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Euthanasie en de huisarts

A

Als ik de media moet geloven, gaat het
slecht met euthanasie en palliatieve zorg in
Nederland en dreigen dokters de cel in te
gaan. Kijken we naar de cijfers van Heins in
dit nummer, dan lijkt niets minder waar. Het
aantal uitgevoerde euthanasieën, waarvan
84% door huisartsen, neemt toe. Vooral door
vergrijzing, toegenomen acceptatie onder de
bevolking, een hoger opleidingsniveau van
ouderen, toename van het absolute aantal
kankersterfgevallen en betere palliatieve zorg
met vaker thuisoverlijden.
De media-aandacht gaat uit naar minder dan
5% van de euthanasieverzoeken: complexe
casuïstiek, zoals euthanasie bij dementie,
psychiatrie en stapeling van ouderdomsaandoeningen. Daarvoor kunnen huisartsen
naar het Expertisecentrum Euthanasie verwijzen, een fantastische oplossing. Maar daar
kampt men met verstopping: het aantal casus
steeg in vijf jaar van 133 naar 727, meer dan
vijf keer zoveel. Niet door meer complexe
gevallen of meer principieel weigerende
huisartsen, maar door meer niet-complexe
gevallen. Laagdrempelig verwijzen heet dat
eufemistisch.
Als ik als SCEN-arts doorvraag, is het niet
de werkdruk, maar zijn onervarenheid,
onzekerheid, gebrek aan samenwerking met
collega’s en onvoldoende anticiperen die
doorslaggevend zijn voor verwijzen – soms
op het laatst – naar ‘tweedelijnseuthanasie’.

Niet goed voor de terminale patiënt, niet
goed voor de huisartsgeneeskunde.
Maar ik zie in mijn SCEN-werk ook goed
werkende oplossingen. De minder ervaren
huisartsen schakelen buddy’s in en aios gaan
vaker mee. Praktijken en hagro’s maken
afspraken, ook over overdracht en uitvoering
tijdens vakantie en men geeft elkaar de ruimte: niet alles kan van negen tot vijf. Vaker
wordt SCEN-artsen om advies gevraagd en worden de complexe gevallen verwezen naar het Expertisecentrum. Bovendien zie ik meer proactief
denken door zaken als advance care
planning en casuïstiekbespreking
in Palliatieve Thuiszorg-groepen.
Oplossingen waarbij natuurlijk
ook goede randvoorwaarden
van belang zijn.
Als we hier samen voor blijven
staan en we ons als huisartsen bij onze leest houden (de
niet-complexe casuïstiek) dan
kan deze prachtige euthanasiepraktijk blijven bestaan. Bij
SCEN-consultaties zie ik dat de
patiënt dankbaar is dat we dit
in Nederland zo goed geregeld
hebben. Daar gaat het om!
Ivo Smeele, hoofdredacteur
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Fotografie omslag: Unsplash
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Welke opties zijn er voor een patiënt met brachioradiale pruritus die al bijna alles heeft geprobeerd?
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Reanimatietraining met virtual reality biedt
perspectief
Rob van Kimmenaede

Tijdens het Lowlands popfestival in
Biddinghuizen vergeleken de auteurs
van deze gerandomiseerde, klinische
trial de kwaliteit van reanimatievaardigheden van een groep die een face-tofacetraining kreeg met een groep die een
virtual reality-training kreeg via een app.
De gemiddelde diepte van de borstcompressies was 49,1 mm in de VR-groep
en 56,8 mm in de face-to-facegroep.
Het gemiddelde verschil was 7,7 (95%BI 9,4 tot 6,0 mm). De frequentie van
reanimeren was 114,3 per minuut in
de VR-groep en 108,6 per minuut in
de face-to-facegroep. Het gemiddelde
verschil was 5,7 (95%-BI 3,8 tot 8,2 per
minuut). Met een vooraf gedefinieerde
marge van 5 mm was de diepte van het
reanimeren in de VR-groep iets minder
goed dan in de face-to-facegroep. De
reanimatiefrequentie – met een vooraf
gedefinieerde frequentie van 17 per minuut – was vergelijkbaar. De gemiddelde
reanimatievaardigheden (maximale
score 13) bleken lager in de VR-groep
(10) dan in de face-to-facegroep (12);
p < 0,001. Uit analyse van de gegevens
in een subgroep van zorgprofessionals
en deelnemers met ervaring met reanimeren bleken beide trainingen echter
vergelijkbaar.
Een VR-training is goedkoop en eenvoudig toegankelijk voor een breed publiek.
Wel lijkt de kwaliteit van de reanimatie
vaardigheden bij niet-ervaren mensen
iets minder goed wat betreft de diepte
van het reanimeren en de algemene
reanimatievaardigheden. Voor mensen
met ervaring zou een VR-training van
twintig minuten net zo goed kunnen wer6
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Foto: Lifesaver VR, uit: BMJ Open 2019;9:e033648.

Reanimatietraining met virtual reality
(VR) heeft een vergelijkbaar resultaat
als face-to-facetraining wat betreft de
frequentie van reanimeren, maar werkt
iets minder goed voor de diepte van de
borstcompressies. Dat is de conclusie
van Nederlands onderzoek.

ken als een vier uur durende opfriscursus
met een trainer. Omdat zo’n opfriscursus
een jaarlijkse verplichting is, kan dat een
enorme besparing opleveren in tijd en
kosten.

Nas J, et al. Effect of face-to-face vs virtual
reality training on cardiopulmonary resuscitation quality. JAMA Cardiol 2019 Nov
17. DOI: 10.1001/jamacardio.2019.4992
[Epub ahead of print].

