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Redactioneel

T
Schokkend en schaamtevol

Tweeëntwintig(!) procent van de vrouwen in 
ons land heeft tegen haar wil manuele, orale, 
vaginale of anale seks meegemaakt en/of is 
gedwongen om seksuele dingen te doen die 
zij niet wilde. Schokkende cijfers. Ik realiseer 
me dat ik als mannelijke huisarts me niet 
bewust was van deze realiteit en voel plaats-
vervangende schaamte.
De gevolgen zijn groot, zoals Toine Lagro- 
Janssen in dit nummer schrijft. Bijna de helft 
van de vrouwen houdt klachten. Denk aan 
chronische pijnklachten, somatisch onver-
klaarde klachten, depressieve angststoornis-
sen, PTSS en sociale desintegratie. 
Hoe vaak vraag ik eigenlijk naar traumati-
sche seksuele ervaringen in het verleden bij 
dit soort klachten? Zit dit voldoende in mijn 
denken en ben ik hiervoor adequaat genoeg 
opgeleid? Vragen mijn vrouwelijke collega’s 
hier wel eerder en vaker naar? De incidentie 
van seksueel misbruik in de algemene bevol-
king is zeven tot honderd(!) keer groter dan 
in onze huisartsenregistraties. Dat geeft te 
denken. Het is bekend dat slachtoffers vaak 
niet over hun ervaringen willen of durven te 
spreken vanwege schaamte of schuldgevoel. 

Ik denk dat (mannelijke) huisartsen het ook 
vaak moeilijk vinden om er expliciet naar te 
vragen. Continuïteit van zorg en aandacht 
voor zowel medisch-generalistische als psy-
chosociale problematiek zijn onze kernwaar-
den. Wij zijn dus bij uitstek degenen bij wie 
deze problematiek boven tafel kan komen, 
die hulp kunnen bieden en de weg wijzen. 
Eind 2019 is de campagne ‘Wat kan mij 
helpen?’ van start gegaan om mensen die 
seksueel geweld hebben meegemaakt te 
motiveren hulp te zoeken. Hun aangrijpen-
de verhalen zijn te vinden op de website 
watkanmijhelpen.nl. Bewustwording 
van en aandacht voor de gevolgen 
van ongewenste seksuele hande-
lingen horen blijvend op de agenda 
van elke huisarts, man of vrouw. 
Daarom hiervoor aandacht in H&W. 
Hopelijk stimuleert het u om in de 
spreekkamer alert te zijn en te blijven op 
deze problematiek.

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W
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■■ Helpen honing en bijenproducten bij kno-aandoeningen?
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Nieuws

De poortwachtersfunctie leidt tot betere 
kwaliteit van zorg, vooral op het gebied 
van preventieve zorg, minder gebruik 
van specialistische en ziekenhuiszorg en 
lagere zorgkosten, maar ook tot minder 
tevredenheid bij patiënten. Dit zijn de 
belangrijkste conclusies uit een systema-
tisch literatuuronderzoek naar de voor- 
en nadelen van de poortwachtersfunctie 
van huisartsen.

De auteurs vonden met elektronische 
zoekacties ruim 8700 titels, waarvan er na 
eliminatie van dubbele en niet-relevante on-
derzoeken slechts 25 overbleven. Daaronder 
was een systematisch literatuuronderzoek 
uit 2010. De meeste onderzoeken (17) 
vonden plaats in de Verenigde Staten en er 
was een relevant onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk, een land met een poortwach-
terssysteem. Ook werden enkele onderzoe-
ken opgenomen waarin landen met elkaar 
werden vergeleken. De auteurs beoordeel-
den de kwaliteit van de onderzoeken, maar 
namen deze niet mee in de review.
De onderzoeken waren erg heterogeen. 
Er waren (soms gecontroleerde) interven-
tieonderzoeken, onderzoeken in bestaan-
de situaties en de formele rol van poort-
wachter verschilde. In onderzoeken in de 
Verenigde Staten bleken patiënten in een 
health plan met poortwachter meer deel 
te nemen aan screeningsprogramma’s 
voor borst- en cervixkanker. Het gebruik 
van eerstelijnszorg was vaak hoger als er 
een poortwachter was, maar daar stond 
tegenover dat er dan minder specialisti-
sche zorg en ziekenhuisopnamen waren.
De poortwachtersfunctie is onderdeel van 
de bredere inrichting van het zorgsysteem 
en hangt bijvoorbeeld samen met de beta-
ling van huisartsen, inschrijving op naam, 
huisartsenopleiding en niet te vergeten 
de mate waarin patiënten het als normaal 
beschouwen om hun gezondheidsproble-
men eerst aan hun huisarts voor te leggen. 
Daardoor is het lastig vast te stellen waar-
aan een verschil in uitkomst nu precies ligt. 

Patiënten zien de verplichting om eerst 
een huisarts te bezoeken soms als een 
onnodige beperking, zoals blijkt uit lagere 
patiënttevredenheid in een aantal landen 
met poortwachter. Huisartsen ervaren 
de poort soms ook als synoniem voor 
het putje. Dit onderzoek laat echter nog 
steeds positieve effecten zien van een 

huisarts als poortwachter. Het is goed om 
ons dat nog eens te realiseren. ■

Sripa P, et al. Impact of gatekeeping on 
quality of care, and health outcomes, use, 
and expenditure: a systematic review. Br J 
Gen Pract 2019;69:e294-e303.

Poortwachtersfunctie leidt tot betere zorg en 
gezondheidsuitkomsten
Peter Groenwegen
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Anderhalvelijnszorg wordt gezien als 
een belangrijke innovatie om de zorg-
efficiëntie te bevorderen. Onderzoek 
laat zien dat er wat betreft doorver-
wijzen naar de tweede lijn een grote 
variatie is tussen specialismen, en dat 
dit ook per individuele specialist en 
klacht sterk verschilt.

In het Maastrichtse Primary Care 
Plus-programma (PC+) kunnen 
patiënten met laagcomplexe zorg een 
specialist te bezoeken in een eerstelijns-
setting, met als doel ziekenhuisbezoek 
en daarmee kosten te verminderen. Om 
meer inzicht te krijgen in verwijspa-
tronen verzamelden de onderzoekers 
data van 4536 patiënten die tussen 
november 2014 en maart 2016 werden 

Anderhalvelijnszorg leidt tot verschillende 
verwijspatronen
Sanne Dijkhuizen
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In 2018 maakten 1829 Nederlanders een 
einde aan hun leven. Onder personen 
van 10 tot 30 jaar is zelfdoding de be-
langrijkste doodsoorzaak (273 gevallen 
in 2018). LHBT’ers (lesbisch, homosek-
sueel, biseksueel, transgender) zijn extra 
kwetsbaar doordat ze vaker te maken 
hebben met negatieve reacties, pesten 
en geweld. Amerikaanse onderzoekers 
keken naar het verschil tussen trans- en 
cisgenderjongeren, binnen subgroepen 
van transgender, en naar het risico op 
suïcide.

De onderzoekers verrichtten onder 14- 
tot 18-jarigen een dwarsdoorsnedeon-
derzoek met een online vragenlijst (n = 
2020, van wie 1148 transgenderjongeren). 
Ze waren geïnteresseerd in geslacht en 
genderidentiteit (cisgender, transgender, 
non-binair) en de uitkomstmaten suïci-
daliteit (inclusief passieve doodswens, 
suïcideplannen en daadwerkelijke pogin-

gen) en automutilatie. Transgender houdt 
in dat de genderidentiteit of -expressie 
niet overeenkomt met het geboortege-
slacht, bij cisgender is dat wel het geval. 
Bij non-binair is de genderidentiteit niet 
gebonden aan één geslacht.
Transgenderjongeren hadden een hoger 
risico op suïcidaliteit met oddsratio’s die 

variëren van 1,65 voor een daadwerkelij-
ke poging tot 2,66 voor passieve doods-
wens. In subgroepanalyses was het risico 
op suïcidaliteit en automutilatie verhoogd 
voor transgenderjongens en -meisjes en 
non-binaire jongeren met vrouwelijk 
geboortegeslacht. Jongeren die zichzelf als 
homo- of biseksueel beschouwden, had-
den ook een hoger risico op suïcidaliteit, 
van zelfmoordgedachtes tot daadwerkelij-
ke pogingen.
Transgenderjongeren, evenals non-bi-
naire jongeren met vrouwelijk geboor-
tegeslacht, hebben een hoger risico op 
suïcidaliteit. Nederlandse cijfers van 113 
Zelfmoordpreventie onder LHBT-volwas-
senen zijn vergelijkbaar. LHB-volwasse-
nen doen viermaal zo vaak een suïcide-
poging (8% heeft ooit een poging gedaan) 
en transgenders zelfs vijf- tot tienmaal 
zo vaak. De helft van de LHB- en 70% 
van de transgendervolwassenen heeft 
ooit aan zelfmoord gedacht. Huisartsen 
kunnen een belangrijke rol spelen in het 
tijdig herkennen en bespreekbaar maken 
van psychische problematiek en suïcida-
liteit bij LHBT-jongeren. Hiernaar actief 
vragen op een open manier creëert voor 
jongeren een opening om het gesprek aan 
te gaan. ■

Thoma BC, et al. Suicidality disparities 
between transgender and cisgender adoles-
cents. Pediatrics 2019;144(5):e20191183.

Hoger suïciderisico bij transgenders
Rick van Uum
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verwezen naar de internist, neuroloog, 
dermatoloog, orthopeed, oogarts, reu-
matoloog, kno-arts of gynaecoloog in 
het PC+-programma. 
Van alle patiënten in het programma 
werd 69% terugverwezen naar de 
huisarts en 31% naar de tweede lijn. Er 
waren echter grote verschillen in door-
verwijzingen per specialisme: gynae-
cologie het minst (8,6%) en orthopedie 
het meest (43,8%). Ook tussen specia-
listen en vooral per diagnose waren er 
grote verschillen. Zo werd binnen de 
orthopedie 93,4% van de patiënten met 
meniscusletsel doorverwezen en slechts 
11,1% van de patiënten met chronische 

bursitis van de heup. Het aantal verwij-
zingen per orthopeed varieerde tussen 
19,2 en 65,2%.
Dit onderzoek laat zien dat er een 
grote variatie is in het aantal doorver-
wijzingen naar de tweede lijn vanuit 
een anderhalvelijnssetting, zowel per 
specialisme en per klacht als per indi-
viduele specialist. Implementatie van 
anderhalvelijnszorg lijkt dus niet voor 
alle specialismen en klachten de op-
lossing voor de toegenomen zorgvraag 
in de tweede lijn. Er moet worden 
onderzocht bij welke aandoeningen dit 
type zorg het meest gaat opleveren en 
welke specialisten dit het best kunnen 
uitvoeren. ■

Smeele P, et al. Substitution of hospital 
care with Primary Care Plus: differences 
in referral patterns according to special-
ty, specialist and diagnosis group. BMC 
Family Practice 2019;20:81.Fo
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Vrouwen met systolisch hartfalen 
hebben waarschijnlijk een lagere dosis 
ACE-remmers en bètablokkers nodig 
dan de richtlijnen nu adviseren. Gebruik 
van dezelfde doseringen voor mannen 
en vrouwen lijkt niet optimaal te zijn. 
Dat is de conclusie van een Gronings 
onderzoek dat werd gepubliceerd in de 
Lancet. 

De onderzoekers maakten gebruik van 
een prospectief onderzoek bij patiënten 
met systolisch hartfalen uit elf Europese 
landen. De primaire uitkomstmaat was 
een combinatie van sterfte en zieken-
huisopname als gevolg van hartfalen. De 
onderzoekers bekeken of een verschil in 
dosis van ACE-remmers en bètablokkers 
een slechtere uitkomst voorspelde, en 
controleerden dit model in een ander 
cohortonderzoek met Aziatische patiën-
ten. Ze corrigeerden hierbij voor andere 
factoren zoals leeftijd en lichaamsopper-
vlak.

In totaal onderzochten ze 1710 Europese 
patiënten, 1308 mannen en 402 vrouwen. 
Het risico op overlijden of ziekenhuis-
opname was voor zowel mannen als 
vrouwen het grootst wanneer ze helemaal 
geen ACE-remmers en bètablokkers 
slikten. Voor mannen was het risico 
echter het kleinst wanneer ze 100% van 
de voorgeschreven dosis innamen, terwijl 
voor vrouwen het risico het kleinst was 
als de dosis voor ACE-remmers en bèta-
blokkers rond de 50% lag. De vrouwen 
hadden dan een 30% lager risico dan bij 
de volledige dosis. Dezelfde analyse bij 
4500 Aziatische patiënten in het ande-
re cohortonderzoek gaf vergelijkbare 
resultaten.
Het was al langer bekend dat mannen en 
vrouwen medicatie anders verwerken. 
Dit onderzoek toont aan dat bij systolisch 
hartfalen vrouwen waarschijnlijk gebaat 
zijn bij een lagere dosis ACE-remmers en 
bètablokkers dan mannen. De optimale 
dosis bij vrouwen moet prospectief wor-

den onderzocht. Hopelijk leidt dit in de 
toekomst tot medicamenteus maatwerk 
voor man en vrouw. ■

Santema BT, et al. Identifying optimal 
doses of heart failure medications in 
men compared with women: a prospec-
tive, observational, cohort study. Lancet 
2019;394:1254-63.

Medicatie in lagere dosis voor vrouwen met 
hartfalen
Vincent van Vugt

Info op social media 
over geneesmiddelen 
tijdens zwangerschap 
vaak onjuist

Klaartje Olde Loohuis
 
Er is veel informatie op social media over 
geneesmiddelen en zwangerschap. Uit 
Nederlands onderzoek blijkt dat ruim 
40% van deze berichten foutieve informa-
tie bevat, vooral bij receptmedicatie. Een 
belangrijk punt om mee te nemen bij het 
bespreken van therapietrouw.

Zwangere vrouwen blijken frequent het 
web te raadplegen over medicatiegebruik 
en zwangerschap. Tot op heden was niet 
bekend hoe correct deze informatie is. 
Onderzoekers selecteerden met behulp van 
social media searchtool Coosto in totaal 
9227 berichten op social media. De meeste 
berichten kwamen van forums (78%), 
blogs (12%) en Facebook (7%). Uiteindelijk 
vergeleken de onderzoekers de inhoude-
lijke informatie van 1224 berichten met 
informatie van de Teratologie Informatie 
Service, onderdeel van Lareb. Daaruit 
bleek dat 43% van de berichten informatie 
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bevatte die inhoudelijk niet strookte met 
de richtlijnen. 
Vooral berichten over geneesmiddelen op 
voorschrift klopten vaak niet vergeleken 
met berichten over vrij verkrijgbare medi-
catie (60% versus 25%; risk difference 35,5; 
95%-BI 30,7 tot 40,3). Bovendien bleek dat 
er vaak foutieve informatie was over medi-
catie die alleen op strikte medische indica-
tie in de zwangerschap wordt voorgeschre-
ven (93% versus 23%; risk difference 70%; 
95%-BI 65,7 tot 73,9) en over medicatie 
waarover nog onvoldoende kennis over de 
risico’s was (76% versus 24%; risk differen-
ce 52%; 95%-BI 44,9 tot 59,4).
De resultaten illustreren dat het juist mis 
kan gaan bij medicatie die op medische 
indicatie wordt voorgeschreven, zoals anti-
depressiva. De NHG-Standaard Zwanger-
schap en kraamperiode geeft geen algemeen 
advies over het bespreken van medicatiege-
bruik in de zwangerschap. Dit onderzoek 
laat zien dat het belangrijk is om bij voorge-
schreven medicatie in de zwangerschap the-
rapietrouw en de rol van onjuiste informatie 
op het web te bespreken. ■

Van Gelder MMHJ, et al. Social media 
monitoring on the perceived safety of medi-
cation use during pregnancy: A case study 
from the Netherlands. Br J Clin Pharmacol 
2019;1-11.

De combinatie van astma en COPD 
wordt vaak het astma-COPD-overlap-
syndroom (ACOS) genoemd. Dit Britse 
onderzoek toont aan dat 20% van de 
patiënten ouder dan 40 jaar met een 
 diagnose astma en/of COPD ACOS 
heeft. Dat is een bruikbaar handvat voor 
in de praktijk.

Voor een goede behandeling is het 
belangrijk om te weten of patiënten een 
combinatie van astma en COPD hebben. 
Volgens de richtlijnen worden patiënten 
met een combinatie van astma en COPD 

medicamenteus behandeld conform 
de NHG-Standaard Astma (inhalatie-
steroïden als hoeksteen) en niet-medica-
menteus (bijvoorbeeld met counseling 
over dieet en bewegen) conform de 
NHG-Standaard COPD.
In de UK Optimum Patient Care Re-
search Database is de prevalentie van 
ACOS onderzocht. De onderzoekers ana-
lyseerden alle 40-plussers met de diagno-
se astma, COPD of beide in hun dossier. 
Zij definieerden ACOS als: een rook-
historie en FEV1/FVC ratio < 0,7 en een 
toename van de FEV1 van meer dan 12%, 
en meer dan 200 ml na bronchodilatatie. 
Van de 2165 patiënten (1015 met alleen 
COPD, 395 met astma en COPD en 755 
met alleen astma) had 20% ACOS (95%-
BI 18 tot 23). Patiënten met ACOS waren 
gemiddeld 70 jaar, 60% was man en 27% 
rookte nog. Comorbiditeit kwam vaker 
voor bij ACOS. Van patiënten met ACOS 

had 66% overgewicht, 53% diabetes, 36% 
cardiovasculaire ziekte en 23% eczeem. 
Een beperking is dat de diagnose ACOS 
in dit onderzoek niet helemaal werd 
gesteld conform de NHG-Standaarden. 
Volgens onze standaarden is voor COPD 
een FEV1/FVC onder de ‘lower limit of 
normal’ nodig, voor astma is de anam-
nese leidend en spirometrische reversibi-
liteit ondersteunend. Ondanks deze ge-
ringe vertekening laat dit onderzoek zien 
dat ACOS in de huisartsenpraktijk vooral 
bij ouderen vaak voorkomt en geeft de 
20% houvast om na te gaan of deze groep 
voldoende in beeld is in de praktijk. ■

Krishnan JA, et al. Prevalence and charac-
teristics of Asthma-Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease overlap in routine 
primary care practices. Ann Am Thorac 
Soc 2019;16:1143-50.

Overlap van astma en COPD
Lidewij Broekhuizen
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Bijenproducten, zoals honing en pro-
polis, werden al in de Oudheid gebruikt 
voor de behandeling van wonden. Deze 
complexe substanties, gewonnen uit 
bijennesten, bestaan elk uit meer dan 
180 stofjes en hebben een immuunmo-
dulerende en antibacteriële werking. 
Honing is daarnaast een sterke antioxi-
dant. In twee recente reviews zijn nu 
(kleine) positieve effecten aangetoond 
van honing en propolis bij diverse 
kno-aandoeningen.

Nederlandse onderzoekers vonden in een 
narratieve review 36 relevante onder-
zoeken tot en met december 2014. De 
helft van de onderzoeken ging over de 
toepassing van honing bij orale infec-
ties, de andere helft bij luchtweginfecties 
(inclusief rhinosinusitis en otitis media 
acuta) en postoperatief bij tonsillectomie. 
Alle onderzoeken hadden een matig tot 
hoog risico op bias en hadden kleine 
patiëntenaantallen (behalve een RCT 
naar nachtelijke hoest bij kinderen). Door 
de heterogeniteit van de onderzoeken 
konden de auteurs geen meta-analyse 
verrichten (en zodoende geen gecombi-
neerde oddsratio’s berekenen).
Gebruik van honing leidde tot minder 
ernstige, en sneller genezende, mucositis 
na chemotherapie bij volwassenen. Ho-
ning verminderde ook nachtelijke hoest 
bij kinderen, evenals de frequentie van 
hoesten bij postinfectieuze hoest. Na een 
tonsillectomie leidde honinggebruik tot 
minder pijn en sneller herstel. Honing-
druppels verminderden discomfort en 
jeuk bij recidiverende otitis externa. 
Propolis had mogelijk een positief effect 
op aften en stomatitis, en verminderde 
mogelijk ook het aantal episodes van 
otitis bij kinderen met recidiverende 
OMA. Bijwerkingen van honing en 
propolis kwamen niet vaak voor en ze 
waren mild.
Ook de cochranereview over honing 
bij kinderen met acute hoest uit 2018 
bevestigt het positieve effect van honing 
op de intensiteit en duur van hoest-

klachten (gemiddeld 1,62 punt afname 
op een 7-punts symptoomscore) en de 
auteurs zagen geen verschil met gebruik 
van dextromethorfan. Dit sluit aan bij de 
NHG-Standaard Acuut hoesten. Daar-
naast zijn tonsillectomie, recidiverende 
otitiden (zowel externa als media) en 
(afteuze) stomatitis mogelijk redenen 

om honing te overwegen, alhoewel de 
positieve effecten tot op heden alleen in 
kleine onderzoeken zijn aangetoond. ■

Henatsch D, et al. Honey and beehive pro-
ducts in otorhinolaryngology: a narrative 
review. Clin Otolaryngol 2016:41;519-31.

Honing en bijenproducten bij kno-aandoeningen
Rick van Uum
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In de ABCDE-methodiek is het tellen 
van de ademhalingsfrequentie een 
belangrijk diagnostisch instrument 
om benauwdheid te objectiveren. Uit 
dit onderzoek blijkt dat de metingen 
niet altijd optimaal zijn. Dat is een 
aandachtspunt, want onderschatting 
van de ademfrequentie is zeker in acu-
te situaties potentieel gevaarlijk.

De ademfrequentie bij spoedpatiënten 
meten en vastleggen is in de ambulance 
of in het ziekenhuis een makkie: je leest 
de ademfrequentie af op de monitor. 
Maar de huisarts moet ouderwets 
tellen en dat blijft lastig, zeker in acute 
situaties. Onderzoekers bekeken bij 448 

artsen de accuratesse en interbeoorde-
laarsovereenkomst van ademfrequen-
tiemetingen en het potentiële effect van 
foutieve metingen. Dat laatste werd ge-
meten door de scores van de beoorde-
laars te gebruiken bij enkele gevalideer-
de diagnostische beslisregels en deze te 
vergelijken met de uitkomsten bij het 
gebruik van de juiste ademfrequentie.
De onderzoekers toonden vijf video’s 
met gezonde vrijwilligers die allen nor-
maal ademhaalden (13 tot 28 ademha-
lingen/minuut). De beoordelaars gaven 
aan wat volgens hen de ademfrequentie 
was, de onderzoekers categoriseerden 
de nauwkeurigheid van de metingen. 
Tot slot analyseerden zij hoe vaak 

Ademfrequentie: pas op je tellen
Wim Verstappen

Lees verder op pagina 13
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Foetale groeivertraging is een belang-
rijke oorzaak van neonatale mortaliteit 
en morbiditeit. Vroege detectie door 
bijvoorbeeld extra groeiecho’s in het 
derde trimester zou zinvol kunnen zijn. 
Onderzoek laat echter zien dat extra 
groeiecho’s in het derde trimester niet 
leiden tot minder neonatele en mater-
nale morbiditeit, maar wel tot vaker 
medisch ingrijpen in de vorm van het 
inleiden van de zwangerschap.

Vlak voordat in 2010 een standaard 
groeiecho in de zwangerschap zou wor-
den geïmplementeerd bleek dat bewijs 
van het effect op neonatale uitkomstma-
ten ontbrak. Om deze lacune op te vullen, 
werd het IRIS-onderzoek gestart, een 
pragmatisch clustergerandomiseerd on-
derzoek met stepped wedge design. Zestig 
verloskundige praktijken deden mee aan 
het onderzoek en tussen 2015 en 2016 
werden er in totaal 13.520 vrouwen met 

ongecompliceerde zwangerschap geïn-
cludeerd. Daarbij bood elke praktijk eerst 
de gebruikelijke zorg en daarna wezen de 
onderzoekers de praktijken (gerandomi-
seerd) toe aan de interventiestrategie. De 
gebruikelijke zorg bestond uit uitwendige 
fundusmetingen en extra groeiecho’s op 

indicatie. In de interventiegroep werden 
standaard twee groeiecho’s verricht, rond 
de 28 en 34 weken zwangerschap. 
Het belangrijkste resultaat was dat stan-
daard groeiecho’s in het derde trimester 
niet waren geassocieerd met een lagere 
neonatale morbiditeit of mortaliteit 
(oddsratio 0,88; 95%-BI 0,7 tot 1,2) of 
lagere maternale morbiditeit en mortali-
teit (oddsratio 1,06; 95%-BI 0,95 tot 1,18). 
Wel bleek de interventiegroep vaker te 
worden ingeleid dan de controlegroep 
(oddsratio 1,16; 95%-BI 1,04 tot 1,30).
Het onderzoek ondersteunt de 
NVOG-richtlijn die adviseert om geen 
standaard echo in het derde trimester te 
verrichten om een eventuele groeiver-
traging op te sporen. De resultaten zijn 
een reminder om kritisch te blijven: het 
is onze plicht patiënten te behoeden voor 
onnodige (en mogelijk zelfs schadelijke) 
diagnostische interventies. Dat past bij 
huisartsen en bij het NHG waar ‘primum 
no nocere’ een belangrijke waarde is. ■

Henrichs J, et al. Effectiveness of  routine 
third trimester ultrasonography to reduce 
adverse perinatal outcomes in low risk 
pregnancy (the IRIS study): nation-
wide, pragmatic, multicentre, stepped 
wedge cluster randomised trial. BMJ 
2019;367:l5517.

Geen meerwaarde groeiecho’s in derde trimester 
zwangerschap
Klaartje Olde Loohuis
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onjuiste metingen leidden tot onder-/
overschatting bij de geselecteerde be-
slisregels. Gemiddeld werd de ademfre-
quentie enigszins hoger geteld (1 tot 3 
per minuut) dan de werkelijke adem-
frequentie en 78,2% van de metingen 
lag binnen 4 per minuut van de werke-

lijke frequentie. De interbeoordelaars-
variatie was matig (0,64; 95%-BI 0,39 
tot 0,94). Meetfouten beïnvloedden de 
klinische beslisregels, daarbij kwam 
zowel onderschatting (4,5 tot 7,1%) als 
overschatting (3,9 tot 32,2%) voor. 
In acute situaties kan vertraging in de 
diagnose en behandeling van (ernstig) 
zieke patiënten optreden. Eerder onder-
zoek liet zien dat er helaas nog steeds 
geen geschikte app is om ons te helpen 
de ademfrequentie te meten. Bij tellen 
van de ademhaling in spoedsituaties 
moet je dus goed op je tellen passen! ■

Latten GHP, et al Accuracy and interob-
server-agreement of respiratory rate 
measurements by healthcare professi-
onals, and its effect on the outcomes of 
clinical prediction/diagnostic rules. PLoS 
One 2019;14:e0223155.
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Balans in de praktijk van morgen

World Forum, Den Haag

Een gloednieuw evenement, exclusief voor huisartsen en huisartsen-in- 
opleiding. Met workshops, lezingen, talkshows, debatten en nog veel meer.  

