook
nog niet geïnterpreteerde resultaten in hun dossier kunnen
staan. ■
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Huisartsenzorg 2030:
van praktijk naar platform?
Lotje Korteweg

Van oudsher vestigden huisartsen zich als praktijkhouder op 1 plek om tot aan het pensioen te blijven. Met de
komst van een nieuwe generatie huisartsen zijn de behoeften wat betreft de beroepsuitoefening veranderd. Ook
voor een deel van de patiënten lijkt de huidige organisatievorm niet meer geheel aan te sluiten op hun wensen.
Aanpassing van die organisatievorm, bijvoorbeeld door meer te digitaliseren, kan aan deze nieuwe behoeften
tegemoetkomen. Durven we de huidige huisartsenpraktijk daarvoor los te laten?

DE NIEUWE GENERATIE HUISARTSEN
Vakantiehuisjes in Zeeland, een praktijkentocht door
Friesland en promotiefilmpjes van huisartsen in Drenthe
– het is slechts een greep uit de (nood)middelen die
huisartsen inzetten om een opvolger voor hun praktijk te
vinden.1 Aan wie kunnen zij de zorg voor hun patiënten
overdragen? Huisartsen die uit de opleiding stromen, staan
niet te trappelen. Uit TNO-onderzoek naar de werksituatie
van huisartsen in opleiding blijkt dat ‘(…) de wensen en
verwachtingen van de toekomstige huisarts zich vooral
[richten] op de mogelijkheden om parttime te kunnen
werken en [dat ze] kiezen voor een dienstverband in plaats
van zelfstandig ondernemerschap’.2 Cijfers van het Nivel
bevestigen deze ontwikkeling en laten de afgelopen jaren
een daling in het aantal gewerkte uren per huisarts (fte) en
een sterke toename in het aantal waarnemers en HIDHA’s zien.3 De nieuwe generatie huisartsen lijkt daarmee

aansluiting te zoeken bij een trend die zichtbaar is in bijna
alle bedrijfssectoren: flexibele werktijden en werkplekken
worden waar mogelijk steeds vaker toegepast.4
DE NIEUWE GENERATIE PATIËNTEN
Deze trend sluit op het oog misschien niet goed aan op
de kernwaarden van de huisarts omtrent goede patiëntenzorg.5 Maar is dat wel zo? Patiëntenfederatie Nederland
bracht in 2018 haar visie Meer mens, minder patiënt uit.
Een van de kernpunten hierin is dat zorg moet uitgaan
van de verschillende wensen en mogelijkheden van
patiënten en niet van de organisatie van de zorg.6 Oftewel,
terwijl de ene patiënt behoefte heeft aan een vertrouwensband met de huisarts, zal de andere patiënt toegang tot
zorg buiten de reguliere werktijden belangrijk vinden.
Dit laatste zien we terug op de huisartsenposten, waar de
afgelopen jaren het aantal (niet-urgente) zorgvragen is
gestegen.7 Is dit deels te beschouwen als een ‘stil protest’
tegen de huidige inrichting van de eerstelijnszorg?

Foto: Shutterstock

VAN PRAKTIJK NAAR PLATFORM
Meer flexibiliteit in de organisatie van de eerstelijnszorg
lijkt dus een gedeelde wens van de nieuwe generatie
huisartsen en patiënten. Maar door vast te houden aan het
praktijkhouderschap en oplossingen te zoeken binnen de
huidige organisatiestructuur worden alternatieve oplossingsrichtingen slechts beperkt in overweging genomen.8
Stel dat we de huidige organisatie eens helemaal loslaten:
hoe zou de eerstelijnszorg functioneren zonder huisartsenpraktijk en wat zou dit opleveren?
Enkele pioniers, bijvoorbeeld huisarts Vladan Ilić in
Amsterdam, laten al zien dat de organisatie van de huisartsenpraktijk succesvol ‘anders’ kan. Door invoer van
een webapplicatie en telefonische triage door de huisarts
zelf heeft Ilić meer tijd gecreëerd voor daadwerkelijk pa
tiëntencontact.9,10 De komende 10 jaar kan de huisartsen
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organisatie nog een stap verdergaan, bijvoorbeeld door
verdere digitalisering van de eerstelijnszorg.11
Op een digitaal zorgplatform zouden patiënten hun eigen
gezondheidsdossier kunnen beheren, waardoor ze niet langer
gebonden zijn aan 1 huisarts. De patiënt plaatst zijn zorgvraag
op het platform, waarna deze wordt getrieerd door een digital
human, oftewel een chatbot die op basis van kunstmatige
intelligentie functioneert.12,13 Deze digital human bepaalt op
welke manier de beste zorg door welke huisarts kan worden
geboden en houdt daarbij rekening met de voorkeuren van
de patiënt. De patiënt kan op verschillende manieren worden
geholpen. Ten eerste kan een online videoconsult plaatsvinden, waarbij verschillende technologieën de huisarts ondersteunen.14 Zo worden gegevens, afkomstig van wearables van
de patiënt, automatisch geüpload en verwerkt voor gebruik tijdens het consult.15 Ook doen hulpmiddelen als de ‘stethoscoop
op afstand’ hun intrede, waardoor lichamelijk onderzoek deels
online kan plaatsvinden.16 Ten tweede zullen ‘thuisartsen’
beschikbaar zijn op het platform. Blijkt uit de triage dat het
gaat om een vraag die niet via een online consult kan worden
beantwoord of dat er sprake is van beperkte mobiliteit en/of
kwetsbaarheid, dan komt de patiënt in een geoptimaliseerde
visiteroute terecht. Door efficiënte routering kan de thuisarts
waar nodig meer tijd nemen voor de patiënt en inspelen op de
behoefte aan een vertrouwensrelatie. Ten derde kan de patiënt
worden doorverwezen naar een regionaal eerstelijnszorgcentrum, waar verschillende zorgverleners samenwerken. Bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan diagnostisch onderzoek
of een multidisciplinaire visie om de vraag te beantwoorden.
In dit centrum zijn uitgebreide diagnostiek, behandeling en
aandacht voor preventieve zorg mogelijk.
Zo’n digitaal zorgplatform kan tegemoetkomen aan de wensen
van de nieuwe generatie huisartsen: zorg wordt geboden op
flexibele werktijden en werkplekken, afhankelijk van de rol die
de huisarts die dag vervult. Het werk zal door de afgebakende
rolverdeling ook efficiënter worden, waardoor er meer tijd
voor de patiënt overblijft. Daarnaast biedt het platform patiënten meer flexibiliteit: ze zijn niet langer gebonden aan 1 huisarts, kunnen de zorgvraag op ieder moment stellen en hoeven
voor hun klacht vaak geen fysieke afspraak op een spreekuur
te maken. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat
relatief minder huisartsen (fte) meer patiënten kunnen helpen,
waarbij de huisartsen doelmatiger inspelen op de individuele
zorgbehoeften.

PARTICIPATIE VAN HUISARTSEN
Modernisering van de huisartsenzorg is in ieders belang. Huisartsen moeten deze handschoen zelf oppakken.17 Want als ze niet
inzien dat een organisatieverandering nodig is, lopen ze het risico dat andere partijen deze gaan doorvoeren. Zo investeren bedrijven als Babylon Health al op grote schaal in de (eerstelijns)-
zorg.18 Huisartsen zullen een tegenwicht moeten bieden aan deze
commercialisering van de zorg, omdat het risico bestaat dat de
kernwaarden van goede eerstelijnszorg verloren gaan en economische belangen de belangrijkste drijfveer worden. Daarom een
oproep aan álle huisartsen: durf de huidige organisatievormen
los te laten en maak de huisartsenzorg toekomstbestendig. ■
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Opinie

Huisartsenzorg 2030:
huisarts-to-go of huisarts-to-stay?
Rinske van de Goor

Hoe zorgen we ervoor dat de huisartsenzorg overeind blijft, zowel qua bemensing in alle uithoeken van ons land,
als qua organisatie? Ik zet in op praktijkhouderschap 2.0.

Uit cijfers blijkt dat jongere huisartsen steeds minder of
later kiezen voor een eigen huisartsenpraktijk.1 Ze geven
terecht de voorkeur aan een goede balans tussen werk en
gezin. Als waarnemend huisarts is dat momenteel prima
te regelen, er is immers werk genoeg. De lusten van een
eigen praktijk wegen dan niet op tegen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de 60 uur reguliere
zorg overdag en het borgen van 24/7 spoedzorg voor
de eigen patiënten. Overigens wordt er in dat verband
vaak – impliciet verwijtend – op gewezen dat dat met de
feminisering van het vak samenhangt, maar volgens mij is
het een veel groter probleem dat de meeste partners van
huisartsen man zijn dan dat de huisarts zelf vaak vrouw is.
In elk geval zit het praktijkhouderschap in de knel.
Dit leidt tot allerlei problemen. In de eerste plaats is er

een toenemend aantal NONI’s – Niet Op Naam Ingeschreven patiënten, die verstoken blijven van reguliere
huisartsenzorg. Ten tweede weegt de verantwoordelijkheid voor de invulling van de ANW-zorg almaar zwaarder
op de schouders van steeds minder praktijkhouders en
HIDHA’s. In de derde plaats is de continuïteit van de zorg
in huisartsenpraktijken steeds moeilijker te borgen. En ten
slotte wordt de zorg voor complexe patiënten bedreigd,
doordat de huisarts voor deze zorg inzicht moet hebben
in de voorgeschiedenis van de patiënt, het sociale systeem
rond de patiënt en de sociale kaart van de wijk.

Foto: Shutterstock

ANDERE ORGANISATIE VAN DE HUISARTSENZORG
Is digitalisering dan de oplossing? Mijns inziens niet.
Digitalisering gaat uit van het idee dat een grote groep
patiënten een huisarts-to-go willen – een digitaal makkelijk bereikbare huisarts, bij wie je even je snelle medische
boodschappen doet. Digitalisering zou ook de reguliere
zorg kunnen vervangen. De tot nu toe geïmplementeerde
zorgtechnologie levert inderdaad vaak extra, bruikbare
informatie op of is een nuttig hulpmiddel bij de zorg,
maar vormt allerminst een complete vervanging van die
zorg. Mijn ervaring met HIS’sen, e-consulten en e-health
leert dat ze soms gewone consulten vervangen, maar ook
een extra eigen zorgvraag genereren. De corona-lockdown heeft weliswaar de voordelen van digitalisering in
de huisartsenzorg laten zien, maar ook nadelen aan het
licht gebracht, zoals problemen rond privacy en de gevolgen van het ontbreken van lichamelijk onderzoek. Ik heb
gehoord dat veel huisartsen die tijdens de lockdown het
beeldbellen hadden ingevoerd, er daarna weer mee zijn
gestopt.
Verder kan digitalisering de kernwaarde continuïteit van
zorg bedreigen en daarmee indirect de levensverwachting.
Onderzoek liet zien dat een gebrek aan continuïteit in de
huisartsenzorg samenhangt met een hoger mortaliteits
risico.2 Het grootste deel van de zorgvraag komt bovendien slechts van een klein deel van de patiënten: de groep
met complexe zorgproblemen, die vaak minder digitaal
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vaardig is en een grotere behoefte heeft aan continuïteit van
zorg – aan een huisarts-to-stay. Ook chronische en palliatieve
zorg vragen om een huisarts-to-stay.
MAAR HOE DAN WEL?
Waarom komt specifiek de huisartsenzorg in de knel? In andere beroepen willen mensen toch ook een betere balans tussen
werk en privé? De vierdaagse werkweek met een mama- of
papadag is gemeengoed bij hoger opgeleid Nederland. Het
verschil is dat bij ons niet 38 uur als fulltime geldt, maar 58
tot 60 uur – al jaren het aantal uren dat een fulltime huisarts
(met een normpraktijk) werkt. De contracten die zorgverzekeraars huisartsen aanbieden zijn praktisch dezelfde als 50 jaar
geleden. Ze dicteren dat reguliere zorg tussen 8.00 en 18.00
uur en daarbuiten 24/7 huisartsenspoedzorg geborgd moeten
worden. Daar gaat je werk-privébalans. Mijns inziens kan de
continuïteit van de huisartsenzorg alleen behouden blijven
door het praktijkhouderschap en de spoedzorg om te vormen.
Het praktijkhouderschap moet passen bij het leven anno 2025,
waarbij fulltime 40 uur betekent. Dit kan door contracten
voor dagzorg van 8.00 tot 16.00 uur, inclusief tijd voor nietpatiëntgebonden taken. Een fulltime praktijk heeft dan ruimte
voor zoveel patiëntenzorg als bijvoorbeeld in 7 dagdelen
per week past – de andere 3 dagdelen zijn beschikbaar voor
niet-patiëntgebonden taken, scholing en vergaderingen. De
spreekuren zijn zo ingedeeld dat de zorg ook in het spreekuur
past, dat wil zeggen: een kwartier per consult, 30 minuten
voor complexe patiënten.
Spoedzorg draag je als huisarts samen met andere huisartsen,
zoals ook in de kernwaarden is vastgelegd.3 Je doet bijvoorbeeld minimaal 200 uur spoed en kunt kiezen tussen diverse
contracten. Bijvoorbeeld een minimumcontract voor 200 uur

Lees ook ‘Huisartsenzorg 2030: van praktijk naar
platform?’ van Lotje Korteweg. Huisarts Wet
2020;63(12):65-6. DOI:10.1007/s12445-0200924-y
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spoedzorg per jaar, waarbij er aftrek is voor de reeds georganiseerde spoedzorg overdag. Per fulltimepraktijk wordt immers
al 40 uur per week spoedzorg geborgd en ongeveer 3 uur per
week aan spoedzorg geleverd. Er zijn ook aanvullende contracten: dienstpakketten van bijvoorbeeld 10 extra diensten.
Uiteraard staat het huisartsen altijd vrij de toegewezen diensten met andere huisartsen te ruilen of ze te kopen/verkopen.
De palliatieve spoedzorg wordt losgekoppeld van de overige
spoedzorg. Praktijkhouders en HIDHA’s organiseren met
elkaar een lokaal palliatief netwerk om de spoedzorg voor de
palliatieve patiënten 24/7 te borgen.
De nachtelijke spoedzorg verloopt buiten huisartsen om. Als
er ’s nachts (01.00 tot 08.00 uur) spoedzorg nodig is betreft het
immers slechts zelden een huisartsgeneeskundige zorgbehoefte. Het gaat dan om een andere selectie, die meer uit hoog
risicopatiënten bestaat. De kosten en werkbelasting zijn volgens mij veel hoger bij een landelijk huisartsennachtsysteem
en eventuele doctors delay (doordat de huisarts als schakel
tussen patiënt en tweede lijn zit), dan wanneer huisartsen geen
deel uit maken van de nachtelijke spoedzorg en er toch af en
toe een patiënt ’s nachts huisartsgeneeskundige zorg behoeft.
Ook op de spoedeisendehulpafdeling kunnen niersteenkolieken worden behandeld.
Zo wordt commitment aan een eigen patiëntenpopulatie –
kernwaarde van de huisartsenzorg – haalbaar en aantrekkelijk.
En wil ook de nieuwe generatie huisartsen in plaats van een
huisarts-to-go een huisarts-to-stay worden! ■
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Implementatie

Het Behandelpaspoort
Ester Bertholet

WAT IS HET BEHANDELPASPOORT?
Het Behandelpaspoort is een boekje in paspoortformaat dat
als handvat kan dienen bij het nadenken over en beschrijven
van behandelwensen. Het doel van het paspoort is dat mensen
nadenken en praten over deze vragen met hun (huis)arts en
naasten. Het fysiek meenemen van het paspoort kan behulpzaam zijn, maar is geen noodzaak in het contact met andere
behandelaren.
Mensen kunnen aangeven wat hun behandelwensen zijn ten
aanzien van reanimatie, ic- en ziekenhuisopname. De antwoordcategorieën zijn: ‘altijd alles’, ‘sommige behandelingen
niet meer’ en ‘alleen symptomatisch’, waarbij er genoeg vrije
ruimte is om uitleg en nuances aan te brengen. Daarnaast
kunnen mensen in het paspoort aangeven wie hun contactpersonen/vertegenwoordigers zijn en kunnen mensen via vragen
over gezondheid en ziekte aangeven wat zij belangrijk vinden.
WAAROM HEBBEN WE HET BEHANDELPASPOORT NODIG?
Het bespreken van behandelwensen is niet altijd makkelijk. Op
welk moment breng je als zorgverlener of patiënt het onderwerp ter sprake? Wat bespreek je dan precies en op welke manier kan een patiënt er zelf mee aan de slag? Het Behandelpaspoort is ontwikkeld om hierin te ondersteunen, zodat mensen
makkelijk in gesprek gaan met hun naasten en zorgverleners en
ze een antwoord hebben op het moment dat ze erg ziek worden.
DE ONTWIKKELAARS
Het Behandelpaspoort is ontwikkeld door specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet, in samenwerking met een grote
groep collega’s en patiënten.
DE EERSTE ERVARINGEN MET HET BEHANDELPASPOORT
Het Behandelpaspoort kan zelfstandig worden ingevuld. Toch
is het voor een deel van de kwetsbaarste patiënten van belang
om de inhoud samen met de huisarts of POH door te spreken.
Patiënten overschatten soms hun vitaliteit en hebben niet
altijd een realistische kijk op de ernst van hun ziekte.
Het Behandelpaspoort kreeg de afgelopen tijd veel aandacht
en dat nam verder toe door de COVID-19-pandemie. Het ministerie van VWS stelde in april van dit jaar 45.000 Behandelpaspoorten gratis ter beschikking voor hulpverleners.
Half september hebben we via een antwoordformulier om
feedback gevraagd aan ruim 800 van die zorgverleners. De
200 reacties die we tot nu toe ontvingen waren positief. Als
aanbeveling kregen we terug dat het paspoort gratis zou moeten zijn en digitaal beschikbaar.