Hiv bij adequate behandeling niet seksueel
overdraagbaar
Lisette Verlee

Uit het PARTNER-onderzoek,
gepubliceerd in de Lancet, blijkt dat
mensen die leven met hiv en effectief
worden behandeld, het hiv-virus
niet meer overdragen bij seksueel
contact. Zo komt het doel ‘0 nieuwe
hiv-infecties in Nederland’ een stapje
dichterbij.
In de eerste fase van een prospectief
observationeel onderzoek, uitgevoerd
in 14 Europese landen, werden heteroseksuele en homoseksuele koppels met

condoomloze seks gevolgd. Eén van de
partners was hiv-negatief, één partner
hiv-positief en onder behandeling
met antiretrovirale therapie (n = 1166
koppels met > 58.000 keer seks). Elf
hiv-negatieve partners werden hiv-positief, maar geen enkele transmissie was
gelinkt aan de hiv-positieve partner.
In fase 2 werden 972 homoseksuele
koppels gevolgd (782 koppels verschaften data; 1593 follow-upjaren; 76.088
keer condoomloze seks). Van de 777
hiv-negatieve mannen (37%) hadden er

Zumba dansen tegen menstruatiepijn
Petra van Peet

De auteurs van een cochranereview
gingen het effect na van inspanning op
primaire dysmenorroe. Zij includeerden 10 trials met 754 vrouwen in de
meta-analyse. De meeste onderzoeken
betroffen vrouwen jonger dan 25 jaar. Op
de verschillende pijnschalen (zoals de
VAS en Numeric Rating Scale) was de
intensiteit gemiddeld 6,76 op een schaal
van 0 tot 10 in de onbehandelde groep.
Zowel training met lage intensiteit
(stretching, rompversterking of yoga)
als training met hoge intensiteit (zumba
of aerobe training) werden onderzocht.
De inspanning was gemiddeld minstens
drie keer per week gedurende 45 tot 60
minuten, gedurende de hele maand. Soms

288 ook condoomloze seks met andere
partners. Er traden 15 nieuwe infecties
op, maar geen enkele infectie door
seks met de vaste partner. Het risico op
overdracht was daarmee 0 (bovengrens
95%-BI 0,23 per 100 koppeljaren van
follow-up).
De uitkomsten van deze onderzoeken
laten dus zien: niet-meetbaar is niet-
overdraagbaar (n = n). Hiv-positieve
mensen kunnen een lang gezond leven
leiden, kinderen krijgen en hoeven geen
angst te hebben dat zij hiv overdragen.
Ook helpt n = n bij het verminderen
van stigma, wat vaak samenhangt met
de veronderstelling dat hiv-positieve
mensen infectieus zijn. Bij een succesvol onderdrukt virus is dit immers niet
het geval. Ten slotte bevordert n = n

Foto: iStock

Minstens drie keer per week drie kwartier tot een uur lichte of zware inspanning kan een groot effect hebben op
menstruatiepijn, vergelijkbaar met een
daling van 25 mm op de visueel analoge
pijnschaal (VAS). Hoewel de kwaliteit
van bewijs van de onderzoeken laag is,
lijkt dit een gezonde aanvullende optie
voor vrouwen met menstruatiepijn.

werd inspanning tijdens de menstruatie
afgeraden.
In de meta-analyse vonden de auteurs een
groot positief effect op menstruatiepijn
ten opzichte van geen behandeling, met
een standard mean difference (SMD) van

therapietrouw om zo hiv-ondetecteerbaar te blijven.
Voor de huisarts is van belang om te
weten dat op basis van dit inzicht de
landelijke richtlijn Prikaccidenten is
herzien: de indicaties voor Post Expositie Profylaxe zijn veranderd. Na een
accident met een bewezen hiv-positieve
bron met een niet-detecteerbare viral
load en na overleg met de behandelaar,
zijn er geen maatregelen nodig.
Rodger AJ, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive
partner taking suppressive antiretroviral
therapy (PARTNER): final results of a
multicentre, prospective, observational
study. Lancet 2019;393:2428-38.

1,86 (95%-BI 2,06 tot 1,66; 9 RCT’s;
632 vrouwen). Dit correspondeert met
25 mm reductie op de VAS-pijnschaal
van 100 mm en is klinisch relevant. Voor
de andere uitkomstmaten zoals algehele
menstruatiesymptomen, rugpijn, vermoeidheid en kwaliteit van leven konden
de auteurs geen uitspraken doen. De algemene kwaliteit van bewijs was laag, met
name door de kleine onderzoeksgroepen
en onmogelijkheid om te blinderen. De
bijwerkingen werden niet goed beschreven. Een sensitiviteitsanalyse met alleen
onderzoeken met laag risico op bias gaf
vergelijkbare resultaten.
De farmacotherapeutische richtlijn
Dysmenorroe van het NHG vermeldt
als niet-medicamenteuze behandeloptie
uitleg en eventueel een warmwaterzak.
Gezien het beschreven effect in deze
cochranereview kan het adviseren van
regelmatige inspanning daarop een mooie
aanvulling zijn.
Armour M, et al. Exercise for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev
2019;9:CD004142.
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Therapieresistente hypertensie
is vaak niet wat het lijkt
Anne Meike Boels

Therapieresistente hypertensie (TRH)
komt regelmatig voor. Een kwart van
de patiënten met veronderstelde TRH
is echter onvoldoende therapietrouw.
Dat blijkt uit onderzoek van hun urine.
Daarnaast is bij 45% van deze mensen
sprake van pseudotherapieresistente
hypertensie. Meer of andere medicatie is
dan ook niet altijd de oplossing.
De definitie van TRH luidt: bloeddruk
> 140/90 mmHg ondanks drie adequaat
gedoseerde antihypertensiva waaronder
een diureticum, of het gebruik van vier of
meer antihypertensiva (onafhankelijk van
de bloeddrukwaarde). Er kan echter ook
sprake zijn van pseudotherapieresistente
hypertensie (onvoldoende therapietrouw
of wittejassenhypertensie). Therapietrouw
kan worden geobjectiveerd door medicatiespiegels (metabolieten) in urine te
meten, een techniek die in een tweedelijnspopulatie met veronderstelde TRH
25 tot 53% van de patiënten met onvoldoende therapietrouw opspoorde. Ierse
onderzoekers onderzochten de haalbaarheid van deze techniek nu voor het eerst

in de eerste lijn.
De onderzoekers vroegen aan 453 mensen
die aan de TRH-criteria voldeden urine in
te leveren om ‘het succes van uw tabletten op
uw bloeddruk’ te onderzoeken. De 235 deelnemers
kregen in totaal 860 antihypertensiva voorgeschreven,
waarvan door technische redenen
slechts van 82% de urine kon worden
onderzocht. Hieruit bleek 74% volledig
therapietrouw, 24% deels therapietrouw
en 2% volledig ontrouw. Gecombineerd
met resultaten van 24-uurs bloeddrukmetingen was er bij 45% sprake van pseudo-TRH door wittejassenhypertensie,
onvoldoende therapietrouw of beide.
De NHG-Standaard CVRM vermeldt dat
bij onvoldoende reactie op antihypertensieve behandeling allereerst gebrekkige
compliantie moet worden overwogen. Dit
onderzoek laat zien dat het inderdaad van
wezenlijk belang is eerst de therapietrouw
bij TRH na te gaan alvorens weer op een