Bezoek de vier themawerelden en doe informatie en inspiratie op over hoe u, 
nu en in de toekomst, goed in balans kunt blijven.

Schrijf u in op LHVhuisartsendag.nl
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Onderzoek

INLEIDING
Bij reumatoïde artritis (RA) is het belangrijk om vroeg 
met medicatie te starten, omdat dat sterk samenhangt 
met betere uitkomsten.1 Ook voor andere inflamma-
toire artritiden, zoals artritis psoriatica of undifferenti-
ated arthritis, lijkt dit te gelden.2,3 Daarom adviseert de 
NHG-Standaard Artritis huisartsen om patiënten met 
een vermoeden van artritis (in brede zin) drie weken 
na het ontstaan van de klachten te verwijzen, waarbij de 
reumatoloog de patiënt binnen zes weken zou moeten 
zien.4 Het voelen van gewrichtszwelling bij palpatie 
(gewrichtsonderzoek) is de aangewezen methode om 
artritis vast te stellen. Hoewel een onderzoek liet zien dat 
huisartsen het nut van tijdige verwijzing onderschrijven, 

blijken ze het detecteren van vroege RA lastig te vin-
den, wellicht door de lage prevalentie van artritis in de 
huisartsenpraktijk.5 Musculoskeletale klachten komen 
veel voor in de eerste lijn, maar de incidentie van artritis 
is relatief laag (0,7/1000 patiëntjaren).6,7 Daar komt bij 
dat ontstekingsverschijnselen van kleine gewrichten juist 
in de vroegste fase subtiel kunnen zijn en bij lichamelijk 
onderzoek dus lastig te ontdekken zijn.
Geraadpleegde huisartsen gaven aan bij twijfel over artri-
tis vaak enige tijd af te wachten. Onderzoek uit 2010 in de 
Leidse regio liet zien dat de tijd tussen het eerste huis-
artsbezoek en het bezoek aan de reumatoloog gemiddeld 
acht weken was en de grootste component vormde in de 
algehele diagnostische ‘vertraging’ van veertien weken. 
Daarbij bedroeg de wachttijd voor de polikliniek reu-
matologie bij een vermoeden van artritis maximaal een 
tot twee weken.8 Om vroege herkenning te bevorderen is 
daarom in september 2010 de Early Arthritis Recognition 
Clinic (EARC) opgestart op de polikliniek reumatologie 
van het Leids Universitair Medisch Centrum, ter aanvul-

Inleiding Om de vroege herkenning van artritis te bevorderen kunnen huisartsen in Leiden en omstreken bij 
twijfel over de aanwezigheid van artritis verwijzen naar een anderhalvelijnsinlooppoli voor gewrichts
onderzoek door een reumatoloog. In andere regio’s is deze laagdrempelige service niet beschikbaar. 
Om deze regio’s een handvat te bieden onderzochten we op basis van gegevens van de inlooppoli of 
een eenvoudige scorelijst behulpzaam kan zijn bij het herkennen van artritis.

Methode Patiënten die van september 2010 tot en met september 2015 werden verwezen vanwege twijfel 
over de aanwezigheid van artritis (n = 1288) vulden een vragenlijst in over hun symptomen. Voor het 
ontwikkelen en valideren van de scorelijst verdeelden we ze in twee groepen. Vragenlijstonderdelen die 
samenhingen met de aanwezigheid van artritis bij het gewrichtsonderzoek door de reumatoloog namen 
we op in een gewogen scorelijst. Deze geeft de kans op artritis weer.

Resultaten We stelden artritis vast bij 41% van de patiënten. De scorelijst bevat slechts zeven factoren: mannelijk 
geslacht, leeftijd ≥ 60, symptoomduur < 6 weken, ochtendstijfheid > 60 minuten, 13 pijnlijke ge
wrichten, door de patiënt gerapporteerde gewrichtszwelling en moeite met het maken van een vuist. 
Het gebied onder de ROCcurve was in het ontwikkelingscohort en validatiecohort respectievelijk 0,74 
(95%BI 0,70 tot 0,78) en 0,71 (95%BI 0,67 tot 0,75).

Conclusie Bij twijfel over de aanwezigheid van artritis kan een eenvoudige scorelijst huisartsen helpen bepalen of 
zij de patiënt moeten verwijzen. Validatie van de lijst in de eerste lijn is echter nodig.

Dit is een bewerkte vertaling van Ten Brinck RM, Van Dijk BT, Van Steenber
gen HW, Le Cessie S, Numans ME, Hider SL, et al. Development and validation 
of a clinical rule for recognition of early inflammatory arthritis. BMJ Open 
2019;8:e023552.

Vroegtijdige herkenning van 
artritis met een scorelijst
Bastiaan van Dijk, Robin ten Brinck, Mattijs Numans en Annette van der Helmvan Mil
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ling op lichamelijk onderzoek door de huisarts. Deze inloop
poli is bestemd voor patiënten bij wie de huisarts twijfelt of er 
sprake is van artritis en is na verwijzing wekelijks toegankelijk. 
De reumatoloog op de inlooppoli verricht alleen gewrichts
onderzoek. In geval van artritis komen de patiënten terug voor 
een verdere analyse. Als er geen artritis is, gaan de patiënten 
zonder aanvullend onderzoek terug naar de huisarts. Deze 
vorm van anderhalvelijnszorg heeft de vroege herkenning van 
artritis aantoonbaar verbeterd.9

Omdat een dergelijke vorm van zorg in de meeste regio’s 
ontbreekt onderzochten wij of we een hulpmiddel konden 
ontwikkelen dat huisartsen kan helpen wanneer ze twijfelen 
over de aanwezigheid van artritis. Daarvoor maakten we 
gebruik van gegevens die we via de inlooppoli verkregen 
hebben.

METHODE
Het oorspronkelijke artikel bevat een gedetailleerde beschrij
ving van de gebruikte methode.10

Patiënten en gegevens
Alle patiënten die de inlooppoli tussen september 2010 en 
september 2015 bezochten namen we op in ons onderzoek. 
Voordat een reumatoloog op de inlooppoli gewrichtsonder
zoek deed en de aanwezigheid van artritis onderzocht vulden 

de patiënten een korte vragenlijst in. Naast leeftijd en geslacht 
waren de onderdelen van de vragenlijst gebaseerd op kenmer
ken die normaliter aan bod komen bij de anamnese: de begin
datum van de klachten, de datum van het eerste bijbehorende 
bezoek aan de huisarts, een plotseling of geleidelijk begin van 
de klachten, ochtendstijfheid in minuten, tijdens welk dagdeel 
de klachten het ergst waren, of er moeite was bij het maken 
van een vuist en welke gewrichten de patiënt als pijnlijk of ge
zwollen ervoer.4,11 Conform de NHGStandaard Artritis raad
den we de deelnemende huisartsen af om voorafgaand aan het 
bezoek antistofbepalingen te doen.4 Ook tijdens het bezoek 
aan de inlooppoli vond geen aanvullend onderzoek plaats. De 
uitkomst, artritis, werd door middel van gewrichtsonderzoek 
bepaald. Alle artritiden werden hierbij meegenomen, ongeacht 
de (vermeende) oorzaak.

Afleiding en validatie van de scorelijst
We gebruikten de helft van de gegevens (de oneven bezoek
nummers) voor het afleiden van de scorelijst (het ontwikke
lingscohort) en de andere helft (de even bezoeknummers) 
voor het valideren (het validatiecohort). Eerst bepaalden we 
verbanden tussen de vragenlijstonderdelen en artritis bij het 
lichamelijk onderzoek door middel van univariabele logisti
sche regressie. Daarna toetsten we gerelateerde variabelen in 
een multivariabel logistisch regressiemodel. Met het oog op de 

Huisartsen vinden het vaak lastig om zwelling vast te stellen door gewrichtspalpatie. Foto: Shutterstock.
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praktische toepasbaarheid categoriseerden we continue varia-
belen (leeftijd, symptoomduur, duur van de ochtendstijfheid, 
het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten) met klinisch 
relevante afkapwaarden en voegden we categorieën met ver-
gelijkbare regressiecoëfficiënten samen, waardoor bredere en 
eenvoudiger toepasbare categorieën ontstonden. De catego-

rieën baseerden we op de classificatiecriteria voor RA en de 
geobserveerde verdeling van de gegevens in het ontwikke-
lingscohort.12 De scorelijst leidden we af uit het multivariabele 
model door de regressiecoëfficiënten af te ronden op halve 
waarden (ongeacht de statistische significantie), resulterend in 
een makkelijk te berekenen score. Per score berekenden we de 

Figuur 1

De CARE (Clinical Arthritis RulE)-tool (A) met voorspelde kansen op de aanwezigheid van artritis (B en C). Met de berekende score kan de 
kans op de aanwezigheid van artritis worden afgelezen, uitgaande van een voorafkans van 41%, zoals geobserveerd in onze gegevens (B) 
en bij een voorafkans van 20%, geschat op basis van gegevens uit huisartsenpraktijken (C).
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Figuur 2

Stroomdiagram met een voorstel voor de besluitvorming bij patiënten die vermoedelijk artritis hebben en de mogelijke rol van de CARE-tool 
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kans op de aanwezigheid van artritis. Als maat voor het discri-
minerend vermogen berekenden we de area under the receiver 
operating characteristic curve (AUC).
Aangezien de achterafkans (na toepassing van de scorelijst) op 
artritis sterk afhankelijk is van de voorafkans, die in huis-
artsenpraktijken lager zal zijn dan op het inloopspreekuur, 
voerden we een simulatie uit voor een artritisprevalentie van 
20%. De schatting van 20% bepaalden we op basis van eerder 
onderzoek uit Nederlandse huisartsenpraktijken met de dos-
siers van patiënten met de diagnose aspecifieke artritis (regio 
Nijmegen, 1990-2004, n = 362) of met de ICPC-1-code L88 
voor artritis (regio Leiden, 2009-2013, n = 126).13,14 Hieruit 
leidden we af dat een vermoeden van artritis door de huisarts 
naar schatting terecht is bij 18 tot 27%. Precieze en zekere 
getallen hierover ontbreken.

RESULTATEN
Patiëntkenmerken
In totaal bezochten 1288 patiënten de inlooppoli. Uit ge-
wrichtsonderzoek bleek dat 41% van hen artritis had. In 
[online tabel 1] staan de patiëntkenmerken.

Afleiden en valideren van de scorelijst
De volgende variabelen hingen in het multivariabele model 
samen met de aanwezigheid van artritis [online tabel 2]: 
mannelijk geslacht, leeftijd ≥ 60 jaar, symptoomduur, ochtend-
stijfheid > 60 minuten, een beperkt aantal pijnlijke gewrichten 
(1-3), door de patiënt gerapporteerde gewrichtszwelling en 
moeite met het maken van een vuist. Ochtendstijfheid > 60 
minuten namen we met een regressiecoëfficiënt van 0,49 wel 
in de scorelijst op, ook al bereikte deze variabele geen statis-
tische significantie. Na afronding van de regressiecoëfficiën-
ten namen we deze zeven variabelen op in de uiteindelijke 
scorelijst, met een scorebereik van 0 tot 7,5 punt [figuur 1A]. 
Zoals uitgedrukt in [figuur 1B] is de kans dat artritis aanwezig 
is groter bij een hoger puntenaantal.
Het algehele discriminerende vermogen, uitgedrukt in AUC 
(95%-BI), was 0,74 (0,70 tot 0,78). In het validatiecohort von-
den we vergelijkbare risicoschattingen en een AUC van 0,71 
(0,67 tot 0,75).
In een simulatie schatten we de kansen op aanwezigheid van 
artritis bij een prevalentie van 20% in plaats van de geobser-
veerde 41%. De bijbehorende kansen op aanwezigheid van 
artritis staan in [figuur 1C].

BESCHOUWING
Omdat vroege herkenning van artritis in de eerste lijn moeilijk 
is, hebben we een eenvoudige scorelijst ontwikkeld. Deze lijst 
hebben we gevalideerd in de anderhalvelijnssetting van de in-
looppoli en is bruikbaar voor de vroege herkenning van artri-
tis. De scorelijst, genaamd CARE-tool [figuur 1A], kan online 
ingevuld worden om de kans op de aanwezigheid van artritis 
te berekenen (www.caretool.eu). Alle onderdelen (behalve de 
aanwezigheid van door de patiënt gerapporteerde gewrichts-
zwelling) staan in de NHG-Standaard Artritis. Vernieuwend 

is de weging die aan deze factoren wordt toegekend voor het 
inschatten van het risico op artritis.
De belangrijkste beperking van ons onderzoek is dat we de 
scorelijst nog niet hebben gevalideerd in de eerste lijn. Een 
simulatie was gebaseerd op de schatting dat de huisarts in een 
op de vijf gevallen (een prevalentie van 20%) de aanwezigheid 
van artritis juist inschatte. De gegevens die hieraan ten grond-
slag lagen waren echter mager: de schatting kan te hoog, maar 
ook te laag zijn. De volgende stap zou daarom validatie in de 
eerstelijnszorg zijn. Een verschil met de dagelijkse praktijk is 
dat de huisarts de benodigde gegevens voor het invullen van 
de CARE-tool meestal via de anamnese zal verkrijgen en niet 
via een door de patiënt zelf ingevulde vragenlijst, zoals bij dit 
onderzoek.
Een andere beperking is dat we niet weten hoeveel patiënten 
wel een verwijzing hadden gekregen maar niet naar de inloop-
poli zijn gegaan (ondanks de goede toegankelijkheid). Dit kan 
de gevonden prevalentie hebben beïnvloed. Toch suggereert 
de geobserveerde prevalentie van 41% dat huisartsen goed tri-
eerden, aangezien bij bijna een op de twee verwezen patiënten 
de twijfel aan artritis terecht bleek te zijn. Dit is aanzienlijk, 
omdat musculoskeletale klachten een van de meest voorko-
mende aanleidingen zijn voor een bezoek aan de huisarts.6,7

Belangrijk is dat de scorelijst is ontwikkeld met een groep pa-
tiënten bij wie de huisarts een vermoeden van artritis had. De 
scorelijst is daardoor ongeschikt voor toepassing op de gehele 
eerstelijnspatiëntenpopulatie met musculoskeletale klachten. 
In dat geval is de prevalentie van artritis namelijk zeer laag, 
waardoor de test een heel lage positief voorspellende waarde 
zal hebben. Huisartsen kunnen de CARE-tool daarom het 
beste gebruiken als ze daadwerkelijk twijfelen aan de aanwe-
zigheid van artritis (met geschatte voorafkansen van 41 en 
20%), wat het stroomschema in [figuur 2] illustreert.

WAT IS BEKEND?
■■ Bij reumatoïde artritis hangt vroeg starten met medica-

menteuze behandeling sterk samen met betere uitkom-
sten.

■■ De herkenning van vroege artritis door huisartsen is 
belangrijk voor tijdige doorverwijzing. 

■■ Huisartsen vinden het echter vaak lastig om zwelling 
vast te stellen door gewrichtspalpatie. De incidentie van 
artritis is relatief laag, terwijl de incidentie van andere 
musculoskeletale diagnoses vele malen hoger is.

WAT IS NIEUW?
■■ Met patiënten die werden verwezen met een vermoeden 

van artritis ontwikkelden we een scorelijst om vroegtijdi-
ge herkenning van artritis door huisartsen te ondersteu-
nen.

■■ Deze scorelijst bestaat uit zeven eenvoudige vragen en 
geeft een schatting van het risico op artritis bij patiën-
ten bij wie er twijfel is over de aanwezigheid van artritis.
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Wat te doen in geval van een hoge kans op de aanwezigheid 
van artritis is afhankelijk van zowel de patiënt als de lokale 
situatie. In Nederland adviseert de NHG-Standaard Artritis 
verwijzing in plaats van aanvullend onderzoek, zoals het bepa-
len van antistoffen, omdat ongeveer de helft van de RA-patiën-
ten antistofnegatief is en vroege herkenning ook in deze groep 
belangrijk is.
Welke afkapwaarde voor de CARE-tool moet worden gebruikt 
hangt af van de zekerheid die gewenst is voor de verwijzing. 
Op basis van gegevens uit het ontwikkelingscohort geldt het 
volgende: een hoge sensitiviteit (> 90%) wordt bereikt met een 
afkapwaarde van ≥ 4, een hoge specificiteit (> 90%) met een 
afkapwaarde van ≥ 6. Verder is van belang dat een AUC van 
0,71-0,74 redelijk is, maar dat deze tool een benadering blijft 
en het gewrichtsonderzoek van de reumatoloog (de gouden 
standaard) niet kan vervangen.
Tot slot bevat de scorelijst enkele factoren die niet typisch 
zijn voor RA (mannelijk geslacht, beperkt aantal pijnlijke 
gewrichten). Dit hangt mogelijk samen met het feit dat er bij 
de patiënten die uiteindelijk geen artritis bleken te hebben 
relatief vaak sprake was van andere verklaringen, zoals artrose 
of reumatologisch onvoldoende verklaarde pijnklachten. Dit 
was vooral het geval bij vrouwen en patiënten met een relatief 
groot aantal pijnlijke gewrichten.

CONCLUSIE
Huisartsen spelen een cruciale rol bij de vroege herkenning 
van artritis. Wij ontwikkelden een tool die van nut kan zijn bij 

de besluitvorming bij twijfel over de aanwezigheid van artritis. 
Verdere validatie in de eerste lijn is nodig. ■

LITERATUUR
1. Van Nies JA, Krabben A, Schoones JW, Huizinga TW, Kloppen-

burg M, Van der Helm-Van Mil AH. What is the evidence for 
the presence of a therapeutic window of opportunity in rheu-
matoid arthritis? A systematic literature review. Ann Rheum Dis 
2014;73:861-70.

2. Lopez-Olivo MA, Kakpovbia-Eshareturi V, Des Bordes JK, 
Barbo A, Christensen R, Suarez-Almazor ME. Treating early 
undifferentiated arthritis: a systematic review and meta- 
analysis of direct and indirect trial evidence. Arthritis Care Res 
2018;70:1355-65.

3. McLaughlin M, Ostör A. Early treatment of psoriatic arthritis 
improves prognosis. Practitioner 2014;258:21-4, 3.

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

Van Dijk BT, Ten Brinck RM, Numans ME, Van der Helm-van Mil AHM. 
Vroegtijdige herkenning van artritis met een scorelijst. Huisarts Wet 
2020;63(1):14-8. DOI:10.1007/s12445-019-0353-y.
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling  Reumatologie, 
Leiden: B.T. van Dijk, geneeskundestudent/studentonderzoeker: 
b.t.vandijk@lumc.nl; prof. dr. A.H.M. van der Helm-Van Mil, hoogleraar 
reumatologie. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC),  afdeling 
Public Health & Eerstelijns Geneeskunde: prof. dr. M.E. Numans, 
afdelingshoofd en hoogleraar huisartsgeneeskunde. Groene Hart 
Ziekenhuis, Gouda: R.M. ten Brinck, aios reumatologie.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

GEZOCHT!
Foto's voor het H&W-themanummer ‘Over de Grens’ 

Medio 2020 verschijnt het H&W-themanummer ‘Over de grens’. Voor dit nummer zijn we voor een beeldreportage op zoek naar 
huisartsen die in hun werk met dit thema te maken hebben. Dat kunnen dokters zijn die letterlijk over de grens van ons land 
werken, maar het kan ook gaan om werkzaamheden die grenzen aan het huisartsenvak. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen 
van patiëntenzorg aan dak- en thuislozen of asielzoekers, werkzaamheden als SCEN-arts of kaderhuisarts of gespecialiseerde 

activiteiten of vaardigheden die niet iedere huisarts uitvoert.

Herkent u zich hierin? Bel of mail ons dan. Heeft u foto’s? Mail ze met een korte toelichting.  
Foto’s mogen ook een abstracte weergave zijn van de grens die u opzoekt.

Bij voorkeur moeten foto’s minimaal 300 dpi en/of 1 Mb groot zijn.  
Onze gast- en beeldredactie beoordelen de kwaliteit, originaliteit en toepasbaarheid.

Een selectie van foto’s en bijdragen plaatsen we in het themanummer.

Bijdragen en foto’s kunnen met een korte toelichting tot uiterlijk 1 maart 2020 gestuurd worden naar redactie@nhg.org.  
Meer informatie? Neem contact op met Susan Umans, eindredacteur H&W, via 088 5065546. 
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Opinie

 De kans dat aios uit etnische minderheidsgroepen hun opleiding met succes afronden lijkt kleiner dan 
voor hun collega’s uit de dominante groep. Dit is niet alleen onwenselijk vanuit het oogpunt van sociaal-
maatschappelijke rechtvaardigheid, maar ook omdat het de kwaliteit van de opleiding beïnvloedt. Het is 
hoog tijd voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van deze ongelijkheid.

Sinds 1997 is het percentage studenten uit etnische min-
derheidsgroepen dat Nederlands hoger onderwijs (wo 
en hbo) volgt bijna verdubbeld (van 16,4% naar 30%).1 
Ondanks een lichte stijging van hun diplomarendement 
zijn deze studenten nog steeds oververtegenwoordigd in 
de groep studenten bij wie de voortgang van de opleiding 
problematisch verloopt [figuur].1 Ook bij geneeskun-
destudenten speelt dit; zij krijgen – zowel in Nederland 
als daarbuiten – vaak een minder goed oordeel dan hun 
collega’s uit de dominante groep, en er zijn aanwijzingen 
dat aios uit minderheidsgroepen een kleinere kans hebben 
om hun medische vervolgopleiding met succes af te 
ronden.2-14 Persoonsgebonden factoren blijken belangrijke 
belemmeringen te vormen voor gelijkwaardige academi-
sche prestaties: een verborgen taalbarrière, ontbrekende 
rolmodellen in de eigen familiekring door laagopgelei-
de ouders en het gevoel ‘er niet bij te horen’.5,7,9,12,13 Ook 
opleidinggebonden factoren spelen een rol: gebrek aan 
rolmodellen binnen de opleiding met wie aios uit minder-
heidsgroepen zich kunnen identificeren, een excluderend 

leerklimaat door een ‘verborgen curriculum’ en onvol-
doende transparante normen en waarden.10,11 De vraag in 
hoeverre etnocentrisme een rol speelt bij deze opleiding-
gebonden factoren moet nodig beantwoord worden.

GELIJKE KANSEN VERGROTEN KWALITEIT VAN HUIS-
ARTSENZORG
Onderrepresentatie van minderheidsgroepen onder medi-
sche studenten, aios en artsen heeft een nadelige invloed 
op het aantal herkenbare rolmodellen in de opleiding, de 
ontwikkeling van universeel medisch leiderschap en de 
kwaliteit van zorg voor minderheidsgroepen en de meer-
derheidsgroep.15,16 Curriculumevaluaties bevestigen dit, 
want aios uit cohorten met een grotere etnisch-culturele 
diversiteit geven aan zich beter in staat te voelen om zorg 
op maat te verlenen aan patiënten uit etnische minder-
heidsgroepen.17 Het is daarom niet wenselijk wanneer 
medisch studenten en aios uit minderheidsgroepen on-
terechte barrières ondervinden tijdens hun opleiding, niet 
alleen vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid, 
maar ook omdat diversiteit binnen de medische opleidin-
gen belangrijk is voor de kwaliteit van zorg.
De Nederlandse huisartsenzorg is in toenemende mate 
divers. Niet alleen zien huisartsen vaker patiënten uit 
verschillende landen met ieder hun eigen migratiege-
schiedenis, maar ook volgen steeds meer aios met een 
migratieachtergrond een opleiding tot huisarts.18-20 De di-
versiteit in het gedachtegoed van aios en hun opleiders die 
hierdoor ontstaat, vormt een afspiegeling van de heteroge-
niteit van waarden, opvattingen en communicatiestijlen in 
onze maatschappij, en dient daarmee het belang van een 
persoonsgerichte geneeskundige zorg die aansluit bij de 
context van de patiënt.21,22 

DE LANDELIJKE PROJECTGROEP ETNOCENTRISME
Onlangs rees daarom bij de Nederlandse huisartsopleidin-
gen de vraag of aios uit minderheidsgroepen die gelijke 

Persoons- en opleidingsgebonden factoren vormen belangrijke belemme-
ringen voor gelijkwaardige academische prestaties. Foto: Shutterstock

Onderzoek naar etnocentrisme bij de 
huisartsopleiding is nodig
Nathanja van Moppes, Harry Schleypen, Clair Fichtner, Mechteld Visser en Maria van den Muijsenbergh
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kansen ook werkelijk krijgen. Het viel op dat deze aios relatief 
vaak terechtkomen in verplichte begeleidingstrajecten en/of 
voortijdig uitvallen. Zij lopen het risico om ondanks gelijke 
geschiktheid slechter beoordeeld te worden dan hun collega’s 
uit de dominante groep. Als reactie op deze signalen stelde 
HuisartsOpleiding Nederland de Landelijke Projectgroep 
Etnocentrisme in de Huisartsopleiding in.
Een eerste verkenning door deze projectgroep, waarvoor aios, 
docenten en vertegenwoordigers van de acht Nederlandse 
huisartsopleidingen werden geïnterviewd, bevestigde het 
vermoeden dat aios uit minderheidsgroepen zijn oververte-
genwoordigd in de groep met een problematische voortgang.23 
Bovendien beschreven verschillende geïnterviewden barrières 
binnen de opleiding en gaven ze voorbeelden waarin voor-
oordelen een rol leken te spelen. De projectgroep roept op tot 
nader wetenschappelijk onderzoek naar omvang en aard van 
opleidingsproblemen onder aios uit etnische minderheids-
groepen, met specifieke aandacht voor de bevorderende en 
belemmerende elementen in de opleiding.23 Zie de [online 
bijlage met de kaders 1 tot en met 4] voor de resultaten, 
aanbevelingen, best practices en praktijkvoorbeelden op basis 
van de globale verkenning door de Landelijke Projectgroep 
Etnocentrisme in de Huisartsopleiding. Het hoofdenoverleg 
van de Nederlandse huisartsopleidingen onderschrijft het 
rapport van de projectgroep.