Het Behandelpaspoort geeft houvast. 
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TOEKOMSTPLANNEN
Momenteel wordt het Behandelpaspoort vertaald in het Engels, daarnaast zal er ook een versie beschikbaar komen in het
Arabisch en Turks. Tot slot is er aandacht voor slechtzienden/
laaggeletterden, waarbij er in de toekomst een editie beschikbaar komt met grotere letters, eenvoudiger tekst en met meer
plaatjes. Als die ontwikkelingen zijn afgerond, zijn er plannen
om op korte termijn de meerwaarde van het Behandelpaspoort
in onderzoeksverband te bestuderen.
GEBRUIKER AAN HET WOORD
‘Het Behandelpaspoort kan een gesprek over toekomstige
behandelwensen goed op gang helpen. Het motiveert mensen
ermee aan de slag te gaan, waarbij deze wensen goed vastgelegd kunnen worden. Het paspoort geeft ook houvast om dit
onderwerp met kinderen of mantelzorger te bespreken, zodat
zij ook weten wat de laatste wensen zijn,’ aldus een enthousiaste huisarts. ■
Bertholet EA. Het Behandelpaspoort. Huisarts Wet 2020;63(12):71.
DOI:10.1007/s12445-020-0926-9.
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, Velp: drs. E.A. Bertholet:
specialist ouderengeneeskunde en ontwikkelaar Behandelpaspoort,
e.bertholet@pogb.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: EB is uitgever van het Behandelpaspoort.
www.behandelpaspoort.nl
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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Implementatie

Thuis bloeddruk meten
Frank den Heijer


WAAROM MOETEN WE THUIS BLOEDDRUK METEN?
Ongecompliceerde hypertensiepatiënten hoeven niet langer
4 keer per jaar naar de praktijk te komen voor hun periodieke bloeddrukcontrole. Dat scheelt de patiënt en de praktijk
kostbare tijd. De thuismeting ondervangt mogelijk ook het
witte-jasseneffect. Het is bekend dat wekelijkse metingen het
betrouwbaarste zijn: beter vaker thuis meten dan 1 keer op de
praktijk. Binnenkort komt er dan ook een veld in het portaal
om de weekmeting in te vullen.
Bijkomend voordeel van de thuismetingen is dat we merken
dat de patiënt meer betrokkenheid bij zijn eigen gezondheid
ervaart omdat de inzage in de bloeddrukmetingen heel helder
is. Dit is overigens nog niet onderzocht.
DE ONTWIKKELAARS
Philips VitalHealth Software heeft Engage ontwikkeld en dus
ook het patiëntenportaal voor thuismetingen. De pilot is uitgerold via Alphen op één Lijn, een koepelorganisatie van 5 Wijk
Samenwerkingsverbanden (WSV’en) in Alphen aan den Rijn.
DE EERSTE ERVARINGEN
De pilot is in 2017 gestart in Alphen. De selectie betrof ongecompliceerde hypertensiepatiënten die al een account hadden
op mijngezondheid.net. Verder waren er geen in- of exclusiecriteria. De betrokken zorgverzekeraar leverde bloeddrukmeters aan. Inmiddels functioneert het systeem naar tevredenheid
voor zowel de zorgverleners als de patiënten en is het voor alle
praktijken die met Medicom werken beschikbaar.
Meedoen met thuismetingen is geen verplichting en we hebben geleerd dat de patiënten die baat hebben bij dit systeem
zichzelf selecteren. Mensen die onrustig worden van de
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HOE WERKT DE THUISMETING?
De patiënt meet thuis met een eigen automatische meter zijn
bloeddruk, logt in op het patiëntenportaal Engage van VitalHealth Software en geeft de waardes door. Engage is gekoppeld
aan het keteninformatiesysteem (KIS) en de waardes komen automatisch in ons HIS (Medicom) terecht. Binnen een dag krijgt
de patiënt terugkoppeling van de CVRM-assistente of POH.
Patiënten die graag op afstand willen worden gemonitord,
oefenen tijdens het laatste face-to-face contact onder begeleiding het meten en invoeren van de bloeddruk alsof ze thuis
zijn. Verder krijgen ze instructies mee naar huis.
Als het tijd is voor een bloeddrukmeting krijgt de patiënt een
bericht en indien nodig een reminder. Voor de jaarcontrole
komen de patiënten nog naar de praktijk.

thuismeting of het contactmoment graag behouden, komen
gewoon naar de praktijk.
Het was even zoeken naar de juiste hoeveelheid reminders
vanuit het systeem. Het is storend als er te veel berichten
komen, maar geen reminders werkt ook niet, dan vergeten
mensen hun meting. Nu krijgt de patiënt een melding als er
een taak is – het invoeren van de bloeddruk – en een reminder
op dag 3 en 7 als de patiënt niets ingevoerd heeft.
WAT ZIJN DE NADELEN?
Als een patiënt niet op het spreekuur verschijnt valt dat op.
Het is van belang dat de praktijk met dezelfde alertheid reageert op niet-doorgegeven thuismeldingen.
Het is natuurlijk essentieel dat de bloeddrukmeter naar behoren werkt: op de site van de Hartstichting staat een lijst met
goede meters waar patiënten uit kunnen kiezen. IJking van de
meters is een lastig punt. Nu neemt de patiënt de meter nog
mee naar de praktijk om deze tijdens de jaarcontrole te laten
ijken. Dit is een tussenoplossing, we zijn ‘officiële’ ijking aan
het verkennen.
TOEKOMSTPLANNEN
We willen graag een automatische melding voor de patiënt
kunnen genereren als de meting binnen de persoonlijke streefwaardes valt: de assistent hoeft dan geen contact meer op te
nemen. Als de meting buiten de waardes valt, krijgt de praktijk
een alarmbelletje. ■
Den Heijer F. Thuismeten bloeddruk. Huisarts Wet 2020;63(12):72.
DOI:10.1007/s12445-020-0935-8.
Gezondheidscentrum Dillenburg, Alpen aan den Rijn: drs. F. den Heijer,
huisarts en bestuurslid Alpen op één lijn, f.denheijer@ghcd.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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U-Prevent: gepersonaliseerde
cardiovasculaire preventie
Jannick Dorresteijn, Frank Visseren

HOE WERKT U-PREVENT?
U-Prevent is een applicatie die de arts in gesprek met de
patiënt ondersteunt bij het schatten van het cardiovasculaire
risico van de patiënt. De applicatie maakt ook zichtbaar welke
manieren er zijn om het risico te verlagen, en hoe groot het
verwachte effect van deze interventies zijn. Zo werken artsen
en patiënten samen aan preventie van hart- en vaatziekten.
U-Prevent is gericht op gebruik door diverse zorgverleners,
niet alleen de cardioloog of internist.
WAAROM HEBBEN WE U-PREVENT NODIG?
Cardiovasculaire richtlijnen worden altijd op groepsniveau
bepaald: een one size fits all-benadering. Terwijl wat goed is
voor de groep, niet altijd goed hoeft te zijn voor het individu.
Het was niet mogelijk om berekeningen te doen voor mensen
die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben doordat
ze bijvoorbeeld al een hartinfarct hebben doorgemaakt of
ouder zijn dan 70. Met U-Prevent kun je wél nagaan hoeveel
risico iemand heeft op nog een hartinfarct, en wat de effecten
zijn als je hypertensie streng gaat behandelen, of hoeveel extra
hart- en vaatziektevrije levensjaren het oplevert als iemand een
extra cholesteroltabletje slikt. Nu kun je een recept uitschrijven op basis van de individuele gegevens van de patiënt.
DE ONTWIKKELAARS
U-Prevent is ontwikkeld door een onderzoeksteam van de
afdeling Vasculaire Geneeskunde van het UMC Utrecht, in
nauwe samenwerking met internationale onderzoeksgroepen.
U-Prevent omvat alle risicoscores die de NHG-Standaard
Cardiovasculair risicomanagement adviseert, waaronder
SCORE, en daarnaast innovatieve algoritmes om het levenslange risico en behandeleffect te voorspellen, gebaseerd op
data van grote cohortstudies en klinische trials. De site is
gerealiseerd in samenwerking met O
 RTEC, specialist in data
science en kunstmatige intelligentie.
DE EERSTE ERVARINGEN MET U-PREVENT
De tool die in augustus 2018 live is gegaan, heeft op werkdagen 400 tot 500 individuele gebruikers. De eindgebruikers
lijken voornamelijk zorgprofessionals te zijn. Er zijn geen
kosten verbonden aan het gebruik van U-Prevent en dat blijft
zo.

HOE ZIT HET MET DE VALIDATIE?
Uit kosteneffectiviteitsstudies blijkt dat we bij behandeling op
basis van het met U-Prevent voorspelde effect – dus benefit-
based behandelen – dure geneesmiddelen efficiënter kunnen
inzetten. Een Utrechtse klinische trial toonde aan dat gepersonaliseerde schattingen van het risico en behandeleffect de onzekerheid voor patiënten over het gebruik van medicatie reduceert.
TOEKOMSTPLANNEN
We werken aan een versie die geïntegreerd kan worden in het
elektronisch patiëntendossier en het HIS; met deze gebruiksvriendelijke innovatie moeten de kosten voor onderhoud en
doorontwikkeling van U-Prevent in de toekomst te ondervangen zijn.
GEBRUIKER AAN HET WOORD
Albert van der Veer, huisarts, was een van de eerste gebruikers: ‘Wat ik vooral mooi vind is dat je veel beter kunt onderbouwen waarom een patiënt al dan niet met medicatie moet
starten. Die vraag over meer of minder medicijngebruik komt
ook vanuit patiënten zelf. Als iemand terugkomt met bijwerkingen, kun je die specifieker afzetten tegen de vraag waarom
de patiënt de medicatie slikt.’
Zo’n gesprek is niet geschikt voor elke hart- en vaatpatiënt,
benadrukt Van der Veer. ‘Dat kost ook te veel tijd. Om de tool
optimaal te gebruiken selecteer ik patiënten, meestal vraaggericht, vaak na overleg met de apotheker. Het zou goed zijn om
de patiënt zelf makkelijk zijn risico te laten berekenen. Voor
CVRM wordt dit denk ik de standaard. Ik kan me voorstellen dat dit soort predictieve modellen breder inzetbaar zijn,
bijvoorbeeld bij de behandeling van diabetes.’ ■
Dorresteijn JAN, Visseren FLJ. U-Prevent: gepersonaliseerde cardiovasculaire preventie. Huisarts Wet 2020;63(12):75. DOI:10.1007/
s12445-020-0934-9.
UMC Utrecht: dr. J.A.N. Dorresteijn internist-vasculair geneeskundige
en klinisch epidemioloog, J.A.N.Dorresteijn-2@umcutrecht.nl;
prof.dr. F.L.J Visseren, internist-vasculair geneeskundige.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
https://u-prevent.nl
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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Chantal, de digitale assistente
Jenny Luco, Michael Kuntzel

HOE WERKT CHANTAL?
Chantal de digitale doktersassistente ondersteunt praktijken
met diverse taken, zoals de initiële anamnese en het inplannen
van afspraken of het aanvragen van herhaalmedicatie. Praktijken kunnen haar beschikbaar maken via een live chatvenster
op hun website. Ze is dan 24 uur per dag, 7 dagen per week
‘aanspreekbaar’. Idealiter is Chantal gekoppeld aan het HIS,
zodat er zoveel mogelijk processen geautomatiseerd kunnen
worden.
Chantal is eigenlijk een uitgebreide chatbot die gericht vragen
kan stellen op basis van een beslisboom. De beslisboom is
gebaseerd op een combinatie van input van enkele huisarts-
adviseurs en de Nederlandse Triage Standaard. Chantals instellingen kunnen per praktijk variëren, zoals de uit te voeren
taken of via welk medium en hoe snel de patiënt terugkoppeling krijgt. De medisch-inhoudelijke kant van de beslisboom is
voor alle praktijken hetzelfde. Wel kunnen praktijken suggesties doen voor wijzigingen.
WAAROM HEBBEN WE EEN DIGITALE ASSISTENTE NODIG?
Steeds vaker verwachten patiënten dat ze 24 uur per dag
terecht kunnen – maar huisartsenpraktijken hebben het razend druk. Chantal kan met name aan de voordeur leiden tot
potentiële kwaliteitswinst voor patiënt en praktijk.
DE ONTWIKKELAARS
Chantal is ontwikkeld door e-health-bedrijf Zaurus. Dit bedrijf werkt samen met zorginhoudelijke deskundigen, waaronder huisartsen en triagespecialisten.
DE EERSTE ERVARINGEN MET CHANTAL
Sinds begin 2019 ‘werkt’ Chantal bij diverse huisartsenpraktijken: eind juni 2020 staat de teller op 10 huisartsenpraktijken
en dit aantal neemt gestaag toe. De praktijken die Chantal
inzetten hebben diverse mogelijkheden om conversaties af te
handelen die via Chantal gevoerd zijn. Wanneer er een koppeling is met het HIS kunnen afspraken direct worden aangemaakt, zo niet dan kan de assistent(e) binnen van tevoren
vastgestelde tijden contact opnemen met de patiënt.
HOE ZIT HET MET DE VALIDATIE?
Zaurus werkt onder andere samen met alle huisartsenpraktijken in Nijmegen Noord die onderdeel zijn van het Radboud
umc Academisch Huisartsen Netwerk (Fieldlab Eerstelijnszorg zorggroep STIELO). Met deze groep zijn er plannen om
het gebruik en de impact van Chantal verder te onderzoeken.
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Welk effect heeft Chantal op de tijdsbesteding en werkdruk
van ‘menselijke’ assistenten? Welke klachten worden er via
Chantal gemeld en wat zijn de demografische gegevens van
gebruikers? Er is al een grote hoeveelheid anonieme data
beschikbaar. Dit is een solide vertrekpunt voor uitgebreider
onderzoek.
WAT ZIJN DE NADELEN?
Uiteraard kent het ontwikkelproces van een digitale assistente
ook uitdagingen. De grootste tot op heden is dat om een koppeling met een HIS te maken er medewerking vereist is van
de HIS-leverancier in kwestie. Veel leveranciers staan positief
tegenover dergelijke koppelingen, maar sommigen ook niet,
hetgeen het optimaliseren van de processen lastiger maakt.
TOEKOMSTPLANNEN
Chantal wordt steeds verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Zo heeft Zaurus om de risico’s te beperken omtrent
Chantals anamnese-stuk bepaalde ‘urgentie-triggers’ toegevoegd, zodat Chantal de patiënt aanspoort te bellen en ze een
bericht doorzet aan de praktijk als een klacht urgent lijkt te
zijn. Er zijn al koppelingen met Bricks (Tetra), TransHIS en de
webstekker van Medicom, waardoor afspraken direct ingepland kunnen worden. Er wordt gewerkt aan meer koppelingen. Ook wordt Chantal regelmatig uitgebreid, zodat ze meer
klachten kan ‘herkennen’ en meer simpele taken op zich kan
nemen.
GEBRUIKER AAN HET WOORD
In de woorden van Henk Schers, huisarts in Nijmegen: ‘Het
concept is goed, de potentiële voordelen zijn tastbaar. Wanneer de verbeterpunten zijn doorgevoerd en het systeem is
geperfectioneerd, dan is ze zeker een goede aanvulling voor
de praktijk.’ Met verbeterpunten doelt Schers met name op
koppelingen met de verschillende HIS’en. ■

Luco JP, Kuntzel M. Chantal, de digitale doktersassistente. Huisarts
Wet 2020;63(12):76. DOI:10.1007/s12445-020-0933-x.
Zaurus, Alkmaar: drs J.P. Luco, communicatiecoördinator;
drs. M. Kuntzel, adviseur en waarnemend huisarts, info@zaurus.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: JL en MK werken voor Zaurus, de
uitgever van Chantal.
https://zaurus.nl/chantal/
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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De regionale huisartsenapp
Herko Wegter

WAT IS HET?
Alle HIS-leveranciers bieden (indirect) een app aan waarmee
patiënten online afspraken kunnen maken, hun herhaalmedicatie kunnen bestellen, hun dossier kunnen inzien, digitale
zelftriage kunnen uitvoeren en e-consulten kunnen aanvragen.
Een huisartsenregio kan deze functies ook aanbieden onder
de vlag van de eigen regionaam en de eigen look-and-feel.
Praktijken hoeven hiervoor niet hetzelfde HIS te hebben. Een
regio-app creëert de mogelijkheid om een uniforme digitale
voorkant voor alle praktijken in de regio te maken: hét digitale
startpunt van huisartsenzorg voor patiënten in een regio.
WAAROM HEBBEN WE EEN REGIO-APP NODIG?
Een regio-app zorgt voor een uniforme uitstraling richting
patiënten: dit vergroot de herkenbaarheid en draagt bij aan
een snellere adoptie onder patiënten. Naam en huisstijl van
de app zijn van de regio en huisartsen maken samen reclame
voor 1 regionale app. Feitelijk investeren huisartsen dus in hun
eigen merk en promoten ze niet het patiëntenportaal of de
app (merk) van hun leverancier. Ze zijn onafhankelijk van de
leverancier en als ze besluiten van leverancier te wisselen blijft
het eigen ‘merk’ bestaan. Bijkomend voordeel is dat patiënten
niet hoeven te switchen bij verandering van praktijk.
Door zelf een app aan te bieden wordt geanticipeerd op de voortgaande digitalisering en heeft de patiënt zijn/haar huisarts(praktijk) altijd letterlijk (digitaal) bij de hand. In de regio kunnen
doorontwikkelingen binnen de digitale zorg vervolgens centraal
via de regio-app gefaciliteerd worden voor alle huisartsen.
Autonomie is een ander groot voordeel: de regio bepaalt zelf
wat er in de app komt. Nieuwe features toevoegen? Koppelingen met derden maken? Meetwaarden of vragenlijsten opnemen? Digitale zelftriage van Moet ik naar de dokter? toevoegen
of verwijzen naar zelfzorgadviezen van Thuisarts? Het kan
allemaal: dat is het grote voordeel van zelf eigenaar zijn.
Door met de regio hetzelfde te kiezen wordt niet alleen aan
uniformiteit en standaardisatie in de regio gewerkt, maar zijn
er ook kosten- en schaalvoordelen te behalen. Vernieuwing en
toevoeging zijn hierdoor in de toekomst sneller en goedkoper
te realiseren. Steeds meer regio’s kiezen voor deze oplossing.
ONTWIKKELAARS VAN DE APP
Afhankelijk van de HIS’en in de regio is het Uw Zorg Online
framework van Pharmeon te gebruiken of de door Mendix
ontwikkelde (HCDO) DrDichtbij variant. Dit zijn HIS-onafhankelijke leveranciers die het product kant-en-klaar kunnen
opleveren voor een regio.