S
o: i
Fot
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to

ander pilletje over te gaan of te verwijzen.
Of urineonderzoek hiervoor een geschikt
middel is, moet nader worden onderzocht. Ten eerste zou deze techniek de
arts-patiëntrelatie kunnen ondermijnen,
ten tweede is de kosteneffectiviteit van
deze techniek nog onbekend.
Hayes P, et al. Measuring adherence
to therapy in apparent treatment-resistant hypertension: a feasibility study
in Irish primary care. Br J Gen Pract
2019;69:e621-e628.

Leefstijladviezen ook cruciaal bij boezemfibrilleren
Sanne Dijkhuizen

Bij atriumfibrilleren (AF) richt de
behandeling zich op rythm en/of rate
control. Uit recent literatuuronderzoek
komt echter naar voren dat voor AF
dezelfde risicofactoren gelden als voor
andere hart- en vaatziekten en dat
behandeling van AF zich mede hierop
moet richten.
De auteurs bekeken vier RCT’s en acht
cohortonderzoeken. Daaruit bleek dat
de risicofactoren overgewicht, hypertensie, obstructief slaapapneusyndroom
8
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(OSAS), een passieve leefstijl, diabetes,
roken en alcohol ook onafhankelijk
bijdragen aan het ontwikkelen van AF.
De kans op AF neemt met 29% toe per
5 BMI-punten. Gewichtsverlies zorgt
voor afname van de kans op AF. Hypertensie draagt voor 20 tot 25% bij aan
AF, via activatie van het RAAS-systeem en dilatatie van het rechter atrium.
AF komt vaker voor bij patiënten met
OSAS vanwege hypoxemie, elektrische
remoddeling en linker atriumdilatatie.
Een inactieve levensstijl draagt direct

en indirect (via obesitas) bij aan AF.
Door 5 tot 10 minuten per dag hard te
lopen kan het risico op AF met 30 tot
45% worden verlaagd, onafhankelijk
van het BMI. Diabetes is gerelateerd
aan fibrotische verandering in het
linker atrium, waardoor de kans op AF
toeneemt. Daarnaast komt AF tweemaal
vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers
en geeft hoge alcoholinname meer kans
op AF (HR 1,45; 95%-BI 1,04 tot 1,54;
p = 0,02). Het aanpakken van deze
risicofactoren leidt tot afname van de

Eens per week hardlopen verlaagt risico op hart- en
vaatziekten
Rick van Uum

Voldoende beweging is een hoeksteen van
cardiovasculair risicomanagement en van
het streven gezond oud te worden. Hardlopen is een van de populairste sporten
en is vaak een startpunt bij mensen die
niet sporten maar dit wel willen oppakken. In een grote meta-analyse bekeken
de onderzoekers het (dosisafhankelijke)
effect van hardlopen op de algehele,
cardiovasculaire en kankergerelateerde
mortaliteit. Opmerkelijke uitkomst: een
beetje hardlopen heeft al effect.

incidentie van AF. Een beperking van
dit literatuuroverzicht is dat het geen
systematische review is en onderzoeken met negatieve uitkomsten
mogelijk niet zijn opgenomen.
De NHG-Standaard Atriumfibrilleren
adviseert alcohol, koffie, drugs en
stress te vermijden. Dit literatuuronderzoek benadrukt het belang van
aanvullende adequate behandeling
van diabetes en OSAS, en net als
bij CVRM een gezonde leefstijl te
adviseren.
Middeldorp ME, et al. Lifestyle
modifications for treatment of atrial
fibrillation. Heart 2019;0:1-8.

Foto: Shutterstock

Zij verzamelden 14 onderzoeken uit 6
prospectieve cohorten, goed voor 232.149
participanten. Gedurende de follow-up,
uiteenlopend van 5,5 tot 35 jaar, waren er
25.951 doden. Op basis van de gecombineerde gegevens van alle participanten
leidde hardlopen tot een risicoverlaging
van 27%, 30% en 23% voor respectievelijk
overlijden in het algemeen, als gevolg
van hart- en vaatziekten of als gevolg
van kanker. De hazardratio’s voor deze
categoriën bedroegen 0,73 (95%-BI 0,68
tot 0,79), 0,70 (95%-BI 0,49 tot 0,98) en
0,77 (95%-BI 0,68 tot 0,87). De onder-

zoekers corrigeerden onder andere voor
de confounders leeftijd, geslacht, roken,
alcoholgebruik, overgewicht en andere
vormen van sport. Er was geen dosisresponsrelatie voor algehele sterfte: vaker,
langer of sneller hardlopen dan de laagste
‘dosis’ (< 1x per week, < 50 minuten, < 10
km/uur en < 500 MET-min (Metabolic
Equivalent of Task) per week) veranderde
het sterfterisico niet. Voor cardiovasculaire en kankergerelateerde sterfte kon de
dosisresponsrelatie niet worden berekend.
De gevonden daling in sterfterisico is hoger dan in een eerdere meta-analyse werd
gevonden bij wandelen of fietsen (respectievelijk 11% en 10% daling sterfterisico).
De auteurs veronderstellen dat dit te maken heeft met de grotere intensiteit van

hardlopen. In elk geval onderschrijft deze
meta-analyse het belang van beweging
om het sterfterisico te verlagen, waarmee
deze aansluit bij de huidige richtlijnen
van het NHG en het Voedingscentrum.
Opmerkelijk is dat het positieve effect van
hardlopen al met een eenmalige sportsessie kan worden bereikt.
Pedisic Z, et al. Is running associated with
a lower risk of all-cause, cardiovascular
and cancer mortality, and is the more the
better? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med; Nov 2019 (E-pub
ahead of print).
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Meningen over toepassing euthanasie bij
psychiatrische patiënten