FOCUS VOOR VERDER ONDERZOEK
Locatie AMC en locatie VUmc van de huisartsopleiding Am-
sterdam UMC hebben recent gehoor gegeven aan de oproep 
tot verder onderzoek. Ten eerste zal onderzocht worden in 
hoeverre aios uit etnische minderheidsgroepen daadwerkelijk 
oververtegenwoordigd zijn in beoordelingstrajecten of voor-
tijdige uitval, en welke persoonsgebonden factoren daarbij 
een rol spelen. Vervolgens zal de onderzoeksgroep nagaan 
in hoeverre opleidinggebonden factoren een rol spelen en of 
er sprake is van etnocentrisme. Wanneer opleidinggebonden 

factoren een rol spelen, zullen interventies ontwikkeld worden 
of zullen bestaande interventies uit andere sectoren of landen 
worden aangepast ten behoeve van de Nederlandse huisarts-
opleiding.
De signalen van de landelijke projectgroep mogen we niet 
negeren. Inzicht in de omvang en aard van onbedoelde 
uitsluiting van aios uit etnische minderheidsgroepen en in de 
onderliggende mechanismen is essentieel voor een inclusief en 
identity confirming leerklimaat (een leerklimaat waarin ruimte 
is voor de diverse identiteiten), waarin aios leren om aandacht 
te schenken aan de identiteit van hun patiënten. ■
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Figuur

Afstudeerpercentages van de verschillende studentenpopulaties na zeven jaar voltijdsstudie1

1  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rapport ‘De staat van het onderwijs 2018’. Onderwijsverslag over 2016/2017. https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs.
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Beschouwing

Huisartsen hebben niet alle patiënten met een verhoogd ri-
sico op hart- en vaatziekten in beeld. Deze groep patiënten 
kunnen ze opsporen door een persoonlijk cardiovasculair 
risicoprofiel op te stellen volgens de NHG-Standaard Car-
diovasculair risicomanagement. Maar bij welke patiënten 
moet een risicoprofiel worden opgesteld? Het uitnodigen 
van patiënten met overgewicht voor het opstellen van een 
risicoprofiel tijdens het dagelijkse spreekuur kan een bruik-
bare strategie zijn.

Om alle patiënten met een behandelindicatie op te sporen, 
raadt de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement 
aan om een risicoprofiel op te stellen bij patiëntgroepen met 
een grote kans op een verhoogd cardiovasculair risico. Het 
gaat dan om patiënten met eerder vastgestelde hart- en vaat-
ziekten, diabetes mellitus, chronische nierschade, een belaste 
familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten, een 
vermoeden van erfelijke dyslipidemie, COPD of reumatoïde 

artritis, en patiënten voor wie risicofactoren gelden, zoals ro-
ken, obesitas, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol.1 
Er zijn grofweg twee strategieën om te achterhalen welke pa-
tiënten een mogelijk verhoogd cardiovasculair risico hebben: 
actieve, systematische opsporing en ad hoc casefinding tijdens 
het dagelijkse spreekuur. De richtlijn geeft echter niet duidelijk 
aan welke strategie in de dagelijkse praktijk het meest zinvol 
en uitvoerbaar is.

PreventieConsult module Cardiometabool risico
Een voorbeeld van de eerste strategie wordt in De NHG-Stan-
daard Het PreventieConsult module Cardiometabool risico 
beschreven. Deze standaard bevat handvatten om patiënten 
met een verhoogd cardiometabool risico op een actieve, 
systematische manier op te sporen.2 Een mooie richtlijn, maar 
zeker geen kant-en-klaar stappenplan: de richtlijn beschrijft 
bijvoorbeeld niet op welke manier huisartsen deze screening 
moeten organiseren en hoe vaak ze deze moeten herhalen. 

Cardiovasculair risico opsporen 
met overgewicht tijdens spreekuur
Anne de Boer

Om cardiovasculair risico op te sporen, kunnen mensen met overgewicht tijdens het spreekuur worden gevraagd voor een risicoprofiel.
 Foto: Shutterstock



24 HUISARTS EN WETENSCHAP JANUARI 2020

Slechts 30% van alle huisartsenpraktijken heeft Het Preven-
tieConsult geïmplementeerd in de praktijk.3 Als belangrijke 
reden hiervoor noemen huisartsen de extra tijd en kosten die 
deze werkwijze met zich meebrengt. Ook is niet duidelijk hoe 
effectief deze arbeidsintensieve strategie is. Het effect van een 
actieve, systematische strategie op morbiditeit en mortaliteit 
wordt momenteel onderzocht in meerdere wetenschappelijke 
onderzoeken, onder andere in Nederland.4,5

Ad hoc casefinding
Ad hoc casefinding is de andere strategie die huisartsen kun-
nen gebruiken om patiënten uit te nodigen voor het opstellen 
van een persoonlijk risicoprofiel. Tijdens het spreekuur be-
paalt de huisarts op basis van eenvoudige criteria of de betref-
fende patiënt al dan niet uitgenodigd moet worden voor het 
opstellen van een risicoprofiel. Overgewicht is zo’n eenvoudig 
criterium: het is gemakkelijk vast te stellen en hangt samen 
met de risicofactoren die onderdeel zijn van het risicoprofiel.

OPBRENGST UITNODIGINGSSTRATEGIEËN
In 2015 onderzochten wij hoeveel patiënten met een ver-
hoogd cardiovasculair risico en een medicamenteuze behan-
delindicatie opgespoord kunnen worden wanneer bij alle 
patiënten met overgewicht (body mass index (BMI) ≥ 25 kg/
m2) een risicoprofiel wordt opgesteld.6 We gebruikten hierbij 
gegevens van het Nederlandse Epidemiologie van Obesitas 
(NEO)-onderzoek, een prospectief cohortonderzoek met 6671 
deelnemers tussen 45 en 65 jaar. Van alle deelnemers met een 
behandelindicatie (zowel deelnemers die al een behandeling 
kregen, als deelnemers met een behandelindicatie zonder 
behandeling) kreeg een kwart nog geen behandeling, terwijl 
daar wel een indicatie voor was. Deze patiëntengroep wil de 
huisarts graag in beeld krijgen. Van de deelnemers met een 
onbekende behandelindicatie had 70% een BMI van 25 kg/m2 
of hoger – deze patiënten zouden we dus met ad hoc casefin-
ding op basis van overgewicht kunnen opsporen.
We berekenden bij hoeveel mensen huisartsen een risicopro-
fiel zouden moeten opstellen om één patiënt met een onbe-
kende behandelindicatie te vinden. Hiervoor excludeerden 
we eerst alle deelnemers die niet geschikt waren voor ad hoc 
casefinding. Vermoedelijk omdat ze al in beeld waren bij de 
huisarts vanwege een verhoogd cardiovasculair risico door een 

voorgeschiedenis met hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of 
reumatoïde artritis of door het gebruik van  antihypertensiva 
of lipidenverlagers. Bij een BMI van < 25 kg/m² was het aantal 
geëxcludeerde deelnemers 20%, bij een BMI van 25-30 kg/m² 
was dit 32% en bij een BMI van ≥ 30 kg/m² was dit 49%. Uit 
de berekening bleek dat van de deelnemers met overgewicht 
(BMI 25-30 kg/m²) 1 op de 8 (12%) een behandelindicatie 
had en van de patiënten met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m²) 1 op 
5 (19%).
De geschetste opbrengst van ad hoc casefinding op basis van 
overgewicht zal in de praktijk afhankelijk zijn van de mate 
waarin patiënten met een medicamenteuze behandelindicatie 
al in beeld zijn. Ook de aanwezigheid van andere risicofacto-
ren voor hart- en vaatziekten zal van invloed zijn op het aantal 
patiënten met een behandelindicatie dat op deze manier 
gevonden kan worden.
Het in beeld krijgen en behandelen van patiënten met een 
verhoogd cardiovasculair risico heeft uiteindelijk als doel de 
morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van hart- en vaatziek-
ten terug te dringen. De opbrengst van verschillende uitno-
digingsstrategieën was onderwerp van een prospectief Brits 
onderzoek waarin gekeken werd hoeveel events voorkómen 
kunnen worden bij de implementatie van verschillende 
gemodelleerde strategieën.7 Bij de gekozen referentiestrategie 
werden alle patiënten tussen de 40 en 79 jaar uitgenodigd 
voor het opstellen van een risicoprofiel. De hoeveelheid 
events die hierbij voorkomen kunnen worden werd als refe-
rentie gebruikt. Wanneer alleen patiënten tussen de 40 en 79 
jaar met overgewicht (BMI ≥ 27,5 kg/m2 of middelomtrek > 
94 cm bij mannen en > 80 cm bij vrouwen) worden uitgeno-
digd voor het opstellen van een risicoprofiel, wordt 70% van 
de cardiovasculaire events voorkomen in vergelijking met het 
uitnodigen van alle patiënten tussen de 40 en 79 jaar. Dit on-
derzoek is weliswaar niet een-op-een te vertalen naar ad hoc 
casefinding op basis van overgewicht in Nederland, maar laat 
wel zien dat we met deze strategie in potentie een deel van de 
cardiovasculaire events kunnen voorkomen.

CASEFINDING MINDER ARBEIDSINTENSIEF
Ad hoc casefinding is minder arbeidsintensief dan actieve, 
systematische opsporing, zoals Het PreventieConsult. Tij-
dens het spreekuur kunnen huisartsen bepalen of patiënten 
overgewicht hebben door hun gewichtsstatus op het oog te 
beoordelen. Huisartsen classificeren op deze manier ongeveer 
75% van de patiënten met overgewicht correct.8 Hoe hoger het 
BMI van een patiënt, hoe beter huisartsen diens gewichtssta-
tus inschatten. Huisartsen kunnen dus binnen enkele secon-
den inschatten of ze de patiënt aan het einde van het consult 
moeten uitnodigen voor het opstellen van een risicoprofiel.
Wil ad hoc casefinding voldoende opleveren, dan zullen pa-
tiënten hun huisarts regelmatig moeten bezoeken. Gemiddeld 
consulteert 78% van de ingeschreven patiënten hun huisarts 
minimaal één keer per jaar.9 Dit percentage ligt hoger bij 
patiënten met een hoger BMI.10 Naar verwachting zal dus het 
merendeel van de patiënten met overgewicht hun huisarts ge-

DE KERN
■■ Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziek-

ten kunnen worden opgespoord door een persoonlijk 
cardiovasculair risicoprofiel op te stellen.

■■ Ad hoc casefinding is minder arbeidsintensief dan 
 actieve, systematische opsporing.

■■ Het uitnodigen van patiënten met overgewicht tijdens 
het spreekuur voor het opstellen van een risicoprofiel 
kan een bruikbare strategie zijn.
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regeld consulteren. Bedenk dat het per huisartsenpraktijk kan 
verschillen hoeveel patiënten met overgewicht op deze manier 
in beeld komen.
Vaak vinden huisartsen het lastig om de gewichtsstatus en de 
mogelijke consequenties daarvan met de patiënt te bespreken. 
De NHG-Standaard Obesitas stelt dat de taak van de huisarts 
in het kader van obesitas vraaggestuurd is.11 Dit kan ad hoc 
casefinding op basis van overgewicht belemmeren. Aan de 
andere kant zijn er argumenten voor een actievere houding van 
de huisarts. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 68% van de al-
gehele bevolking vindt dat het tot de taken van de huisarts be-
hoort om ongevraagd advies te geven over iemands gewicht.12 
Bovendien vond 94% van de mensen die van hun huisarts 
advies hadden gekregen over hun gewicht dit niet vervelend. 
Ad hoc casefinding betekent wel dat de huisarts er tijdens het 
spreekuur een taak bij krijgt. Bovendien kost het uitnodigen 
van patiënten extra tijd tijdens een consult dat om een andere 
reden gepland is, terwijl het al een uitdaging is om een regu-
lier consult binnen tien minuten af te ronden. Wat dat betreft 
zou het verlengen van de consultduur in het kader van ‘meer 
tijd voor de patiënt’ meer dan welkom zijn. Ad hoc casefin-
ding is wel gemakkelijker te combineren bij patiënten met 
problematiek die gerelateerd is aan het overgewicht.

CONCLUSIE
Ad hoc casefinding op basis van overgewicht is een bruikba-
re strategie om patiënten met een verhoogd cardiovasculair 

risico met behandelindicatie in beeld te krijgen. Zeker voor 
huisartsenpraktijken die geen gebruik maken van actieve, 
systematische opsporing is dit een goed alternatief. ■
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Onderzoek

Inleiding Een verkrachting heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gezondheid van het slachtoffer. Hoe gaan 
slachtoffers om met de gevolgen op de korte en lange termijn?

Methode We namen semigestructureerde interviews af bij twaalf vrouwelijke slachtoffers van een verkrachting 
die hulp hadden ontvangen in een Centrum voor Seksueel Geweld. De gegevens analyseerden we vol-
gens de richtlijnen voor kwalitatief onderzoek. 

Resultaten Direct na een verkrachting gingen slachtoffers intensief op zoek naar een nieuw evenwicht in hun leven. 
Enerzijds ontkenden ze de verkrachting als een ernstige gebeurtenis en wilden ze die snel vergeten. 
Anderzijds hadden ze er sterk behoefte aan dat anderen het incident als een verkrachting erkenden en 
zouden bevestigen dat zij er geen schuld aan hadden. Op de lange termijn maakten de meeste slacht-
offers een dynamisch herstelproces door, waarbij ze op wisselende manieren met de verkrachting 
omgingen. Het sociale netwerk, inclusief de huisarts, speelde een cruciale rol bij het inschakelen van 
professionele hulp.

Conclusie Slachtoffers van een verkrachting hebben behoefte aan erkenning van het geweld door deskundige, 
empathische hulpverleners. Op termijn gaan slachtoffers door een dynamisch herstelproces met wis-
selende behoeften aan hulp. Dat maakt continuïteit van zorg uiterst belangrijk. 

INLEIDING 
Een op de vijf Nederlandse vrouwen wordt ooit in haar 
leven verkracht, waarbij vrouwen tussen de 12 en 25 jaar 
het meeste risico lopen.1 De negatieve gevolgen voor de 
gezondheid zijn groot. Direct na een verkrachting gaat 
het om seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), 
ongewenste zwangerschap en verwondingen. Op de lange 
termijn kunnen slachtoffers lijden aan paniekstoornissen 
en depressies – de helft van de slachtoffers ontwikkelt een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS).1,2 Professionele 
hulp kan deze negatieve gevolgen helpen voorkomen.2,3 
De meerderheid van de slachtoffers zoekt echter geen 
hulp, omdat ze in shock zijn, verward zijn, zich schamen 
en schuldig voelen, bang zijn dat ze niet geloofd worden 
of vrezen zelf de schuld te krijgen.4 Degenen die wel 
hulp zoeken ervaren vaak een afkeurende houding van 

hulpverleners.4 In Nederland vindt de acute opvang plaats 
bij de zestien Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s), waar 
medische, juridische en psychosociale hulpverleners 
multidisciplinair samenwerken om hoogwaardige zorg te 
leveren (www.centrumseksueelgeweld.nl). Acute opvang 
vindt binnen acht dagen na de verkrachting plaats van-
wege preventie van soa’s en ongewenste zwangerschap, en 
het verrichten van sporenonderzoek. Aansluitend aan de 
acute opvang zorgt de nazorgconsulent voor ondersteu-
ning, psycho-educatie en screening op PTSS. Slachtoffers 
zijn blijkens internationaal onderzoek tevreden over deze 
acute zorg.5 Wat een slachtoffer na deze acute fase nodig 
heeft om te herstellen is echter grotendeels niet bekend. 
Om ook optimale zorg voor een herstelproces op de lange 
termijn te leveren hebben wij slachtoffers die in de acute 
fase multidisciplinaire hulp in een CSG hebben ontvangen 
gevraagd naar hun ervaringen en behoeften aan hulp op 
de korte en lange termijn. 

METHODE
We namen semigestructureerde interviews af bij vrou-
wen die waren verkracht en die tussen december 2015 en 

Dit is een bewerkte vertaling van Hutschemaekers GJM, Zijlstra E, De Bree C, 
Lo Fo Wong S, Lagro-Janssen A. Similar yet unique: the victim’s journey after 
acute sexual assault and the importance of continuity of care. Scand J Caring 
Sci 2019 May 9.
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omgaan met het opgelopen trauma
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januari 2017 het CSG Gelderland-Zuid en -Midden bezoch-
ten [tabel 1]. Inclusiecriteria waren ≥ 18 jaar, Nederlands- of 
Engelstalig, niet verstandelijk beperkt, zonder actueel ernstig 
psychiatrisch lijden of onveilige leefsituatie. We hebben de 
deelnemers geselecteerd op basis van een zo groot mogelijke 
variatie in leeftijd, aard en context van de verkrachting, eerder 
misbruik, gebruik van de geestelijke gezondheidszorg, de re-
latie tot de dader, en de vraag of de vrouw wel of geen aangifte 
had gedaan. De vrouwen werden door de nazorgconsulent 
uitgenodigd voor het onderzoek. Bij de werving benadrukte 
de nazorgconsulent expliciet dat wat de vrouwen vertelden 
geheim zou blijven, ze het interview desgewenst konden afbre-
ken, geen antwoord hoefden te geven of een pauze konden in 
lassen. De interviews vonden plaats tussen november 2016 en 
februari 2017, en werden telefonisch of face to face gehouden 
op een locatie naar voorkeur van de slachtoffers. Het interview 
richtte zich op hun ervaringen en behoeften, en de manier 
waarop ze op de korte en lange termijn met de verkrachting 
omgingen. Na twaalf interviews kwamen er geen nieuwe 
onderwerpen meer ter sprake en was saturatie bereikt. De vol-
ledige informatie over de methode van onderzoek is te vinden 
in de oorspronkelijke publicatie.6

RESULTATEN
De twaalf slachtoffers, tussen de 18 en 54 jaar oud, waren 
twee tot twaalf maanden voor het interview verkracht. Op het 
moment van het interview kregen acht slachtoffers traumathe-
rapie. De kenmerken van de geïnterviewden staan in [tabel 2].

De korte termijn: verbergen en erkenning 
Alle slachtoffers vertelden hoe onveilig en angstig ze zich 
tijdens de verkrachting voelden. Ze verloren compleet de con-
trole over wat er gebeurde en voelden zich panisch, wanhopig, 
verward, overrompeld en verloren. Twee vrouwen dachten 
vermoord te worden. Veel slachtoffers voelden een sterke 
drang om de verkrachting te ontkennen, te doen alsof die niet 
gebeurd was of deze te verbergen.

“Ik wilde weg van de SEH, ik wilde van alles 
af zijn, ik wilde me thuis veilig voelen.”

Alle slachtoffers vroegen zich af waarom het juist hen was 
overkomen, of het hun fout was en of ze iets hadden kunnen 
doen om het te voorkomen.

“Verdomme, je had een intuïtie en waarom 
heb je er niet naar geluisterd en waarom ben 
je niet met de auto gegaan?”

 “Waarom ben ik niet sterk genoeg? Heb ik 
wel genoeg moeite gedaan om te vechten? 
Wat als, als, als – al dat soort zaken!”

Direct na de verkrachting hadden de vrouwen de grootste be-
hoefte aan erkenning door de ander en om zich veilig te voelen. 

Op dat moment verlangden slachtoffers vooral naar steun van 
familie en vrienden. Deze laatsten boden praktische hulp en 
moedigden het slachtoffer aan om hulp te zoeken.

“Het belangrijkste waren de mensen om me 
heen, die er voor me waren en allerlei zaken 
regelden. Zonder hen zou het nog een veel 
grotere hel zijn geweest, denk ik. Mijn schuld-
gevoel zou gebleven zijn, denk ik, en voor 
altijd in mijn hoofd op de loer liggen.”

De slachtoffers vonden het uiterst belangrijk dat hulpverleners 
de verkrachting als een ernstig trauma benoemden en hen 
vrijpleitten van schuld. Wanneer hulpverleners hun emotione-
le reacties erkenden en uitlegden dat deze normaal zijn gaf dat 
meestal een grote opluchting.

Tabel 1

Interviewgids

1 Wat had u nodig direct na het seksueel geweld?
2 Wat waren uw gevoelens en problemen direct na het seksuele geweld?
3 Hoe bent u omgegaan met deze gevoelens en problemen?
4 Wat waren uw ervaringen met professionals die u direct na het seksueel geweld 

ontmoet hebt?
5 Wat had u na het seksueel geweld op de langere termijn nodig?
6 Wat waren uw gevoelens en problemen op de langere termijn?
7 Hoe bent u omgegaan met deze gevoelens en problemen?
8 Wat waren uw ervaringen met professionals die u in de loop van de tijd ontmoet hebt?

Tabel 2

Kenmerken van de deelneemsters (n = 12)

Kenmerk Aantal

Leeftijd 18-25 jaar
26-45 jaar
> 45 jaar

9
0
3

Vorm van het seksuele geweld Verkrachting
Verkrachting met ernstig geweld
DFSA*
DFSA met ernstig geweld

12
2
2
1

Eerder misbruik Nee
Ja, seksueel geweld
Ja, verbaal partnergeweld

7
4
1

Dader Familie
Ex-partner
Vriend, collega, bekende
Vreemde

1
2
6
3

Psycholoog in 
voorgeschiedenis

Ja
Nee

9
3

Psychologische zorg op 
moment interview

Ja
Nee, verwezen maar heeft zich teruggetrokken
Nee, zorg is aan huisarts overgedragen

8
1
3

Aangifte politie Ja
Nee

3
9

* DFSA = drug facilitated sexual assault = vermoeden van seksuele activiteit (aanranding 
of verkrachting) waarbij instemming afwezig is of niet-geldig is door het effect van drugs, 
inclusief alcohol
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“Zij vertelden helder dat ik een slachtoffer 
ben, geen dader en dat ik het niet zelf heb 
uitgelokt. En dat het heel normaal was dat 
allerlei beelden door mijn hoofd spookten.”

De lange termijn: terugkeer naar het dagelijkse leven
De meeste slachtoffers probeerden uit alle macht het trauma te 
vergeten door het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer op te 
pakken.

“Ik heb mijn uiterste best gedaan om het te 
ontkennen door er niet aan te denken, en 
te doen alsof het niet gebeurd was… door 
afleiding te zoeken, televisie te kijken, film 
te kijken, bezig te blijven – maar de beelden 
bleven maar terugkomen. Ik was mezelf niet 
meer, ik kon het niet laten gaan…”

Voor de meesten verminderde de verkrachting hun gevoel van 
eigenwaarde. Ze voelden zich kwetsbaar, eenzaam, verloren en 
vies. Schuldgevoel bleef een rol spelen. Gedachten en oordelen 
over zichzelf veranderden geregeld. Tijdens sommige periodes 
voelden ze zich zwak en vonden ze dat ze zich ‘er overheen 
moesten zetten’, en tijdens andere periodes waren ze milder 
gestemd en voelden ze zich trots omdat ze de moeilijkheden 
hadden overwonnen.
Als de klachten zo ernstig werden dat ze interfereerden met 
het dagelijkse leven beseften bijna alle slachtoffers dat ze er 
met een vertrouwd persoon over moesten praten. Die persoon 
speelde een belangrijke rol om hulp te zoeken.

“Ik kon mijn verhaal aan vrienden vertellen. 
Zij hadden eindeloos geduld met me, dus 
voor mij was dat het allerbelangrijkste. Op 
het laatst zeiden ze dat psychologische hulp 
me vermoedelijk zou helpen.”

Slachtoffers stonden ambivalent tegenover professionele hulp. 
Enerzijds wilden ze niet aan de verkrachting herinnerd wor-
den en anderzijds voelden ze dat een professional nodig was 
om het trauma te verwerken. Om het trauma te verwerken 
moesten ze de professional vertrouwen, maar ze waren tegelij-
kertijd bang de controle over het proces kwijt te raken.

“Ik ben een controlfreak en was bang de 
controle te verliezen. Als ik de controle aan 
iemand anders zou overdragen, zou ik het 
beloop dus compleet uit handen geven. Als je 
hen [psychologen, TLJ] alles vertelt gaat de 
bal aan het rollen, dan verlies je de greep en 
ben je de controle kwijt.”

Veel slachtoffers benadrukten dat de huisarts gedurende het 
herstelproces voor hen een veilig en vertrouwd persoon was. 

“Ik had behoefte om mijn huisarts te zien. Ik 
zat tegenover haar en dacht zij is al twintig 
jaar in mijn leven. Daardoor besefte ik waar 
mijn wereld uit bestond vóór de verkrachting. 
Vertrouwde personen waren van grote beteke-
nis voor me.”

WAT IS BEKEND?
■■ Een verkrachting is een ernstig trauma.
■■ Veel slachtoffers krijgen te maken met een afkeuren-

de houding van hulpverleners.
■■ Wensen en behoeften van slachtoffers gedurende 

het herstelproces zijn grotendeels onbekend.

WAT IS NIEUW?
■■ Begrip en empathie van de huisarts zijn in de acute 

fase belangrijk voor het slachtoffer.
■■ Slachtoffers balanceren tussen doen alsof er niets 

gebeurd is en behoefte aan hulp. Hulp zoeken lokt 
angst voor verlies aan controle uit.

■■ Op de lange termijn is het herstelproces dynamisch 
en voor ieder slachtoffer uniek.

■■ De huisarts heeft een belangrijke rol bij slachtoffers 
van verkrachting dankzij de continuïteit van zorg, 
vertrouwelijkheid en persoonsgerichte benadering.