DE EERSTE ERVARINGEN
Aty de Ruiter (CMIO bij regio-
organisatie UNICUM) geeft aan
dat de Zorg4Zeist regio-app een
groot succes is. In Zeist heeft al
43% van de inwoners toegang tot
de app. Huisartsen zijn vooral
enthousiast over het promoten
van hun eigen merk en inmiddels hebben 5 andere gemeenten
binnen UNICUM-gebied ook
hun eigen Zorg4-app.
NADELEN
De voornaamste uitdaging is
om iedereen in de regio mee
te krijgen en te overtuigen van
de meerwaarde van gezamenlijkheid. Daarnaast werkt niet
iedere leverancier even voortvarend mee aan het ondersteunen
van deze ontwikkeling.



Foto: ICT Kliniek

TOEKOMSTPLANNEN
In veel regio’s wordt al gebruikgemaakt van een regio-app.
Deze regio’s onderzoeken nu hoe zij als (hybride) coöperatie
kunnen samenwerken zodat doorontwikkelingen nog sneller
en goedkoper gerealiseerd kunnen worden.
Voor duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg is het
nodig om de organisatie van de beroepsgroep te vergroten. Dit
kun je vormgeven door de juiste tools in te zetten.
De regionale huisartsenapp is hier een mooi voorbeeld van dat
niet alleen werkt voor zorgverleners maar (juist) ook voor de
patiënt. En alleen al daarom is het een win-win. ■

Wegter HJ. De regionale huisartsenapp. Huisarts Wet 2020;63(12):77.
DOI:10.1007/s12445-020-0931-2.
ICT Kliniek, Apeldoorn: H.J. Wegter, Chief Innovation Officer bij Moet ik
naar de dokter? en adviseur bij ICT Kliniek, h.wegter@ictkliniek.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: de auteur verricht werkzaamheden
voor zorggroepen die klant zijn bij Pharmeon.
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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Datagedreven triageondersteuning
Joost Zeeuw, Marleen Kooijman

Zondagochtend, 9 uur.
Man van 62 jaar belt de HAP: sinds gisteravond stekende pijn
in de linkerzij, erger wordend bij diep inademen. Gaan slapen,
maar opgestaan met toegenomen pijn. Voelt zich kortademig
(niet te horen aan de telefoon). Verder anamnestisch geen alarmerende symptomen.

op de HAP. Implementatie van nieuwe technologie in een
bestaand zorgproces is altijd een uitdaging. Daarom willen we
dat de nieuwe software zo goed mogelijk past in het huidige
werkproces van de triagist. Om dit te realiseren wordt de
software direct geïntegreerd in Topicus, de triagemodule die
de triagist nu ook al gebruikt.

WAT IS DATAGEDREVEN TRIAGEONDERSTEUNING?
Op basis van het NTS-advies koos de triagist een U3-classificatie en plande een consult in, waar de dienstdoende huisarts
non-urgente thoracale pijn constateerde. Ze concludeert dat
een consult op de HAP niet nodig was geweest.
Om dit soort overtriage te voorkomen kan de triagist op de
HAP straks worden ondersteund door datagedreven triageondersteuning: een softwaresysteem op basis van kunstmatige
intelligentie. Deze software schat de urgentie van een zorgvraag in op basis van big data.
Voor een urgentie-inschatting van bovenstaande triage zou
het systeem een database met meer dan 5 miljoen historische
triages doorzoeken, waarin het 23.576 sterk vergelijkbare triages identificeert. Bij deze triages blijkt in minder dan 3% van
de gevallen sprake van een urgente uitkomst op het consult
dat volgde op deze triages, zoals een bedreigde ABCD, orgaanschade of permanente andere schade. Het systeem voorspelt
daarom voor de bovenstaande triage een kleine kans op een
urgente uitkomst.
Dit bevestigt de eigen inschatting van de triagist, die zelf een
U4-classicatie ook passender vond.

HOE ZIT HET MET DE VALIDATIE?
Ter validatie van de patiëntveiligheid wordt het systeem
getoetst door een panel huisartsen en ingezet in een klinisch
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop
van 2021 verwacht.
Bij succesvolle implementatie wordt samen met huisartsenposten gekeken naar mogelijkheden voor doorontwikkeling,
zoals het adviseren van aanvullende vragen tijdens de triage
om de urgentie nog beter in te schatten, of audioanalyse van
het telefoongesprek om bijvoorbeeld haperende spraak en de
mate van pijn of kortademigheid te identificeren.

WAAROM IS DATAGEDREVEN TRIAGEONDERSTEUNING NODIG?
Een cruciale schakel in de Nederlandse spoedzorgketen, de
HAP, staat onder grote druk, mede door het grote aantal patiënten met vanuit medisch perspectief niet-noodzakelijke zorgvragen.1,2 Deze overtriage leidt tot hoge werkdruk en zorgkosten.
Veel huisartsenposten zetten tegenwoordig een regiearts in,
die de triagist helpt bij lastige triages. In de praktijk wordt de
regiearts vooral gevraagd in mogelijk urgente gevallen, maar
veel minder bij U3-classificaties die beter door de eigen huisarts tijdens reguliere spreekuren gezien kunnen worden. Dit
betekent dat de inzet van deze regiearts de patiëntveiligheid
ten goede komt, maar weinig doet aan overtriage.
DE ONTWIKKELAARS
Huisartsenposten Rijnmond en softwareontwikkelaar Pacmed
ontwikkelen samen de datagedreven triageondersteuning. De
software is naar verwachting eind 2021 klaar voor gebruik
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WAT ZIJN DE RISICO’S?
Bij de ontwikkeling kijken we goed naar mogelijke risico’s,
zoals een triagist die zich te sterk laat leiden door de voorspelling. Deze is namelijk puur gebaseerd op de informatie die de
triagist opschrijft, en is niet in staat andere signalen mee te
nemen zoals het niet-pluisgevoel of hoe de patiënt klinkt.
Het uitgangspunt moet daarom zijn wat nu ook geldt bij
triage; de eigen expertise en ervaring van de triagist zijn de
belangrijkste middelen bij urgentiebepaling. Andere systemen
dienen enkel ter ondersteuning van de medisch professional,
en moeten ook als zodanig gebruikt worden. ■
LITERATUUR

1. InEen: Bechmarkbulletin Huisartsenposten 2017. Utrecht: Ineen,
2017.
2. IQHealthcare: Medische noodzaak van consulten op de HAP:
verschil in inschatting tussen triagisten en artsen. Nijmegen:
IQHealthcare, 2014.
Zeeuw J, Kooijman M. Datagedreven triageondersteuning. Huisarts Wet
2020;63(12):78. DOI:10.1007/s12445-020-0932-y.
Pacmed, Amsterdam: drs. J. Zeeuw, medical data scientist en product
owner, joost.zeeuw@pacmed.nl. Erasmus MC, Rotterdam:
drs. M. Kooijman, huisarts-docent en kaderhuisarts Spoedzorg, consultant Huisartsenpost Rijnmond.
Mogelijke belangenverstrengeling: JZ werkt bij de softwareontwikkelaar
Pacmed.
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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De digitale HAP
Peter Andriessen, Leonie Bijland, Dianne Jaspers

WAAROM HEBBEN WE EEN DIGITALE HAP NODIG?
Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende zorgkosten en de drukte op de HAP is een verschuiving nodig.
Alles wat online kan, behandelt HAP Eemland het liefst ook
online. Volgens huisarts en directeur Dianne Jaspers verbetert
dit zelfs de triage en maakt het snelle zorg op afstand mogelijk.
WIE HEEFT DE DIGITALE HAP ONTWIKKELD?
Spreekuur.nl is gebaseerd op het Zweedse concept Docly en
in Nederland ontwikkeld door Digidok en Topicus. De pilot
wordt gefinancierd door VGZ en Zilveren Kruis.
DE EERSTE ERVARINGEN MET DE DIGITALE HAP
In de eerste 3 maanden zijn ruim 1800 patiënten digitaal behandeld, in plaats van de verwachte 600. Van al die consulten
is bij zo’n 70% voorkomen dat mensen naar de post kwamen.
De patiënttevredenheid is hoog, met een gemiddelde Net
Promotor Score van 55 (schaal -100 tot 100), wat wordt gezien
als ‘excellent’. En ook huisartsen zijn tevreden.
De digitale HAP is gestart met de 13 meest voorkomende
klachten. Vooral het toegevoegde beeld draagt bij aan een
betere diagnose. Patiënten met klachten waar fysiek contact
nodig is worden gewoon gezien op de HAP. Bovendien wordt
online – net als bij een reguliere triage – de ABCD-methodiek
gehanteerd.
HOE ZIT HET MET DE VALIDATIE?
De NTS-triagevragen zijn in 2019 zorgvuldig getest en in
overleg met huisartsen en triagisten vereenvoudigd en wetenschappelijk gevalideerd door innovatietestcentrum THINC
(www.thinc.healthcare) van het UMCU. De basis wordt

Foto: HAP Eemland

HOE WERKT DE DIGITALE HAP?
Op 9 maart opende HAP Eemland de eerste digitale huisartsenpost van Nederland. De coronacrisis zette vaart achter de
lancering van www.spreekuur.nl. Een jaar eerder startte de
HAP al met het testen van digitale consulten en het valideren
van triagevragen.
Patiënten bereiden het digitale consult helemaal zelf voor op
www.spreekuur.nl, de site van de eerste digitale huisartsenpost
van Nederland. Ze registreren zich, vinken een klachtgebied
aan en doorlopen stapsgewijs triagevragen die zijn gebaseerd
op de NTS-standaard. Patiënten vullen hun medicatiegebruik
in en voegen eventueel een foto of video toe. De dienstdoende
huisarts beoordeelt de data en geeft binnen een half uur via de
chat een advies of vraagt om een aanvullend (video)consult.

HAP Eemland, de eerste digitale huisartsenpost in Nederland.

voortdurend verbeterd in de praktijk. Alles wordt gemeten en
bijgehouden; de ingangsklacht, urgentiemaat, de duur en uitkomst van een consult. Als iemand keelpijn als ingangsklacht
kiest, kan dat een uiting zijn van cardiale klachten. Komt dat
eruit? Bij de start van de digitale post zijn alle consulten daarom door huisartsen gedaan. Uiteraard worden ook casussen
en feedback van ketenpartners besproken. Sommigen vinden
het ‘ongelofelijk’ dat een patiënt niet is gezien. Ook dat wordt
geëvalueerd.
Of het ook echt inzet van huisartsen gaat schelen, kan pas na
2 jaar worden gezegd, maar dat is wel het doel. De betrokken
zorgverzekeraars sturen aan op kwaliteit van zorg én minder
druk op de ANW-diensten.
WAT ZIJN DE NADELEN?
Aan elke vorm van zorg zijn risico’s verbonden en dus ook hier.
Je bent afhankelijk van wat een patiënt leest en schrijft. Pijn en
ziektebeleving zijn subjectief en je mist intonatie, zoals bij angst.
TOEKOMSTPLANNEN
Huisarts en medisch directeur Dianne Jaspers: ‘We breiden
stap voor stap uit. Met huisartsen, triagisten en doelgroepen.
De ingangsklachten voeren we geleidelijk op naar 40. In het
najaar laten we ook kinderen vanaf 6 maanden toe. En triagisten gaan meedraaien, zoals ze nu ook de U5-consulten telefonisch doen. Ook willen we lage urgentie-uitkomsten koppelen
aan een digitaal zelfzorgadvies, zoals die van thuisarts.nl.’ ■
Andriessen P, Bijland L, Jaspers D. De digitale HAP. Huisarts Wet
2020;63(12):79. DOI:10.1007/s12445-020-0927-8.
Stichting FWG Progressional People, Utrecht.nl: P. Andriessen, onderzoeker, www.fwg.nl. Amersfoort: drs. L. Bijland, waarnemend huisarts.
Huisartsen Eemland, Amersfoort: dr. D. Jaspers, medisch directeur en
huisarts, d.jaspers@huisartseneemland.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt
voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.
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Implementatie van e-health
Jasper Schellingerhout, Jan Frans Mutsaerts

Onze praktijk biedt al ruim 10 jaar verschillende online
diensten aan. Patiënten kunnen op onze website en sinds
een paar jaar ook via een speciale app afspraken maken,
herhaalrecepten aanvragen en e-consulten boeken. Dat
vergroot de bereikbaarheid van de praktijk en ontlast ook
onze assistentes. Hoewel veel patiënten een dergelijke
service op prijs stellen, maken ze er minder gebruik van
dan we verwachtten. Met verschillende maatregelen hebben
we het gebruik binnen een paar jaar aanzienlijk weten te
vergroten.
In het dagelijks leven regelen we van alles online: aankopen,
bankzaken, vakanties. Het is dan ook niet vreemd dat 55 tot
65% van de mensen aangeeft ook bij hun huisarts gebruik te
willen maken van online services, zoals een afspraak maken, e-consulten en herhaalrecepten.1 Meer dan 80% van de
huisartsen biedt 1 of meer van dergelijke services aan. In de

praktijk maakt echter slechts 5 tot 10% van de mensen gebruik
van deze mogelijkheden en dit aantal groeit de afgelopen jaren
nauwelijks.1
De verwachting is dat er de komende jaren een tekort aan
doktersassistentes zal ontstaan.2 Online services kunnen de
bereikbaarheid van een praktijk verbeteren en tegelijkertijd
de doktersassistente ontlasten. Daarom zouden we het tekort
kunnen beperken door het gat tussen de wens van de patiënt
en het daadwerkelijke gebruik te overbruggen. Wij zullen
laten zien dat een proactieve benadering van patiënten en een
aantal aanpassingen in het werkproces een duidelijke toename
van het gebruik van online services tot gevolg heeft.
PROJECTBESCHRIJVING
Het Huisartsenteam De Keen is een groepspraktijk met 12.500
patiënten in Etten-Leur (Noord-Brabant). Bij de lancering
van de online services op onze website in 2008 hebben we

Goede implementatie van online services is mogelijk en biedt voordelen voor de patiënt en de praktijk. 
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Foto: Margot Scheerder

daarover alle patiënten een brief met informatie gestuurd.
Daarnaast kregen de online diensten een prominente plaats op
onze website en op het informatiescherm in onze wachtkamer.
Eind 2016 had bijna een kwart van de patiënten zich geregistreerd in het portaal enwas het gebruik voor online afspraken
6% [tabel 1].
We gingen ervan uit dat de online services de toegankelijkheid
van onze praktijk voor de patiënt zou verbeteren. Daarnaast
zou een toename van het gebruik ervan een verlaging geven
van het aantal inkomende telefoontjes. Bij voldoende gebruik
zouden de assistentes ook op een andere plek ingezet worden
dan aan de telefoon. We namen ons voor om te onderzoeken
of we patiënten ertoe konden aanzetten om de online diensten
vaker te gebruiken.1
We zijn proefondervindelijk te werk gegaan. Bij de acties die
we hebben ondernomen vormde actieve communicatie met
patiënten en medewerkers de rode draad. Concreet betekende
dit dat we informatiemateriaal in de wacht- en spreekkamer
verspreidden en het gebruik in de spreekkamer en aan de
telefoon gingen toelichten aan patiënten. We bespraken de resultaten onderling en alle medewerkers werden actief begeleid,
waardoor eventuele drempels werden weggenomen.
RESULTATEN
De ondernomen acties hebben ertoe geleid dat meer dan de
helft van onze patiënten zich in ons portaal heeft geregistreerd
en de geboden services veel meer gebruikt worden [tabel 1]. In
juni 2018 kwam er, naast het portaal op onze website, een app
beschikbaar met dezelfde functionaliteiten [afbeelding app].
Inmiddels vindt 77% van de online handelingen plaats via de
app.
Toename van het gebruik van de online services heeft gezorgd voor een daling van het aantal inkomende telefoontjes
[tabel 2]. Hierdoor hebben we het totaal aantal uren dat de
assistente aan de telefoon zit met 20% kunnen verminderen.
De ‘2-minutennorm’ van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd van 80% wordt daarbij nog steeds gehaald.
BESCHOUWING
Succesvolle implementatie van online services in de huisartsenpraktijk is mogelijk en biedt voordelen voor zowel de patiënt als de huisartsenpraktijk. Patiënten hebben onder andere
24/7 toegang tot de afspraakagenda en de mogelijkheid om
via een e-consult een vraag te stellen. De huisartsenpraktijk
profiteert onder andere van een afname van het aantal inkomende telefoontjes. Daardoor kan de doktersassistente ook
op een andere plek worden ingezet. Onze resultaten laten zien
dat het mogelijk is een meerderheid van de patiënten gebruik
te laten maken van de online services en de telefoondruk te
verlagen.
Een mogelijk bezwaar tegen de manier waarop wij de
implementatie van online services in onze praktijk hebben
geëvalueerd, is dat we die niet hebben vormgegeven op basis
van een vooraf gedefinieerde onderzoeksopzet. We hebben
niet gewerkt met gevalideerde/gestructureerde methoden

Tabel 1
Groei van het portaal
2016
Geregistreerde patiënten (%)
Online afspraken bij een huisarts (%)
E-consulten (per 1000 patiënten per jaar)

2017

2018

2019

22

30

43

54

6

11

29

45

49

108

295

659

447

635

Online herhaalrecepten
(per 1000 patiënten per jaar)*

De aantallen zijn de gemiddelde waarden van het vierde kwartaal van dat jaar.
* Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar vóór 2018.