Foto: iStock

Petra van Peet

Ruim de helft van de burgers (53%)
vindt dat psychiatrische patiënten in
aanmerking moeten kunnen komen
voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.
Van de medisch specialisten vond 20%
het aannemelijk dat ze ooit euthanasie
zouden toepassen bij een patiënt met
een psychiatrische ziekte. Van de huisartsen was dat 47%. Dat blijkt uit een
vragenlijstonderzoek.
De onderzoekers bekeken in een representatieve steekproef van 2641 volwassen burgers (respons 75%) en 3000
artsen (1100 huisartsen, 400 specialisten
ouderengeneeskunde, 500 psychiaters
en 1000 ziekenhuisspecialisten; respons
52%) wat hun houding was ten opzichte
van euthanasie en hulp bij zelfdoding bij
psychiatrische ziekten.
Met de stelling ‘Ik ben van mening dat
patiënten met een psychiatrische ziekte
in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor euthanasie of hulp bij
zelfdoding’ was 53% van de burgers het
eens, 32% was neutraal en 15% was het
oneens. Bij de multivariabele analyse waren de volgende aspecten onafhankelijk
geassocieerd met het antwoord: een hoog
opleidingsniveau (OR 1,91; 95%-BI 1,52
tot 2,42), Nederlandse afkomst (OR 1,96;
10
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95%-BI 1,03 tot 3,74), stedelijk gebied
(OR 1,27; 95%-BI 1,02 tot 1,57), religiositeit (OR 0,28; 95%-BI 0,22 tot 0,25) en
goede algemene gezondheid (OR 0,75;
95%-BI 0,59 tot 0,97).
Van de huisartsen beantwoordde 47%
de vraag positief of ze het aannemelijk vonden dat ze ooit euthanasie of
hulp bij zelfdoding zouden toepassen

bij een patiënt met een psychiatrische
ziekte tegenover 45% van de specialisten ouderengeneeskunde, 39% van de
psychiaters en 20% van de ziekenhuisspecialisten. Onafhankelijk geassocieerd
waren religiositeit (OR 0,42; 95%-BI
0,32 tot 0,55), vrouwelijk geslacht (OR
0,77; 95%-BI 0,60 tot 0,99) en eerder een
dergelijk verzoek van een psychiatrische
patiënt (OR 1,83; 95%-BI 1,07 tot 3,11).
In vergelijking met voorafgaand onderzoek neemt de acceptatie van euthanasie
voor psychiatrische patiënten bij Nederlanders toe. Huisartsen blijken hierbij
vaker dan psychiaters geneigd te zijn
euthanasie te overwegen. Gezien het
grote aantal psychiatrische patiënten op
de wachtlijst bij het Expertisecentrum
Euthanasie zouden huisartsen ook vaker
met deze vraag te maken kunnen krijgen.
Evenblij K, et al. Public and physicians’
support for euthanasia in people suffering
from psychiatric disorders: a cross-sectional survey study. BMC Med Ethics
2019;20:62.

Psychische problematiek herkennen
bij kinderen
Klaartje Olde Loohuis

Psychische problemen komen bij kinderen veel voor, maar eerstelijns zorgverleners herkennen deze vaak niet.
Uit een retrospectief cohortonderzoek
blijkt nu dat verschillende factoren op
psychische problemen kunnen wijzen:
frequent bezoek aan de huisarts, somatische klachten en verschillende verwijzingen naar een specialist of het lab.
Onderzoekers bekeken voorspellende
factoren voor het eenjaarsrisco op een

psychisch probleem in een populatiecohort van 70.000 kinderen zonder psychische problemen van huisartsenpraktijken in de regio Leiden. De kinderen
waren tussen de 1 en de 19 jaar oud. Uit
de dossiers waren anonieme routinegegevens beschikbaar over een periode
van 10 jaar (2007-2017). De onderzoekers stelden een psychisch probleem
vast als dit in de ICPC-code werd
beschreven, er passende medicatie werd
voorgeschreven en/of iemand werd verLees verder op pagina 13

Prednison kan pijn verlichten bij flaring bij
handartrose
Marcelle van Eupen

De onderzoekers selecteerden 92 patiënten met handartrose (> 4 benige noduli bij
de PIP- of DIP-gewrichten) en flaring (>
1 gezwollen of rood PIP- of DIP-gewricht
én > 1 op echo bewezen synovitis in PIPof DIP-gewricht). De follow-up was 14
weken. De patiënten moesten een minimale pijnscore hebben van 30 (VAS-score
0 tot 100). De gemiddeld leeftijd was 64
jaar, 80% was vrouw. De onderzoekers
vergeleken een zesweekse kuur van eenmaal daags 10 mg prednison gedurende
6 weken en een afbouwperiode van 2
weken met placebo. Na 6 weken scoorde de prednisongroep -22 punten op de
VAS-score en de placebogroep -5 (gemiddeld verschil -17 punten; 95%-BI -26 tot
-7; p = 0,0007). Dit effect nam af tijdens

Foto: iStock

Vervolg van pagina 10

Foto: iStock

Een zesweekse kuur van dagelijks 10 mg
prednison als behandeling van flaring bij
handartrose geeft een significante verlichting van de pijn. Dat is de conclusie
van een Nederlands onderzoek onder
patiënten met artrose die onder behandeling zijn van een reumatoloog.