Verkrachting vermindert het gevoel van eigenwaarde. Illustratie: Shutterstock
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BESCHOUWING
Het sociale netwerk en de huisarts, of andere professionals, 
zijn cruciaal voor het vervullen van de belangrijkste behoef-
ten van het slachtoffer kort na het trauma: erkennen van de 
ernst van wat haar is aangedaan, benoemen dat het om een 
verkrachting gaat en het bieden van veiligheid. Erkenning en 
een niet-veroordelende houding van de huisarts zijn belang-
rijk om de sterke gevoelens van zelfbeschuldiging (self blame) 
tegen te gaan.
Ons onderzoek betreft een groep slachtoffers die wel direct 
hulp heeft gezocht. Dat betekent dat er een selectie heeft 
plaatsgevonden, als je uitgaat van alle slachtoffers van een 
verkrachting. De meeste slachtoffers willen de verkrachting 
immers het liefst ontkennen en doorgaan met hun leven alsof 
er niets gebeurd is. Op termijn heeft het merendeel van de 
slachtoffers hulp nodig om te herstellen.7 De context van de 
verkrachting (doodsdreiging, het aantal daders), de voorge-
schiedenis van het slachtoffer (eerdere trauma’s), kenmerken 
van het slachtoffer (jong, verstandelijk beperkt) en de reacties 
van de omgeving (verwijten, niet geloofd worden) maken het 
slachtoffer extra kwetsbaar voor een ongunstig beloop.8 In de 
acute fase is het de taak van de huisarts om het gesprek aan 
te gaan over indicaties voor medische zorg (preventie van soa 
en zwangerschap) en de mogelijkheid van het sporenonder-
zoek. De rol van de huisarts is die van verwijzer naar een van 
de zestien CSG’s. Wanneer het slachtoffer echt niet verwezen 
wil worden, onderzoekt de huisarts mogelijk letsel, soa’s en 
zwangerschap, en houdt deze het ontwikkelen van een PTSS 
in de gaten.8

Op de lange termijn ervaren slachtoffers een herstelproces 
met ups en downs, balancerend tussen het voortzetten van 
het dagelijkse leven alsof er niets gebeurd is en het zoeken 
naar een actieve verwerking door hulp in te schakelen. De ene 
fase vloeit niet vanzelfsprekend over in een volgende fase. Het 
gaat om een individueel, uniek en continu proces van herstel 
van welbevinden, zelfrespect, zelfvertrouwen, veerkracht, het 
vermogen om relaties aan te gaan en het gevoel een doel in 
het leven te hebben.9 Daar past ook professionele psycholo-
gische hulp in, bijvoorbeeld voor de behandeling van PTSS, 
maar het tijdstip waarop varieert sterk. Een persoonsgerichte 
benadering vereist een flexibel en dynamisch zorgsysteem, 
waarin professionals naar behoefte samenwerken en partici-
patie van het slachtoffer cruciaal is. Vrouwen die niet direct 
na een verkrachting bij een CSG terechtkomen, maar pas veel 

later met hun huisarts over de verkrachting praten, hebben 
behoefte aan ruimte, rust en tijd bij het volgen van hun eigen 
weg. Nog meer dan in de eerste fase wil het slachtoffer leidend 
zijn. Dat vraagt niet alleen om een empathische benadering, 
maar ook om continuïteit in het zorgproces.10-12 Slachtoffers 
kunnen immers een variatie aan wisselende medische en/
of psychosociale gevolgen van het trauma ervaren, zoals 
chronische pijnklachten, somatisch onverklaarde klachten, 
depressieve en angststoornissen, en sociale desintegratie.13 De 
huisarts bevindt zich in een unieke positie om te signaleren 
dat deze klachten kunnen wijzen op mogelijk seksueel geweld 
in de voorgeschiedenis. Continuïteit van zorg impliceert dat 
informatie over de voorgeschiedenis en persoonlijke omstan-
digheden gebruikt wordt om passende samenhangende zorg 
te bieden in een voortgaande therapeutische relatie. Tijdens 
het herstelproces kan de huisarts juist vanwege die continuïteit 
van zorg en de persoonsgerichte benadering van onschatbare 
waarde zijn voor het slachtoffer.

CONCLUSIE
Erkenning geven en veiligheid bieden door hulpverleners zijn 
direct na een verkrachting voor het slachtoffer van cruciaal 
belang. Op de lange termijn biedt de langdurige relatie van de 
huisarts met het slachtoffer de kans om passend aan te sluiten 
bij de fase van het persoonlijk herstel. ■
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Beschouwing

Na een periode waarin de diabeteszorg vooral protocollair 
moest zijn, zijn we nu aanbeland in het tijdperk van de per-
soonsgerichte zorg. De patiënt bepaalt het onderwerp van 
het consult, stelt zijn eigen doelen, maakt een keuze uit de 
door ons aangedragen opties en monitort zichzelf. Het past 
ook niet meer om tegen mensen met diabetes te zeggen dat 
de enige weg naar een betere kwaliteit van leven een koolhy-
draatbeperkt dieet is. Zo’n advies is niet persoonsgericht en 
evenmin evidencebased.

Er is veel aandacht voor de behandeling van diabetes mel-
litus type 2 (DM2) door aanpassing van de leefstijl. Zo is 
het koolhydraatbeperkte dieet populair. Maar wordt dat wel 
geschraagd door wetenschappelijk bewijs? Beantwoording van 
deze vraag kan huisartsen helpen om mensen met DM2 een 
onderbouwd voedingsadvies te geven. Om die vraag te beant-
woorden zijn we nagegaan of een koolhydraatbeperkt dieet 
op langere termijn de glykemische instelling meer verbetert 
dan een ander dieet en/of het meer verlaging van het risico 
op micro- en macrovasculaire complicaties geeft bij mensen 
met DM2. We raadpleegden daarvoor relevante richtlijnen en 
verrichtten een systematische literatuursearch en een net-
werkmeta-analyse van literatuur. Ten slotte keken we naar de 
veiligheid en bijwerkingen.

WAT ZEGGEN DE RICHTLIJNEN?
Volgens de voedingsrichtlijn van de Nederlandse Diabetes 
Federatie is er sprake van een koolhydraatbeperkte voeding bij 
een energiepercentage koolhydraten van < 40 EN% (energie-
procent).1 In de literatuur wordt ook wel gesproken van een 
matig koolhydraatbeperkt dieet bij een voeding met 26-45 
EN% koolhydraten.2 EN% staat voor het percentage dat een 
voedingsstof levert aan de totale energie-inname. Een EN% 
van 40% komt, bij een voeding met 2000 kcal per dag, overeen 
met 200 gram koolhydraten. Bij Nederlandse mannen is het 
energiepercentage koolhydraten in de voeding 42,5 EN%, bij 
vrouwen 44,1 EN%. Mensen met overgewicht gebruiken per 
dag gemiddeld 225 gram koolhydraten, mensen met normaal 
gewicht gebruiken meer koolhydraten: 256 gram per dag.3

Voedingsadvisering is erop gericht gedurende een lange 
termijn verandering van het voedingspatroon te realiseren. Bij 
voedingsrichtlijnen voor mensen met DM2 gaat het om het 
bereiken van remissie, bevorderen van een goede bloedgluco-
seregulatie, verlagen van het risico op hart- en vaatziekten, en 
voorkomen of uitstellen van complicaties. Het voedingsadvies 
zou daarbij rekening moeten houden met persoonlijke voor-
keuren, het huidige voedingspatroon en metabole doelen. Er is 
geen ideale verdeling van energiepercentages macronutriënten 
te geven die geschikt is voor alle mensen met DM2. De richt-
lijnen noemen als voedingsmiddelen waarvan ruim gebruik 
gunstig is voor mensen met DM2: groenten, fruit, volkoren 
graanproducten, peulvruchten, noten en zuivel zoals yoghurt.4 
De richtlijnen raden ook aan het gebruik van suikerhoudende 
dranken en producten met toegevoegde suiker te beperken.
De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert ge-
wichtsreductie bij overgewicht en geeft een voedingsadvies 
gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding.5 De voedings-
richtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie beschouwt 
een mediterraan, matig koolhydraatbeperkt dieet, met een lage 
glykemische index en vegetarisch als een geschikt voedings-
patroon.6 De richtlijn van de American Diabetes Association 
(ADA) noemt Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(DASH) als geschikt voedingspatroon. De hierin aangeraden 
voeding is arm aan natrium en rijk aan kalium, magnesium, 
calcium en voedingsvezels (onder andere groente, fruit en 
volkorenproducten).7

De ADA-richtlijn stelt dat er geen eetpatroon is dat supe-

Koolhydraat beperkt dieet bij 
 diabetes type 2 niet de enige weg
Hans van Wijland en Guy Rutten

Het mediterrane voedingspatroon is gelijkwaardig aan het koolhy-
draatbeperkte voedingspatroon wat betreft het verbeteren van de 
glykemische instelling. Foto: Shutterstock
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rieur is voor het bereiken van gewichtsreductie bij mensen 
met DM2.8 De European Society of Cardiology (ESC) stelde 
samen met de European Association for the Study of Diabe-
tes (EASD) een richtlijn op voor de preventie van hart- en 
vaatziekten bij mensen met diabetes. Deze richtlijn adviseert 
een reductie in calorie-inname en geeft aan dat een mediter-
raan voedingspatroon de incidentie van hart- en vaatziekten 
bij DM2 vermindert.9 De voedingsrichtlijn van het Verenigd 
Koningrijk raadt mensen met DM2 en overgewicht aan zo 
snel mogelijk na de diagnose te streven naar 15 kg gewichts-
reductie om remissie te bereiken. Deze richtlijn adviseert 
een mediterraan voedingspatroon ter preventie van hart- en 
vaatziekten.10

De Nederlandse en internationale richtlijnen zijn dus tamelijk 
eenduidig, waarbij de Britse richtlijn afwijkt met het advies tot 
forse gewichtsreductie zo snel mogelijk na het stellen van de 
diagnose DM2.

ONDERZOEK KOOLHYDRAATBEPERKT VOEDINGS PATROON 
We doorzochten PubMed naar Engelstalige systematische 
reviews en meta-analyses uit de periode 1 januari 2017 tot 
1 oktober 2019 met de zoekstrategie: (“Diabetes Mellitus” 
MeSH OR diabetes* OR T2DM OR niddm) AND (diet OR 
diet therapy OR carbohydrate* OR dietary carbohydrate* 
OR ketogenic) AND (systematic review OR meta-analysis). 
Dit leverde 492 hits op. We vonden zeven meta-analyses van 
RCT’s met een duur van minimaal een jaar die de effecten 
van een koolhydraatbeperkt dieet vergeleken met die van een 
controledieet. De [tabel] vat de resultaten van deze meta-ana-
lyses samen.
In een van de meta-analyses was het positieve effect van het 
koolhydraatbeperkt dieet op het HbA1c toe te schrijven aan 
één RCT waarbij gebruik werd gemaakt van een koolhydraat-
beperkt mediterraan voedingspatroon.11,12 In een andere 
meta-analyse was het positieve resultaat van een koolhydraat-
beperkt dieet op HbA1c toe te schrijven aan één RCT die een 

mediterraan voedingspatroon met < 50 EN% koolhydraten 
vergeleek met een voedingspatroon met < 30 EN% vet.13,14 De 
overige vijf meta-analyses toonden geen verschil in effect op 
het HbA1c.

15-19 Ook het effect op de intermediaire eindpunten 
gewicht, LDL-cholesterol en systolische bloeddruk was in de 
meeste meta-analyses niet significant. Het aantal geïncludeer-
de RCT’s liep uiteen van drie tot twaalf. Er was sprake van 
heterogeniteit in de samenstelling van het voedingspatroon, 
het medicatiegebruik, de mate waarin de deelnemers zich aan 
het dieet hielden, de intensiteit van de interventies, de calo-
rie-inname, de glykemische index, de vet- en eiwit-inname en 
de uitgangs-HbA1c-waarde.
Op basis van de meta-analyses kunnen we concluderen dat 
mensen met DM2 met koolhydraatbeperkte diëten binnen 
de termijn van een jaar geen betere waarden bereiken wat 
betreft HbA1c, gewicht, bloeddruk en LDL-cholesterol dan met 
controlediëten.

NETWERKMETA-ANALYSES VOEDINGS PATRONEN
Een netwerkmeta-analyse van tien RCT’s vergeleek een medi-
terraan, een koolhydraatbeperkt en een vetbeperkt dieet met 
een ‘regulier’ voedingspatroon.20 Het enige significante ver-
schil betrof een vergelijking tussen een mediterraan voedings-
patroon en een vetbeperkt voedingspatroon: een mediterraan 
voedingspatroon gaf gemiddeld 5 mmol/mol meer verbetering 
van het HbA1c dan een vetbeperkt voedingspatroon.
Een andere netwerkmeta-analyse (56 RCT’s) vergeleek negen 
voedingspatronen.21 Alle voedingspatronen verlaagden het 
HbA1c ten opzichte van de controlediëten met 5 tot 9 mmol/
mol. Het mediterrane voedingspatroon was het effectiefst in het 
verlagen van de nuchtere bloedglucose. Het koolhydraatbeperkt 
dieet was het effectiefst in het verlagen van het HbA1c, maar 
alleen op een termijn < 12 maanden. Het mediterrane voe-
dingspatroon was hierbij tweede in de rangorde. In vergelijking 
met het vetbeperkte dieet waren het mediterrane en het koolhy-
draatbeperkte dieet het effectiefst in het verlagen van het HbA1c. 

Tabel

Meta-analyses van dieetinterventies, effect na twaalf maanden. 

Eerste auteur Interventie versus controle Aantal RCT’s HbA1c mmol/mol gewicht kg LDL-c mmol/l SBD mmHg

Van Zuuren11 < 40 EN% KH versus < 30 EN% vet 4 (n = 199) -4 (-6, -2) ns ns ns

Huntriss13 KH beperkt ‘zoals gedefinieerd door de auteur’ versus ‘gebruikelijk’ 6 (n = 289)  -3 (-6, -0,2) ns ns ns

Snorgaard15 < 45 EN% KH versus 45-60 EN% KH 7 (n = 414) ns ns ns

Sainsbury16 < 45 EN% KH versus > 45 EN% KH 12 (n = 1653) ns ns ns ns

Sainsbury < 10 EN% KH of < 50 g/dag versus > 45 EN% KH 4 (n = 413) ns

Sainsbury 26-45 EN% KH versus > 45 EN% KH 8 (n = 1240) ns -0,58 (-1,11, -0,04)

Korsmo-Haugen17 < 40 EN% KH versus > 40 EN% KH 10 (n = 1036) ns ns ns ns

McArdle18 KH beperkt versus controle met eventueel toegevoegde KH 12 (n = 1408) ns ns ns ns

Meng19 < 130 gram KH per dag of < 26 EN% KH versus ‘normaal of hoog’ EN% KH 3 (n = 314) ns ns ns

Afkortingen: KH = koolhydraten, ns = niet significant, LDL-c = LDL-cholesterol, SBD = systolische bloeddruk, n = aantal deelnemers opgenomen in de meta-analyse
Gemiddelden met 95%-betrouwbaarheidsinterval, alleen vermeld indien significant.
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Op basis van deze netwerkanalyses kunnen we concluderen 
dat het mediterrane voedingspatroon op zijn minst gelijk-
waardig is aan het koolhydraatbeperkte voedingspatroon 
wat betreft het verbeteren van de glykemische instelling bij 
mensen met DM2.

VEILIGHEID OP LANGE TERMIJN
De langetermijneffecten van een koolhydraatbeperkt dieet zijn 
onzeker. Een interventieonderzoek op klinische eindpunten 
ontbreekt en we moeten afgaan op observationele cohorton-
derzoeken. Een meta-analyse van acht cohortonderzoeken bij 
mensen zonder diabetes (n = 432.179, follow-up 25 jaar) vond 
een 20% hoger risico op sterfte bij een koolhydraatbeperkt 
dieet (< 40 EN%) in vergelijking met een matige koolhydraat-
consumptie (40-70 EN%).22 De sterfte nam toe indien de kool-
hydraten werden vervangen door dierlijke producten, maar 
daalde bij vervanging door plantaardige producten. Potentiële 
mechanismen die de schadelijke effecten van koolhydraatbe-
perking mediëren zijn een lagere inname van vezels en fruit en 
een hogere consumptie van dierlijk eiwit, cholesterol en ver-
zadigd vet.23 Uit een netwerkmeta-analyse van 66 RCT’s bleek 
dat een grotere inname van peulvruchten, volkoren graanpro-
ducten en noten de metabole gezondheid meer verbeterde dan 
die van andere voedselgroepen, zoals fruit, groente of vis.24

De veiligheid van een koolhydraatbeperkt voedingspatroon 
blijkt dus af te hangen van de wijze waarop de koolhydraten 
vervangen worden.

BIJWERKINGEN
Bijwerkingen zijn vooral gerelateerd aan de combinatie met 
bloedglucoseverlagende medicatie. Een overzichtsartikel over 
ketoacidose bij gebruik van SGLT-2-remmers noemt een kool-
hydraatbeperkt dieet als uitlokkende factor.25

Op korte termijn kan hypoglykemie optreden bij koolhydraat-

beperking in combinatie met het gebruik van sulfonylureum-
derivaten of insuline. Dosisaanpassing van de medicatie kan 
noodzakelijk zijn.26

CONCLUSIE
Uit diverse meta-analyses blijkt dat een koolhydraatbeperkt 
voedingspatroon op een termijn van een jaar of langer geen 
meerwaarde heeft ten opzichte van andere voedingspatronen 
wat betreft de glykemische instelling of de gewichtsafname bij 
mensen met DM2. De beschreven meta-analyse van pros-
pectieve cohortonderzoeken levert op dit moment de beste 
bewijsvoering voor de veiligheid van een koolhydraatbeperkt 
dieet op de lange termijn. Uit deze meta-analyse blijkt dat een 
koolhydraatbeperkt dieet samenhangt met een verhoogde 
mortaliteit indien koolhydraten worden vervangen door dier-
lijke vetten. Mensen die kiezen voor een koolhydraatbeperkt 
dieet moeten hierop gewezen te worden en het advies krijgen 
koolhydraten te vervangen door plantaardige vetten en eiwit-
ten, zoals in een mediterraan voedingspatroon. Koolhydraten 
uit volkoren graanproducten (zoals brood), vezelrijke produc-
ten (zoals fruit), plantaardige bronnen (zoals peulvruchten) 
en zuivel (zoals yoghurt) zijn gunstig voor mensen met DM2. 
Beperking van toegevoegde enkelvoudige suikers, vooral in 
sterk bewerkt voedsel (frisdrank, ijsjes, koek, snoep, toetjes) is 
aan te raden.
Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen bij voedingsad-
viezen aan mensen met DM2 uitgaan van de Richtlijnen goede 
voeding en daarbij rekening houden met de wensen, gewoon-
ten en mogelijkheden van de patiënt. ■
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DE KERN
■■ Een koolhydraatbeperkt voedingspatroon heeft op de 

langere termijn geen meerwaarde ten opzichte van 
andere voedingspatronen bij de behandeling van diabe-
tes mellitus type 2 wat betreft glykemische instelling, 
gewichtsreductie, verbetering van het lipidenprofiel of 
bloeddrukverlaging. 

■■ Mensen die de voorkeur geven aan een koolhydraatbe-
perkt dieet kunnen dat het beste in een meer plantaar-
dig voedingspatroon inpassen, zoals het mediterrane 
voedingspatroon.

■■ De huisarts kan voedingsadvies geven op basis van de 
Richtlijnen goede voeding.
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Beschouwing

De Spoedeisende Hulp staat onder druk, onder andere 
omdat steeds meer ouderen er een beroep op doen – meer 
dan de demografische ontwikkeling zou doen verwachten. 
Extra capaciteit binnen de ziekenhuizen creëren is niet de 
oplossing. Beter kan men investeren in 24/7 beschikbare, 
kortdurende zorg door eerstelijnsverblijven, hospital at 
home-teams en kleine buurtziekenhuizen.

Van de huisartspatiënten van 85 jaar en ouder, en van de 
ouderen die wijkverpleging ontvangen, belandt jaarlijks een 
derde op de Spoedeisende Hulp. Elk jaar bezoeken 800.000 
65-plussers de SEH; 35% wordt vervolgens in het ziekenhuis 
opgenomen.1 Dat zijn vooral ouderen die kwetsbaar zijn, multi-
morbiditeit hebben, functionele problemen ervaren of al eerder 
een ongeplande ziekenhuisopname hebben meegemaakt.2 
De impact van een spoedopname is groot: 20% van de acuut 
opgenomen ouderen is binnen dertig dagen weer terug in het 
ziekenhuis, 30% verlaat het ziekenhuis met nieuwe beperkingen 

in het functioneren en 20% overlijdt binnen drie maanden.3-5 
Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp is extra snel 
gestegen sinds 2015, toen de transitie van de langdurige zorg 
plaatsvond waardoor meer ouderen thuis bleven wonen. De 
Marktscan acute zorg 2017 laat zien dat niet alleen de instroom 
van ouderen buiten kantoortijden stijgt, maar ook het aantal 
ouderen dat via de ambulance binnenkomt.1

WAT IS HET PROBLEEM?
Door de stijgende levensverwachting zal niet alleen het aantal 
kwetsbare ouderen en ouderen met een of meer chronische 
ziekten de komende jaren groeien, maar zullen ook de ziekte-
last en het gemiddelde aantal chronische ziekten per individu 
toenemen.6 Men schat dat daardoor het aantal bezoeken van 
ouderen aan de SEH met 25% gaat toenemen, terwijl dat op 
basis van de demografische ontwikkeling 8% zou moeten zijn.7 
Die extra zorg moet geboden worden met minder mensen en 
sowieso zou men die zorg liever in een eerder stadium geven, 

Kortdurende zorg bij ouderen als 
antwoord op spoedzorg
Bianca Buurman-van Es

Jaarlijks bezoeken 800.000 65-plussers de SEH. Foto: Hollandse Hoogte



38 HUISARTS EN WETENSCHAP JANUARI 2020

dichter bij de patiënt.8 De huisartsenzorg, de wijkverpleeg-
kundige zorg en de ziekenhuiszorg zullen gezamenlijk moeten 
nadenken over een oplossing.

Proactieve ouderenzorg buiten kantoortijd
In de afgelopen tien jaar is er in Nederland veel onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van proactieve ouderenzorg in de 
huisartsenpraktijk. Artsen, verpleegkundigen en patiënten 
zijn tevreden, maar het aantal acute ziekenhuisopnames daalt 
vooralsnog niet.9,10 In de thans gangbare proactieve zorgmodel-
len, waarvan de meeste zijn ontwikkeld vóór de transitie van de 

langdurige zorg, werken huisarts en praktijkverpleegkundige of 
wijkverpleegkundige nauw samen.11 Dat begint meestal met een 
inventarisatie van kwetsbare oudere patiënten (case finding), 
gevolgd door een geriatrisch assessment en regelmatige huis-
bezoeken. Op zichzelf heeft men bij deze chronische zorgverle-
ning de patiënten goed in beeld, maar men is niet toegerust op 
complexe zorgvragen die zich voordoen buiten de openingstij-
den van de praktijk. Als dan een huisbezoek vanuit de huisart-
senpost geen soelaas biedt, wordt de patiënt doorgestuurd naar 
de SEH, waar kennis over de context – hoe woont de patiënt en 
hoe verzorgt die zichzelf? – grotendeels ontbreekt.

Vermijdbare spoedzorg
Sommige groepen patiënten zijn oververtegenwoordigd bij 
spoedopnames. Bij 20% van alle bezoeken aan een SEH blijken 
zogeheten ambulatory sensitive conditions in het spel te zijn: 
problemen, bijvoorbeeld bij COPD, hartfalen, urineweginfec-
tie of pneumonie, die in de eerste lijn voorzien en behandeld 
hadden kunnen worden.12 Een recente analyse laat zien dat 
het aantal spoedopnames van deze patiënten 36% lager zou 
uitvallen als zij meer controle en zelfmanagementvaardigheden 
zouden hebben. Ook sociaal-economische status (SES) speelt 
een rol: patiënten uit wijken met een lage SES worden vaker 
ongepland opgenomen.13,14 Een andere groep bij wie vaak een 
spoedopname plaatsvindt, zijn terminale patiënten: het over-
komt de helft van de patiënten in hun laatste drie levensmaan-

DE KERN
■■ Het aantal spoedopnames van ouderen neemt sterk toe; 

nogal vaak gaat het om een probleem bij een chronische 
ziekte dat te voorzien was.

■■ Proactieve zorg voor ouderen blijft nog te veel beperkt 
tot de huisartsenpraktijk in kantoortijd.

■■ De oplossing, kortdurende zorg in de eerste lijn en een 
betere verbinding tussen wonen, welzijn en zorg, is in 
Nederland nog onderontwikkeld.

■■ Er is vooral grote behoefte aan voorzieningen voor 
 triage, diagnostiek en kortdurende behandeling in of 
dicht bij de thuissituatie.
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den.15 De oorzaak is in dat geval vooral een gebrek aan advance 
care planning bij ouderen die orgaanfalen hebben of kwetsbaar 
zijn: artsen overleggen te weinig met hen over mogelijke pro-
blemen en behandelwensen.16 Daardoor zijn ze angstiger dan 
nodig is en minder goed voorbereid op wat er thuis allemaal 
kan gebeuren.17 Men schat dat een kwart van alle heropnames 
na ontslag uit een ziekenhuis vermijdbaar zou zijn.18

WAT IS DE OPLOSSING?
We bespreken kort een aantal systeeminterventies en indivi-
duele interventies waarvan de internationale literatuur heeft 
laten zien dat ze kunnen helpen.

Integrale aanpak
Een systematische review liet zien dat interventies voor kwets-
bare ouderen nog te veel domeinspecifiek worden ontwikkeld, 
bijvoorbeeld alleen voor de huisartsenpraktijk.19 Spoedopna-
mes zijn alleen te voorkomen als men een verbinding weet 
te leggen tussen het sociale domein, de eerste lijn, de kortdu-
rende zorg (eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatie) en de 
ziekenhuiszorg. In Schotland is in de afgelopen tien jaar zo’n 
integrale samenwerking opgebouwd; sindsdien is de zieken-
huiszorg met 10% afgenomen terwijl men 10% groei ver-
wachtte.20 Of een dergelijke systeemaanpak ook in Nederland 
effectief zou zijn, is wel een onderzoek waard.
De verbinding tussen de woonsituatie, het sociale en het medi-
sche domein is in Nederland nog niet vanzelfsprekend. Doordat 
verpleeghuisbedden gesloten zijn, wonen meer kwetsbare oude-

ren thuis. Zij hebben passende woningen nodig, maar die zijn 
er onvoldoende en nieuwe woonvormen voor ouderen laten op 
zich wachten. Wel is aan de cijfers te zien dat investeringen bin-
nen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) invloed 
hebben op het aantal spoedopnames: hoe hoger de investerin-
gen van de gemeente, hoe lager het aantal acute ziekenhuisop-
names (al weten we nog niet welke WMO-interventies de mees-
te impact hebben).21 Verder hebben veel huisartsenpraktijken in 
de afgelopen jaren via sociale wijkteams vorm gegeven aan de 
verbinding tussen het sociale en het medische domein.

De huisartsenpraktijk: proactieve ouderenzorg en advance 
care planning
De proactieve ouderenzorg in Nederland is momenteel 
vooral gericht op het inventariseren van wensen, het iden-
tificeren van geriatrische problemen en het volgen van deze 
problemen in de tijd. Meer aandacht voor het versterken 
van zelfmanagementvaardigheden lijkt zinvol om het aantal 
spoedopnames terug te dringen. Als ouderen meer contro-
le hebben over hun chronische ziekte, herkennen ze een 
eventuele achteruitgang beter en kunnen ze op de problemen 
anticiperen. Bij COPD en hartfalen zijn zulke zelfmanage-
mentinterventies effectief gebleken, maar ze vragen wel om 
meer integratie tussen chronische zorgprogramma’s en ou-
derenzorgprogramma’s dan nu het geval is.22 Bij een oudere 
met een complexe zorgvraag zou een huisarts bijvoorbeeld 
laagdrempelig de hulp van een specialist ouderengeneeskun-
de moeten kunnen inroepen.