Tabel 2
Inkomende telefoontjes
Inkomende gesprekken

2016

2017

2018

2019

Aantal (per week)

1292

1243

1138

1033

Beantwoord < 2 minuten (%)

  68

  89

  95

  86

110

  56

  38

  56

Wachttijd (seconden)

De aantallen zijn de gemiddelde waarden van het vierde kwartaal van dat jaar.

om tussentijds te toetsen of (kwalitatieve) informatie op te
halen.
Het betreft echter een evaluatie van een implementatie in de
praktijk en de resultaten geven naar ons idee een goede maat
voor te behalen resultaten in andere huisartsenpraktijken.
Een van de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie
is dat de aangeboden diensten gebruiksvriendelijk moeten zijn
en goed geïntegreerd moeten worden in de praktijkorganisatie.3-5 De versnelde groei in het gebruik na het beschikbaar
komen van de app vormt daarvan een illustratie. Tegenwoordig heeft nagenoeg iedereen een mobiele telefoon op zak en de
1-factorauthenticatie maakte de app gebruiksvriendelijker dan
het portaal op de website.
Het aanbieden van goed geïntegreerde services alleen is echter
niet voldoende. Dit blijkt wel uit de stagnerende groei van het
gebruik in Nederlands huisartsenpraktijken.1 Succesvolle implementatie vereist ook een tijdsinvestering.6 Het volstaat niet
om de patiënt over de services te informeren – de online services moeten in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk geïntegreerd worden. Dit vereist monitoring en evaluatie. Belemmeringen moeten worden achterhaald en de praktijkorganisatie
vergt aanpassing.3,5 Daarom vinden we het belangrijk om de
geleerde lessen van geslaagde implementaties te delen, zodat
niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten enthousiast zijn over het
gebruik van digitale services, maar gedemotiveerd raken wanneer zorgverleners er in hun werkproces niet adequaat mee
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Andere veelgehoorde kritiekpunten zijn dat de online services
alleen voor bepaalde demografische groepen geschikt zouden zijn. Ook zouden ze onpersoonlijk zijn. Onze ervaringen
geven een ander beeld: ook vele ouderen en niet-Nederlandstalige patiënten blijken de online services bijvoorbeeld te
gebruiken en patiënten geven juist vaak aan dat ze het contact
met de huisarts via deze diensten als directer ervaren.
SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE
We kunnen stellen dat succesvolle implementatie van online
services in de huisartsenpraktijk mogelijk is, wanneer je als
zorgverlener bereid bent er tijd in te steken en de praktijk
organisatie aan te passen. Patiënten willen graag en het biedt
huisartsen de mogelijkheid om doktersassistentes deels voor
een andere taak dan telefonie in te zetten. ■
De app is gebruiksvriendelijker dan het portaal op de website.

omgaan.7 Wij onderschrijven dit op basis van onze ervaringen.
Het omgekeerde zagen we ook: patiënten die merken dat de
services goed werken blijven deze gebruiken.
Verschillende van onze aanpassingen pakten positief uit. Op
basis daarvan doen we een aantal aanbevelingen:
■ Reserveer, naast de reguliere afspraken die via telefoon en
online beschikbaar zijn, een aantal plekken in de agenda
die uitsluitend online beschikbaar zijn. Mensen zijn meer
geneigd om de online service te proberen als ze hierdoor
eerder een afspraak kunnen krijgen. Het omgekeerde geldt
ook: wanneer een patiënt online pas later terecht kan dan
telefonisch (spoed uitgezonderd), zal deze patiënt het
online portaal niet meer gebruiken.
■ Zorg ervoor dat na het afsluiten van de werkdag om 17.00
uur afspraakmogelijkheden online beschikbaar komen voor
de volgende werkdag.
■ Wanneer de patiënt diagnostiek aanvraagt is het aan te
raden om meteen de consequenties voor het beleid te
bespreken. Wanneer de uitslag binnen is, hoeft u de patiënt
dan alleen nog maar een digitaal bericht te sturen met een
bevestiging van het beleid.
■ Beantwoord e-consulten binnen een werkdag.
Naast de tijdsinvestering is er een ander aspect dat zorgverleners vaak als belemmering van online services noemen: het
mogelijk verkeerde gebruik/misbruik ervan door de patiënt.
Onze ervaring is dat dit in de praktijk nauwelijks het geval is.
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Casuïstiek

Point-of-care-echografie
Richard Versluis, Paul Morgenstern, Pieter Buis

Een echoapparaat in de huisartsenpraktijk was tot voor
kort een zeldzaamheid, wat vooral te maken had met de
hoge kosten en forse afmetingen. Sinds een aantal jaren zijn
betaalbare en compacte echoapparaten echter ruimschoots
beschikbaar. Zelfs kleine handheld-apparaten die met een
smartphone zijn verbonden behoren tot de mogelijkheden.
Met echografie heeft de huisarts een belangrijk diagnostisch
instrument in handen.
Het echoapparaat wordt ook wel de ‘moderne stethoscoop’
van de huisarts genoemd [figuur 1]. Een toenemend aantal
huisartsen bekwaamt zich in echografie. Zo zijn er momenteel
ongeveer 400 huisartsen als huisarts-echografist ingeschreven
in het kwaliteitsregister van het College voor Huisartsen met
Bijzondere Bekwaamheden.
Het gebruik van het echoapparaat door de huisarts heeft een
meerwaarde voor zowel de huisarts als de patiënt, zeker als
huisartsen het gericht inzetten voor het bevestigen dan wel
uitsluiten van een differentiële diagnose.1-3 Patiënten ervaren
het gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk als iets
positiefs en het leidt tot een grotere betrokkenheid van de
patiënt bij het consult en het vervolgbeleid.1,4 Het onderzoek
is, afhankelijk van de organisatie in de praktijk, snel inzetbaar.
Ook kan het voor de huisarts een prettige afwisseling in het
spreekuur vormen.
Aan de hand van een aantal casussen willen we inzicht geven
in de mogelijkheden van echografie binnen de huisartsenpraktijk. Vervolgens zullen we ingaan op de wetenschappelijke
onderbouwing en enkele praktijkorganisatorische aspecten.
BESCHOUWING
Deze alledaagse casussen laten zien dat echografie een plaats
kan hebben in de huisartsenpraktijk. Er bestaat consensus
over de indicaties voor point-of-care echografie in de huisartsenpraktijk, zoals blijkt uit kwalitatief onderzoek.5
Literatuur
Er is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van echografie in de huisartsenpraktijk. In een Scandinavisch onderzoek verrichtten huisartsen echo’s met de indicatie galstenen,
ascites, een verwijde aorta abdominalis (meer dan 5 cm),
intra-uteriene zwangerschap of zwangerschapsduur.6 In totaal
ging het om 188 echo’s bij 104 patiënten die gemiddeld 6 minuten duurden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was bijna perfect, de kappacoëfficiënt was 0,93. Voor ascites, verwijde
aorta en intra-uteriene zwangerschap was er zelfs volledige

CASUÏSTIEK

Een man van 56 jaar komt op het spreekuur met bovenbuikklachten die
hij sinds een paar dagen heeft Zijn voorgeschiedenis omvat hypertensie, diabetes mellitus type 2 en een cva 4 jaar eerder. Hij heeft al een
paar dagen geen ontlasting gehad en heeft zuurgerelateerde klachten.
De volgende dag maakt de huisarts een echo van de bovenbuik, waarop
een abdominaal aorta-aneurysma van 10 cm is te zien. Diezelfde dag is
de patiënt zonder verdere complicaties operatief behandeld.
Een 37-jarige vrouw komt met bovenbuikklachten op het spreekuur. In
de anamnese staat 3 keer aanvalsgewijze bovenbuikklachten die doortrekken naar de rug. Uit de echografie tijdens hetzelfde consult blijkt
dat ze galstenen heeft [figuur 2]. Mevrouw gaat naar huis met instructies, een recept diclofenac-zetpillen voor eventuele koliekpijnen en een
verwijzing voor de chirurg. Een maand later maakt een laparoscopische
cholecystectomie een einde aan haar galsteenlijden.
Een 30-jarige man met een blanco voorgeschiedenis meldt zich
met zeurende en vooral in de nacht optredende pijnklachten in zijn
rechterflank. Een urinestick toont overduidelijk erytrocyten aan en
de tijdens het consult direct verrichte echografie laat in de rechternier kleine concrementen zien. In de linkernier ziet de huisarts forse
concrementen met een aanzienlijke hydronefrose. In overleg met de
dienstdoende uroloog zet de huisarts naast pijnstilling een adequaat
poliklinisch vervolg in.

overeenstemming met de specialist.6 De huisarts-echografist
kan dus een aantal echografische afwijkingen net zo goed
vaststellen als een radioloog of gynaecoloog.6
Nederlands onderzoek toonde eerder al aan dat abdominale
echografie in de eerste lijn het beleid van de huisarts in 64%
van de gevallen verandert, dat huisartsen 30-45% minder naar
de tweede lijn verwijzen en dat de huisarts in 15-43% van de
gevallen de patiënt beter kan geruststellen.7 Een systematische
review uit 2019 komt tot de conclusie dat echografie in de
huisartsenpraktijk een belangrijk diagnostisch instrument kan
zijn en geld kan besparen.1
Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde eveneens
aan dat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn afneemt,
inclusief acute opnamen.8 Minder verwijzen is geen doel op
zich, maar dankzij echografie kan verwijzing wel veel gerichter
gebeuren.
De innovatie van point-of-care echografie is dat de echografie
naar de patiënt/praktijk toekomt.9 Point-of-care echografie
voor de huisarts kunnen we misschien beter als een gericht
klinisch instrument zien, een directe hulp in de spreekkamer.
Ze vormt geen vervanging van de uitgebreide diagnostische
echografie door de afdeling radiologie en vraagt ook om een
andere expertise.9 Wel is verder onderzoek naar point-of-care
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Figuur 1

Figuur 2

Echografie is de moderne stethoscoop van de huisarts

Galsteen met slagschaduw

echografie in de Nederlandse huisartsenpraktijk nodig om de
precieze plaats te bepalen.
De Nederlandse situatie
In Nederland zijn verschillende instellingen verantwoordelijk voor de basisopleiding echografie.10 Het onderwijs wordt
gegeven door radiologen, ervaren echografisten en huisarts-echografisten. Echografie-onderwijs biedt niet alleen een
leuke en noodzakelijke praktische training, maar besteedt ook
aandacht aan de specifieke indicatiegebieden en de kansen en
beperkingen van eerstelijnsechografie. De cursus met 40 accreditatiepunten vindt verspreid over een aantal dagen plaats,
met tussentijds voldoende ruimte om het geleerde in de eigen
praktijk te oefenen. Aan het eind volgt een examen, waarna
de huisarts-echografist zelfstandig onder andere galstenen,
hydronefrose, een verwijde aorta en urineretentie kan diagnosticeren. Het indicatiegebied van echografie is natuurlijk
veel groter en biedt ook de gevorderde huisarts-echografist
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via verdiepingsopleidingen nog volop nieuwe uitdagingen.
De noodzakelijke investering in eerstelijnsechografie hangt
samen met het pakket van eisen dat de huisarts zelf aan de
apparatuur stelt. Afhankelijk van de kwaliteit, het gebruiksgemak en het aantal gewenste transducers ligt deze investering
tussen de € 15.000 en € 40.000. De Modernisering & Innovatiemodule Abdominale echografie maakt deze financiële
hobbel goed neembaar; bij 2 tot 4 abdominale echo’s per week
is de investering binnen de normale afschrijvingstermijn van
5 jaar terug te verdienen. In onze ervaring komt dit overeen
met een normaal en goed geïndiceerd gebruik van abdominale
echografie in de huisartsenpraktijk.
Het uitvoeren en interpreteren van abdominale echografie ter
voorkoming van onnodige verwijzing naar de tweede lijn is de
belangrijkste voorwaarde die de Nederlandse Zorgautoriteit
voor vergoeding heeft gesteld.11
Eerstelijnsechografie is goed te organiseren wanneer er samenwerkingsafspraken met de HOED en/of HAGRO worden
gemaakt. In onze regio denken we momenteel na over het
opzetten van een samenwerking en intervisie door de huisarts-echografisten binnen onze huisartsencoöperatie. Hierbij
willen we voor consultatie en nascholing samenwerken met de
radiologen van het regionale ziekenhuis.
Zoals altijd het geval is binnen de huisartsgeneeskunde geldt
ook hier dat als we kritisch naar ons eigen handelen willen
blijven kijken. We moeten ons bewust zijn van onze beperkingen en moeten waar nodig additionele hulp inschakelen.
Eerstelijnsechografie betreft in de basis een point-of-care
onderzoek voor specifieke, welomschreven indicaties. Bij een
vermoeden van andere pathologie of afwijkende anatomie
moet laagdrempelig overleg met of verwijzing naar de tweede
lijn plaatsvinden. Goede samenwerking met de tweede lijn is
dan ook een vereiste voor het veilig uitvoeren van echodiagnostiek in de eerste lijn.

TEN SLOTTE
Gerichte echografie door de huisarts kan voor de patiënt en
huisarts van grote meerwaarde zijn. Juist dankzij hun kennis
van de context van de patiënt, hun vermogen om klinisch
onderzoek en gericht echografisch onderzoek te doen, en de
mogelijkheid om de patiënt te vervolgen beschikken huisartsen over een unieke combinatie die hen in staat stelt om
optimale diagnostiek te verrichten. Wij beschouwen point-ofcare echografie als een veelbelovende innovatie. ■
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Uw diagnose

Zwarte verkleuring op grote teen
Een 88-jarige man heeft een zwarte verkleuring op zijn teen
ontdekt. Hij heeft hier geen last van. Er is geen voorafgaand
trauma. De voorgeschiedenis vermeldt onder andere multipele
basaalcelcarcinomen. Wat is uw diagnose?
Acrolentigineus melanoom
Hemorragie
Naevus naevocellularis (moedervlek)
Verruca vulgaris

Foto: Petra Dikrama

1.
2.
3.
4.

➤ Het antwoord leest u op pagina 105 en op www.henw.org
bij ‘uw diagnose’ en de titel ‘Zwarte verkleuring op grote
teen’.

Met dank aan Petra Dikrama, dermatoloog.

Bijzondere aandoening gezien?

Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose.
Maak een goede en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere
aandoening (minimaal 300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke
diagnose en toelichting op de diagnose. Mail uw bijdrage naar
redactie@nhg.org onder vermelding van ‘Uw diagnose’.
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Foto: Margot Scheerder

Bart Bruijn (60) is sinds 1998 apotheekhoudend solistisch huisarts in
Streefkerk, een dorp in de Alblasserwaard. Voorafgaand aan zijn huisartsenopleiding in Schotland werkte
hij (in Nederland) op intensive cares,
eerste hulpen, interne afdelingen in de
ouderenzorg, psychiatrie, neurologie,
K&O en chirurgie. Naast het werk in
de praktijk roert Bruijn zich ook in de
media. ‘Ik roep regelmatig dat zaken
niet goed gaan, in de trant van: pas op
en kijk uit!’