de afbouwperiode en was 6 weken na het
stoppen van de prednison geheel verdwenen. Er werd geen verschil gevonden in
gemelde bijwerkingen of complicaties.
De NHG-Standaard Hand- en polsklachten adviseert medicamenteuze behandeling
– in de vorm van lokaal of oraal NSAID en
paracetamol – in periodes dat pijnklachten op de voorgrond staan en ergotherapeutische interventies onvoldoende baat
hebben. Op basis van dit onderzoek zou
bij patiënten met evidente handartrose en

wezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Bij 27,7% van alle kinderen werd
een eerste psychisch probleem geregistreerd tijdens de onderzoeksperiode.
Leeftijdsonafhankelijke risicofactoren
waren verschillende bezoeken aan de
huisarts in het afgelopen jaar (oddsratio
(OR) 1,22 tot 1,34), ten minste eenmaal
verricht laboratoriumonderzoek (OR
1,09 tot 1,16 ), ten minste een verwijzing
naar een andere zorgverlener (OR 1,21
tot 1,33) en somatische klachten (OR
1,19 tot 1,21). Bij somatische klachten
ging het specifiek om algemene klachten (bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn,
obstipatie en moeheid). Verder waren
er specifieke risicofactoren voor een
bepaalde leeftijdsgroep.
Op basis van deze resultaten konden

artritis in DIP- of PIP-gewricht dagelijks 10
mg prednison een alternatief kunnen zijn
dat maximaal 12 weken verlichting geeft.
Neem dan wel de contra-indicaties en
mogelijke bijwerkingen van orale NSAID’s
en prednison mee in uw overweging.
Kroon FPB, et al. Results of a 6-week treatment with 10 mg prednisolone in patients
with hand osteoarthritis (HOPE): a double-blind, randomised, placebo-controlled
trial. Lancet 2019;394:1993-2001.

de onderzoekers geen goed risicopredictiemodel per leeftijdsgroep voor de
praktijk ontwikkelen. Om het model te
verbeteren willen zij nog aanvullende
informatie van de jeugdgezondheidszorg
over bekende risicofactoren toevoegen.
Op basis van dit onderzoek is de boodschap voor de huisarts: wees alert op
psychische aandoeningen bij kinderen
die (veelvuldig) komen met somatische
klachten, die meermaals worden verwezen of bij wie aanvullend laboratorium
onderzoek wordt verricht.
Koning NR, et al. Identification of children at risk for mental health problems in
primary care- Development of a prediction model with routine health care data.
EClinicalMedicine 2019;15:89-97.
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Onderzoek

Huisartsenzorg bij langetermijnoverlevenden van kinderkanker
Nina Streefkerk, Marianne Heins, Wim Tissing, Joke Korevaar, Leontien Kremer, namens de LATER studiegroep

Overlevenden van kinderkanker zijn op jonge leeftijd blootgesteld aan cytostatische behandelingen, zoals chemotherapie en bestraling. Daardoor hebben ze later in het leven kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen.
Ook huisartsen krijgen te maken met de complexe zorg voor deze groep patiënten. Het is dus belangrijk dat ze de
beschikbare kennis over het voorkomen van late effecten na de behandeling van kinderkanker weten te vinden.

Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw lag de vijfjaars
overleving van kinderkanker nog op 30%, tegenwoordig
is deze meer dan 80%.1,2 Overlevenden van kinderkanker
zijn op jonge leeftijd blootgesteld aan cytostatische behan
delingen, zoals chemotherapie en bestraling. Daardoor
hebben ze later in het leven kans op het ontwikkelen van
gezondheidsproblemen, zoals orgaanfalen en nieuwe
tumoren.3-6 In Nederland zijn er momenteel zo’n 10.000
overlevenden van kinderkanker, verdeeld over zo’n 5000
huisartsenpraktijken. Dat betekent dat huisartsen gemid
deld twee overlevenden in hun praktijk hebben.

KanjerKetting van 14-jarig meisje, drie jaar na haar behandeling voor leukemie. Elke kraal stelt een behandeling of gebeurtenis voor. Foto: Daan Umans
Dit is een bewerkte vertaling van Streefkerk N, Heins MJ, Teepen JC, Feijen EAM,
Bresters D, Van Dulmen-den Broeder E, et al, DCOG-LATER Study Group. The
involvement of primary care physicians in care for childhood cancer survivors.
Pediatr Blood Cancer 2019;66:e27774.
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Uit onderzoek is bekend dat overlevenden van kinderkan
ker voor nieuwe gezondheidsproblemen in eerste instantie
de huisarts bezoeken, en dat ze dus vaker contact opne
men met hun huisarts dan mensen uit controlegroepen
zonder een voorgeschiedenis van kinderkanker.7-10 Onder
zoek naar gezondheidsproblematiek bij overlevenden van
kinderkanker die tot contact met de huisarts leidt, betrof
tot nu toe alleen de eerste vijf jaar na de diagnose, en niet
de periode daarna.9 Ook is er nog weinig bekend over
welke cytostatische behandelingen op de lange termijn
zijn gerelateerd aan meer zorggebruik in de huisartsen
praktijk door overlevenden van kinderkanker.
Met dit onderzoek willen wij inzicht geven in deze proble
matiek. We onderzochten de omvang van het zorggebruik
van overlevenden van kinderkanker in de huisartsenprak
tijk, de onderliggende gezondheidsproblematiek en de
determinanten voor het zorggebruik langer dan vijf jaar
na de diagnose.
METHODE
Opzet en onderzoekspopulatie
Het SKION-LATER-cohort (Stichting KInderOncologie
Nederland – LAngeTERmijneffecten) bestaat uit 6165
overlevenden van kinderkanker. Allen zijn tussen 1963 en
2002 vóór hun 19e jaar behandeld voor een maligniteit en
hebben sinds de diagnose ten minste vijf jaar overleefd.
Van hen is gedetailleerde informatie beschikbaar over de
diagnose en de behandeling.11
We hebben de gegevens van dit cohort gelinkt aan de
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze database bevat
gegevens over zorggebruik en de redenen voor het zorg
gebruik. Deze gegevens zijn afkomstig uit zo’n vijfhonderd
Nederlandse huisartsenpraktijken, een representatieve
streekproef van 10% van alle Nederlandse huisartsen
praktijken.12-15 De gegevens van de Nivel Zorgregistraties
Eerste Lijn bestrijken de periode van 2008 tot 2016.12