Figuur Model voor kortdurende op- en afschaalbare zorg in de eerste lijn

Kortdurende zorg is gedifferentieerd, snel inzetbaar en 24/7 beschikbaar. Ze ondersteunt de zorg die huisarts en wijkverpleegkundige bieden: de zorg in de 
thuissituatie kan op tijd geïntensiveerd worden en zo nodig worden opgeschaald tot intramurale ziekenhuiszorg in de buurt. Deze kortdurende zorg wordt tijde-
lijk ingezet en weer overgedragen zodra het acute probleem voldoende behandeld is.
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Het bespreken van behandelwensen is een eerste stap om 
ongewenste ziekenhuisopnames te voorkomen. In veel 
huisartsen praktijken is advance care planning al een vast on-
derdeel van de proactieve ouderenzorg en steeds meer wijken 
hebben zogeheten PaTz-teams, waarin patiënten met een pal-
liatieve zorgbehoefte proactief worden besproken. De KNMG 
heeft handreikingen palliatieve zorg opgesteld voor artsen en 
pa tiënten.23,24 Op een aantal punten is zeker nog winst te be-
halen: anticiperen op wat er thuis zou kunnen gebeuren, delen 
van de behandelwensen in de keten en samenwerkingsafspra-
ken maken op het gebied van specialistische palliatieve zorg.25 
Maar wel staat vast dat transmuraal werkende specialistische 
palliatieve zorgteams het aantal ongewenste ziekenhuisopna-
mes reduceren en de symptoomlast verminderen.26

Het wetenschappelijk bewijs voor deze interventie is tot nog toe 
beperkt tot oncologische aandoeningen en niet toegespitst op 
de Nederlandse praktijk. In vijf regio’s in Noord-Holland loopt 
momenteel een trial, Pallisupport, naar de effecten van advance 
care planning, beter delen van behandelwensen in de keten en 
ondersteuning van transmurale palliatieve teams bij kwetsbare 
ouderen. De trial sluit aan op proactieve ouderenzorgprogram-
ma’s en er nemen ook kaderhuisartsen palliatieve zorg aan deel.

Kortdurende zorg: eerstelijnsverblijf en ziekenhuiszorg 
dichtbij
In Nederland staat de kortdurende zorg nog in de kinder-
schoenen. In de zorgverzekeringswet is sinds 2017 het eerste-
lijnsverblijf opgenomen: een korte opname, waarna de patiënt 
naar huis kan terugkeren. Dat lukt lang niet altijd: 30 tot 40% 
stroomt door naar een permanente plek in het verpleeghuis 
en er is gemiddeld slechts anderhalf uur per patiënt per week 
beschikbaar voor diagnostiek en behandeling. Er zijn nog 
belangrijke onbeantwoorde vragen: waarom stromen ouderen 
in in een eerstelijnsverblijf, waarom lukt het thuis niet en op 
welke manier kan hun zorgvraag het best worden behandeld 
tijdens het verblijf? Ook in de triage naar de goede plek is 
verbetering mogelijk, al moet gezegd worden dat veel regio’s 
al triagepunten hebben waar huisartsen kunnen inbellen voor 
hulp bij het vinden van de juiste plek.
In vergelijking met het buitenland heeft Nederland een goed 
systeem van wijkverpleegkundige zorg en huisartsenposten. 
Wat nog wel beter kan, is de mogelijkheid om de zorg in de 
thuissituatie snel op te schalen en dat ook 24/7 te kunnen 
doen: de zorg zo mogelijk thuis bieden en zo nodig direct op 
de juiste plek. De [figuur] schetst een model voor zulke op- en 
afschaalbare kortdurende (ziekenhuis)zorg dicht bij huis.
Met deze vormen van kortdurende zorg wordt momenteel 
geëxperimenteerd in de Wijkkliniek in Amsterdam-Zuidoost. 
Het doel is functieverlies, heropnames en delier te vermin-
deren bij patiënten met COPD, hartfalen en pneumonie.27 
Internationaal is deze kortdurende zorg effectief gebleken, in 
Nederland wordt het effect nog onderzocht.28 

Transmurale zorgtrajecten
Een laatste optie om spoedopnames terug te dringen is 

heropnames te voorkomen door middel van een transmuraal 
zorgtraject. Internationaal is er veel bewijs dat deze vorm van 
transitional care het aantal ziekenhuisopnames vermindert.29.30 
Een Nederlands voorbeeld is de transmurale zorgbrug, met 
als kerncomponenten goede overdracht van gegevens, snel 
huisbezoek binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis en 
zorgcoördinatie door een verpleegkundige. In Nederland is 
alleen effect op de sterfte aangetoond, maar dat was vóór 2015, 
toen het percentage heropnames in Nederland veel lager lag 
dan in andere landen.7 
Voor de huisartsenpraktijk zou zo’n traject betekenen dat de 
zorg na ziekenhuisopname een expliciete plek zou moeten 
hebben in proactieve zorgprogramma’s. Er is een uitgebreide 
handleiding beschikbaar.31

HOE VERDER?
Het nieuwe adagium is ‘Zorg op de juiste plek’. Dat is een 
mooi uitgangspunt, maar nog beperkt onderbouwd dus nieu-
we ontwikkelingen moeten goed gemonitord worden. Wat 
betekent het bijvoorbeeld voor de opleiding van huisartsen, 
specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen? 
Welke competenties hebben zij nodig in hospital at home-
teams of binnen de kortdurende zorg? Welke diagnostische 
en technologische faciliteiten moeten in de eerste lijn 24/7 be-
schikbaar zijn om de gang naar het ziekenhuis te voorkomen? 
En hoe vinden we passende bekostigingsmodellen wanneer 
de grenzen tussen generalistische en medisch-specialistische 
zorg vervagen?
De huisartsen hebben in Woudschoten nieuwe kernwaarden 
en kerntaken geformuleerd. Met die waarden en taken in het 
achterhoofd is het een mooie uitdaging om de huisartsenzorg 
te versterken met kortdurende zorg als voorziening waar 
zorgcoördinatie, zorggerelateerde preventie en spoedzorg voor 
kwetsbare patiënten samenkomen.32 ■
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Nascholing

Bij veel patiënten die denken dat ze een penicillineallergie 
hebben, blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Daardoor 
geven huisartsen hun ten onrechte geen bètalactamantibio-
tica. Het is daarom belangrijk om altijd te bepalen of het om 
een bijwerking of een allergische reactie gaat. Wanneer huis-
artsen de klachten beter uitvragen en registreren, kunnen ze 
de antibiotische behandeling bij deze patiënten verbeteren.

PENICILLINEALLERGIE
Ongeveer 10% van de patiënten meldt een penicillineallergie 
bij hun bezoek aan huisarts, apotheek of ziekenhuis. Ze zien 
bijwerkingen, zoals diarree, vaak als een allergische reactie. Na 
een evaluatie van de allergie door middel van een huidtest, en 
zo mogelijk een provocatietest met amoxicilline, blijkt meer 
dan 90% van deze patiënten niet allergisch te zijn en worden 
penicillines dus ten onrechte vermeden.1-3 
Er bestaan verschillende klassen antibiotica, waarvan in de 
huisartsenpraktijk de tetracyclines (onder andere doxycycli-
ne), chinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine), macroliden 
(zoals azitromycine, claritromycine) en de bètalactamantibi-
otica het meest worden voorgeschreven. Tot de bètalactam-
antibiotica behoren de penicillines (onder andere amoxicilli-
ne, flucloxacilline), de cefalosporines (bijvoorbeeld cefuroxim, 

ceftriaxon) en de carbapenems (zoals meropenem). De 
bètalactamantibiotica zijn de eerstekeusbehandeling bij veel 
verschillende soorten infecties.
De overrapportage van penicillineallergieën leidt ertoe dat 
artsen afwijken van deze eerstekeusantibiotica en alternatieve 
antibiotica, waaronder reservemiddelen, inzetten. De gevolgen 
hiervan zijn groot. De behandeling blijkt bij deze groep pati-
enten vaker te falen, met een langere ligduur in het ziekenhuis 
en meer heropnamen tot gevolg. Daarnaast zien we meer 
bijwerkingen en complicaties, zoals Clostridium difficile-in-
fecties. Ook kan de keuze voor een alternatief antibioticum 
antimicrobiële resistentie in de hand werken. Daardoor stijgen 
ook de zorgkosten.4-8 Wanneer een patiënt klachten meldt is 
het dus belangrijk dat huisarts en apotheker bepalen of het om 
een bijwerking of om een allergische reactie gaat.

TYPEN ALLERGISCHE REACTIES
Allergische reacties kunnen we op basis van de Gell en 
Coombs-classificatie indelen in vier typen [tabel].9-11 In princi-
pe kunnen bij een antibiotica-allergie alle type reacties voorko-
men, maar type I (acute, IgE-gemedieerde reactie) en type IV 
(vertraagde, T-cel-gemedieerde reactie) komen het meest voor.
Bij een type I-allergie is de patiënt al eerder blootgesteld aan 
het antibioticum en is er sprake van sensibilisatie. Hierbij 
vindt blootstelling plaats aan het antigeen, waarna IgE-an-
tilichamen worden geproduceerd die specifiek zijn voor 
het betreffende antigeen. Indien de patiënt opnieuw wordt 
blootgesteld aan het geneesmiddel treedt de allergische reactie 
op. De prevalentie van type I-reacties op penicilline schat men 
op 0,01 tot 0,3%.12 De ernstigste vorm van dit type allergie is 
anafylaxie. Het optreden van levensbedreigende anafylaxie 
bij gebruik van penicilline blijkt voor te komen bij 0,001 tot 
0,05% van de algemene populatie.2,13

Bij een type IV-allergie zien we het meest maculopapuleus 
exantheem zonder systemische verschijnselen, maar deze kan 
in zeldzame gevallen ook ernstiger verlopen [tabel].9-11 

KRUISOVERGEVOELIGHEID
Het is al langer bekend dat er veel kruisovergevoeligheid 
bestaat tussen de verschillende soorten bètalactamantibiotica. 
Hierbij zou een patiënt die allergisch is voor penicillines ook 
een allergische reactie krijgen na het toedienen van andere 

Onnodig vermijden eerstekeus
antibiotica bij penicillineallergie
Kim van der Elst, Ananja Middel, Marit van Vonderen, Linda Kampschreur, Robert Vodegel en Eric van Roon

CASUS
Een 44-jarige vrouw krijgt vanwege een pneumonie het bètalactam-
antibioticum amoxicilline voorgeschreven. Een half uur na inname van 
de eerste tablet ontstaat gegeneraliseerde jeuk, gevolgd door urticaria, 
een gezwollen gelaat en misselijkheid, waarna de patiënte collabeert. 
Na behandeling in het ziekenhuis met adrenaline, antihistaminica en 
corticosteroïden herstelt ze. Vervolgens krijgt ze een verwijzing naar de 
allergoloog, die een huidtest uitvoert. Die is positief voor amoxicilline, 
maar negatief voor penicilline. Ook een orale provocatietest met een 
penicilline (feneticilline) geeft geen allergische reactie. De patiënte 
blijkt een selectieve allergie voor amoxicilline te hebben, waarbij de al-
lergische reactie is gericht tegen de zijketen van het molecuul. Bij deze 
patiënte moeten bètalactamantibiotica met eenzelfde zijketen worden 
vermeden. De overige bètalactamantibiotica kan ze veilig gebruiken.

Dit is een bewerking van Van der Elst KCM, Middel A, Van Vonderen 
MGA, Kampschreur LM, Vodegel RM, Van Roon EN. Eerstekeusantibioti-
ca vaak onnodig vermeden bij allergie. Pharm Weekbl 2019;154:14-7.
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bètalactamantibiotica, zoals de cefalosporines of carbapenems. 
Dat zou het gevolg zijn van de overeenkomstige bètalactam-
ring die alle bètalactamantibiotica bezitten [figuur 1].13

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de destijds beschreven 
kruisallergie het gevolg is van contaminatie van cefalosporines 
met penicilline tijdens het productieproces. Zo’n kruisover-
gevoeligheid speelt binnen de groep penicillines wel een rol, 
maar het overgrote deel van de allergische reacties is niet 
tegen de bètalactamring gericht. Het gaat om een specifieke 
reactie tegen de zijketen in het molecuul van het antibioticum 
[figuur 1].14,15 De patiënte uit de casus had een selectieve aller-
gische reactie tegen de zijketen van amoxicilline. In dat geval 
bestaat het risico op kruisovergevoeligheid bij cefalosporines 
met een vergelijkbare zijketen, zoals cefaclor, maar dus niet 
met cefalosporines met een andere zijketen.
Het percentage kruisovergevoeligheid voor cefalosporines 
blijkt bij een bewezen penicillineallergie onder de 2,5% te 
liggen. Dit is dus vooral het geval indien de zijketen van de 
antibiotica gelijk is.3,16 Daarnaast is het risico op kruisoverge-
voeligheid bij cefalosporines met een andere zijketen dan de 

DE KERN
■■ Veel patiënten die een penicillineallergie melden, blijken 

niet allergisch voor penicillines te zijn. Daardoor wijken 
huisartsen bij deze patiënten vaak onnodig af van de 
eerstekeusantibiotica, wat mogelijk gevolgen heeft voor 
de uitkomst van de behandeling.

■■ Wanneer de patiënt klachten meldt is het belangrijk dat 
de huisarts en apotheker bepalen of het om een bijwer-
king van het geneesmiddel of om een allergische reactie 
gaat. Het FTO is een mooie kans voor arts en apotheker 
om aandacht aan antibiotica-allergieën te besteden en 
afspraken te maken over registratie en overdracht van 
deze gegevens.

■■ Wanneer huisartsen de allergie goed uitvragen en in het 
elektronisch patiëntendossier registreren, kunnen ze het 
aantal onterechte allergiemeldingen terugdringen. Daar-
mee hoeven ze bij patiënten minder vaak af te wijken van 
de eerstekeusbehandeling. 

Tabel

Type allergische reacties volgens de Gell en Coombs-classificatie9-11

Type I Type II Type III Type IV

Klinische  
manifestatie

Urticaria, angio-oedeem, broncho-
spasmen, hypotensie, anafylactische 
shock

Neutropenie, trombocytopenie, 
hemolytische anemie

Vasculitis, artritis, glomerulonefritis, 
serumziekte, koorts

Contactdermatitis, maculopapuleus 
exantheem, AGEP, SJS, TEN, DRESS 

Tijdpad reactie Na minuten tot uren Na 5-8 dagen tot 2 weken, enkele 
uren bij re-expositie

Na (minstens) 1 tot 2 weken Na 24 tot 72 uur, tot enkele weken  
(bij DRESS, SJS/TEN)

Antilichaam-
mechanisme

IgE IgG (soms IgM) IgG (soms IgM) Geen 

■■ Ongebonden antigeen
■■ Gebonden antilichaam (op mest-

cel en basofiele granulocyt) 
■■ Reactie vindt plaats op mestcel 

→ vrijgifte ontstekingsmediatoren 
(histamine, cytokinen prosta-
glandinen)

■■ Gebonden antigeen (bijvoorbeeld 
op erytrocyt)

■■ Ongebonden antilichaam (komt 
naar targetweefsel toe)

■■ Complement-activatie → celdood

■■ Ongebonden antigeen
■■ Ongebonden antilichaam 
■■ Immuuncomplex wordt gevormd 

→ complementactivatie en preci-
pitatie in weefsels → aantrekken 
leukocyten → inflammatie en 
weefselschade

■■ Geen antilichaam, T-cel-gemedieerd
■■ Antigeen gepresenteerd aan T-cel of 

bindt direct aan T-cel
■■ T-cel geeft cytokinen vrij die macro-

fagen, monocyten, eosinofiele- of 
neutrofiele granulocyten activeren → 
inflammatie en weefselschade

AGEP: acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose, DRESS: drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (geneesmiddelexantheem met eosinofilie en systemische 
symptomen), SJS: stevens-johnsonsyndroom, TEN: toxische epidermale necrolyse
Bron: What-when-how. In depth tutorials and information. Drug allergies Part 1.
Bron: Blumenthal KG, et al.13
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penicillines verwaarloosbaar.16 Bij een penicillineallergie is 
een cefalosporine met een andere zijketen (zoals cefuroxim of 
ceftriaxon) dan ook een goed alternatief. Indien de patiënt een 
ernstige allergische reactie heeft gehad, luidt het advies om 
onder begeleiding in het ziekenhuis eerst een proefdosering in 
een lagere dosering toe te dienen.3,11,15

Ook de kans op kruisovergevoeligheid tussen penicillines en 
carbapenems is zeer klein. Een systematische review van ruim 
800 patiënten met een mogelijke penicillineallergie beschreef 
bij 2,4% een mogelijke IgE-gemedieerde reactie op een carba-
penem. Wanneer alleen patiënten met een positieve huidtest 
werden geïncludeerd (n = 295), bleek slechts één patiënt 
(0,3%) een mogelijke type I-reactie te vertonen.17

Het bovenstaande geldt voor kruisovergevoeligheid bij type 
I-allergische reacties. Bij ernstige type II- en type III-reacties 
wordt het gebruik van bètalactamantibiotica uit voorzorg 
afgeraden omdat gegevens over kruisovergevoeligheid bij deze 
reacties ontbreken. Bij een type IV-reactie zonder systemische 
verschijnselen (maculopapuleus exantheem) kunnen andere 
bètalactamantibiotica veilig toegepast worden.7,13,17

ALLERGIETESTS
Een type I-allergie kunnen we aantonen met huidtests die uit 
een priktest en een intracutane test bestaan. Bij de priktest 
wordt de oplossing met het allergeen (bijvoorbeeld penicil-
line) op de huid gedruppeld, waarna de opname in de huid 
wordt bevorderd door een prik door de druppel tot in de huid. 
De intracutane test bestaat uit het intracutaan toedienen van 
antigenen, die vervolgens door binding aan de aan mestcellen 
gebonden IgE-antistoffen een plaatselijke mestceldegranulatie 
veroorzaken. De penicillinehuidtests hebben een hoge negatief 
voorspellende waarde van 97 tot 99%. Een negatieve test sluit 
een penicillineallergie daarom nagenoeg uit.
De huidtest met penicilline is zinvol wanneer het vermoeden 
bestaat dat er sprake is van een type I- of een type IV-reactie. 
Type II- en III-reacties kunnen we met een huidtest niet op een 
sensitieve manier aantonen.15,18 Ook sluit een negatieve penicil-
linehuidtest een cefalosporineallergie niet uit. Bij een selectieve 
allergie voor amoxicilline is er sprake van een allergie voor de 
zijketen van amoxicilline en is de penicillinehuidtest negatief 
(een andere zijketen dan amoxicilline). De patiënt mag dan geen 
cefalosporines krijgen met eenzelfde zijketen als amoxicilline.15

Bij verschillende onderzoeken zijn ‘point of care’-huidtests 
toegepast. Bij patiënten met een mogelijke allergie voor 
bètalactamantibiotica werd vóór antibioticatoediening in het 
ziekenhuis een ‘point of care’-huidtest uitgevoerd. Hierdoor 
konden significant meer patiënten behandeld worden met de 
aangewezen bètalactamantibiotica, waarbij het aantal allergi-
sche reacties niet toenam.19,20

De kans op een type I-reactie kan na verloop van tijd ook 
afnemen. Wanneer patiënten gedurende tien jaar niet aan pe-
nicilline zijn blootgesteld, test meer dan 80% van de patiënten 
die in eerste instantie een positieve test hadden, negatief bij de 
penicillinehuidtest.21,22 
Als er ondanks de huidtest onduidelijkheid blijft bestaan, kan 

men in het ziekenhuis een orale provocatietest uitvoeren bij 
patiënten met een mogelijke type I-reactie. Het antibioticum 
wordt dan onder medische bewaking in oplopende doseringen 
toegediend. In sommige gevallen kan ook direct een orale pro-
vocatietest worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij patiënten met 
een huidreactie zonder anafylactische reacties. Er blijkt geen 
verhoogde kans op allergische reacties te zijn en er werden 
vaak significant minder alternatieve antibiotica gebruikt.23 

ADVIEZEN VOOR DE PRAKTIJK
Bij veel patiënten die een penicillineallergie melden, vermij-
den huisartsen ten onrechte bètalactamantibiotica. Patiënten 
kunnen ernstige infecties hebben, waarbij afwijken van de 
eerstekeusbehandeling gevolgen kan hebben voor de uitkomst 
van de behandeling. In acute situaties zullen artsen het risico 
op een niet-adequate behandeling moeten afwegen tegen het 
risico op een ernstige allergische reactie als gevolg van moge-
lijke kruisovergevoeligheid [figuur 2]. 
Wanneer huisartsen antibiotica voorschrijven zullen ze bij eni-
ge twijfel eerder naar een alternatief antibioticum uitwijken. 
De patiënt is immers thuis en bevindt zich niet in een zieken-
huis, waar continue monitoring van de patiënt plaatsvindt. 
Omdat het bij 90% van de door de patiënt gemelde penicilli-
neallergieën echter niet om een allergie gaat, is het belangrijk 
dat huisartsen bepalen of de door de patiënt gemelde klachten 
een bijwerking van het geneesmiddel of een allergische reactie 

Figuur 1

Structuurformule van bètalactamantibiotica
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betreffen. Ze moeten de klachten goed uitvragen en vastleggen 
wat de ernst van de symptomen is, wat het tijdsverloop is tus-
sen het ontstaan van de symptomen en de inname/toediening, 
hoelang het geleden is dat de reactie heeft plaatsgevonden, 
op welke manier de reacties/klachten zijn behandeld en of de 
patiënt eerder antibiotica heeft gebruikt.24

Omdat veel patiënten na medicatiegebruik bijwerkingen en 
klachten aan de balie bij de apotheek melden, is ook hier 
goede registratie en terugkoppeling aan de huisarts van de pa-
tiënt van belang. Een goede samenwerking tussen huisarts en 
apotheker is essentieel voor een goede registratie van allergie-
en, zodat ze geregistreerde allergieën uit het systeem kunnen 
verwijderen indien de patiënt geen allergie blijkt te hebben. 
Daarnaast is het belangrijk dat de apotheker een mogelijke 
allergie aan de huisarts meldt wanneer de patiënt de medica-
tie bij een andere apotheek dan diens thuisapotheek ophaalt, 
bijvoorbeeld bij de poliklinische apotheek van het ziekenhuis 
na een ziekenhuisopname, en wanneer de voorschrijver van 
het recept een andere is dan de eigen huisarts.
Het FTO biedt een mooie gelegenheid voor huisarts en 
apotheker om aandacht aan dit onderwerp te besteden en 
afspraken te maken over de registratie en overdracht van 
deze gegevens. Door hier de intramurale zorgverleners en de 
apotheker uit de poliklinische apotheek uit het ziekenhuis bij 
te betrekken kan ook de overdracht van gegevens vanuit het 
ziekenhuis naar de thuissituatie worden geoptimaliseerd.
Als bekend is dat een patiënt meerdere allergieën heeft of 
wanneer niet duidelijk is welke allergieën deze heeft, kan hij 
of zij naar de allergoloog worden verwezen voor huidtests en/
of een provocatietest. Ook in dit geval is het belangrijk dat 
de gegevens worden doorgegeven en in het huisartsen- en 

apotheeksysteem worden geregistreerd, of dat deze systemen 
zo nodig worden opgeschoond. 

CONCLUSIE
Wanneer huisartsen de allergie goed uitvragen en deze in 
het elektronisch patiëntendossier registreren, kan het aan-
tal onterechte allergiemeldingen worden teruggedrongen. 
Daardoor hoeven huisartsen minder vaak af te wijken van de 
eerstekeusbehandeling, wat het aantal complicaties verkleint 
en de zorgkosten verlaagt. Daarnaast zal er minder antimicro-
biële resistentie voorkomen. Het verwijderen van de ruiter van 
een penicillineallergie is zo een zinnige interventie voor de 
huisarts en de apotheker. Daarbij is een goede samenwerking 
tussen beiden essentieel.  ■
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Figuur 2

Stroomschema van alternatieve antibiotica bij penicillineallergie

Bron: Blumenthal KG, et al.13,23 en www.uptodate.com: Choice of antibiotics in penicillin-allergic hospitalized patients

REACTIE WAS MILD, zonder tekenen
van een IgE-gemedieerde reactie
Bijvoorbeeld:
•  maculopapulaire huiduitslag
 (met/zonder jeuk)
•  patiëntdossier geeft
 penicillineallergie aan, maar de
 patiënt kan zich niet herinneren
 ooit een allergische reactie te
 hebben gehad 
RISICO: 
•  minimaal risico op ernstige IgE-
 gemedieerde reactie

Reactie had tekenen van een IgE-
GEMEDIEERDE REACTIE (type I)
Bijvoorbeeld:
•  anafylaxie
• angio-oedeem
•  larynxoedeem
• hypotensie
• urticaria
RISICO: 
•  risico op opnieuw optreden van
 ernsitige IgE-gemedieerde 
 reactie

ERNSTIGE VERTRAAGDE REACTIE
(type II, III of IV)
Bijvoorbeeld:
•  stevens-johnsonsyndroom (SJS)
• toxische epidermale necrolyse (TEN)
•  drug rash with eosinophilia and
 systemic symptoms (DRESS)
• hemolytische anemie
• serumziekte
RISICO: 
•  risico op opnieuw optreden van
 ernsitige reactie

BEHANDELOPTIES:
•  3e/4e generatie cefalosporine,
 carbapenem, aztreonam of
 niet bètalactamantibiotica
•  penicilline of 1e/2e generatie
 cefalosporine (met andere
 zijketen) met orale
 provocatietest

BEHANDELOPTIES:
• aztreonam of niet-bètalactam-
 antibiotica
•  3e/4e generatie cefalosporine,
 carbapenem met orale
 provocatietest

BEHANDELOPTIES:
•  aztreonam of niet-bètalactam-
 antibiotica

NIET ALLERGISCH
Reactie was een bijwerking of
symptoom van de onderliggende
aandoening.
Bijvoorbeeld:
• misselijkheid
• diarree
• hoofdpijn

BEHANDELOPTIES:
•  penicillines en overige bètalactam-
 antibiotica

Correctie/opschonen van het
patiëntdossier

Classificeer de reactie op basis van voorgeschiedenis, review van patiëntendosier en gesprek met patiënt
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Casuïstiek

In 2017 kregen ruim 300.000 Nederlanders fluorochinolo-
nen omdat ze een bacteriële infectie hadden. Behandeling 
met fluorochinolonen kan bij 0,01 tot 0,1% van de patiënten 
tendinitis en peesrupturen (vooral de achillespees) veroor-
zaken. Wanneer huisartsen een van deze middelen willen 
voorschrijven moeten ze daarom rekening houden met de 
risicofactoren voor het optreden van deze bijwerkingen. 
Mocht een patiënt last krijgen van tendinitis, dan is het 
belangrijk om te bedenken dat dit een mogelijke bijwerking 
van fluorochinolonen is en het geneesmiddel te staken om 
ernstiger gevolgen, zoals peesrupturen, te voorkomen.