Eenpitter Bart Bruijn

Het 15-minutenconsult
Tanja Veenstra

De agenda van de huisarts staat, om verschillende redenen, onder druk. Het 10-minutenconsult is dan ook
al even onderwerp van discussie. Zou een 15-minuten
consult niet beter zijn? Of in elk geval de mogelijkheid
om daarvoor te kiezen? H&W sprak erover met doorgewinterd eenpitter Bart Bruijn en waarnemend huisarts
Isar Wulffaert.
Wat is je ervaring met het 15-minutenconsult?
Isar Wulffaert: ‘Tijdens mijn opleiding liep ik al snel aan
tegen de beperkingen van het 10-minutenconsult. Wil
je daarbinnen een goede anamnese doen en gedegen
lichamelijk onderzoek, daar een conclusie aan verbinden,
uitleg geven, scenario’s schetsen, eventueel overleggen met
een specialist en je dossier bijhouden, dan moet de patiënt
een supersimpele klacht hebben. Wordt het ingewikkelder, dan moet je concessies doen aan de kwaliteit van zorg
of uitlopen, wat ik geen van beide wil. Als waarnemer stel
ik daarom als voorwaarde dat ik maximaal 4 patiënten per
uur zie, zodat ik gemiddeld 15 minuten per patiënt heb en
goede zorg kan leveren.’
Bart Bruijn: ‘Bij mij duurt een consult 10 of 20 minuten.
Ik heb een ochtendspreekuur met 10-minutenconsulten,
waar patiënten die voor 9.00 uur bellen dezelfde dag
terechtkunnen, mits de klacht vrij eenvoudig is. In die
10 minuten kan ik doorgaans uitstekend doen wat nodig
is. ’s Middags zie ik de patiënten met gecompliceerdere
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klachten, die van tevoren een afspraak hebben gemaakt.
Daarvoor reserveer ik 20 minuten. Of een consult van 15
minuten betere zorg oplevert, weet ik niet. Ik zou zeggen:
toon het maar aan!’
Wulffaert: ‘De verhouding tussen tijd en kwaliteit verloopt
als een curve met een optimale piek en daarna een afvlakking. Bij jou, Bart, ligt die piek ongetwijfeld wat eerder,
omdat je de patiënten goed kent en veel ervaring hebt. Bij
een waarnemer of jonge collega die patiënten absoluut
niet kent, ligt de piek later. Voor iedere arts, iedere patiënt
en elke klacht ligt de piek op een ander punt. De uitdaging
is telkens rond die piek te gaan zitten met de lengte van
je consult, zodat je efficiënt werkt, en toch op een prettige
manier werkt. We moeten de agenda aanpassen aan de
hulpvraag, aan de persoon en zijn omstandigheden, in
plaats van andersom.’
Wat doe je als een patiënt met een eenvoudige vraag komt
en dus maar weinig tijd in beslag neemt?
Bruijn: ‘Patiënten met zulke vragen zie ik in het ochtendspreekuur. Soms loopt zo’n 10-minutenconsult toch wat
uit, dan is het alleen maar fijn als de volgende minder tijd
nodig heeft. Degene die daarna komt zit al in de wachtkamer, zodat de achterstand snel is ingehaald. In jouw geval
lijkt me dat minder efficiënt, want de volgende patiënt is
er dan nog niet.’
Wulffaert: ‘Dat klopt, maar je kunt mensen best vragen

Foto: Margot Scheerder

Isar Wulffaert (35) woont in Nijmegen en studeerde
daar geneeskunde, werkte anderhalf jaar op de spoedeisende hulp en volgde er de opleiding tot huisarts.
Intussen is hij bijna 6 jaar waarnemer en maakt hij zich
hard voor verbetering van de (huisartsen)zorg: door het
helpen ontwikkelen van digitale zorg, door gegevensuitwisseling, beslisondersteuning, het schrijven van
columns en deelname aan tal van werkgroepen en
denktanks (onder andere Huisarts van de toekomst en
bij de LHV) en te spreken op symposia en congressen.
‘Zo probeer ik op landelijk niveau de voorwaarden voor
goede zorgverlening te verbeteren. De combinatie van
patiëntenzorg en deze activiteiten bevalt mij prima.’

Waarnemend huisarts Isar Wulffaert
5 of 10 minuten eerder te komen als je zegt dat ze mogelijk
eerder aan de beurt zijn. Evengoed blijft de planning van consulten een uitdaging. Nog even over efficiëntie: ik vind het van
belang om in een consult alles direct te doen: overleg met de
specialist, een verwijzing maken, het dossier bijwerken. Dus
niet – zoals veel huisartsen doen – al die activiteiten naar het
eind van het spreekuur doorschuiven. Je bent er dan veel langer mee bezig en uitstel gaat ten koste van de kwaliteit, want je
haalt dingen door elkaar, je computer loopt vast, je schrijft nog
maar de helft op, de specialist is niet bereikbaar enzovoort.’
Wat zijn voor- en nadelen van het 15-minutenconsult?
Wulffaert: ‘Het belangrijkste voordeel is dat je door die extra
5 minuten per consult flexibeler en realistischer kunt plannen, zodat je veel prettiger en efficiënter werkt en kostbare
overuren voorkomt. Overigens ben ik niet van mening dat
iedereen altijd 15-minutenconsulten moet draaien. Het gaat
er mij vooral om dat de voorwaarden voor het leveren van
goede zorg gegarandeerd zijn. Voldoende tijd is de eerste (de
andere twee: goede informatie – volledig, actueel, correct
en overzichtelijk – en constante reflectie op de organisatie
en verbetering daarvan). Voldoende tijd is soms 2 minuten,
soms een kwartier, dan weer een half uur of zelfs 3 kwartier.
Die 15 minuten zijn voor mij absoluut niet in beton gegoten.
Ik zie ze meer als aanleiding om de discussie over het 10-minutenconsult aan te zwengelen.’
Bruijn: ‘Je kunt ook te veel tijd hebben. In verband met
COVID-19 werk ik momenteel wel met 15-minutenconsulten, omdat we de wachtkamer leeg moeten houden. Het
gevolg is dat mijn werkdag 2 uur langer duurt. Dat komt
doordat mijn hoofd niet zo werkt dat ik tussendoor allerlei
andere dingen kan doen. Ik zit met andere woorden niet echt
te wachten op het 15-minutenconsult. Vooral niet omdat er

geen apart tarief voor is. Dat maakt jou trouwens een dure
waarnemer, of niet?’
Ja, want hoe zit dat financieel?
Wulffaert: ‘Ik doe gemiddeld 2 korte consulten van ongeveer
10 minuten en 2 lange van zo’n 20 minuten. Dat betekent dat
ik 2 dubbelconsulten en 2 normale consulten declareer, wat gelijkstaat aan 6 maal 10 minuten per uur. De gemiddelde praktijk
plant 5 maal 10 minuten in. Daarbij maak ik geen of nauwelijks
overuren omdat ik alles binnen een consult direct afhandel. Ik
ben met andere woorden juist voordeliger voor de praktijk.’
Bruijn: ‘Voor mij ligt dat wel anders. We krijgen per minuut 1
euro betaald: 10 euro voor het 10-minutenconsult en 20 voor
het 20-minutenconsult. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft bij de NZA onlangs sterk gepleit voor een apart
tarief voor het 15-minutenconsult. Daar schrokken ze van, want
dat zou de zorg een stuk duurder maken. Van de weeromstuit
hebben ze ervoor gekozen om een 5-minutentarief in te voeren:
in feite een bezuinigingsoperatie. En het 15-minutenconsult
kun je nog steeds niet declareren. Dat de tarieven in het algemeen te laag zijn, is overigens nog een heel ander verhaal.’
Maar dat verhaal zit er wel onder…
Wulffaert: ‘Ja, want de werkdruk in de huisartsenzorg is
niet voor niets zo hoog. Dat heeft te maken met de huidige
financieringsstructuur, waarbij het loont om veel patiënten
in je praktijk te hebben en er per patiënt dus minder tijd
beschikbaar is. Dat blijft niet zonder gevolgen, merk ik tijdens
het grote aantal diensten dat ik doe op veel verschillende
huisartsenposten. Een groot deel van de hulpvragen had in
de dagpraktijk beantwoord of vervolgd moeten worden, maar
het ontbreekt vaak aan tijd om mensen goede scenario’s mee
te geven, gerust te stellen of een laagdrempelig consult te
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‘Kritiekogram’ bij het 10-minutenconsult dat Wulffaert in 2016 publiceerde in tijdschrift SynthesHis en later in MedZ, dat (ook via sociale
media) veel weerklank vond onder collega’s.

bieden. Dat is dus inefficiënte en dure zorg, want je hebt geen
goed dossier bij de hand, je kent de patiënt niet en het gaat om
klachten die eigenlijk niet onder spoed vallen.’
Bruijn: ‘Het heeft ook te maken met het veranderende huisartsenlandschap: mensen zoals ik, die een solopraktijk aantrekkelijk vinden, kiezen niet meer voor het huisartsenbestaan. Het
vak is ook enorm vervrouwelijkt, waar niks mis mee is, maar
er wordt wel veel meer parttime gewerkt. We moeten hetzelfde
werk dus met meer mensen doen.’
Hoe ervaren patiënten het langere consult en wat betekent het
voor assistentes?
Wulffaert: ‘Wat ik merk is dat patiënten het heel fijn vinden als
je tijd en aandacht aan ze besteedt, maar dat wil niet zeggen
dat dat niet ook in 2 minuten kan. Ik zie per definitie patiënten met wie ik geen band heb, als waarnemer op de praktijk en
de huisartsenpost. Op het moment dat ik bewust even net wat
meer tijd voor ze neem, en ze rustig hun verhaal laat vertellen,
krijg ik soms de vraag waar ik praktijk houd: ze willen me dan
graag als hun vaste huisarts. Dat is natuurlijk fijn, maar ik vind
het ook vervelend, want het betekent dat ze zich door hun
eigen huisarts niet gehoord voelen. En dat heeft denk ik vooral
met tijdgebrek te maken.’
Bruijn: ‘Voor assistentes betekenen langere consulten meer
werk, want hun triagecapaciteit wordt sterker aangesproken.
Hetzelfde geldt overigens voor mijn middagconsulten: als een
vrouw met buikpijn voor de tweede keer komt, moet ik dat
even goed uitzoeken en heb ik een dubbelconsult nodig. De
assistente moet dat onderscheid wel kunnen maken.’
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Wulffaert: ‘In de praktijk van Bart, met zijn vaste assistente,
is dat niet zo ingewikkeld, want die zijn volledig op elkaar
ingespeeld. Vooral voor grotere praktijken, waar eigenlijk te
veel patiënten zijn voor het aantal artsen en waar veel verschillende assistentes werken, zal dat nog een uitdaging worden.
Alles staat of valt met triage. Daar zal nog veel aandacht voor
moeten komen.’
Is het 15-minutenconsult een lapmiddel voor iets waar een
heel andere oplossing voor nodig is?
Bruijn: ‘Dat vind ik een moeilijke, want er speelt heel veel
door elkaar. Op ons zorgstelsel, bijvoorbeeld, is van alles aan
te merken en dat doe ik ook geregeld. Maar persoonlijk vind
ik het financieel uitknijpen van de huisartsenzorg het grootste
probleem. Het 15-minutenconsult moet fungeren als pleister
op die wonde, maar met verlenging van consulten los je een
systeemfout niet op.’
Wulffaert: ‘Daar ben ik het wel mee eens. In de huisartsengeneeskunde zijn kwaliteit en verdiensten omgekeerd evenredig,
want elke investering – in een mooi pand, modern instrumentarium, goed opgeleid personeel of ict – gaat af van de
netto-inkomsten, terwijl een huisarts die minder investeert
en vooral ‘productie’ draait beter verdient. Evengoed moeten
we natuurlijk nadenken over de vraag hoe we de kwaliteit van
de zorg kunnen blijven borgen. En ik denk dat dossiervoering
en innovatie daarbij een steeds grotere rol zullen spelen. Voor
de toekomst denk ik onder meer aan toepassingen als “van
spraak naar tekst”, wat de druk van de dossiervoering kan
halen, en aan het gebruik van big data.’
Conclusie?
Wulffaert: ‘Het 15-minutenconsult raakt aan zoveel vlakken
dat we er nog uren over kunnen doorpraten. Uiteindelijk
denk ik dat Bart en ik het over veel dingen eens zijn: we willen
allebei goede zorg leveren en hebben moeite met de huidige financiering. Zelf denk ik dat de huisarts ontzettend veel
waard is en dat wij met goede zorg heel veel ellende én geld
kunnen besparen, maar we hebben wel de vrijheid nodig om
het werk goed in te delen en er moet een realistische beloning
tegenover staan.’
Bruijn: ‘Wat mij betreft is het 15-minutenconsult het overdenken waard als we dat als zodanig betaald krijgen, al weet ik
niet of ik ermee aan de slag zou gaan. Maar eigenlijk besteed
ik met de combinatie van 10- en 20-minutenconsulten, net als
Isar, al gemiddeld 15 minuten aan een patiënt.’
Wulffaert: ‘Wat ik graag nog aan de lezers van H&W kwijt wil:
iedere huisarts zou trots moeten zijn op zijn werk en zich hard
moeten maken voor goede zorg en alles wat daarvoor nodig
is: voldoende tijd, goed personeel, toereikende informatie en
ruimte voor innovatie. Strijd voor je eigen voorwaarden door
er geen concessies aan te doen, desnoods een opdracht te weigeren als waarnemer of als praktijkhouders samen in opstand
te komen tegen de verzekeraar.’ ■

De nieuwe praktijk in beeld
Annet Sollie, Margot Scheerder (foto’s)
Hoe ziet innovatie eruit in de huisartsenpraktijk? Een aantal maanden geleden deden we een oproep die helaas weinig inzendingen opleverde. Dus ging de gastredactie zelf op zoek naar voorbeelden van praktijken waar innovatie op verschillende manieren letterlijk vorm krijgt. We hebben die praktijken zeker gevonden! In deze reportage ziet u de resultaten.
Laat u inspireren door uw collega’s die digitaal consulten draaien, een bijzonder pand tot huisartsenpraktijk omvormden,
een grote ronde ruimte slim wisten in te richten tot praktijk met apotheek en door een collega die zijn bureau de spreekkamer uitgooide. Wilt u reageren? Dat kan via onze website henw.org (De nieuwe praktijk in beeld).