Van de geïncludeerde personen was binnen deze tijdsperiode
gemiddeld vier jaar follow-up beschikbaar. De tijd van de
diagnose tot de start van de follow-up verschilde per persoon,
maar was ten minste vijf jaar sinds de diagnose kinderkanker was gesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het
oorspronkelijke artikel.

ticeerd en behandeld met chemotherapie (79%). Hematologische tumoren (waaronder leukemie, hodgkinlymfoom en
non-hodgkinlymfoom) kwamen het meest voor. De achtergrondgegevens van overlevenden en controlepersonen staan
in [tabel 1]. In totaal hebben we 602 overlevenden gematcht
met 1204 controlepersonen. De mediane leeftijd bij aanvang
van de follow-up was 27 jaar en gemiddeld waren er per persoon gegevens over vier jaar follow-up beschikbaar.
Overlevenden van kinderkanker hadden gemiddeld 1,3 maal
zoveel contacten met de huisartsenpraktijk als controlepersonen (respectievelijk 3,9 en 3,0 contacten per follow-up jaar;
95%-betrouwbaarheidsinterval 1,2 tot 1,5, p < 0,001). In de
hogere leeftijdsgroepen was het verschil tussen het aantal contacten van overlevenden en dat van controlepersonen groter
(tot 1,5 maal zo groot).
De meeste overlevenden van kinderkanker bezochten de
huisarts voor aandoeningen van de huid (62%; voornamelijk
contacteczeem/ander eczeem, dermatomycose en wratten),
het bewegingsapparaat (56%; hoofdzakelijk (pijn)klachten van
de rug, borst en schouders) en de luchtwegen (49%; merendeels bovensteluchtweginfecties, hoest en hooikoorts/allergische rinitis).
Overlevenden hadden significant meer contacten met de huisartsenpraktijk dan controlepersonen vanwege aandoeningen
uit twaalf van de achttien ICPC-hoofdstukken [figuur]. Deze

Statistiek
Voor elke overlevende van kinderkanker selecteerden we
twee personen uit de controlegroep uit dezelfde huisartsenpraktijk, die we hebben gematcht op geboortejaar, geslacht en
follow-upperiode. Vervolgens hebben we het aantal contacten
dat overlevenden van kinderkanker met de huisartsenpraktijk
hadden (dat wil zeggen consulten, visites, telefonische consulten of e-mailconsulten met de huisarts of poh) vergeleken met
het aantal contacten met de huisartsenpraktijk van controlepersonen. Om vergelijking mogelijk te maken hebben we de
gezondheidsproblemen waarvoor deze patiënten de huisarts
bezochten gecodeerd volgens de International Classification of
Primary Care-1 (ICPC-1).14-15
RESULTATEN
De onderzoekspopulatie betrof een heterogene patiëntengroep, die voor 56% bestond uit mannen [online tabel 1].
Vaak werden zij vóór het vijfde levensjaar (45%) gediagnos-

Figuur
Aantal contacten met de huisartsenpraktijk bij overlevenden van kinderkanker vergeleken met het aantal contacten van de gematchte
controlepersonen, per onderliggend gezondheidsprobleem (ICPC-hoofdstuk)
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De staafdiagrammen geven het percentage overlevenden/controlepersonen aan die ten minste één contact hadden met de huisarts, per type aandoening.
De vierkantjes betreffen het relatieve aantal contacten van overlevenden van kinderkanker vergeleken met dat van controlepersonen. De verticale lijnen geven het betrouwbaarheidsinterval weer. De horizontale lijn betreft de waarde 1: geen verschil tussen overlevenden en controlepersonen.
* Het type aandoeningen waarvoor overlevenden van kinderkanker significant vaker contact met de huisarts opnemen dan de gematchte controlepersonen.
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WAT IS BEKEND?
■■ Overlevenden van kinderkanker hebben een grotere kans
op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen op de
lange termijn.
■■ Voor deze problemen bezoeken zij de huisarts.
WAT IS NIEUW?
■■ Vooral oudere overlevenden van kinderkanker en degenen die met radiotherapie zijn behandeld hebben meer
contacten in de huisartsenpraktijk dan mensen zonder
een voorgeschiedenis van kinderkanker.
■■ De groep overlevenden neemt het vaakst contact op
vanwege tweede tumoren, hematologische en endocriene aandoeningen.
■■ De Nederlandse richtlijn Follow-up na kinderkanker kan
de huisarts inzicht bieden in langetermijnproblemen
die na bepaalde kinderoncologische behandelingen te
verwachten zijn.

groep had dus aandoeningen in bijna alle orgaansystemen.
Vergeleken met controlepersonen namen overlevenden het
vaakst contact op vanwege tweede tumoren, hematologische
aandoeningen en endocriene aandoeningen. De meest voorkomende soorten tumoren waarvoor overlevenden contact
met de huisarts opnamen betroffen het bewegingsstelsel,
leukemie en het zenuwstelsel. Voor hematologische aandoe-

Tabel 2
Multivariabele risicofactoranalyse, met als uitkomst het aantal contacten met de huisartsenpraktijk bij overlevenden van kinderkanker
Relatieve
aantal
contacten*

(95%-betrouwbaarheidsinterval)

p-waarde

(1,72-2,23)

< 0,001

Geslacht
Man

Referentie

Vrouw

1,96

Leeftijd
< 20 jaar

Referentie

20-29 jaar

1,23

(1,00-1,53)

0,048

30-39 jaar

1,53

(1,23-1,90)

< 0,001

≥ 40 jaar

1,58

(1,23-2,04)

< 0,001

Alleen operatie

1,23

(1,00-1,51)

0,047

Chemotherapie met of zonder operatie

Referentie

Radiotherapie met of zonder operatie

1,49

(1,15-1,93)

0,002

1,16

(0,98-1,36)