FLUOROCHINOLONEN EN PEESKLACHTEN
Hoewel tendinitis en rupturen in alle spieren als bijwerking 
van fluorochinolonen kunnen optreden, betreft het in onge-
veer 95% van de gevallen de achillespees (circa de helft van de 
klachten doet zich bilateraal voor). Tendinitis en rupturen zien 
we ook in de pezen van de M. quadriceps, M. peroneus brevis 
en de rotatorenmanchet (‘rotatorcuff ’).1 
De symptomen zijn meestal acuut van aard en tendinitis 

treedt meestal voorafgaand aan een ruptuur op. Bij de helft 
van de patiënten ontstaat de achillespeesruptuur binnen een 
week na het starten met deze medicatie.1 Het risico op tendi-
nitis en rupturen lijkt niet hetzelfde te zijn voor alle fluoro-
chinolonen. Een onderzoek vindt een oddsratio (OR) voor 
het optreden van deze bijwerkingen van 28,4 (95%-BI 7,0 tot 
115,3) voor ofloxacine, gevolgd door norfloxacine (14,2; 95%-
BI 1,6 tot 128,6) en ciprofloxacine (3,6; 95%-BI 1,4 tot 9,1).2 
Aangezien levofloxacine de linksdraaiende vorm van ofloxa-
cine is, dat zowel een links- als rechtsdraaiende vorm bevat, 
is het aannemelijk dat het risico vergelijkbaar is met dat van 
ofloxacine.3 Ook lijken een hoge dosis en een lange behandel-
duur het risico op tendinitis te verhogen.3

MECHANISME
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe fluorochinolonen 
peesklachten veroorzaken en er bestaan meerdere theorieën. 
Fluorochinolonen zouden direct weefselschade van de pezen 
kunnen veroorzaken door necrose en apoptose. Een andere 
theorie is dat de weefselschade indirect ontstaat doordat er 
stoffen vrijkomen die de pezen kunnen beschadigen, zoals 
stikstofoxide en andere van zuurstof afgeleide stoffen. Fluor-
ochinolonen zouden niet alleen (in)directe schade van de 
pezen kunnen veroorzaken, maar ook de activiteit verhogen 
van de enzymen die collageen afbreken. Daarnaast is het ook 

Peesklachten bij gebruik van 
 fluorochinolonen
Linda Härmark

CASUS A
Een 76-jarige vrouw heeft een bacteriële infectie, waarvoor haar huis-
arts haar tweemaal daags 500 mg ciprofloxacine heeft voorgeschre-
ven. Twee dagen nadat ze met ciprofloxacine is begonnen, krijgt ze last 
van tendinitis en artralgie. Zes dagen later stopt ze met het middel en 
drie weken daarna begint het herstel. Mevrouw heeft reuma en gebruikt 
hiervoor prednisolon en leflunomide.

CASUS B
Een 72-jarige man krijgt de diagnose bacteriële otitis externa en gaat 
ofloxacine-oordruppels gebruiken. Vier dagen later wordt de behan-
deling voortgezet met ciprofloxacine, tweemaal daags 750 mg. Twee 
dagen nadat hij met de ciprofloxacine is begonnen, komt hij bij zijn 
huisarts met zwelling en pijn in de achillespees. Zijn huisarts denkt 
aan tendinitis en schrijft de patiënt inlegzolen en fysiotherapie voor. 
De patiënt maakt de ciprofloxacinekuur af (totale behandelduur: tien 
dagen). Twee maanden later komt de patiënt weer bij zijn huisarts en 
vertelt dat hij weliswaar minder last heeft van de pijn, maar dat de 
zwelling er nog steeds is. Een echo van de achillespees laat een ruptuur 
zien. De huisarts verwijst hem voor verdere behandeling door naar 
de orthopeed. Ten tijde van de tendinitis en ruptuur gebruikte hij ook 
metformine, gliclazide, hydrochloorthiazide, pravastatine, perindopril 
en insuline detemir.

 Foto: istock
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mogelijk dat ze de synthese van collageen verlagen. In beide 
gevallen leidt dit tot een verminderde aanmaak van collageen, 
het voornaamste bestanddeel van pezen.1,3-5 

RISICOFACTOREN
Uit een aantal onderzoeken blijkt dat een leeftijd boven de 
zestig jaar samenhangt met een verhoogd risico op tendinopa-
thie. Bij patiënten boven de tachtig is het risico op rupturen 
nog hoger dan voor patiënten tussen de zestig en 79 jaar.5 Een 
andere risicofactor voor het optreden van tendinopathie is het 
gelijktijdig gebruik van corticosteroïden, die de celproliferatie 
en collageenproductie remmen. Gelijktijdig gebruik van flu-
orochinolonen en glucocorticoïden veroorzaakt daarmee via 
verschillende mechanismen schade aan pezen. Waarom deze 
negatieve effecten elkaar versterken is nog niet duidelijk.1 De 
meeste onderzoeken richten zich op het systemisch gebruik 
van corticosteroïden, en niet specifiek op het lokaal gebruik 
ervan, zodat we dus geen uitspraak kunnen doen over de 
invloed van deze middelen.5 
Verder vormt een verminderde nierfunctie een risicofactor 
voor het ontstaan van peesklachten. Uit een onderzoek bleek 
dat patiënten met een creatinineklaring onder de 60 ml/min 
een verhoogd risico op peesklachten hadden.6 Ook ziekten als 
reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes, jicht, 
hyperparathyreoïdie, hyperlipidemie, gonorroe en syfilis han-
gen samen met een verhoogd risico op peesklachten bij het 
gebruik van fluorochinolonen.1,3-5

Voor bovenstaande informatie hebben we internationale lite-
ratuur geraadpleegd. We hebben geen volledige systematische 
review van alle beschikbare artikelen over fluorochinolonen 
en peesklachten gedaan.

BESCHOUWING 
Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot 22 maart 2019 in to-
taal 309 meldingen van tendinitis en 100 meldingen van pees-
rupturen bij gebruik van de verschillende fluorchinolonen.7 
Het is niet bekend in hoeverre de patiënten en huisartsen 
uit beide casussen op de hoogte waren van de risico’s op 
peesklachten en wisten wat ze moesten doen bij het optre-
den ervan. Duidelijk is wel dat beide patiënten niet direct 
zijn gestopt met het gebruik van de fluorochinolonen toen 
de bijwerking optrad. Het is ook niet bekend of de huisarts 
uit casus B de tendinitis herkende als mogelijke bijwerking 
van de ciprofloxacine. Omdat de patiënt naar de fysiothe-
rapeut is doorgestuurd, heeft de huisarts deze aandoening 
waarschijnlijk niet als bijwerking geduid. Daardoor kwam de 
patiënt later terug met een peesruptuur. De patiënt uit casus A 
gebruikt naast ciprofloxacine ook prednisolon, wat het risico 

op peesklachten verhoogt. Uit de casus blijkt niet duidelijk of 
de arts en apotheker dit risico bewust hebben geaccepteerd, of 
niet wisten dat de middelen beter niet samen gebruikt kunnen 
worden. Patiënt A is ook bekend met reuma, wat het risico op 
peesklachten eveneens verhoogt. 
In het najaar van 2018 heeft het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA) de veiligheid van de fluorochinolonen 
onder de loep genomen. Na een analyse van de beschikba-
re meldingen in de Europese Bijwerkingendatabank en de 
literatuur kwam het EMA met nieuwe aanbevelingen voor het 
gebruik van fluorochinolonen, voornamelijk vanwege ernstige, 
langdurige en mogelijk blijvende schade aan spieren, pezen en 
het zenuwstelsel.8

HOUD REKENING MET RISICOFACTOREN
Voor u als huisarts is het belangrijk om bij het voorschrijven 
van een fluorochinolon goed na te gaan of het middel echt 
geïndiceerd is of dat behandeling met een ander antibioti-
cum mogelijk is. Mocht u toch een fluorochinolon willen 
voorschrijven, dan is het belangrijk om rekening te houden 
met contra-indicaties voor het gebruik van deze middelen en 
mogelijke risicofactoren voor het optreden van peesklachten. 
Maak patiënten bij het voorschrijven duidelijk dat ze moeten 
stoppen zodra ze de eerste tekenen zien van een ernstige bij-
werking, zoals tendinitis en peesruptuur, spierpijn, spierzwak-
te, gewrichtspijn, gezwollen gewricht en/of loopstoornissen, 
en dat ze dan direct met u contact moeten opnemen.9 ■
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Casuïstiek

Fracturen van een of meerdere tenen komen regelmatig 
voor. Ze behoren tot de meest gediagnosticeerde fracturen 
van de onderste extremiteit in de huisartsenpraktijk. De in-
cidentie varieert van 14 tot 40 patiënten per 10.000 mensen 
per jaar, met een verhouding man:vrouw van 1,6:1. Fractu-
ren van digiti 2-5 komen vier keer meer voor dan die van de 
grote teen. Het vallen van een voorwerp op de tenen, stoten 
of een sport- of verkeersletsel zijn meestal de oorzaak van 
het letsel. In de meeste gevallen kan de huisarts de fractuur 
behandelen.

De oorzaken van teenfracturen zijn: een val van een voorwerp 
op de tenen (crushletsel), het stoten van de tenen, en een 
sport- of verkeersletsel (ergens met de voorvoet achter blijven 
haken). Een veelvoorkomende oorzaak voor het breken van de 
kleine teen is het ’s nachts in het donker stoten tegen een poot 
van het bed of een stoel. Soms is de oorzaak van de fractuur 
een hyperextensietrauma. Dit trauma leidt vaak tot een avul-
sie- of spiraalfractuur van een teen. Door eenzijdige overbelas-
ting kunnen stressfracturen optreden, vooral aan de mediale 
zijde van de proximale falanx van de grote teen. Predispone-
rend is de aanwezigheid van een hallux valgus. 
Bij kinderen loopt een teenfractuur vaak door de epifyse 
en veroorzaakt een zogeheten Salter-Harris epifysefractuur. 
Zoals geldt voor alle fracturen kunnen teenfracturen enkel-
voudig of comminutief, intra- of extra-articulair en gesloten 
of gecompliceerd zijn, al of niet met een doorbloedings- of 
innervatiestoornis. Typisch voor teen- en vingerfracturen 
is het al dan niet erbij betrokken zijn van de nagel. Dit kan 
zijn een totale losscheuring van het nagelbed (avulsie), een 
inscheuring, of het ontstaan van een subunguaal hematoom. 
Bij eindfalanxfracturen vormt een intacte harde teennagel een 

natuurlijke spalk voor de fractuurdelen. Soms is het trauma 
zo heftig dat partiële of totale amputatie van een of meerdere 
tenen opgetreden is.1

Negentig procent van de teenfracturen kunnen in de huisart-
senpraktijk behandeld worden met een eenvoudige tape-
bandage gedurende drie tot vier weken.2

INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES 
Het direct na het trauma optreden van pijn, zwelling en 
functio laesa zijn klassieke fractuursymptomen. Het lopen is 
direct sterk bemoeilijkt, vaak is alleen een hakloop mogelijk. 
Meestal is het dragen van gesloten schoenen onmogelijk. Aan-
vullend (röntgen)onderzoek is niet nodig. Onderscheidend 
van een contusie zijn bilaterale compressiepijn ter plaatse van 
de fractuur en asdrukpijn van de teen. Ook een afwijkende 
stand van een teen past bij een fractuur, maar er kan daar-
naast sprake zijn van een intra-articulaire luxatie of van een 
peesruptuur met secundaire deviatie en functio laesa. Bij een 
luxatie bestaat instabiliteit van het gewricht met positieve 
stresstest van een collaterale band, tenzij het een luxatie door 
een intra-articulaire avulsiefractuur betreft. Vraag altijd of er 
voor het trauma al een dwangstand of deformatie van deze 
teen of andere tenen bestond.3

Aan de plantaire zijde van het eerste metatarsofalangeale 
gewricht bevinden zich ingebed in de flexorpezen twee ossa 
sesamoidea, zelden ook onder de andere tenen. Zij kun-
nen geheel of gedeeltelijk geossificeerd zijn en blijven soms 
gespleten (bipartita) of zijn soms afwezig. De drukpijn bij een 
solitaire fractuur van een sesambeentje is lokaal ter plaatse van 
de plantaire zijde van het MTP-1-gewricht. Meestal betreft het 
echter een gecombineerd letsel. 
Indicaties voor specialistische verwijzing van teenfracturen 
zijn: gecompliceerde fracturen, niet te reponeren of redisloce-
rende fracturen, en een persisterend verminderde teendoor-
bloeding. Overweeg ook verwijzing bij (verdenking van) een 
fractuur van de hallux. De grote teen is belangrijk voor een 
goede voetafwikkeling. Vraag bij twijfel over de indicatie tot 
behandeling of over het resultaat van de uitgevoerde behande-
ling altijd specialistisch advies.1,4

VALKUILEN
Gecompliceerde fracturen, fracturen met een gelijktijdige 
luxatie, en fracturen van de hallux verdienen speciale aan-
dacht. Dit geldt ook voor fracturen bij kinderen vanwege de 
grote kans op betrokkenheid van de epifyse.1,5

Teenfracturen
William Kramer

CASUS
De 36-jarige heer De Vries komt hinkend uw spreekkamer binnen. Hij 
heeft vannacht zijn voet hard gestoten tegen het bed. Nu is de pijn 
ondraaglijk. Lopen is alleen mogelijk zonder schoen, door op de hak 
te steunen. Inspectie toont een naar buiten gerichte, gezwollen kleine 
teen. Er is asdrukpijn en bilaterale compressiepijn bij de proximale 
falanx. Onder Oberst geleidinsanaesthesie met lidocaïne 1% verricht 
u repositie door lengtetractie met behulp van een Chinese vinger. 
De stand van de teen is hierna stabiel. Met een buddy tape van een 
cohesief windsel fixeert u tenslotte de kleine teen aan de vierde teen. 
U adviseert om het verband drie weken te laten zitten, het alleen te 
vervangen als het loslaat, en een stevige sandaal te dragen.
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STAPSGEWIJZE BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING 
[FIGUUR 1-3]

 ∫ Informeer de patiënt over de aard van de behandeling. 
Zorg voor goed zicht op de te behandelen voet en voor 
een goede verlichting.

 ∫ Maak zo nodig de tenen schoon en droog.
 ∫ Wikkel eerst een op maat geknipte strook van het elas

tische windsel (alternatief: direct vanaf de rol) drie tot 
vier maal om de gebroken teen; geef hierbij lichte rek 
zodat het windsel stevig zit, maar voorkom snoeren.

 ∫ Wikkel vervolgens het restant één tot twee maal om de 
aanliggende teen; rek ook hierbij het windsel iets uit.

 ∫ Laat de patiënt (of een assistent) de andere tenen 
gespreid houden.

 ∫ Let goed op de positie van de nagel van de teen ten 
opzichte van de stand van de andere nagels om zo 
rotatie uit te sluiten.

 ∫ Beoordeel of de buddy tape niet te strak zit en er geen 
neurovasculaire verschijnselen optreden.

 ∫ Leg gelijktijdig de handeling goed uit, zodat de  patiënt 
later eventueel zelf de tape kan verwisselen.

 ∫ Indien een repositie noodzakelijk is: geef geleidings
anesthesie volgens Oberst. 

 ∫ Reponeer door lengtetractie van de gefractureerde 
teen en leg de buddy tape aan, zodanig dat de teen 
‘stabiel’ en ‘natuurlijk’ staat: normale stand van de 
nagel, normale asrichting en normale lengte.

 ∫ Een bruikbaar hulpmiddel voor het uitvoeren van de 
repositie is een Chinese vinger [figuur 4]. 

Figuur 4

Chinese vinger als hulpmiddel bij het aanleggen van een buddy tape

Figuur 1

Fractuur van de digitus 3

Figuur 2

Fractuur van de digitus 5

Figuur 3

Fractuur van de digitus 1
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BUDDY TAPE
Ongecompliceerde teenfracturen kunnen, al dan niet na repo-
sitie, goed met een buddy tape behandeld worden. Een buddy 
tape is een circulaire fixatie van de gefractureerde teen aan de 
aanliggende niet-gebroken teen, die als spalk functioneert. 
Aan zichzelf (cohesief) en niet aan de huid klevend, elastisch 
fixatiewindsel van vier centimeter breed is hiervoor het meest 
geschikt. Het windsel is (ook door de patiënt) gemakkelijk aan 
te brengen en wordt (in tegenstelling tot sporttape) vrijwel 
altijd goed verdragen. Pleistertape, bijvoorbeeld leukoplast, of 
sporttape, al dan niet als dakpantechniek aangebracht, is hier 
niet eerste keus wegens snel optredende maceratie van de huid 
onder de pleister (zeker bij vochtige tenen) met meer kans op 
disfunctie van de tape. Secundair is er een verhoogde kans op 
schimmelinfectie en bij een tape-, pleister- of zinkallergie kan 
pleister- of sporttape niet worden gebruikt. Het gebruik van een 
schoen met stevige zool geeft hierbij nog extra steun, terwijl een 
open schoen druk op de gefractureerde teen voorkomt.5,8

Een gesloten repositie van een geluxeerde teen kan goed ver-
richt worden onder geleidingsanesthesie volgens Oberst. Om 
bij de repositie tractie op de teen te kunnen blijven uitoefenen 
tijdens het aanleggen van de buddy tape, is een zogeheten 
Chinese vinger een praktisch hulpmiddel. Dit is een kunststof 
netje, oorspronkelijk gemaakt van bamboevezels [figuur 1]. 
Na repositie sluit het normaal in lijn staan van de teennagel 
een rotatiestand uit. Deviatie mag niet aanwezig zijn.1,6

COMPLICATIES 
Complicaties van teenfracturen zijn: een non-union of delay-
ed-union. Dit uit zich in persisterende pijn met verstoring van 
de voetbelasting of loopstoornis, ondanks een zorgvuldig uitge-
voerde immobilisatie. Andere complicaties zijn: een afwijking 
van de stand van de teen met deviatie, overkruising of rotatie, 
een later optredende osteomyelitis of een manifeste artrosis.

NAZORG
Tromboseprofylaxe is niet geïndiceerd, mits de patiënt 
voldoende mobiel is. Adviseer pijnstillers naar behoefte en 
bespreek de wijze van mobilisatie door hakloop of onbelast 
lopen met krukken. Instrueer op het ontstaan van wondjes, 
vooral bij patiënten met diabetes mellitus. Laat de patiënt 
de tape zo nodig verwisselen indien deze voortijdig loslaat. 
Controle is alleen nodig bij een afwijkend beloop, zoals per-
sisterende pijn. In totaal moet de tape drie weken (grote teen 
vier weken) blijven zitten. Hierna kan deze verwijderd worden 
indien er geen fractuursymptomen meer bestaan.7,8 ■
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de uitgever.

MATERIALEN
 ∫ Rol elastisch cohesief (aan zichzelf klevend) windsel 

4 cm breed
 ∫ Materiaal voor anesthesie volgens Oberst (optioneel)
 ∫ Chinese vinger (optioneel)
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Kennistoets

Penicillineallergie en  
eerstekeusantibiotica

1. Van der Elst beschrijft hoe de huisarts 
met penicillineallergie geconfron-
teerd wordt. Wat is volgens haar het 
centrale probleem in de eerste lijn?
a. De morbiditeit als gevolg van 

penicillineallergie.
b. De overrapportage van penicilli-

neallergie door de patiënt.
c. Het voorschrijfgedrag van huis-

artsen.

2. Een taak van de huisarts is bijwerkin-
gen van allergische reacties onder-
scheiden. Bij hoeveel procent van 
de gemelde penicillineallergieën is 
volgens Van der Elst uiteindelijk geen 
sprake van allergie en wordt penicilli-
ne onterecht vermeden?
a. > 90%
b. > 75%
c. > 50%

3. Bètalactam-antibiotica zijn de eerste 
keus behandeling bij veel verschillen-
de soorten infecties. Tot de bètalac-
tamantibiotica behoren de penicilli-
nes (onder andere amoxicilline) en 
de carbapenems (zoals meropenem). 
Welke groep antibiotica hoort nog 
meer tot de bètalactamantibiotica?
a. Cefalosporines (onder andere 

ceftriaxon)
b. Chinolonen (onder andere cipro-

floxacin)
c. Macroliden (onder andere erytro-

mycine)

4. Kruisallergieën treden op tussen 
bètalactam-antibiotica onderling. 
Als de kruisallergie optreedt tegen de 
overeenkomende bètalactamring, kan 
geen enkel middel uit die groep meer 
worden voorgeschreven. Welke rol 
speelt de bètalactamring bij kruisal-
lergie tussen bètalactam-antibiotica?

a. Geen rol, kruisreacties tegen de 
bètalactamring komen niet voor.

b. Onbelangrijke rol, het overgrote 
deel van de kruisreacties is gericht 
tegen de zijketen in het molecuul.

c. Belangrijke rol, het overgrote deel 
van de kruisreacties zijn gericht 
tegen de bètalactamring.

5. Een IgE-gemedieerde allergie kan 
worden aangetoond met huidtesten. 
In het ziekenhuis worden  testen 
aan het bed afgenomen om te kijken 
of toediening van penicilline veilig 
is. Wat is volgens Van der Elst de 
bijdrage van deze ‘point of care’-me-
tingen?
a. Negatief, na testuitslag blijft toe-

diening van bètalactamantibiotica 
te gevaarlijk.

b. Positief, na testuitslag kunnen 
meer patiënten behandeld worden 
met bètalactamantibiotica.

6. Als de huisarts amoxicilline wil 
voorschrijven vanwege een pneumo-
nie, meldt de patiënt dat hij in het 
verleden allergisch heeft gereageerd 
op penicilline. Wat raadt Van der 
Elst in dit geval aan om als eerste te 
doen?
a. Allergie noteren in medisch 

dossier.
b. Alternatief antibioticum voor-

schrijven.
c. Klachten uit het verleden uitvra-

gen.
d. Verwijzen naar allergoloog voor 

huidtesten.

7. De heer Bijl is 36 jaar en heeft vijftien 
jaar geleden een ernstige allergische 
reactie op penicilline gehad. De 
penicilline huidtest bij de allergoloog 
was negatief. De huisarts overweegt 

weer penicilline voor te schrijven aan 
de heer Bijl. Wat is het aangewezen 
beleid?
a. Penicilline zonder restricties voor-

schrijven.
b. Eerste proefdosering in de huisart-

senpraktijk.
c. Eerst proefdosering in het zieken-

huis.

8. Penicillinetoediening kan verschil-
lende reacties geven, afhankelijk van 
de patiënt. In welke situatie is het niet 
meer veilig om penicilline (en andere 
bètalactamantibiotica) nog voor te 
schrijven?
a. Bij optreden van exantheem na 

toediening penicilline bij de ziekte 
van Pfeiffer.

b. Bij optreden van diarree na toedie-
ning penicilline bij pneumonie.

c. Bij optreden van maculopapuleus 
exantheem, vier dagen na start 
penicilline.

d. Bij optreden van oedeem in het 
gelaat na toediening penicilline.

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

LITERATUUR
Van der Elst K, Middel A, Van Vonderen M, 
Kampschreur L, Vodegel R, et al. Onnodig 
vermijden eerstekeusantibiotica bij penicilli-
neallergie. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/
s12445-019-0390-6.
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Uw diagnose

Een 20-jarige jongen met cosmetisch storende, vast aanvoe-
lende bulten op de schouders en bovenrug meldt zich bij 
de huisarts. Enkele van de huidafwijkingen zijn pijnlijk. De 
voorgeschiedenis vermeldt acne. De patiënt gebruikt geen 
medicatie. Wat is uw diagnose? 
a. Keloïd
b. Hypertrofisch litteken
c. Acne conglobata
d. Furunculosis

➤  Het antwoord leest u op pagina 62 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Bulten op schouders en 
rug’). Fo
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Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose. Maak er een 
goede en scherpe foto van (of meerdere), liefst staand  (minimaal 
300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke diagnose.  

Mail uw bijdrage naar redactie@nhg.org onder vermelding van 
‘Uw diagnose’.

Bulten op schouders en rug

HEERT DOKTERPRIJS
Bij het uitreiken van de Heert Dokterprijs aan Luc Gidding 
vertelde jurylid Loes Meijer dat de jury onder de indruk was 
van zijn werkwijze. Eerst uitgebreid onderzoek, vervolgens 
gesprekken in focusgroepen, verzameling van alle informatie 
en de ontwikkeling van het instrument PsyScan. Bijzonder is 
dat het instrument samen met patiënten en zorgverleners is 
ontwikkeld.
De andere genomineerden voor de Heert Dokterprijs 2019 
waren Eefje de Bont, et al. met ‘Een boekje brengt verbetering’ 
en Désiree Dorleijn, et al. met ‘Corticosteroïdinjectie versus 
placebo bij heupartrose’.

CASUÏSTIEKPRIJS
Uit de handen van H&W-hoofdredacteur Ivo Smeele ontving 
Sicco Steenhuisen de Casuïstiekprijs voor zijn artikel over wel-
ke specifieke consultvaardigheden huisartsen nodig hebben bij 
zorgmijders. “Een onderwerp waar huisartsen in de dagelijkse 
praktijk vaak niet goed raad mee weten, dat nauw aansluit bij 
het thema complexe zorg, waar weinig literatuur over is en 
dat goed en toegankelijk is opgeschreven”, was het oordeel van 
de jury. Smeele riep op om bijzondere casus uit de praktijk 
naar H&W te sturen, zodat alle lezers van de opgedane kennis 
kunnen profiteren.
Voor de Casuïstiekprijs waren de andere genomineerden Erik 
van Gijssel met ‘Let op kinderen van ouders met psychische 
problemen’ en Suzanne Bakker, et al. met ‘Lokale behandeling 
van neuropatische pijn bij diabetes’.