Videoscherm en geen bureau
Anders communiceren met de patiënt en hem daarmee nog meer betrekken bij zijn eigen gezondheid. Dat is het idee achter
de herinrichting van de spreekkamer van huisarts Bart van Pinxteren uit Utrecht. Het bureau gaat letterlijk de deur uit (project
WegDesk). In plaats daarvan zitten patiënt en huisarts in speciaal ontworpen stoelen met brede leuningen en ruimte voor een
laptop. Er hangt een groot videoscherm aan de muur zodat de patiënt kan meelezen terwijl de huisarts verslag doet in het HIS.
Het overgrote deel van de patiënten is enthousiast en ervaart het als uitnodigend, informeel, huiselijk en gericht op luisteren in
plaats van direct actie ondernemen. Van Pinxteren zelf is ook positief, het werkt goed qua sfeer en openheid. En de professionele afstand? ‘Die zit in je houding, in jou als persoon, niet in een fysieke barrière,’ aldus Van Pinxteren. Er volgt nog een formeel
onderzoek naar de beleving van de patiënten.
Meer informatie op: www.gzcooginal.nl/spreekkamer-van-de-toekomst.
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Videobellen
Deze 68-jarige patiënte van collega Bart
Timmers besluit zelf wanneer ze op
het online spreekuur komt of wanneer
het beter is toch op de praktijk langs te
komen. En dat geldt voor de meeste pa
tiënten die beeldbellen. Timmers en zijn
collega’s hebben ieder 1,5 uur per dag
digitaal inloopspreekuur met de software
van Artsonline. Patiënten nemen plaats
in de online spreekkamer (komen dus in
een wachtrij) en krijgen een sms’je vlak
voordat ze aan de beurt zijn. ‘We merken
wel dat we dit net als het e-consult actief
moeten promoten, maar het is inmiddels
een vast kanaal in onze praktijk,’ aldus
Timmers.
Meer informatie op: www.artsonline.nl
en www.gphb.nl.
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Ruim en rond
Toen de supermarkt naast de huisartsenpraktijk van Frans en Milou
Buck wilde uitbreiden waren zij niet meteen enthousiast. Vier jaar
voor hun geplande pensioen nog een verhuizing voor de apotheekhoudende groepspraktijk in Stolwijk? Maar tijdens het overleg met de
supermarkt, het plaatselijke bouwbedrijf en de toekomstige verhuurder kregen ze een grote ronde ruimte aangeboden onder een wooncomplex voor ouderen. Dochter Sacha Donia-Buck (architect) pakte
met zakelijk partner Laura van Dullemen de klus aan en maakte een
ontwerp. Vijf spreekkamers langs de rand en 2 centraal goed toegankelijke ‘blokken’ voor het laboratorium en de behandelkamer vormen
het rustige gedeelte. De ingang met balie, apotheek en wachtkamer
zijn vrij toegankelijk voor de patiënten. Uitgangspunt bij de verbouwing waren de uitgebreide richtlijnen en adviezen van de LHV, samen
met de wensen van de praktijkhouders. Via moodboards groeide het
plan waarbij werd gekozen voor natuurlijke en warme materialen
met een open balie zonder glas, zodat de 6350 patiënten zich welkom
voelen en het grote team van meer dan 15 medewerkers prettig kan
werken.
Meer informatie op: www.lisaontwerp.nl en
https://groepspraktijkstolwijk.praktijkinfo.nl.
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Vijf praktijken in 1 kerk
Vijf praktijken samenvoegen onder 1 dak, daarbij
de eigenheid bewaren maar toch echt een groep
worden. En dat op een nieuwe locatie. Hoe pak je
dat aan? Huisarts Ronald Albronda vertelt over
het vinden van de bijzondere locatie: een kerk die
werd onttrokken aan de erediensten, met kleurrijke glas-in-lood ramen. Kunstenares Marijke Billekens droeg haar steentje bij door een kleurenschema en ontwerp te maken aan de hand van door
medewerkers aangeleverde kleuren en trefwoorden. Zo voelt iedere medewerker van het Medisch
Centrum Lambertus zich thuis. ‘Het bevalt goed,
de ruimte voldoet prima. De klimaatproblematiek
(verwarmen en koelen) in zo’n grote ruimte is wel
lastig, maar er wordt gewerkt aan een oplossing,’
aldus Albronda.
Meer informatie op: www.marijkebillekens.nl en
https://mclambertus.uwartsonline.nl.
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Nieuws

Nieuw onderzoek naar implementatie van
e-health-behandeling voor stressincontinentie
Lotte Firet, Doreth Teunissen

Vrouwen met stressincontinentie kunnen baat hebben bij
een onbegeleide web- of app-based interventie met bekkenbodemspieroefeningen. Een Nederlands onderzoek gaat na
welke barrières en faciliterende factoren een rol spelen bij
het gebruik van zo’n e-health-interventie.
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Slechts een minderheid van de vrouwen met stressincontinentie bezoekt de huisarts.1,2 Voor behandeling van een grotere
groep vrouwen bieden e-health-interventies met bekkenbodemspieroefeningen een bewezen effectieve uitkomst.3,4
Een implementatieonderzoek bekijkt welke belemmeringen
en faciliterende factoren het gebruik hiervan in Nederland
beïnvloeden.5
De eerstekeuzebehandeling voor stressincontinentie is bekkenbodemfysiotherapie via de huisarts of bekkenfysiotherapeut. Uit eerder onderzoek onder huisartsen bleek dat huisartsen online aangeboden bekkenbodemoefentherapie een mooie
aanvulling vonden op de huidige behandeling, omdat het
een laagdrempelige methode is voor vrouwen die zich door
schaamte of tijdgebrek niet tot een hulpverlener richten.6 De
huisartsen zetten wel vraagtekens bij het onbegeleide karakter
van de interventie.
Uit 2 Zweedse gerandomiseerde gecontroleerde trials bleek
dat een onbegeleide web- of app-based interventie met bekkenbodemspieroefeningen de symptomen en kwaliteit van
leven bij stressincontinentie verbetert.3,4 Ook in Nederland
is er een RCT die de effectiviteit onderzoekt van een app-behandeling zonder therapeut versus de usual care volgens de
NHG-Richtlijn.7 Met dit nieuwe onderzoek richten we ons op
de implementatie en gaan we na welke barrières en faciliterende factoren een rol spelen bij het gebruik van een onbegeleide
web-based e-health-interventie.
De gebruikte interventie betreft een vertaalde versie van
de Zweedse Tät treatment for stress urinary incontinence.
Vrouwen ouder dan 18 jaar met stressincontinentie konden
zich vanaf juli 2018 zonder verwijzing van een hulpverlener
inschrijven op baasoverjeblaas.nl, waarna ze 3 maanden
toegang tot de interventie hadden. De interventie bestond
voornamelijk uit voorlichting en bekkenbodemspieroefeningen. Via vragenlijsten en telefonische interviews onderzochten
we de barrières en faciliterende factoren voor het gebruik van
de interventie. Wij verwachten de resultaten begin 2021 te
publiceren. ■
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Antwoord ecg-casus
‘Zelfdiagnostiek met smartwatch’
1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG10+
Ecg
1. Frequentie & regelmaat | Het hartritme is gedurende 30
seconden continu vastgelegd in afleiding I. Op de bovenste strook zijn – gedurende 10 seconden - van links naar
rechts 16 complexen te zien, de frequentie is hier dus
96/min en er is een onregelmatig ritme. Op de onderste
strook is er een frequentie van 60/min, waarbij het
RR-interval geleidelijk oploopt.
2. As | Niet te bepalen met een 1-afleiding-ecg. In elk geval
geen rechter of extreme as, want positief in I.
3. P-top | Grotendeels afwezig in de eerste 20 seconden
van de registratie. Vóór het enige smalle complex in de
bovenste strook lijkt er een P-top te zijn. In de laatste 10
seconden (de onderste strook) zijn P-toppen wél aanwezig
en normaal van vorm.
4. PQ-tijd | Alleen te bepalen bij aanwezigheid van P-toppen. Waar P-toppen aanwezig zijn, is de PQ-tijd telkens
ongeveer 4 mm en dat is normaal.
5. Q | Geen pathologische Q’s in deze afleiding.
6. QRS | De meeste QRS-complexen in de bovenste 2
stroken zijn te breed (4,5 mm). De vorm van de brede
complexen doet denken aan een LBTB, maar dat is op
basis van 1 extremiteitsafleiding niet met zekerheid te zeggen. In de onderste strook zijn alle QRS-complexen slank
(< 3 mm). R-progressie over de voorwand en tekenen van
hypertrofie zijn in een 1-afleiding-ecg niet te bepalen.
7. ST-segment | Na de brede QRS-complexen zijn er steeds
holle ST-depressies van 1-2 mm die zouden kunnen passen bij een LBTB. In de onderste strook is het ST-segment
normaal van vorm.
8. T-top | Normaal, met name geen T-top inversie: de T-top
is positief bij een overwegend positief QRS-complex.
9. QT-tijd | Normaal, 10-11 mm.
10. Ritme | Om het ritme te duiden zijn 2 uitgangsgegevens
van belang. Ten eerste weten we dat de frequentie voor
de registratie nog hoger was, waarschijnlijk 150/min.
Op de stroken zien we aanvankelijk nog een frequentie
van 96/min die verder afneemt. Er is dus een tachycardie
waarvan het laatste stukje is vastgelegd. Ten tweede zijn
er brede complexen, passend bij een vertraagde ventriculaire geleiding. Er is dus sprake van een breedcomplex
tachycardie. Dat is van belang om te weten, want de eerste
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stap om de oorzaak van een tachycardie vast te stellen, is
onderscheid maken tussen een smalcomplextachycardie
(QRS is normaal breed) en een breedcomplextachycardie
(QRS verbreed). Bij smalle QRS-complexen staat vast
dat de kamers op de normale manier worden geactiveerd
(synchroon via de beide bundeltakken, alleen dan gaat
de ventrikelgeleiding immers snel genoeg om smalle
QRS-complexen te genereren). De bron van de tachycardie ligt dan per definitie supraventriculair (sinustachycardie (ST), av(-nodale) re-entry tachycardie (AV(N)RT),
atriumfibrilleren of -flutter (AF of AFl), atriale tachycardie (AT)). De pompfunctie is hierbij meestal behouden.
Bij een breedcomplextachycardie daarentegen bewijzen de
brede complexen dat de kamers niet synchroon worden
geactiveerd, waardoor de pompfunctie slechter kan zijn.
Een breedcomplextachycardie is daarom potentieel gevaarlijk. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk.
■ De bron ligt ventriculair, dus ergens in een ventrikel.
Vanuit deze bron wordt de rest van de ventrikels van
cel naar cel gedepolariseerd, in plaats van via het snelle
bundeltaksysteem. Dit leidt tot QRS-verbreding. Bij
een patiënt met behouden bewustzijn kan dit alleen
maar bij een ventrikeltachycardie (VT) passen en niet
bij ventrikelfibrilleren (VF) of torsade des pointes
(TdP).
■ De bron ligt supraventriculair, maar omdat de gelei
ding via 1 van beide bundeltakken is uitgevallen,
zijn er tóch geen smalle complexen. Dat kan worden
veroorzaakt door (B1) al eerder aanwezige schade in de
bundel, ofwel een pre-existent bundeltakblok, òf doordat (B2) 1 van beide bundels tijdelijk het hoge tempo
niet kan volgen (er ontstaat dan ‘frequentieafhankelijke
afwijkende geleiding’, dit heet aberrantie).
Samenvattend: bij smalle complexen is er altijd een supraventriculaire tachycardie (ST, AF(l), AT, AV(N)RT), bij brede
complexen is er ófwel een ventriculaire tachycardie (VT, VF,
TdP) ófwel een supraventriculaire tachycardie met pre-existent
bundeltakblok óf aberrantie. De veiligste vuistregel blijft: iedere breedcomplextachycardie is een ventriculaire tachycardie,
tot het tegendeel is bewezen.
Om de puzzel van deze casus op te lossen, moet de bron van
de breedcomplextachycardie worden bepaald. Optie B1, een
pre-existent bundeltakblok, valt af. Als het ritme trager wordt

aan het einde van de opname, zijn er namelijk normale smalle
complexen. Optie A, een VT, valt ook af: een VT is regelmatig
en geeft op zijn minst lichte klachten van duizeligheid en
bloeddrukdaling (maar kan ook tot circulatiestop leiden). Bij
een VF of TdP is er per definitie een circulatiestop. Er blijft
maar 1 optie over en dat is optie B2: een supraventriculaire
tachycardie met aberrantie. Gezien de onregelmatigheid en
het ontbreken van P-toppen gaat het hier waarschijnlijk om
atriumfibrilleren (AF). De vorm van de brede complexen lijkt
op die van een linker bundeltakblok (LBTB). De afwijkende
ST-segmenten passen daarbij. Ischemie bij hoge frequentie is
niet helemaal uitgesloten, maar de normale ST-segmenten bij
de slanke QRS-complexen maken ischemie minder waarschijnlijk. In de onderste strook keert het sinusritme terug: er
zijn P-toppen voor slanke QRS-complexen, de frequentie daalt
geleidelijk (het RR-interval loopt geleidelijk op), en de repolarisatie is weer normaal. In de eerste 20 seconden zijn de slanke
QRS-complexen waarschijnlijk ook al sinusslagen.
Conclusie en beleid | Waarschijnlijkheidsdiagnose: paroxysmaal AF. Het AF gaat gepaard met een frequentieafhankelijk
LBTB, ofwel aberrante geleiding. Nadere diagnostiek en eventuele therapie is geïndiceerd. Zie verder ook de uitwerking van
vraag 2 en 3.
2. DIAGNOSE
De patiënt, zelf bedrijfsarts, schrok van zijn eigen registratie.
Vanwege de brede complexen dacht hij aan een VT. De
direct geraadpleegde cardioloog dacht aan AF met aberrante
geleiding en stelde een analyse op korte termijn voor. Er is
in dit geval met de 1-afleiding-opname namelijk nog geen
definitief vastgesteld AF. In de actuele ESC-richtlijn staat dat
AF kan worden vastgesteld op een passend 12-afleidingen-ecg
óf op een 1-afleiding-ecg mits er daarop sprake is van minimaal 30 seconden aanhoudende volstrekte irregulariteit met
afwezigheid van P-toppen.1 De afwezigheid van P-toppen in
1 afleiding korter dan 30 seconden is namelijk niet pathognomonisch voor AF, omdat het kan voorkomen dat de P-toppen
in de betreffende afleiding niet zichtbaar zijn, maar wel in
andere afleidingen die niet zijn vastgelegd. Daarom is er – bij
wijze van afspraak – in de richtlijn vastgelegd dat er minimaal
30 seconden irregulariteit moet zijn naast de afwezige P-toppen, om op een 1-afleiding-ecg AF vast te stellen. In deze
casus wordt het 30-seconden criterium niet gehaald, maar is
er alle reden om het vermoeden van AF verder te exploreren.
Bij echocardiografie bleek dat het hart structureel niet afwijkend was. Ergometrie toonde een goede hartfunctie zonder
ecg-afwijkingen bij een goede inspanningstolerantie. De
repolarisatiestoornissen op het 1-afleiding-ecg waren dus geen
teken van ischemie, maar secundair aan de aberrante geleiding
(tijdelijke uitval van de linker bundeltak). De diagnose AF
werd uiteindelijk bevestigd met een eventrecorder.
3. BELEID
De huidige ESC-richtlijn AF hanteert een ABC-schema
bestaande uit 3 domeinen (antistolling, symptoombeheersing

en cardiovasculair risicomanagement), in lijn met de huidige
NHG-Standaard Atriumfibrilleren.
■ De A staat voor ‘avoid stroke’. De CHA2DS2-vas-score bij
deze patiënt was 0. Daarmee is er voorlopig geen indicatie
voor orale antistolling. In de toekomst kan dat veranderen
bij het toenemen van de leeftijd en bij eventueel alsnog
optredende verschijnselen zoals hypertensie of diabetes
mellitus.
■ De B staat voor ‘better symptom control’. Bij acuut hinder
lijk AF is een elektrische cardioversie soms een optie,
vooral als de klachten < 48 uur bestaan óf als de patiënt
al stabiel is ingesteld op orale antistolling. In de meeste
gevallen is een bètablokker zinvol: de kans op terugkeer
naar sinusritme neemt toe en bij aanhoudend AF verbetert
de polsfrequentie. Sommige (jongere) patiënten kunnen
door een ablatie of een pulmonaal venen isolatie definitief
genezen van AF. De patiënt uit de casus besloot dan ook
samen met de cardioloog om geen medicatie te starten of
invasieve behandeling te ondergaan, omdat hij nauwelijks
klachten heeft.
■ De C staat voor ‘cardiovascular risk factors’. Omdat AF een
uiting is van myocardverandering door fibrose, is het van
belang om risicofactoren als verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, roken, suboptimale voeding en gebrek
aan lichaamsbeweging in kaart te brengen en – waar zinvol
– bij te sturen met leefstijladvies en eventueel medicatie. Bij
de patiënt uit de casus was er sprake van een prima leefstijl
en waren er verder geen risicofactoren.
4. WAARDE VAN EEN 1-AFLEIDING-ECG
In dit geval ontdekte de patiënt zelf een moeilijk te vangen
(paroxysmale) ritmestoornis. Dergelijke functies op smart
phones of ander ‘single-lead-devices’ zijn dus van waarde als
laagdrempelig toegankelijke ‘event recorders’ bij klachten.
Of die meerwaarde er ook is wanneer er geen klachten zijn
(om te screenen op niet ontdekt atriumfibrilleren) is nog niet
duidelijk. Het is nooit overtuigend aangetoond dat screenen
op symptomatisch AF leidt tot preventie van beroertes of tot
sterftereductie. De meeste onderzoeken zijn namelijk gedaan
bij patiënten met symptomatisch AF. De waarde van antistolling voor patiënten met door screening gevonden AF is maar
sporadisch onderzocht, met bovendien tegenvallende resultaten. Voor een nadere beschouwing over dergelijke nieuwe
ecg-toepassingen en het nut van screening, zie een eerder in
H&W verschenen artikel.2,3
Wat in deze casus verder nog opvalt, is het feit dat de automatische interpretatie van de smartwatch zowel de brede
complexen als de onregelmatige hartslag mist. Deze interpretatiesoftware is dus nog sterk voor verbetering vatbaar, want
beide verschijnselen passen bij potentieel ernstige pathologie.
De interpretatie van dit soort opnames vergt dan ook professionele ecg-kennis! ■
LITERATUUR
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Nieuw onderzoek naar The Box ‘Stevit’
Online CVRM-zorg thuis
Nicoline van Hattem

Hedendaagse technologie kan uitkomst bieden bij het ontlasten van de chronische zorg voor patiënten met hart- en
vaatziekten. In het project The Box worden live consulten
vervangen door digitale monitoring en videoconsulten.