0,082

Behandelmodaliteit

Chemotherapie en radiotherapie
met of zonder operatie

* Het relatieve aantal contacten was gecorrigeerd voor follow-uptijd.
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ningen waren dit purpura of stollingsstoornissen, pernicieuze
of foliumzuurdeficiëntieanemie en ijzergebreksanemie. Voor
endocriene aandoeningen ging het om vitamine- en voedingsdeficiënties, diabetes mellitus en andere hormoondeficiënties.
Uit [tabel 2] blijkt dat vrouwelijke overlevenden en oudere
overlevenden meer contacten hadden met de huisartsenpraktijk. Dat gold ook voor overlevenden die behandeld zijn met
radiotherapie.
BESCHOUWING
Uit ons onderzoek blijkt dat overlevenden van kinderkanker meer dan vijf jaar na de diagnose meer contacten
met de huisartsenpraktijk hebben dan controlepersonen
van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Dit verschil was
groter in de oudere leeftijdsgroepen. Uniek aan dit onderzoek is dat het inzicht geeft in de klachten en aandoeningen
waarvoor langetermijnoverlevenden van kinderkanker
contact opnamen met de huisartsenpraktijk. Overlevenden
van kinderkanker gebruikten voor een zeer breed scala
aan onderliggende gezondheidsproblemen meer zorg dan
controlepersonen, in het bijzonder voor nieuwe tumoren,
hematologische aandoeningen en endocriene aandoeningen. Eerdere onderzoeken lieten zien dat overlevenden van
kinderkanker een groter risico lopen op nieuwe tumoren en
endocriene aandoeningen.4 Een onderzoek bij een kleiner
deel van dit cohort toonde aan dat overlevenden vaker in
het ziekenhuis worden opgenomen voor nieuwe tumoren
en endocriene aandoeningen.16 Uit onze resultaten blijkt dat
ook bij de huisarts het zorggebruik voor deze typen aandoeningen hoger is. Over hematologische aandoeningen bij
overlevenden van kinderkanker is weinig bekend; dit is een
belangrijke focus voor nieuw onderzoek. Ook uniek is dat
wij hebben kunnen aantonen dat radiotherapie bij overlevenden van kinderkanker samenhangt met meer zorggebruik in de huisartsenpraktijk. Onze resultaten laten zien
dat deze overlevenden van kinderkanker 1,3 maal meer zorg
gebruikten in de huisartsenpraktijk dan controlepersonen
zonder voorgeschiedenis van kinderkanker. Misschien lijkt
1,3 nog relatief laag voor personen die een ernstige aandoening hebben doorgemaakt. Bedenk dan wel dat overlevenden vaak met ernstige aandoeningen komen, die mogelijk
een verwijzing naar de specialist behoeven, zoals nieuwe
tumoren en hormoondeficiënties.
Vanwege de stijgende lijn in overleving van kinderkanker
verwachten we dat het totale aantal langetermijnoverlevenden
zal toenemen.1 Overlevenden van kinderkanker vormen een
zeer heterogene groep, met verschillende soorten primaire
tumoren, uiteenlopende ondergane behandelingen en een gemengde leeftijd. Het is voor de huisarts van belang om er alert
op te zijn dat deze patiënten vaker op het spreekuur zullen
komen, en dat zij – op welke leeftijd dan ook en zelfs decennia
na de primaire behandeling – een grotere kans hebben op het
ontwikkelen van ernstige aandoeningen.
Een beperking van ons onderzoek is dat we met de beschikbare gegevens niet in staat waren om het verband te onderzoe-

ken tussen LATER-polikliniekbezoek en de zorgconsumptie
bij de huisarts. Een andere beperking is dat we slechts van 10%
van het totale cohort van overlevenden van kinderkanker over
huisartsengegevens beschikken, wat komt doordat maar 10%
van de huisartsen bij het Nivel aangesloten is. De patiënten
van de huisartsen die bij het Nivel aangesloten zijn vormen
echter een goede afspiegeling van de totale Nederlandse
bevolking, en de patiëntkenmerken van de geïncludeerde
overlevenden kwamen overeen met die van het totale cohort.
Daarom hebben we geen reden om aan te nemen dat er sprake
is van selectiebias.13
De zorg die overlevenden van kinderkanker op de LATER-polikliniek krijgen is gebaseerd op de Nederlandse
richtlijn Follow-up na kinderkanker.17 Vijf jaar na de diagnose
wordt er samen met de overlevende een zorgplan opgesteld
waarin de zorg wordt omschreven die volgens deze richtlijn
nodig is. De centrale coördinatie hiervan ligt bij de gespecialiseerde LATER-polikliniek die gelieerd is aan de eerdere kinderoncologische behandeling. Op dit moment is de zorg van
kinderen die behandeld zijn in het Amsterdam UMC, WKZ,
UMCG en Erasmus MC overgedragen aan de LATER-polikliniek van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie
in Utrecht.
Momenteel worden bestaande, vaak per land verschillende,
evidence-based richtlijnen voor follow-up na kinderkanker
in internationale samenwerkingen geharmoniseerd om zo tot
wereldwijde uniforme aanbevelingen te komen.18 De huisarts
kan de Nederlandse richtlijn raadplegen om te zien welke langetermijngezondheidsproblemen na specifieke behandelingen
ze mogen verwachten. Onze resultaten geven aan dat huisartsen ook zorg bieden aan overlevenden. Het is daarom noodzakelijk dat de (kinder)oncoloog de huisarts gedetailleerde
informatie geeft over ondergane behandelingen en de daaruit
voortvloeiende risico’s.
Een Nederlands onderzoek toonde aan dat huisartsen bereid
zijn deel te nemen aan een shared care-model, waarbij ze
samenwerken met (kinder)oncologen van de LATER-polikliniek, als ze tenminste beschikken over adequate medische informatie en richtlijnen.19 Enige tijd geleden is een
pilotonderzoek gedaan waar 123 overlevenden en 115 van
hun huisartsen aan meewerkten. Een samenwerking tussen
huisartsen en kinderoncologen voor de langetermijnfollow-
up van overlevenden van kinderkanker bleek uitvoerbaar
en leidde tot grote tevredenheid onder zowel huisartsen
als overlevenden.20 Een mogelijk effectieve tool hiervoor is
een online zorgplan, dat de (kinder)oncoloog op basis van
recente evidence-based richtlijnen opstelt. Dit zorgplan kan