Artikelen ‘consultvaardigheden bij zorgmijders’ en ‘hulp-
middel bij psychische klachten’ krijgen H&W-prijzen
Tijdens het NHG-congres in november werden de Heert Dokterprijs  en de Casuïstiekprijs van Huisarts en Wetenschap 
uitgereikt. Het artikel ‘Specifieke consultvaardigheden bij zorgmijders’ van Sicco Steenhuisen won de Casuïstiekprijs voor 
het beste casuïstiekartikel van afgelopen jaar. Het artikel ‘PsyScan: effectief hulpmiddel bij psychische klachten’ van Luc 
Gidding kreeg de Heert Dokterprijs voor het beste onderzoeksartikel.
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NHG richtlijn

De NHG-Standaard Stabiele angina pectoris is herzien. Het 
inspannings-ecg wordt niet meer aanbevolen voor de diag-
nostiek van angina pectoris. Ook zijn het medicamenteuze 
beleid en het verwijsbeleid aangepast. 

ONDERSCHEID SYNDROOM-/ZIEKTEDIAGNOSE 
De term angina pectoris wordt op twee niveaus gebruikt. 
De huisarts gebruikt deze term vaak als syndroomdiagnose, 
waarbij hij de term angina pectoris, zeker in de initiële fase, 
gebruikt als beschrijving van de symptomen. De cardioloog 
gebruikt het vaak als ziektediagnose met als definitie pijn op 
de borst ten gevolge van ischemie door klinische relevant co-
ronairlijden, door obstructie van epicardiale coronairarteriën, 
microvasculair coronairlijden of spasme van de coronairarte-
riën.

BELANG ANAMNESE
De anamnese is het belangrijkste instrument voor het stellen 
van de syndroomdiagnose angina pectoris (AP). Het is van 
belang om een onderscheid te maken tussen klachten die 
passen bij angina pectoris (die nadere cardiologische analyse 
verdienen) en aspecifieke thoracale klachten (waarvoor geen 
cardiologische diagnostiek hoeft plaats te vinden). 
De patiënt met AP klaagt meestal over een onaangenaam, niet 
scherp omschreven, retrosternaal gelokaliseerd, drukkend 
gevoel op de borst dat vooral optreedt bij inspanning, emotie 
en/of overgang van warmte naar koude. Dit gevoel wordt ook 
wel omschreven als een pijnlijk, beklemmend, drukkend, 
benauwd of samensnoerend gevoel. Soms staat niet de pijn 
voorop: ouderen en patiënten met diabetes klagen vaak over 
dyspneu of een vermoeid gevoel bij inspanning als uiting van 
AP.  
De klachten verdwijnen binnen 15 minuten na het wegnemen 
van de uitlokkende factor (meestal duren de klachten slechts 
enkele minuten) of binnen enkele minuten na het toedienen 
van een nitraat onder de tong.
Bij stabiele angina pectoris (SAP) treedt het klachtenpatroon 
bij herhaling op, bij ongeveer dezelfde mate van inspanning of 
bij dezelfde uitlokkende factor; er bestaat geen of een geringe 
neiging tot progressie van de klachten (er kan jarenlang sprake 
zijn van een onveranderd beloop). Hiermee onderscheidt SAP 
zich van het acuut coronair syndroom (ACS), waartoe zowel 
instabiele angina pectoris als het myocardinfarct behoort (zie 
NHG-Standaard Acuut coronair syndroom).

INSPANNINGS-ECG 
Het inspannings-ecg wordt niet meer aanbevolen in de eerste 
lijn voor het stellen dan wel uitsluiten van de diagnose AP. De 
testeigenschappen van het inspannings-ecg voor het stellen 
dan wel uitsluiten van de diagnose AP zijn zeer matig. Er zijn 
bovendien nieuwe, betrouwbaardere, niet-invasieve diagnosti-
sche testen beschikbaar gekomen in de tweede lijn. Ook in de 
tweede lijn wordt het inspannings-ecg niet meer aanbevolen 
voor de diagnostiek van AP. 

VERWIJSBELEID 
Bij een vermoeden van SAP wordt de patiënt (met zowel 
atypische als typische AP) verwezen naar de cardioloog voor 
diagnostiek en het identificeren van hoogrisicopatiënten.
Om de ziektediagnose SAP te kunnen stellen is aanvullende 
diagnostiek vereist. De voorkeur gaat uit naar niet-invasieve 
diagnostiek. De cardioloog heeft de keus uit een anatomische 
test (bijvoorbeeld een CT-coronaire angiografie) of een ische-
miedetectietest (stresstest). De keuze van de test is afhankelijk 
van het klinisch beeld, de kans op klinisch relevante coronair-
sclerose en de expertise van de cardioloog. 

HOOGRISICOPATIËNTEN
Een klein gedeelte van de patiënten met de ziektediagnose 
SAP heeft een hoger risico op cardiale sterfte (> 3% per jaar) 
dan de gemiddelde populatie. Deze hoogrisicopatiënten heb-

Herziening NHG-Standaard Stabiele angina pectoris
Masja Loogman, Maureen van den Donk, Margriet Bouma

 Foto: Hollandse Hoogte

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard 
Stabiele angina pectoris op https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/
stabiele-angina-pectoris.
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ben een groot gebied van myocardischemie, door bijvoorbeeld 
een hoofdstamstenose of door drievatscoronairlijden. Deze 
groep komt in aanmerking voor een interventie zoals PCI/
CABG, omdat antiangineuze medicatie vaak onvoldoende 
effect heeft. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een dergelijke 
invasieve behandeling een positief effect heeft op overleving. 
De hoogrisicopatiënten in de NHG-Standaard Stabiele angina 
pectoris zijn andere patiënten dan patiënten met een hoog 
cardiovasculair risico (zoals benoemd in de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement).

MEDICAMENTEUZE BEHANDELING 
De behandeling van patiënten met SAP in de eerste lijn 
bestaat uit een aanvalsbehandeling met kortwerkend nitraat 
en onderhoudsbehandeling ter vermindering van de klachten 
met een bètablokker en/of calciumantagonist uit de groep 
dihydropyridinen. Bij contra-indicaties of bijwerkingen voor 
deze medicatie is een langwerkend nitraat of een ander type 
calciumantagonist (diltiazem) een alternatief. Patiënten met 
SAP krijgen tevens medicatie ter cardiovasculaire preventie. 

BELEID ASPECIFIEKE THORACALE KLACHTEN
Patiënten met aspecifieke thoracale klachten hoeven volgens 
de standaard niet naar de cardioloog verwezen te worden. Een 
verwijzing naar de cardioloog is enkel zinvol indien de huis-
arts een relatie vermoedt tussen de klachten en ischemie door 

klinisch relevante coronairsclerose (zoals bij AP-klachten). 
Indien er bij patiënten met aspecifieke thoracale klachten aan-
wijzingen zijn voor andere cardiale pathologie, dan worden zij 
daarvoor eventueel wel naar de cardioloog verwezen. Bij pati-
enten met aspecifieke thoracale klachten is het zinvol om een 
inschatting te maken van het cardiovasculair risico, conform 
de NHG-Standaard CVRM. Bij een verhoogd cardiovasculair 
risico wordt behandeld conform het beleid in deze standaard.

LTA STABIELE ANGINA PECTORIS
Een werkgroep bestaand uit huisartsen en cardiologen 
(afgevaardigden uit de werkgroep van de NHG-Standaard 
SAP en afgevaardigden namens de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVVC)) ontwikkelt, in aansluiting op deze 
NHG-Standaard, een LTA SAP, die begin 2020 gepubliceerd 
wordt. Hierin zijn de samenwerkingsafspraken tussen de huis-
artsen en cardiologen verder uitgewerkt. ■

Loogman MCM, Van den Donk M, Bouma M. Herziening NHG-Standaard 
Stabiele angina pectoris. Huisarts Wet 2020;63(1);54-5. DOI:10.1007/
s12445-019-0396-0.

De NHG-werkgroep Stabiele angina pectoris bestond uit (op alfabe-
tische volgorde): Bouma M, De Grooth GJ, De Vries H, Loogman MCM, 
Rutten FH, Van Casteren BCAM, Van den Donk M.

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

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

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

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W
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Casuïstiek

Erysipeloïd na contact met  

geïnfecteerd pluimvee

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

Erysipeloïd, ook wel visroos of vlekziekte genaamd, is 

zeldzaam, maar komt als beroepsziekte nog steeds voor. De 

oorzaak van deze aandoening is de bacterie Erysipelothrix 

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

tielen en vissen. Huisartsen zullen het ziektebeeld moeten 

herkennen, gezien het belang van tijdige behandeling.

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

pelothrix rhusiopathiae-besmette leghennen en kalkoenen vier 

mensen besmet geraakt. Daarnaast is er een persoon geïn-

fecteerd op een bedrijf tijdens het verwijderen van de dode 

dieren uit de stal. Omdat erysipeloïd minder vaak voorkomt 

door technologische verbeteringen van het slacht- en verwer-

kingsproces, komen huisartsen er tegenwoordig nauwelijks 

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

visroos of vlekziekte. Medewerkers van de sectiezaal van de 

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) stellen de laatste tien 

jaar in toenemende mate de diagnose vlekziekte bij leghennen. 

Kennis over het klinisch beeld van deze sporadisch voorko-

mende en de belangrijkste zoönotische bronnen kan een juiste 

herkenning versnellen. Deze klinische les beschrijft een van de 

patiënten.

BESCHOUWING

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

len bekend van mensen die besmet zijn geraakt na contact 

met geïnfecteerd pluimvee. Uit de casussen blijkt dat erysi-

peloïd als beroepsziekte nog steeds voorkomt. De betreffende 

patiënten kwamen met de veterinaire bevindingen, waaronder 

een bevestiging van de diagnose bij de dieren door middel van 

bacteriologie, en ‘vlekziekte’ als waarschijnlijkheidsdiagnose 

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

worden geconfronteerd, gezien het beperkte voorkomen door 

technologische verbeteringen van het slacht- en verwerking-

sproces, vaccinatie en de lagere incidentie van vlekziekte bij 

varkens en pluimvee. Daardoor zullen maar weinig huisartsen 

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

matige risicoblootstelling aan dieren staan erysipelas, cellulitis 

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

zondheidsdienst voor Dieren (GD) besmet zijn geraakt is een 

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

adviseur van de GD. 

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

lerende, facultatief anaerobe grampositieve bacterie Erysipelo-

thrix rhusiopathiae. Deze bacterie kan worden geïsoleerd uit 

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

in grond en water dat door geïnfecteerde dieren is besmet. 

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

slachthuis of de visverwerkende industrie, en bij veehouders 

en dierenartsen.

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

trée, zoals een bestaande wond of een traumatische penetratie 

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

Figuur 1

Scherp omschreven ontsteking van de duim

Figuur 2

Ontstoken lymfevaten ten gevolge van de ontsteking van de duim
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Casuïstiek

Monsters in de nacht: bedwantsen

Pim Keurlings

Wereldwijd stijgt de incidentie van beten door bedwantsen. 

Deze toename komt door een stijgende resistentie van de 

insecten tegen bestrijdingsmiddelen en een grotere ver-

spreiding door toenemend internationaal reisverkeer. De 

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

ten leiden tot jeukende erythemateuze of urticariële papels, 

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

moet men een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf inschakelen.

De bedwants is een 5 millimeter grote parasiet met zes 

pootjes, die lijkt op een appelpitje. Bedwantsen voeden zich 

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

houden ze zich overdag schuil in naden en kieren, achter 

plinten en in stopcontacten. Overal waar een creditcard tussen 

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

den bedwantsen hun weg naar de mens, aangetrokken door 

CO
2 (uitademingslucht), lichaamswarmte en geurstoffen. Ze 

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

steeksnuit voeden ze zich meerdere malen per week geduren-

de vijf tot tien minuten met bloed. Aangezien de bedwants 

eerst verdovend speeksel inspuit, voelt het slachtoffer niets 

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

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

staan klachten. Jeukende erythemateuze of urticariële papels 

komen vooral voor op de favoriete locaties van de bedwants: 

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

terde rangschikking, doordat de bedwants al lopend op de 

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

bulten lijken, maar in tegenstelling tot muggenbulten komen 

bedwantsbeten vooral voor op de door dekens bedekte huid. 

Verder staan in de differentiële diagnose: scabiës, geneesmid-

delreactie, voedselallergie, urticaria, Staphylococcus aureus-in-

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

toenemend reisverkeer en een stijging in de resistentie van het 

insect tegen insecticiden.5 Verstopt in koffers of kledingnaden 

worden bedwantsen in huis geïntroduceerd. Omdat ze ander-

half jaar kunnen overleven zonder bloedmaaltijd, is volledige 

bestrijding essentieel. Hiervoor kan het beste via gemeente 

of GGD een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf worden inge-

schakeld.6 Men moet diverse maatregelen nemen: textiel heet 

wassen, kieren dichten en alle bedwantsen met een bestrij-

dingsmiddel verdelgen. Als patiënten zelf met insecticiden aan 

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

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

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

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

Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/

April_2013/Inhoud_24_04/Bedwantsen_terug_van_weggeweest.

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

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

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

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

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

over ledematen, buik en borst diverse krabeffecten en erythemateu-

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

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

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

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

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

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

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

ken van bedwantsen. De patiënt en zijn zus krijgen hydrocortisoncrème 

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

Bovenbeen van de patiënt met diverse bedwantsbeten: lineair  

en in clusters gerangschikte erythemateuze papels

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

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

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: 

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

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

In december las ik in H&W in het artikel ‘Pijnbestrijding 
bij kinderen met otitis media acuta’ van Rick van Uum en 
collega's over de toepassing van ibuprofen als toevoeging aan 
paracetamol bij otitis media acuta. Dit suggereert een combi-
natie van paracetamol èn ibuprofen. Dat is nieuw voor mij.
De formulering in de NHG-Standaard Otitis media acuta bij 
kinderen luidt: ‘Eerste keus is paracetamol, bij onvoldoende 
resultaat mag paracetamol vervangen worden door ibupro-
fen bij kinderen ouder dan 1 jaar’. Deze interpreteerde ik 
altijd als: stop paracetamol, start ibuprofen, wat ik overigens 
vreemd vond. Misschien kan het NHG de formulering in de 
standaard aanpassen om nog meer huisartsen de combinatie te 
laten voorschrijven. ■

Hilde Heuts-Hakvoort

Reactie pijnbestrijding bij kinderen met otitis media 
acuta

DE AUTEURS: VOLG HUIDIGE NHG-STANDAARD
In het beschreven kwalitatieve onderzoek bleek de toepassing 
van ibuprofen voor veel huisartsen nieuw, zowel op zichzelf 
staand als toegevoegd aan paracetamol.
Uw interpretatie van de formulering in de huidige NHG-Stan-
daard is correct, deze adviseert inderdaad paracetamol te ver-
vangen door ibuprofen bij kinderen ouder dan 1 jaar. Dit advies is 
gebaseerd op slechts één trial waarin paracetamol en ibuprofen 
– als toevoeging aan antibiotica – bij 219 kinderen met otitis 
media acuta een vergelijkbaar effect hadden met een reductie 
van oorpijn na 48 uur ten opzichte van placebo (number needed 
to benefit 7 respectievelijk 6). Over de toegevoegde waarde van 
ibuprofen bovenop paracetamol bij kinderen met otitis media 
acuta is nog geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar.
De resultaten in ons artikel zijn gebaseerd op een kwalitatief on-
derzoek. Dit is uitgevoerd onder huisartsen die deelnamen aan 
een clustergerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van 

een onderwijsinterventie over pijnbestrijding bij kinderen met 
oorpijn door otitis media acuta ten opzichte van gebruikelijke 
zorg. De interventie leerde huisartsen paracetamol in voldoen-
de hoge dosering (op basis van lichaamsgewicht van het kind) 
én ibuprofen (indien paracetamol alleen onvoldoende pijnstil-
lend effect sorteerde) expliciet voor te laten schrijven. De (nog 
ongepubliceerde) resultaten van dit onderzoek laten zien dat 
de onderwijsinterventie er weliswaar toe leidde dat kinderen uit 
de interventiegroep meer pijnstilling toegediend kregen (vooral 
ibuprofen), maar dat dit geen effect had op de ernst en het 
beloop van de oorpijn. Op basis hiervan lijkt er geen plaats voor 
(routinematige) toevoeging van ibuprofen aan paracetamol bij 
deze kinderen. Derhalve is ons advies om de huidige NHG-Stan-
daard Otitis media acuta bij kinderen te volgen.

Namens de auteurs, 
Dr. Rick van Uum, arts-onderzoeker

1
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Onderzoek

Inleiding Oorpijn is een veelvoorkomend symptoom van otitis media acuta (OMA) en staat centraal in de ziekte

beleving van kinderen en hun ouders. In de praktijk blijken (huis)artsen niet altijd duidelijke adviezen 

over pijnstilling te geven, en zijn ouders bovendien terughoudend in het doseren van pijnmedicatie. Het 

is onduidelijk welke rol de ideeën van huisartsen en ouders over pijnbestrijding bij kinderen met OMA 

hierin spelen.

Methode Parallel aan een clustergerandomiseerd onderzoek naar een scholing voor huisartsen, gericht op het 

verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen met OMA, voerden wij twee kwalitatieve interviewonderzoe

ken uit om deze ideeën exploreren.
Resultaten Huisartsen gaven aan dat OMA een pijnlijke aandoening is en ouders hadden moeite om bij hun zieke 

kind symptomen van OMA te herkennen. Ze consulteerden de huisarts voor een diagnose en advies over 

behandelopties. Volgens huisartsen bood de scholing handvatten om het gebruik van pijnmedicatie 

meer te onderzoeken en specifieker te adviseren. Ouders waardeerden dit advies en accepteerden een 

beleid zonder antibiotica, mits de huisarts helder uiteenzette waarom deze niet nodig waren. Ouders 

zeiden bij toekomstige ziekteepisoden van hun kind toch opnieuw een beroep op de huisarts te zullen 

doen ter bevestiging van de diagnose, ongeacht het effect van pijnmedicatie.
Conclusie Onder huisartsen en ouders is er draagvlak én ruimte voor het verbeteren van pijnbestrijding bij kinde

ren met OMA. Huisartsen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door de aanpak van pijn explicieter 

met de ouders te bespreken.

INLEIDING
Oorpijn is een veelvoorkomend symptoom van otitis 
media acuta (OMA) en staat centraal in de ziektebeleving 
van kinderen met OMA en hun ouders.1 Internationale 
behandelrichtlijnen adviseren daarom goede pijnstilling 
voor alle kinderen met OMA, gedoseerd naar gewicht of 
leeftijd.2-4 Paracetamol is het medicijn van eerste keuze; bij 
onvoldoende verlichting kan ibuprofen gegeven worden 
in plaats van, of als toevoeging op, paracetamol. 

In de praktijk blijken (huis)artsen echter niet altijd dui-
delijke adviezen over pijnstilling te geven.5-7 Ouders zijn 
bovendien vaak terughoudend in het doseren van pijnme-
dicatie.8,9 Hierdoor kunnen kinderen met OMA onnodig 
oorpijn houden, wat ertoe kan leiden dat ouders opnieuw 
op consult komen en huisartsen meer antibioticavoorschrif-
ten uitschrijven. De mechanismen die deze dagelijkse prak-
tijk in stand houden zijn tot nu toe niet onderzocht en er is 
weinig onderzoek gedaan naar de ideeën van huisartsen en 
ouders over pijnbestrijding bij kinderen met OMA.Wij ontwikkelden een scholing voor huisartsen die gericht 

is op het verbeteren van pijnbestrijding bij kinderen 
met OMA, en analyseerden de effectiviteit hiervan in 
een clustergerandomiseerd onderzoek.10 Parallel aan dit 
onderzoek voerden wij twee kwalitatieve interviewonder-
zoeken uit om de ideeën van huisartsen en ouders over 
pijnbestrijding bij kinderen met OMA te exploreren, en 
om te kijken welke mechanismen bijdragen aan de impact 
van de interventie.11

Pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acutaRick van Uum, Roderick Venekamp, Anne Schilder, Roger Damoiseaux en Sibyl Anthierens

Dit artikel is een bewerkte versie van drie reeds verschenen artikelen: Van 

Uum RT, Venekamp RP, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ, Anthierens S. Pain 

management in acute otitis media: a qualitative study of parents’ views and ex

pectations. BMC Fam Pract 2019;20:18. Van Uum RT, Sjoukes A, Venekamp RP, 

Schilder AGM, De Groot E, Damoiseaux RAMJ, Anthierens S. Pain management 

in acute otitis media: a qualitative study exploring GPs’ views and expectations 

parallel to a trial of an educational intervention. BJGP Open 2018;2:bjgpo

pen18X101620. En: Van Uum RT, Venekamp RP, Schilder AGM, Damoiseaux 

RAMJ, Anthierens A. Pijnbestrijding bij kinderen met een otitis media acuta: 

percepties van huisartsen en ouders. Huisarts Nu 2019;48:103.

Sinds twee weken heb ik een co-assistent. Hij is midden 
20. Als opleider keek ik mee terwijl hij voor de eerste keer 
zelfstandig het gesprek deed. Het betrof een vrouw van 33 
jaar die met haar man was gekomen voor spiraalverwijdering. 
Ze willen proberen een kind te krijgen. “Heeft u verder nog 
klachten?”, vraagt de co. “Nou, ik ben wel een beetje zenuw-
achtig”, zegt de vrouw. De co typt, kijkt even naar het scherm 
en dan weer naar haar. “Waar bent u zenuwachtig voor?” 
“Nou ja, het plaatsen was destijds best pijnlijk, en daarbij, als 
ie er straks uit is dan volgt er dus wellicht een zwangerschap 

en een kind!”. “Waarop de co antwoordt: “Mijn ervaring is dat 
het best meevalt.” 
Vanaf mijn kruk in de hoek proest ik van binnen en heb een 
blik van verstandhouding met de patiënte.
Aan het einde van het chaotische, drukke vrijdagspreekuur 
evalueer ik nog even met hem. Hij vond het de leukste dag tot 
nu toe. ■

Luit van Velzen

Intermezzo

Vanuit mijn ervaring als man
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Nieuws

Het belang van advance care planning bij dementie is groot, 
mede gezien het verlies van de wilsbekwaamheid in de loop 
van de tijd. Er is echter nog veel onduidelijk over advance 
care planning bij dementie in de huisartsenpraktijk. Nieuw 
onderzoek moet helderheid brengen.

Advance care planning (ACP), ook wel proactieve zorg-
planning genoemd, is een continu en dynamisch proces van 
gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar 
nu en in de toekomst bij past.1,2 ACP heeft een aantal voorde-
len.3,4,5  In verpleeghuizen leidt ACP tot minder ziekenhuis-
opnames en een betere overeenkomst tussen de wensen en de 
zorg van mensen met dementie rondom het levenseinde.4 In 
een intensive care setting kan ACP bovendien morele stress 
van zorgverleners verminderen bij het stopzetten van een be-
handeling.6 Over de effecten van ACP bij mensen met demen-
tie in de eerste lijn is tot op heden echter weinig bekend.5 Wel 
geeft recent onderzoek inzicht in bevorderende factoren, zoals 
vroeg starten van ACP en een vertrouwde, open relatie met de 
huisarts.7,8 Ook zijn er factoren die ACP kunnen bemoeilijken, 
zoals zorg over het wegnemen van hoop. 
In het CONT-END onderzoek van de afdeling Public Health 
en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC worden twee 
vormen van ACP onderzocht: één gericht op het maken van 
specifieke afspraken over zorg en behandeling en één gericht 
op ziekte-acceptatie en het stellen van globale zorgdoelen. 

Deelnemende huisartsen worden ingedeeld in een van de 
twee interventiegroepen of in de controlegroep. De huisartsen 
en praktijkondersteuners in de interventiegroepen krijgen 
training van acteurs van het HoutenBeenTheater. De belang-
rijkste uitkomstmaten zijn welbevinden van de persoon met 
dementie en twijfel over beslissingen bij de naasten. De eerste 
resultaten verwachten we in 2022. ■
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1. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017.
2. Guldemond F, Ott B, Wind A. Toolkit Advance Care Planning 

mbt het levenseinde. Landelijke Adviesgroep EerstelijnsGenees-
kunde voor Ouderen, 2017.

3. Van Soest-Poortvliet MC, Van der Steen JT, Gutschow G, Deliens 
L, Onwuteaka-Philipsen BD, De Vet HC, et al. Advance care 
planning in nursing home patients with dementia: a qualitative 
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Kijk voor de volledige literatuurlijst bij dit artikel op www.henw.org.

Nieuw onderzoek advance care planning dementie 
Bahar Azizi

Advance care planning leidt in verpleeghuizen tot minder ziekenhuisopnames.  Foto: Hollandse Hoogte

Azizi B. Nieuw onderzoek advance care planning dementie. Huisarts Wet 
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LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: B. Azizi, psy-
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Nieuws

Bij een risicoschatting voor cardiovasculaire ziekten wordt 
het lipidenprofiel bepaald. Dat gebeurt ook bij follow-up 
van patiënten die lipideverlagende therapie krijgen.  Eerder 
moest dit nuchter. Volgens de in mei 2019 vernieuwde 
CVRM-richtlijn is ook een niet nuchter lipidenprofiel bruik-
baar. Bij het niet nuchter bepalen van het lipidenprofiel kan 
er een geringe onderschatting van het LDL-C plaatsvinden. 
Hierdoor kunnen mogelijk bij 10% van de patiënten onjuiste 
behandelbeslissingen worden genomen.

Tot voor kort maten we het lipidenprofiel standaard na mini-
maal acht uur nuchterheid. De  vernieuwde CVRM-richtlijn 
geeft aan dat ook een niet nuchter lipidenprofiel bruikbaar is.1 
De vraag is of niet nuchtere bloedafname net zo bruikbaar is 
als de nuchtere bloedafname voor het initiëren, voortzetten of 
stoppen van de lipideverlagende therapie. 

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
In maart 2019 doorzochten wij Pubmed met de volgende 
zoekterm: (“Lipids”[Mesh] OR “lipid”[text] OR “lipid pro-
file”[text] OR “Cholesterol”[Mesh] OR “cholesterol”[text]) 

AND (“Fasting”[Mesh] OR “fasting”[text]) AND (“non-fas-
ting”[text] OR “non fasting”[text]) AND (“2009/01/21”[PDat] 
: “2019/01/18”[PDat] AND “humans”[MeSH Terms] AND 
English[lang]). Dit leverde 179 artikelen op waaronder twee 
relevante artikelen: een consensuspaper en een gerandomi-
seerd crossoveronderzoek. Bij het doornemen van de litera-
tuur vonden wij één additioneel relevant artikel van een klein 
interventie-onderzoek.
Nordestgaard et al. publiceerden in 2016 een  consensuspaper 
over het gebruik van het niet nuchtere lipidenprofiel.2 Ze 
concludeerden dat er geen, of nauwelijks, klinisch relevant 
verschil is tussen het nuchtere en niet nuchtere  lipidenprofiel. 
Dit deden ze op basis van cross-sectionele data van 92.285 
deelnemers van de Copenhagen General Population  Study, 
met zowel nuchtere als niet nuchtere lipidenprofielen. Niet 
nuchtere triglyceride waren hoger dan nuchtere waarden 
(+0,3 mmol/L), terwijl totaal cholesterol en LDL-choles-
terol (LDL-C) lager waren voor de niet nuchtere waarden 
(beide -0,2 mmol/L).3 Zij adviseerden dan ook dat klinisch- 
chemische laboratoria deze correcties toepassen bij het inter-
preteren van een niet nuchter lipidenprofiel. 