Lees ook: 'E-health bij poliklinische follow-up van
myocardinfarctpatiënten' van Roderick Treskes, et
al. Huisarts Wet 2020;63(12):27-32. DOI:10.1007/
s12445-020-0900-6.
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E-health en thuismonitoring zijn veelbelovende interventies
die het mogelijk maken om het groeiende aantal mensen met
een verhoogd vasculair risico goed te kunnen blijven behandelen. Eerder onderzoek toont aan dat thuismetingen en monitoren van de bloeddruk leidt tot nauwkeuriger meten en een
lagere bloeddruk bij patiënten met een moeilijk te reguleren
bloeddruk.1,2
Voor recent onderzoek in het LUMC naar de follow-up van
patiënten na een acuut myocardinfarct kregen de patiënten
een doos (The Box) met een bloeddrukmeter, weegschaal,
ecg-monitor en activiteitenmeter mee voor thuismonitoring.
De verpleegkundig specialist zag de patiënten in het jaar na
ontslag 4 keer terug, waarvan 2 keer via een digitaal consult
met webcam. Het bleek dat de patiënten die met The Box
thuismetingen deden en bij wie live consulten werden vervangen door digitale (video)consulten een even goede bloeddrukregulatie hadden en net zo tevreden waren als patiënten die de
reguliere zorg kregen.3
Met dit onderzoek willen wij het potentieel van The Box in
de eerste lijn onderzoeken bij patiënten met een verhoogd
vasculair risico. Daarmee willen we patiënten stimuleren om
de regie over hun gezondheid in eigen hand te nemen en het
besef van het belang van een gezonde leefstijl vergroten. Het
onderzoek zal eind 2020 onder de naam ‘Stevit’ van start gaan
in de Leidse wijk Stevenshof, als onderdeel van Stevenshof
Vitaal, een samenwerkingsverband dat de gezondheid in deze
wijk moet bevorderen.4 Gedurende een periode van 3 jaar
zullen 300 patiënten The Box krijgen. Aansluitend verwachten
we de eerste resultaten. ■
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LUMC, Leiden: N.E. van Hattem, arts-in-opleiding tot huisarts en onderzoeker
(aioto), n.e.van_hattem@lumc.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn,
geschreven door een promovendus.
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M-health-technologie:
wat vindt de eerstelijnszorgverlener?
Eline Meijer

Digitale toepassingen in de zorg hebben een implementatiesprint getrokken met de komst van het coronavirus. Videoconsulten zijn ineens aan de orde van de dag. Maar m-health
(mobile health)-toepassingen waren eigenlijk al niet meer weg
te denken uit het Nederlandse zorglandschap. Bekende voorbeelden zijn beslisondersteuning op een tablet, sms-herinne
ringen voor afspraken of monitoring van gezondheid van
patiënten op afstand. Een cochranereview van kwalitatieve
onderzoeken zocht uit hoe zorgverleners tegen m-health-toepassingen aankijken. Geconcludeerd wordt dat m-health
geen one-size-fits-all oplossing is en er in iedere situatie moet
worden bekeken wat er nodig is om m-health-toepassingen
zo goed mogelijk te laten functioneren.

Foto: Shutterstock

Uit eerder kwantitatief onderzoek blijkt dat m-health (mobile
health) soms werkt, en soms niet. De auteurs van een recente
cochranereview hebben geprobeerd dit wisselende beeld te
verklaren en gingen na in welke context m-health-interventies
worden aangeboden. Zij includeerden uitsluitend kwalitatieve onderzoeken. De auteurs concluderen dat m-health
invloed heeft op de samenwerking tussen zorgverleners, de
manier waarop de zorg wordt verleend, en de relatie tussen de
zorgverlener en de patiënt. Deze veranderingen kunnen zowel
positief als negatief zijn. Verschillende factoren zijn hierop van
invloed, zoals de kosten, de zorgverlener zelf, de technologie
en – vanuit een breder perspectief – het gezondheidszorgsysteem en de maatschappij.
De auteurs bundelden 43 kwalitatieve onderzoeken, voornamelijk uitgevoerd in laag- en middeninkomenslanden, om in
kaart te brengen hoe eerstelijnszorgverleners m-health zien
en ervaren.1 De m-health-toepassingen betroffen voornamelijk beslisondersteuning, communicatie via sms of beeld en
registratie van gezondheidsinformatie van patiënten. In bijna
de helft van de onderzoeken werd de m-health-toepassing
gebruikt in de zorg voor moeders, kinderen en pasgeborenen.
Uit de grondige synthese van resultaten komen maar liefst 40
bevindingen naar voren, waarvan we de belangrijkste hier kort
bespreken.
Veel zorgverleners vinden het prettig dat ze met m-health
meer verbonden zijn met elkaar en merken dat de coördinatie
en kwaliteit van zorg erdoor verbetert. In sommige gevallen
zorgt m-health juist voor frustraties en miscommunicaties
tussen collega’s. M-health maakt ook dat zorgverleners nieuwe
taken oppakken, flexibel kunnen werken en zorg kunnen
verlenen aan patiënten in moeilijk bereikbare gebieden. Zorgverleners oordelen minder positief wanneer m-health-toepassingen langzaam of tijdrovend zijn, of extra werk opleveren.

Sommige zorgverleners vinden beslissingsondersteuning via
m-health prettig, terwijl andere het ervaren als een bedreiging
van hun klinische vaardigheden. Ook een deel van de patiënten is sceptisch over m-health en heeft een voorkeur voor face-to-face contact. Soms zijn er praktische problemen met de
mobiele telefoon van de patiënt, zoals onvoldoende beltegoed,
of ontbreekt elektriciteit. Zorgverleners merken dat andere patiënten m-health juist prettig vinden en dat het gebruik ervan
de relatie met deze patiënten verbetert. M-health maakt ook
dat zorgverleners buiten de formele werktijden gemakkelijker
contact hebben met patiënten. Een deel van de zorgverleners
heeft hier geen moeite mee, terwijl andere hierin juist grenzen
willen stellen.
De cochranereview beschrijft ook een breed scala aan factoren die van invloed zijn op percepties en het gebruik van
m-health door zorgverleners. Naast praktische aspecten, zoals
kosten en technische problemen, blijkt dat sommige zorgverleners gemakkelijker met m-health uit de voeten kunnen
dan andere. Zorgverleners die minder digitaal vaardig zijn
schamen zich soms tegenover patiënten of maken zich zorgen
over het behoud van hun baan. Factoren die het gebruik van
m-health bevorderen zijn training, technische ondersteuning,
gebruiksvriendelijke apparaten en een goede integratie van
m-health-toepassingen in bestaande systemen. De auteurs
besluiten met een praktische handreiking voor een succesvolle
toepassing van m-health.
december 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
DECEMBER

103

COMMENTAAR
Voor een deel kan deze cochranereview de heterogene uitkomsten van kwantitatief (effectiviteits)onderzoek verklaren.
Het meeste kwantitatieve onderzoek (naar de effectiviteit
van m-health) is echter uitgevoerd in hooginkomenslanden,
terwijl driekwart van de geïncludeerde kwalitatieve onderzoeken is uitgevoerd in laag- en middeninkomenslanden.2 Bij het
wegen van de resultaten hebben de auteurs daarom gecorrigeerd voor de herkomst van de onderzoeken (GRADE). Een
deel van de uitkomsten is wegens te grote verschillen in de
organisatie van zorg niet generaliseerbaar naar de context van
het Nederlandse zorgsysteem. Hoewel andere bevindingen
voor ons op het eerste oog minder relevant lijken, zoals het
belang van de beschikbaarheid van een telefoon of elektriciteit, spelen deze in Nederland wel degelijk een rol, bijvoorbeeld bij mensen met een lagere sociaaleconomische status
(SES). Daarnaast is een deel van de bevolking niet voldoende
digitaal vaardig om m-health adequaat te kunnen gebruiken.
Het risico bestaat dan ook dat m-health-toepassingen de al
bestaande gezondheidsverschillen tussen hogere en lagere SES
vergroten. Daarom is het van belang om ook mensen met een
lagere-SES-achtergrond en/of verminderde digitale vaardigheden te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie
van m-health, zodat m-health kan bijdragen aan een betere
gezondheid voor iedereen.

M-health is dus geen one-size-fits-all oplossing en in iedere
situatie moet worden bekeken wat er nodig is om deze toepassingen zo goed mogelijk te laten functioneren. Het praktische
overzicht van implementatievragen uit de review is daarvoor
zeer bruikbaar. ■
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NHG-Werkgroep Geschiedenis
Huisartsgeneeskunde zoekt nieuwe leden
Huisartsen met belangstelling voor de geschiedenis van
het vak kunnen hun hart ophalen bij de NHG-Werkgroep
Geschiedenis Huisartsgeneeskunde. De werkgroep zoekt
nieuwe leden.
De werkgroep is in 2012 opgericht met als doel het bevorderen van historisch besef en kennis over de geschiedenis
van de huisartsgeneeskunde en het vastleggen van de
uitgangpunten en de geschiedenis van het vak. Een van de
projecten van de werkgroep was het maken van een serie
artikelen voor H&W over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en het uitbrengen van het gelijknamige boek.
Een ander project was het maken van een handleiding voor
het beheer van huisartsenarchieven.
Ook in de toekomst wil de werkgroep aanspreek- en informatiepunt/klankbord voor de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde blijven. Met activiteiten als het verzorgen
van voordrachten (onder meer in de huisartsopleiding),
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publicaties over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en hulp bij
archivering. De werkgroep
werkt nauw samen met
het Trefpunt Medische
Geschiedenis in Urk.
BELANGSTELLING?
Heb je belangstelling?
Neem dan contact op
met Ron Helsloot,
secretaris van de
werkgroep,
r.helsloot@kpnplanet.
nl of voorzitter Mely van Malenstein,
mvanmalenstein@hetnet.nl.
http://nhgonline.nl/mijlpalen/huisartsarchieven

Uw diagnose

Oplossing Uw diagnose
‘Zwarte verkleuring op grote teen’
➤ Het goede antwoord is: hemorragie.
Deze casus is een voorbeeld van een consult waarbij derma
toscopie zeer nuttig kan zijn. Kenmerkend voor dermato
scopie bij hemorragie op de handpalm of voetzool is dat het
(ijzer)pigment vooral is gelokaliseerd op de ribbels (cristae
superficialis). Er is een zogenaamd parallel ribbelpatroon
zichtbaar met geel- (roest)bruin tot zwart pigment. De uit
voergangen van zweetklieren bevinden zich op deze ribbels
en blijven uitgespaard, ze zijn zichtbaar als witte dots (op de
foto zichtbaar op 6 uur). Hemorragieën kunnen ontstaan door
druk of wrijving en ook door trauma. Behandeling is niet
nodig, hemorragieën groeien vanzelf uit en verdwijnen dus
spontaan (de huid differentieert in 28 dagen).

Bij benigne naevi naevocellulari ligt het pigment juist vooral
in de groeven. Bij acrolentigineuze melanomen is eenzelfde
parallel ribbelpatroon zichtbaar. Andere aanwijzingen voor
deze diagnose zijn: meerdere kleuren pigment, verdwijnen
van de zweetklieruitvoergangen, onregelmatige patronen met
atypische, onregelmatige verdeelde dots en globules, roze
gebieden en atypische vaatjes, en abrupte begrenzing in de
periferie. ■
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COLOFON
Huisarts en Wetenschap (www.henw.org) wordt uitgegeven door het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke
vereniging van huisartsen (www.nhg.org).
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Slimmere signalen in de voorschrijfsystemen
Tijdens het spreekuur krijgt u via het HIS veel signalen die de medicatieveiligheid
column

Innoveren?
Lang voordat ik huisarts werd, hielp ik als
informaticus bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Mijn collega was door een groep
vooruitstrevende huisartsen gevraagd advies
te geven hoe ze hun patiëntenzorg beter
konden organiseren. Hij liep een paar dagen
mee in de praktijk en adviseerde een aantal
veranderingen in de dagindeling. De meeste
winst was volgens hem te behalen als de
huisarts niet om 8.00 uur begon met zijn
spreekuur, maar het eerste uur beschikbaar
was voor vragen van de assistente. Dat zou
flink schelen in het aantal consulten en vragen
waarover anders later moest worden
teruggebeld. Ondertussen kon hij post
afhandelen of administratie doen. Het advies
viel niet in goede aarde: een huisarts hoorde
nou eenmaal om 8.00 uur met zijn spreekuur
te beginnen. Waarschijnlijk hadden ze een
slimme informaticatoepassing verwacht in
plaats van een verandering in hun dagindeling.
Ik moest daar vaak aan denken de afgelopen
maanden, toen ik hoorde van praktijken die
een triage-arts hadden aangesteld en daar ook
na de coronaperiode niet meer mee willen
stoppen.
Als dokters worden we traditioneel opgeleid
via een meester-gezelconstructie. Hoewel we
ook afgelopen periode weer hebben laten zien
heel flexibel te zijn, doen we in de basis vaak
wat we gewend zijn. Daar een keer van een
afstandje en met een frisse blik naar kijken kan
helpen om te blijven aansluiten bij wensen van
je patiënten. En ook zelf lekker te blijven
werken. Want dát is uiteindelijk het belangrijkste van innovatie en verandering.
Wendy Borneman, voorzitter Raad van
Bestuur
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moeten bevorderen. Zelfs zoveel, dat het risico bestaat dat u belangrijke signalen
over het hoofd ziet. Samen met (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten en
softwarehuizen werkt het NHG aan verbetering van de medicatiebewaking door
het ontwikkelen van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).
Als u bijvoorbeeld ibuprofen voorschrijft aan een patiënt met pijnklachten die ook rivaroxaban
gebruikt, verschijnt er een signaal dat u aan maagbescherming moet denken. U kijkt in het dossier
en ziet dat deze patiënt geen protonpompremmer gebruikt. Met een leeftijd van 58 jaar en geen
risicofactoren is hier ook geen indicatie voor. Een onnodig signaal.
Met het verbeteren van de medicatiebewaking door het gebruik van MFB’s worden dit soort
onnodige signalen voorkomen. De MFB’s gaan verder dan de huidige medicatiebewaking omdat ze
ook kenmerken zoals leeftijd, of uitslagen (bijvoorbeeld de nierfunctie) mee laten wegen. Ook
kunnen MFB’s controleren op ontbrekende medicatie, zoals in bovenstaand voorbeeld. Hierdoor
krijgt u minder én alleen relevante medicatiebewakingssignalen.
De eerste MFB’s draaien nu al in verschillende huisartsinformatiesystemen. Uiterlijk februari 2024
moet de volledige medicatiebewaking bestaan uit MFB’s. Dit gaat stapsgewijs. Eerste prioriteit
hebben de interactiesignalen (die getoond worden als medicijnen elkaar beïnvloeden) en de signalen
bij een verminderde nierfunctie.
Komt u in uw praktijk signalen tegen die wel wat verfijning kunnen gebruiken, laat het ons weten via
Carolien Hooymans, c.hooymans@nhg.org.

GPinfo.nl voor Engelstalige Thuisartsbezoekers
Van Thuisarts.nl is nu een Engelstalige versie beschikbaar: GPinfo.nl. Het gaat om een pilot met als
doel het opdoen van kennis en ervaring met het meertalig aanbieden van informatie op Thuisarts.nl.
En natuurlijk kijken we vooral naar de meerwaarde voor zowel de patiënt als de zorgaanbieder.
GPinfo.nl is vooral gericht op buitenlanders die in Nederland wonen, werken of studeren. Er is een
praktische toolkit beschikbaar met materialen en voorbeeldteksten om uw Engelstalige patiënten te
wijzen op het bestaan van GPinfo.nl.
➤ https://gpinfo.nl/

NHG-BESTUURDER ERIC SCHEPPINK:
‘GEZAMENLIJKHEID ALS RICHTINGGEVENDE KERNWAARDE’
Met de komst van Eric Scheppink is de
Raad van Bestuur van het NHG compleet.
Samen met voorzitter Wendy Borneman
geeft hij per 1 oktober 2020 sturing aan

Erics beslissing om naar het NHG te gaan was
vooral intuïtief. ‘Zoals vaker bij belangrijke
beslissingen in mijn leven. De verbinding die het
NHG legt tussen wetenschap en praktijk trekt mij.
En het is een mooie club met gedreven medewerkers heb ik inmiddels mogen constateren.’

‘De huisarts is duider van klachten en
poortwachter binnen het Nederlandse
gezondheidszorgsysteem. Een
belangrijke verworvenheid’

het NHG-bureau, waarbij zij gezamenlijk
keuzes maken in alles wat op het NHG
afkomt. Die gezamenlijkheid is voor hem
belangrijk: ‘Het is 1 van de 4 kernwaarden
van de huisartsenzorg en dus ook voor het
NHG als beroepsvereniging. Daar moeten
we handen en voeten aan gaan geven.’

Wie is Eric Scheppink?
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Renkum
Functie: lid Raad van Bestuur NHG
Achtergrond: hbo-v, Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht, Organisatieadviseur (SIOO), was hiervoor algemeen directeur
bij de regionale huisartsenorganisatie Onze
Huisartsen in Arnhem
Hobby’s: lezen (filosofie), joggen, reizen

Evidencebased en consensus
‘Van nature ben ik iemand die, hoewel intuïtie
belangrijk voor me is, vanuit de ratio naar dingen
kijkt. Zo sta ik ook in het leven. Ik vind het
belangrijk om in het werk die ratio een goede plek
te geven. Tegelijkertijd is lang niet alles evidencebased. Ook het NHG worstelt daarmee. Zaken
waar consensus over nodig is, vind ik interessant.
Hoe komt die consensus tot stand? Hoe kom je
van een mening tot het integreren van kennis en
kunde in het toe te passen beleid? Ik verwacht dat
er bij het NHG een manier is om daar op een
goede manier mee om te gaan. Ik wil graag helpen
om dat richting te geven.’
Wetenschap en verschijningsvormen
‘Een ultieme vorm van wetenschap is voor mij
evidencebased medicine. Maar wetenschap heeft
veel toepassingsvormen. Ik vind het heel
belangrijk dat er een organisatie als het NHG is
met als missie het vertalen van de wetenschap
naar toepassing in de huisartsenzorg. De rol van
de huisarts binnen het Nederlandse gezondheidszorgsysteem als duider van klachten bij patiënten
en poortwachter van het systeem is een
belangrijke verworvenheid. Net als het inrichtingsprincipe dat we in Nederland hebben met de
patiëntinschrijving op naam. Dat is om meerdere
redenen ook zeer waardevol.
Ik zag de documentaire van Ruben Terlou over
China. Dit bracht bij mij een schokeffect teweeg.
Je ziet daarin honderden Chinezen met dossiers
en scans onder hun arm die staan te wachten in
een enorme hal om geholpen te worden door
tientallen (honderden?) specialisten die op een
rijtje zitten. Het maakt in 1 klap duidelijk waarom
er tussen de patiënt en de specialist een generalist
hoort. Voor mij is dat de huisarts, die als generalist
inhoud geeft aan zijn vak, gebaseerd op kennis en
kunde vanuit de wetenschap.’

Samenwerking en kernwaarden
‘Samenwerking kun je lezen als het woord
gezamenlijk. Misschien een open deur, maar
gezamenlijk kan alleen als er wordt samengewerkt.
Gezamenlijk betekent ook netwerken. Niemand
kan zonder de ander. Het is niet alleen een
kernwaarde voor de huisarts of huisartsenzorg, het
is ook een kernwaarde voor de betrokken
beroepsorganisaties. We moeten aan de kernwaarde(n) gezamenlijk handen en voeten geven, daar
ben ik van overtuigd.
Een kleine analogie: 3 kerkgemeenschappen
binnen 1 dorp gaan samen. Er worden in aanvang
elke zondagochtend om 10.00 uur 2 kerkdiensten
gehouden. Elk met een eigen ‘kleur’. Onderweg
naar de ‘eigen kerk’ passeren de gemeenteleden
elkaar. Dat voelt erg ongemakkelijk. Al snel wordt
geconstateerd dat allen eronder lijden en de
gemeenschap wordt ondermijnd. Ze besluiten
het anders te doen en nog maar 1 kerkdienst op
zondag te houden. De gezamenlijkheid van de
kerkgemeenschap komt daarmee op plek 1 en de
identiteit volgt op 2. Voor mij een belangrijke les.
Ik denk dat wij dat ook moeten doen: op landelijk
niveau gezamenlijkheid boven identiteit stellen.
Dat neemt niet weg dat elke stroming of
organisatie zijn eigen identiteit kan behouden.
Maar de kern is wel dat er een gemeenschap is,
namelijk van 14.000 huisartsen. Het NHG heeft
net als de andere partners LHV, VPH en InEen zijn
eigen identiteit met kenmerken die onopgeefbaar
zijn. Daar zul je vorm aan moeten geven, want dat
is je identiteit. Het gaat erom dat gezamenlijkheid
een van je gemeenschappelijke kernwaarden is en
dat dit boven de eigen identiteit gaat. We moeten
daar helder over zijn. Hoe je dat precies vormgeeft
is een uitdaging die er voor mij en Wendy ligt
binnen en namens het NHG.’
december 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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‘PAK E-HEALTH
STRUCTUREEL AAN’
Digitale innovaties zoals beeldbellen
zijn in een stroomversnelling geraakt
in 2020. Het NHG pleit voor meer
onderzoek naar e-health die bijdraagt
aan persoonsgerichte zorg.

Freke Zuure, programmamanager e-health NHG:

Freke Zuure, programmamanager e-health:
‘Door COVID-19 zie je verschillende dingen
gebeuren. Aan de ene kant worden online
afsprakenmodules uitgezet vanwege de angst
dat anders meer besmette patiënten
binnenkomen, aan de andere kant is
beeldbellen enorm toegenomen. De crisis laat
zien dat e-health geen luxe is, maar onmisbaar
kan zijn als fysieke aanwezigheid niet mogelijk
is, en meer mogelijkheden biedt.
COVID-19 heeft de kansen van digitale zorg
laten zien, maar niet alles gaat goed en er
rijzen ook vragen. Hoe voorkom je dat je bij
beeldbellen diagnoses mist, en is het geschikt
voor een eerste consult met nieuwe
patiënten? Uiteindelijk moet de vraag niet zijn:
kan het digitaal, maar: wat past bij deze
patiënt, bij diens zorgvraag en situatie? Voor
welke zorgvragen is beeldbellen geschikt of
zelfs beter, wanneer een fysiek consult?’

‘Laat digitale diensten op elkaar aansluiten en integreer ze in
de praktijkvoering. Pas dan is e-health, behalve een
COVID-19- noodoplossing, een kans om patiënten meer eigen
regie te geven, minder werkdruk en betere zorgkwaliteit.’

Webinar#1 op 10 december
over telemonitoring
In aanloop naar het NHG-Congres ‘Poten in
de klei, kop in de cloud’ op 5 november 2021,
zijn er 3 webinars. De eerste is op donderdagavond 10 december 2020 en heeft als thema
‘Telemonitoring: zorg op afstand of zorg
dichterbij?’ Voor meer informatie en
inschrijven: www.nhgcongres.nl.
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Onderbouwen
‘Wetenschappelijke onderbouwing van
e-health is nodig. Er zijn hoge verwachtingen
van de talloze technologietoepassingen, maar
die maken die beloftes niet altijd waar. Met
alle risico’s van dien. Verbeteren ze de zorg,
doen ze dat effectief, en zo ja: voor welke
doelen en doelgroepen? En hoe verandert dit
het zorgproces? Het NHG doet zelf geen
wetenschappelijk onderzoek. Wij verspreiden
wetenschappelijke kennis, en vertalen die
naar de praktijk. We denken mee over criteria
voor e-healthtoepassingen en signaleren
vragen, behoeften en trends waarvoor
wetenschappelijke onderbouwing gewenst is.
Het NHG pleitte in juli samen met de LHV en
InEen in een brief naar de Tweede Kamer
voor meer onderzoek naar de effectiviteit van
digitalisering in de huisartsenpraktijk.
Inmiddels zijn we met VWS in gesprek over
een aanpak.’

Digitaal folderrek met impact
‘Thuisarts.nl is vaak bestempeld als de effectiefste
e-healthtoepassing in de Nederlandse zorg, met
bijna 5 miljoen unieke bezoekers per maand, en
blijvende groei. De website is ooit opgezet ter
vervanging van het folderrek en de patiëntenbrieven. Het uitgangspunt was dat huisartsen
Thuisarts.nl konden gebruiken tijdens het consult.
Maar uit ons onderzoek van begin dit jaar bleek
dat 70% van de bezoekers veel eerder op
Thuisarts.nl kijkt, nog voordat zij contact hebben
gezocht met een zorgverlener. Inmiddels
experimenteren we met sterker meer interactiviteit via een chatbot op Thuisarts.nl en met een
Engelstalige versie van Thuisarts.nl: GPinfo.nl, met
als basisgedachte: hoe meer we zelfregie en
zelfzorg van burgers en patiënten versterken, hoe
meer we huisartsen en andere zorgverleners
ondersteunen. We werken nu aan stapsgewijze
ontwikkeling van een bredere bekostiging van
Thuisarts.nl. De baten reiken immers verder dan
het consult met de huisarts. Tijdens de eerste
uitbraak van COVID-19 in Nederland hadden we
een kwart miljoen bezoekers per dag. Wat zou je
een impact kunnen hebben als je Thuisarts.nl
verder verrijkt.’
Transformatie
‘Een losse gezondheidsapp kan nooit structureel
de gezondheidszorg verbeteren. Afzonderlijke
systemen moeten kunnen samenwerken. En de
praktijk moet erop zijn ingericht, wat een
investering vraagt van drukke huisartsenpraktijken. Experimenteren en veranderen kosten tijd en
energie, en niet alles zal meteen goed gaan. Maar
de digitale transformatie is te versnellen door
goede praktijkvoorbeelden, door een ideaal
zorgproces te schetsen als inspiratiebron voor
stapsgewijze transformatie, door stimulering, ook
financieel, en door wetenschappelijk onderzoek
naar de effectiviteit van e-health. Dan kan
e-health, behalve een noodoplossing bij
COVID-19, een kans zijn om werkdruk te
verminderen zonder kwaliteitsverlies, om meer
tijd te creëren voor patiënten die het fysieke
consult juist wel nodig hebben, om patiënten ook
bij behandeling en herstel te ondersteunen, om
patiënten meer eigen regie te geven over hun
gezondheid, kortom: om de zorg persoonsgerichter en toekomstbestendig te maken.’

‘KADERHUISARTS BEVORDERT
EIGEN REGIE’
Evy Herremans is in opleiding tot
kaderhuisarts ggz: ‘Ik doe psychiatrie
kennis op en leer veel over farmacothe
rapie bij ggz. De groep is erg enthousiast’.
Evy Herremans, huisarts in de regio Eindhoven, is
kaderhuisarts ggz in opleiding: ‘Na mijn basisop
leiding in Antwerpen kwam ik door de liefde in
de regio Eindhoven terecht. Ik heb altijd gedacht
dat ik SEH-arts wilde worden en ik ging op een
Nederlandse SEH werken. Maar ik miste de
blijvende band met mensen. De huisartsenzorg is
hier heel anders geregeld: in België heb je meer
bedrijfsartstaken en administratieve rompslomp.
Daarom ben ik in Maastricht huisartsgeneeskun
de gaan doen.
Tijdens de huisartsenopleiding liep ik 2 jaar stage
als zaalarts op een PAAZ. Erg interessant, maar
ook hier miste ik de bredere context van de
patiënt. Want nu ik 5 jaar huisarts ben, als vaste
waarnemer, heb ik een groepje patiënten dat ik
heel goed ken, van wie ik alles zie. De angstige
patiënt die denkt aan kanker: ik weet dat het
waarschijnlijk een onschuldige ontsteking is. Mijn
depressieve patiënt: ik weet dat hij een zieke
moeder heeft en een kind met problemen.

‘Niet alles hoeft in de spreekkamer te gebeuren’
Gelijkgestemden
‘Door een nascholing astma en COPD van 2
kaderhuisartsen kwam ik op het idee om
kaderhuisarts te worden. Ik zag dat er een NHG-ka
deropleiding ggz was: voor mij ideaal, want ik kan
alsnog meer psychiatriekennis opdoen. Ik ben nog
bezig met de opleiding. Ik zit nu midden in de
schrijfopdracht, de klinische les, met een heel leuke
schrijfdocent. En over farmacotherapie bij ggz heb
ik zo veel bijgeleerd, fantastisch.
Erg fijn aan de opleiding is dat je met een groep
gelijkgestemden bent. In de huisartsenopleiding,

of bij gewone nascholing is het vaak: wie is de klos
voor het rollenspel? Nu is iedereen zo enthousiast
dat meedoen vanzelf gaat. Onze expertgroep, de
Huisartsenadviesgroep geestelijke gezondheids
zorg (PsyHAG) is een leuke, actieve groep die
kennis niet alleen deelt via een eigen HAweb-pagi
na, maar ook een actuele, uitgebreide website
heeft: psyhag.nl.’
Stukjes psychotherapie
‘Als huisarts heb je geen idee wat de POH-ggz, de
psycholoog of de psychotherapeut precies doen.
De POH-ggz gebruikt specifieke technieken. Daar
leren wij stukjes van, maar we oefenen er ook zelf
mee. Daardoor kan ik beter verwijzen naar de
POH-ggz en een richting aangeven. Bijvoorbeeld
dat oplossingsgerichte therapie mij voor deze
patiënt geschikt lijkt en niet mindfulness. Ik pas
het ook toe in mijn eigen spreekuur. Ik kan
patiënten kleine taken geven, zoals “schrijf eens op
van welke gedachten je last hebt” om dit
vervolgens een week later te bespreken. Of ik geef
het boek van Young over schematherapie mee
met de boodschap “dan hebben we het er
volgende week over.”
Eigen regie met e-health
‘Niet alles hoeft in de spreekkamer te gebeuren,
als huisarts hoef je niet overal bij te zitten. Ik wil
de patiënt zelf de regie geven. Ik kan patiënten op
weg helpen met e-health. Online zelfhulpmodules
zoals Beter slapen of Mijn problemen in kaart.
Ik voel me zelfzekerder sinds ik deze opleiding
doe. Bij een patiënt met suïcidale gedachten
neem ik de rust om risicofactoren te beoordelen
en na te denken over de verwijzing, terwijl ik
vroeger de crisisdienst gebeld zou hebben. Samen
met een psychiater heb ik de hagro’s van onze
zorggroep geschoold over suïcidaliteit. In de
dagelijkse praktijk heb ik het meeste een
consultatiefunctie voor de POH’s-ggz. De
huisartsen verwijzen naar ons. Wij zijn eerstelijns
ggz-experts onder elkaar.’

Evy Herremans, huisarts in de regio Eindhoven en
kaderhuisarts ggz in opleiding: ‘De POH-ggz gebruikt
specifieke technieken. Wij oefenen daar ook zelf mee.
Daardoor kan ik beter verwijzen, maar ik pas het ook toe
in mijn eigen spreekuur.’

Expertgroep PsyHAG geeft een overzicht van hulp
bij psychische problemen bij COVID-19, voor
zorgverleners en patiënten: www.psyhag.nl/corona
Voor de eerstvolgende NHG-kaderopleiding GGZ,
zie www.psyhag.nl en NHG.org/kaderopleiding.
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Uitgelichte post HAweb

Online afspraken
en corona
Annet Dam, praktijkhoudend huisarts in Franeker, beheert de portefeuille ICT voor de 3
praktijken waarmee ze sinds 5 jaar onder 1 dak zitten. ‘We vroegen ons af of we het online
afspraken plannen door de patiënt moesten uitzetten toen de tweede coronagolf
eraankwam. Tijdens de eerste golf hebben we dat gedaan en na een poosje weer
aangezet. Het nadeel van uitschakelen is dat het lang duurt voordat het gebruik weer op
het oude niveau komt. En voor patiënten is het frustrerend wanneer zij ineens niet meer
online afspraken kunnen maken. Mensen moeten het weer herontdekken.
De rubriek e-health op HAweb is een handig medium. Daar hoopte ik goede argumenten
te krijgen voor het wel of niet uitzetten van online afspraken. Er waren enkele reacties en
die waren verdeeld. Uiteindelijk hebben we digitaal afspraken maken toch uitgezet
vanwege het gebrek aan controlemogelijkheden.
Bij online afspraken maken verschijnt een duidelijke coronatriage.Theoretisch kunnen
patiënten zo’n digitale triage gemakkelijk overrulen, maar ook telefonische triage is
hypothetisch. Het is te hopen dat patiënten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in ICT en e-health en ik ben een voorstander van eigen
verantwoording en van meer regie voor de patiënt. Patiënten kunnen nu bijvoorbeeld hun
meetwaarden inzien. Mede door OPEN werd het voor huisartsinformatiesystemen
verplicht om dit te faciliteren. Nog mooier zou het zijn wanneer patiënten hun eigen
meetwaarden zelf digitaal kunnen doorgeven aan ons, om de eigen verantwoording te
stimuleren. Maar dat faciliteren veel HIS’sen nog niet en de wet verplicht dat helaas ook
niet.
Tijdens de COVID-19-epidemie gebruiken patiënten en huisartsen veel meer e-health.
Doordat OPEN al in gang gezet was, moesten de HIS’sen meer e-health faciliteren. Zoals
online inzage van brieven en uitslagen, afspraken maken en e-consulten. Patiënten – ongeacht hun leeftijd – waarderen dat zeer. Als dat substantieel toeneemt, zal dat naar
verwachting ook de praktijk ontlasten.’
Heeft u ook een vraag of opinie? Plaats een oproep op HAweb Ledenforum!
➤ https://open-eerstelijn.nl/
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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 E-health voor de volledige teksten.

Alleen belafspraken
Al jaren konden patiënten bij ons zelf digitaal afspraken
maken. Met ingang van 15 maart is die optie uitgezet om te
voorkomen dat niet op COVID getrieerde patiënten
kunnen binnenkomen. Nu hebben we de optie alleen voor
terugbel- en beeldbelafspraken weer opengezet.
Huisarts in Overijssel

Verstandige patiënt
Vanaf maart hebben wij die optie uitgezet, maar sedert de
zomer staat het weer aan. Ik heb nog niet meegemaakt dat
hier onverstandig mee omgegaan werd. Mensen vullen hun
klacht in. Als daar maar enigszins iets verdachts tussen zit,
dan filteren we die afspraak eruit.
Huisarts in Noord-Brabant

‘Pas nog getest’
Wij hadden het online afspraken maken in maart tijdelijk
uitgezet en in de zomer weer aan. Na meerdere mensen die
voor mijn neus zaten met keelpijn of een schorre stem (‘Ja,
dat is vanochtend begonnen’; ‘Nee, ik ben 3 weken geleden
nog getest [andere episode]’) hebben we het helaas weer
uit moeten zetten. En dat in een modern dorp met een
gemiddeld hogere sociaal-economische status.
Huisarts in de provincie Utrecht