Nuchter of niet nuchter lipidenprofiel voor CVRM
Marjonneke Mook-Kanamori, Dennis Mook-Kanamori, Tobias Bonten

Houd bij een patiënt zoveel mogelijk dezelfde manier van bepalen aan (nuchter of niet nuchter). Foto: iStock
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Klop et al. publiceerden in 2017 een reactie op deze consen-
suspaper.4 Bij 329 patiënten met lipideverlagende medicijnen 
onderzochten zij in een gerandomiseerd  crossoveronderzoek 
het lipidenprofiel, zowel nuchter als niet nuchter. Hun pri-
maire uitkomstmaat was de hoeveelheid misclassificatie. Bij 
nuchtere afname behaalde 36% van de deelnemers het afkap-
punt voor behandeling van < 1,8 mmol/L voor LDL-C, maar 
bij niet nuchtere afname was dit 46,8%. De auteurs vonden dit 
verschil van 10,8% klinisch relevant. Het verschil was alleen 
te zien bij indirect gemeten LDL-C (en niet bij direct gemeten 
LDL-C). Indirect gemeten LDL-C wordt berekend met totaal 
cholesterol, HDL-C en niet nuchter triglyceride ( Friedewald 
Formule). Dit is ook in Nederlandse laboratoria de meestge-
bruikte manier van LDL-C-bepaling.  
Krug et al. onderzochten het effect van verschillende maal-
tijdinterventies op het lipidenprofiel van vijftien jonge 
gezonde mannen.5 Zij gebruikten hiervoor nuclear magnetic 
resonance, wat direct gemeten LDL-C toestaat. Het lipidenpro-
fiel werd sequentieel afgenomen in nuchtere staat; na een orale 
glucosetolerantietest; na een standaard vloeibare maaltijd; en 
na een vetverrijkte vloeibare maaltijd. LDL-C veranderde nau-
welijks na de orale glucosetolerantietest of standaard vloeibare 
maaltijd, maar ging wel omhoog na de vetverrijkte vloeibare 
maaltijd (circa 0,4 mmol/L 6 uur na inname). Niet nuchter 
triglyceride veranderde ook nauwelijks bij de orale glucose-
tolerantietest, maar ging wel sterk omhoog na een standaard 
vloeibare maaltijd. Hierbij werd de piek niet nuchtere trigly-
cerideconcentratie al na twee uur behaald (circa 0,4 mmol/L 
hoger) en daalde deze weer bijna naar nuchtere concentratie 
vier uur na inname. Voor de vetverrijkte vloeibare maaltijd 
werd een vergelijkbaar patroon waargenomen, maar was de 
piek vier uur na inname (circa 1,0 mmol/L hoger) en bijna 
volledig gedaald na acht uur.

RISICO OP MISCLASSIFICATIE
Het huidige advies van de CVRM-richtlijn om het lipiden-
profiel niet nuchter te bepalen is volledig onderbouwd door 
de consensuspaper van Nordestgaard et al. Deze consensus 
is hoofzakelijk gebaseerd op epidemiologische onderzoeken 
die òf nuchtere òf niet nuchtere lipidenbepalingen deden. Met 
andere woorden: er zijn geen onderzoeken waarin naar beide 
parameters in dezelfde individuen is gekeken. De vergelij-
kingen van nuchtere en niet nuchtere lipidenprofielen zijn 
uitgevoerd met verschillende patiëntenpopulaties. Het is op 
basis van deze onderzoeken dus niet mogelijk om iets over 
de variatie in postprandiale reactie binnen een individu te 
zeggen. Er werden geen klinisch relevante verschillen gezien 
in lipiden tussen nuchtere en niet nuchtere lipidenprofielen. Er 
is echter tussen de vergeleken onderzoeken een groot verschil 
(uiteen lopend van één tot zes uur) van moment van consu-
meren voor bloedafname. Bovendien is niet beschreven wat 
patiënten precies geconsumeerd hebben voor bloedafname. 
Om deze redenen bestaat er risico op misclassificatie en zullen 
patiënten onterecht wel of niet een behandeling krijgen. Het 
onderzoek van Klop et al. laat zien dat er op basis van niet 

nuchter LDL-C bij 10,7% van de patiënten misclassificatie 
optreedt. Met andere woorden: 10,7% van de patiënten had 
een niet nuchtere waarde van < 1,8 mmol/L bij een nuchtere 
waarde > 1,8 mmol/L. Hierdoor kunnen huisarts en patiënt 
misschien onterecht besluiten de lipideverlagende middelen 
niet te starten.
Dat de tijd na inname en het type maaltijd invloed heeft op 
het niet nuchtere lipidenprofiel toont het onderzoek van Krug 
et al. aan. Met name bij de niet nuchtere triglyceride worden 
er grote verschillen gezien tussen inname van koolhydraten 
versus vetten. De hoeveelheid vetten in de maaltijd heeft ook 
invloed op de hoogte en de timing van de piekconcentratie 
van niet nuchtere triglyceride en het is juist deze concentratie 
die wordt gebruikt om de LDL-C te berekenen.

ONDERSCHATTING LDL-C
Bij het niet nuchter bepalen van het lipidenprofiel kan er een 
geringe onderschatting van het LDL-C plaatsvinden. Hierdoor 
kunnen mogelijk bij 10% van de patiënten onjuiste behandel-
beslissingen worden genomen. De gecorrigeerde niet nuchtere 
afkapwaarden zoals in de huidige NHG-Standaard CVRM zijn 
mogelijk niet voor elk individu te gebruiken, door de kans op 
misclassificatie en afhankelijkheid van tijd en type maaltijd,. 
Een cardiovasculaire risico-inschatting enkel op basis van het 
niet nuchtere lipidenprofiel is betwistbaar vanwege de kans op 
misclassificatie en onduidelijkheid over hoe type en tijdstip 
maaltijd het lipidenprofiel beïnvloeden. Houd bij een patiënt 
zoveel mogelijk dezelfde wijze van bepalen aan (nuchter of 
niet nuchter). Houd bij niet nuchtere bepalingen rekening met 
een geringe onderschatting van het LDL-C en daarmee een 
overschatting van het aantal personen dat de streefwaarde van 
LDL-C haalt. 
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Uw diagnose

Zowel bij keloïd als bij een hypertrofisch litteken is er sprake 
van een verheven bindweefselproliferatie na wondgenezing. 
Het grote verschil tussen keloïd en een hypertrofisch litte-
ken is dat bij keloïd de bindweefselproliferatie zich uitbreidt 
buiten de grenzen van het oorspronkelijke trauma. Bij een 
hypertrofisch litteken is het litteken wel verheven, maar blijft 
het binnen de grenzen van de oorspronkelijke wond. Het 
litteken is vaak zacht, soepel en rood en kan binnen 6-12 
maanden spontaan vlak worden. Bij keloïd is er geen sponta-
ne regressie. 
De voorkeurslocaties voor keloïd zijn de oorlellen (na pier-
cings), nek (bij acne keloïdalis nuchae), schouders en sternum 
en het komt vaker voor bij mensen met een negeroïde of 
mediterrane afkomst. In deze casus zijn de littekens ontstaan 
ten gevolge van acne vulgaris. Naast het cosmetisch storende 
aspect, kan keloïd ook jeuk- of pijnklachten geven. Behan-
deling is moeizaam. Vaak wordt gestart met corticosteroïden 
intralesionaal eventueel in combinatie met uitwendige druk 
met bijvoorbeeld een siliconenpleister. Het is een kunstfout 
om het keloïd te excideren. Dit kan namelijk tot een ernstiger 
recidief dan de oorspronkelijke laesie leiden. 
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De kracht van  
Thuisarts.nl
Met het NHG-folderrek startte het NHG 25 
jaar geleden met schriftelijke patiënteninfor-
matie als ondersteuning van de mondelinge 
voorlichting tijdens het consult. Drie jaar later 
kwamen daar de NHG-patiëntenbrieven bij. 
Inmiddels zijn de folders en brieven verdwe-
nen, aanvankelijk tot verdriet van een deel van 
de huisartsen. Sinds maart 2012 is al deze 
patiënteninformatie opgenomen in de 
NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl. Inmiddels 
is Thuisarts.nl niet meer weg te denken uit de 
(huisartsen)zorg. Huisartsen en medisch 
specialisten geven aan dat een consult vaak 
beter verloopt als mensen zich vooraf 
informeren op Thuisarts.nl. Ook gebruiken zij 
de website tijdens het consult en nemen ze 
een link op bij e-consulten.
Met meer dan 500 onderwerpen verdeeld over 
ruim 1100 situaties vanuit het perspectief van 
de patiënt, 180 video’s en 4,5 miljoen bezoekers 
per maand, is Thuisarts.nl dé medische 
informatiebron voor iedereen, gezond of ziek. 
De kracht zit in de betrouwbaarheid 
(gebaseerd op richtlijnen) en toegankelijkheid 
(het onlangs ontvangen Waarmerk Drempel-
vrij). Maar het succes van Thuisarts.nl is vooral 
te danken onze ambassadeurs, de 10.000 
huisartsen die het dagelijks gebruiken en 
promoten. Dank daarvoor.
Thuisarts.nl ontwikkelt door. Er zijn plannen 
voor verbreding van de content, vergroting 
van de toegankelijkheid en distributie via 
andere kanalen in de zorg. Behandelingen in 
het ziekenhuis en keuzehulpen komen erbij, er 
komt meer aandacht voor begrijpelijk 
taalniveau en laaggeletterden en vergroten van 
het bereik via andere kanalen in de zorg. Heeft 
u ideeën over hoe we Thuisarts.nl nog meer 
kunnen verbeteren? Mail uw suggesties naar 
info@thuisarts.nl. 

Ton Drenthen, programmamanager Thuisarts.
nl, schreef deze maand de gastcolumn.

Herziene versie boek CVRM
Het boek ‘CVRM in de huisartsenpraktijk’ is volledig 
geactualiseerd en uitgebreid. De uitgave is specifiek gericht 
op de uitvoering van het cardiovasculair risicomanagement 
door huisarts en praktijkondersteuner. Aan de orde komen 
organisatie en uitvoering van het CVRM-spreekuur, maar 
ook de afzonderlijke interventies. Praktische protocollen en 
bijlagen bieden hierbij extra ondersteuning. Waar mogelijk 
zijn tabellen, stroomdiagrammen en stappenplannen voor 
de medicatiekeuze opgenomen. Het boek is een praktisch 
naslagwerk dat na aanschaf ook digitaal gebruikt kan 
worden op  www.cvrmindehuisartsenpraktijk.nl.

➤ NHG-leden kunnen het boek bestellen voor de ledenprijs van € 34,50 via www.geneeskunde-
boek.nl (code ‘NHG-CVRM’) of via  nhg.org/winkel. In combinatie met de PIN CVRM is het 
ledenvoordeel nog groter.

LOVAH-congres over seks
Het thema van het congres van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) is dit 
jaar ‘Let’s talk about sex’. Volgens Charlotte Vreede, voorzitter van de LOVAH, komen seksuele 
problemen regelmatig voor, maar wordt er in de spreekkamers weinig over gesproken. Zij vindt dat 
huisartsen hier een grotere rol in moeten gaan spelen.
Er zijn plenaire sessies over urogynaecologie, de bekkenbodem en de overgang, workshops over 
onder meer cyclusstoornissen, onbedoelde zwangerschap, mictieklachten bij mannen en hiv, en er is 
een interactieve sessie ‘Dokters in debat’.
Diverse NHG-Expertgroepleden zullen tijdens de sessies hun kennis verspreiden, zoals Huibertien 
Oosterlee (cyclusstoornissen), Jan van Bergen (paradigmashift in soa’s), Linda Oberhammer en Renée 
Weersma (vulvapathologie) en Dorien Zwart (hoe wil je dokteren?).  Daarnaast verzorgen kaderhuis-
artsen urogynaecologie een skillslab over pessarium en IUD.
Het congres is op 24 januari 2020 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. 

➤ Lovah.nl

kort nieuws

Call for abstracts

NHG-Wetenschapsdag

nhgwetenschapsdag.nl
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Henk Schers is sinds 12 december 2019 voorzitter van de Verenigingsraad van het 

NHG. Zijn streven: de raad zo doelmatig mogelijk als adviesorgaan gebruiken en de 

stem van de leden laten horen. “We plukken allemaal de vruchten van het NHG.”

Wat is je doel?
“Het NHG is onze wetenschappelijke vereniging 
waarvan je wil dat alle huisartsen lid zijn. Dat is niet 
vanzelfsprekend, ondanks het feit dat je gratis 
producten en diensten krijgt. Het NHG is namelijk 

ook een instituut op afstand. Hoe zorgen we ervoor 
dat alle huisartsen lid blijven? Mijn doel is om de 
meningen en behoeften van alle leden zo goed 
mogelijk te laten doorklinken in de koers en het 
beleid van het NHG.”

Wat zijn sterke punten van het NHG?
“De producten. De richtlijnen, standaarden, 
standpunten, Huisarts en Wetenschap en 
Thuisarts.nl natuurlijk. We hebben ijzersterke 
producten. Voor veel huisartsen levert het NHG 
vooral het gereedschap voor in de spreekkamer. 
En dat is prima. Daar hoort een duidelijke visie bij 
waar al die producten logisch uit voortvloeien. 
Het NHG is ook een gerespecteerde wetenschap-
pelijke vereniging voor andere partijen. Die status 
is onbetwist denk ik.” 

Waar zie je ontwikkelingsmogelijkheden?
“Er komt steeds meer gezamenlijke besluitvor-
ming met keuzehulpen. Binnen de richtlijnen is 
hier nog niet zoveel plek voor. Op Thuisarts.nl zijn 

Op de Algemene Ledenvergadering van 

het NHG is donderdag 12 december 2019 

Henriëtte van der Horst benoemd tot 

voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij 

volgt Bart Berden op.

Wat is je doel?
“De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het NHG 
zijn missie uitvoert, namelijk het bevorderen van 
de wetenschappelijke uitoefening van de 
huisartsgeneeskunde. Daarmee levert het NHG 
een bijdrage aan de continuïteit van ons vak en 
zorgt het NHG ervoor dat het huisartsenvak zich 
blijft ontwikkelen. Mijn eerste doel en onze eerste 
taak is er voor zorgen dat er een nieuwe 
bestuurder dan wel Raad van Bestuur komt.”

Wat zijn sterke punten van het NHG?
“Naast het ontwikkelen en uitbrengen van de 
standaarden en standpunten die van heel hoog 
niveau zijn, heeft het NHG ook een goed 
scholingsaanbod. Daarmee ondersteunt het NHG 
huisartsen bij de uitoefening van hun vak en dat 
vind ik een heel sterk punt. De ontwikkeling van 
Thuisarts.nl is een ander sterk punt. Daarmee 
levert het NHG een essentiële bijdrage aan het 
verantwoord omgaan met gezondheidsvraagstuk-
ken en biedt het NHG voor iedereen toegankelij-
ke informatie over gezondheid en ziekte.”

Waar zie je ontwikkelingsmogelijkheden?
“De NHG-Standaarden zijn er al meer dan dertig 
jaar, maar er is relatief weinig veranderd in de ma- 
nier waarop we ze aanbieden. Daar valt volgens mij 
nog veel te winnen, bijvoorbeeld op digitaal gebied. 
Het kan mooier en praktischer, zoals met links naar 
andere websites en naar documenten. Het zou ook 
interactiever kunnen. Overigens is het NHG hier al 
mee bezig. Verder vind ik de oprichting van het 
kenniscentrum heel waardevol, waar vragen van 
huisartsen gekoppeld worden aan parate kennis 
binnen het NHG of doorgespeeld kunnen worden 
naar de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde.”

Waar staat het NHG over vijf jaar?
“Dan is het NHG een organisatie waar mensen 
met veel plezier werken en die een goede bijdrage 
levert aan kwalitatief hoogwaardige en voor alle 
huisartsen beschikbare, toegankelijke en 
bestendige huisartsgeneeskunde, samen met 
andere partijen in het veld. De nieuwe bestuurder, 
dan wel de nieuwe Raad van Bestuur, moet 
capabel zijn en een duidelijke visie hebben.”

Welke rol heeft het NHG binnen het speelveld 
van de zorg?
“Het NHG speelt een belangrijke rol vanuit de 
inhoudelijke deskundigheid. Het genootschap 
moet een visie hebben op de gewenste en 
noodzakelijke ontwikkeling van de huisartsenzorg 
in de komende decennia. Die visie dienen we 
samen met andere relevante organisaties te 
ontwikkelen, zowel binnen de huisartsgeneeskun-
de als daarbuiten. De Nederlandse huisarts doet 
het hartstikke goed, maar het moet wel houdbaar 
zijn, ook over tien jaar. Het NHG moet daar samen 
met andere stakeholders keihard aan werken.”

“NHG MOET ZIJN MISSIE 
KUNNEN UITVOEREN”

“RICHTLIJNEN VERTALEN 
NAAR KEUZEHULPEN”

Prof. dr. Henriëtte van der Horst, huisarts, hoogleraar 

huisartsgeneeskunde en voorzitter van de Divisie 

Eerstelijnszorg, Public Health en methodologie van 

Amsterdam UMC
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Hans van der Schoot is sinds 1 november 

2019 interim-bestuursvoorzitter/

directeur van het NHG. Zijn opdracht is 

om de periode richting een definitief 

bestuur van het NHG te overbruggen en 

mee te denken over de meest optimale 

invulling van dat bestuur.

Van der Schoot: “Het herstellen van de huisartsge-
neeskundige inbreng in bestuur, directie en 
managementteam na het vertrek van Rob 
Dijkstra, is belangrijk. Ik ben dan ook blij met de 
benoemingen van huisartsen Henriëtte van der 
Horst als voorzitter van de Raad van Toezicht en 
Henk Schers als voorzitter van de Verenigingsraad. 
Aan het managementteam zijn tijdelijk huisartsen 
Ivo Smeele en Jako Burgers toegevoegd. We zijn 
aan het bekijken of dit zo moet blijven of dat de 
huisartseninbreng een andere vorm moet krijgen.”

Wat zijn je bevindingen?
“Ik constateer dat het NHG met een enorme 
veelheid van onderwerpen bezig is. Stapelingsziek-
te. Telkens worden nieuwe projecten opgestart, 
maar er wordt veel te weinig gestopt met 
projecten die minder passen bij de toekomst. We 
zijn bezig met een portfolio-analyse en een 
marktanalyse om meer evenwicht te krijgen 

tussen ‘start doing’ en ‘stop doing’. Het NHG 
moet zich meer gaan richten op de kerntaken.”

Waar zitten ontwikkelingsmogelijkheden?
“Je moet eigenlijk maar drie dingen tegelijk doen. 
Meer tijd en energie heb je niet. Voor het NHG is 
dat verdere aanscherping van het richtlijnenbeleid 
richting persoonsgerichte zorg en het samen met 
de patiënt beslissen. Daarnaast de overgang van 
fysiek naar digitaal contact met de leden. En tot 
slot elk jaar continu bezig zijn om projecten ook 
af te schalen en te stoppen. Dat is nodig om 
ruimte te creëren voor nieuwe projecten.”

Welke rol heeft het NHG binnen het speelveld 
van de zorg?
“Naar mijn idee dat het NHG vooral wetenschap-
pelijk onderbouwt wat de huisarts kán doen. Dat 
wordt teveel verward met wat de huisarts mag of 
moet doen of zou moeten doen. Dat zijn vragen 
voor andere organisaties zoals de LHV. Het NHG 
zou zich vooral met die vraag moeten bezighou-
den: wat kan de huisarts wetenschappelijk 
onderbouwd doen?”

Waar staat het NHG over vijf jaar?
“Dan is het NHG nog steeds een parel in de 
Nederlandse gezondheidszorg die vooral een 
krachtige wetenschappelijke onderbouwing geeft 
van wat de huisarts kan doen. Dat is de kern. En er 
is meer integratie met de LHV en InEen.”

Dr. Hans van der Schoot, interim-bestuursvoorzitter NHG, 

voorheen gynaecoloog en bestuurder Nederlandse Vereniging 

van Obstetrie, Sint Lucas Andreasziekenhuis en OLVG

“MEER EVENWICHT TUSSEN 
START EN STOP DOING”

Dr. Henk Schers, huisarts in Lent bij Nijmegen, en 

senior-onderzoeker aan het Radboudumc

er bij een paar onderwerpen keuzehulpen 
beschikbaar. Richtlijnen vertalen naar begrijpelijke 
en wetenschappelijk onderbouwde keuzehulpen 
voor patiënten is volgens mij heel belangrijk. Daar 
doen dokters ook hun voordeel mee. En in wat 
meer abstracte zin denk ik dat de huisarts gebaat 
is bij verdergaande samenwerking tussen de 
afdelingen huisartsgeneeskunde en het NHG.”

Waar staat het NHG over vijf jaar?
“Dan is het NHG nog steeds de meest toonaange-
vende wetenschappelijke vereniging van Nederland 
voor alle huisartsen. Ik hoop dat er dan keuzes zijn 
gemaakt, wat doet het NHG wel en wat niet? Het 
NHG ondersteunt dan nog altijd de kwaliteit van 
de huisarts in de spreekkamer en is een inhoudelij-

ke kennisvraagbaak waar leden met kennisvragen 
terecht kunnen. En hopelijk zijn we weer wat vaker 
de luis in de pels. Niet alles wordt beter van 
polderen.” 

Welke rol heeft het NHG binnen het speelveld 
van de zorg?
“Het NHG is heel belangrijk. Wel doen NHG, LHV 
en InEen nu sommige taken dubbel. Dat is 
inefficiënt. Misschien dat er in de toekomst nog 
intensievere samenwerking gaat plaatsvinden. Dat 
biedt ook kansen. Het gaat vooral om de rol die 
het NHG heeft, een onafhankelijke wetenschap-
pelijke vereniging die staat voor de kwaliteit van 
huisartsenzorg in de spreekkamer. Dat zal niet zo 
snel veranderen.”
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Huisarts & Wetenschap blader vier pagina’s terug.

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. 
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van de 
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen 
biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn 
bewerkt, kijk voor de volledige reacties op het HAweb 
Ledenforum.

‘Maakbare’ samenleving
Een aantal jaren geleden adviseerde ik een man met 
mictieklachten en een gladde vergrote prostaat om zittend 
te plassen, maar ook om, na uitleg, geen PSA te prikken. 
Twee jaar later had hij wel prostaatkanker en dat nam hij 
me kwalijk. Sinds die tijd kruis ik het toch makkelijker aan. 
Wordt het nog geaccepteerd in onze ‘maakbare’ samen
leving als we terughoudend zijn in deze? Het valt vaak 
moeilijk uit te leggen aan mannen. En als het om preventie 
van kanker gaat, mag van de samenleving alles uit de kast 
gehaald worden heb ik het idee.
Huisarts in Noord-Holland

Trap niet in deze val
Deze reactie op een ‘gemiste’ prostaatkanker hoor ik vaker 
tijdens nascholingen. Ik begrijp het, maar pleit er tegelijker
tijd voor om niet in deze val te trappen. Immers met te 
makkelijk PSAtesten doen introduceer je ook ziekte (de 
niet significante tumoren) bij mannen die vaak voor de test 
nog gewoon gezond waren. De beste preventie van 
prostaatkanker zou een prostatectomie op het 40e 
levensjaar zijn. Bij alle mannen. Toch vinden we dat geen 
onderdeel van onze maakbare samenleving. Daarom 
moeten we de uitleg blijven herhalen, maar niet met een 
verbod of actief afraden van deze vroegdiagnostiek. De 
keuze is aan de patiënt.
Marco Blanker, huisarts in Overijssel

Shared decision making
Shared decision making valt heel niet mee is mijn ervaring. 
Sommige mannen waarderen zo’n gesprek en kunnen de 
informatie op Thuisarts.nl op waarde schatten. Andere 
mannen gaan gewoon voor de PSAtest, liefst elk jaar. 
Mensen zijn best kritisch over behandelingen en medicatie, 
denk aan statines. Maar als het gaat over diagnostiek is er 
weinig kennis over voor en nadelen van vroegdiagnostiek 
bij kanker.
Huisarts in Utrecht

Screenen 
prostaatkanker 
met PSA
Bij tvprogramma Pauw zag huisarts Merijn van der Werf een item waarin mannen 
werden gestimuleerd om preventief PSA te laten prikken om te screenen op prostaat
kanker, inclusief bekende Nederlanders die zich hiervoor inzetten. Verbaasd over de 
plotselinge aandacht vroeg ze zich af of het beleid was veranderd. “Wat daar gezegd 
werd was nogal ongenuanceerd en staat haaks op wat ons geleerd wordt op de 
huisartsopleiding”, vertelt ze. Op het HAweb Ledenforum schreef ze: “Tot nu toe ben ik 
hier altijd terughoudend mee geweest. Sowieso niet prikken zonder prostaatonderzoek 
indachtig dat we mannen moeten beschermen tegen onnodige invaliderende 
onderzoeken en ingrepen omdat er in de long run meer mannen mét dan áán 
prostaatkanker doodgaan. Zijn de wetenschappelijke inzichten nu gekanteld?
In de praktijk krijg je vaak mannen die voor prostaatonderzoek komen en ook een 
PSAtest willen. Ik leg mensen uit wat de voors en tegens zijn en gebruik daarbij 
Thuisarts.nl. Voor sommige mensen is het toch best ingewikkeld merk ik. Mensen 
hebben behoefte aan veiligheid, ook al is het een schijnveiligheid. Ze komen vooral om 
te horen dat ze geen prostaatkanker hebben. Ik denk dat het best lastig is voor mensen 
om zich te verhouden tot getallen die uit grote groepen komen en de n = 1 waar het 
hunzelf betreft.”
Uit de reacties op haar post maakt Merijn op dat de inzichten blijkbaar niet zoveel zijn 
veranderd. ‘Het is goed om je te realiseren dat je de boodschap genuanceerd moet 
brengen, zonder betuttelend over te komen.’ De bijdragen van Marco Blanker aan de 
discussie vond zij heel verhelderend, vooral het vimeo-filmpje.

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

Keuzehulp Testen op prostaatkanker op Thuisarts.nl
➤ thuisarts.nl/keuzehulp/testenopprostaatkanker

Uitgelichte post HAweb Ledenforum
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