ter beschikking worden gesteld aan de overlevende, die daarmee op zijn of haar beurt de huisarts van informatie over de
follow-up kan voorzien.21
CONCLUSIE
Huisartsen krijgen in de dagelijkse praktijk in toenemende
mate te maken met de complexe zorg voor langetermijnoverlevenden van kinderkanker. Deze overlevenden gebruiken
meer zorg in de huisartsenpraktijk voor een breed scala aan
onderliggende gezondheidsproblemen. Vooral de overlevenden in de hogere leeftijdsgroepen en degenen die behandeld
zijn met radiotherapie vertonen een groter zorggebruik. Het
is belangrijk dat huisartsen kennis krijgen over gezondheidsproblemen op de lange termijn en de LATER-follow-upzorg. Daarnaast denken we dat er in de toekomst in shared
care-modellen, waarin huisartsen samenwerken met (kinder)
oncologen, een belangrijke rol voor de huisarts kan zijn
weggelegd bij de langetermijnfollow-up van overlevenden van
kinderkanker. ■
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Onderzoek

Zorggebruik tijdens de nazorg van
coloncarcinoom
Laura Duineveld, Hanneke Molthof, Thijs Wieldraaijer, Anthony van de Ven, Wim Busschers, Henk van Weert, et al.

Huisartsen hebben nog geen formele rol in de nazorgfase voor patiënten met een coloncarcinoom, maar blijken al
regelmatig kankergerelateerde klachten van deze patiënten zelfstandig af te handelen. Het lijkt goed mogelijk de
geprotocolleerde nazorg na een behandeling van coloncarcinoom te verleggen naar de huisartsenpraktijk. Daarom
is onderzocht voor welke redenen patiënten in deze fase de huisarts bezoeken en welke patiënt- en tumorkarakteristieken hiermee samenhangen.

Recent onderzoek maakte duidelijk dat na een oncologische
behandeling het zorggebruik bij de huisarts toeneemt.1-4 De
landelijke richtlijn adviseert na een curatieve behandeling
voor coloncarcinoom jaarlijks twee tot vier controles in het
ziekenhuis uit te voeren. Doel van deze geprotocolleerde
controles is vroegtijdige opsporing van recidieven door
middel van periodieke controle van het carcino-embryonaal
antigeen (CEA), echoscopie van de buik en colonoscopie,5
en verder het signaleren en behandelen van de gevolgen van
de ziekte en de behandeling. Diverse organisaties pleiten
voor een meer generalistische aanpak van deze controles.6-8
Omdat coloncarcinoom vaak voorkomt en het follow-upprotocol niet ingewikkeld is, lijkt het goed mogelijk deze
nazorg te verleggen naar de huisartsenpraktijk.6,7 Daarbij is
inzicht in de huidige betrokkenheid van huisartsen bij dit
soort zorg nuttig. Doel van dit onderzoek was het inventariseren van het huisartsgeneeskundig zorggebruik door
patiënten met een (in opzet) curatief behandeld coloncarcinoom. Wij onderzochten welke patiënt- en tumorkarakteristieken samenhangen met het aantal contacten met de
huisarts, en onderscheidden daarbij kankergerelateerde en
niet-kankergerelateerde contacten.
METHODE
Opzet, deelnemers en uitkomstmaten
Dit onderzoek maakte deel uit van een prospectief cohortonderzoek naar zorguitkomsten van patiënten met
een coloncarcinoom in stadium I-III die in opzet curatief

Dit is een bewerkte vertaling van Duineveld LAM, Molthof H, Wieldraaijer T, Van
de Ven AWH, Busschers WB, Van Weert HCPM, Wind J. General practitioners’ involvement during survivorship care of colon cancer in the Netherlands: primary
health care utilization during survivorship care of colon cancer, a prospective
multicenter cohort study. Fam Pract 2019;36:765-70.
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In de nazorgfase van de behandeling van coloncarcinoom is er
veel behoefte aan ondersteuning door de huisarts.
Foto: iStock

waren behandeld en reguliere follow-up kregen.9 We
includeerden patiënten die in de eerste vijf jaar van hun
follow-up verkeerden en analyseerden hun zorggebruik in
de huisartsenpraktijk gedurende een half jaar. De patiënten werden benaderd via de afdelingen Chirurgie, Oncologie of Maag-, darm- en leverziekten van zes Nederlandse
ziekenhuizen. Na schriftelijke toestemming verzamelden
we alle contacten met de huisartsenpraktijk (behalve
herhaalreceptuur) uit het Huisarts Informatie Systeem
(HIS). We beschouwden een contact als kankergerelateerd

indien de huisarts, praktijkondersteuner of assistent een klacht
toeschreef aan (behandeling van) coloncarcinoom, zowel door
koppeling aan de episode ‘maligniteit’ als in de vrije tekst.
Contacten om andere redenen registreerden we als ‘niet-kankergerelateerd’.
Statistische analyse
We vergeleken de patiëntkarakteristieken van deelnemers die
tijdens de onderzoeksperiode contact hadden met een huisartsenpraktijk met die van deelnemers zonder contact. Met
negatieve binomiale regressie bepaalden we welke patiënt- en
tumorkarakteristieken geassocieerd waren met het aantal
kankergerelateerde dan wel niet-kankergerelateerde contacten (zie het originele artikel voor de selectie van variabelen).
De contactfrequenties worden gepresenteerd als het aantal
contacten per zes maanden van de referentiepersoon van het
model en als rate ratio ten opzichte van de referent, beide met
95%-betrouwbaarheidsintervallen.
RESULTATEN
We verzamelden de HIS-gegevens van 183 van de oorspronkelijk 227 deelnemers. Redenen voor het ontbreken van
gegevens waren non-respons van huisartsen (n = 23), geen
toestemming van de deelnemer voor gegevensuitwisseling (n
= 13) en vroegtijdige beëindiging van deelname (n = 8).
De patiënten hadden in 6 maanden gemiddeld 3,3 contacten
met hun huisartsenpraktijk (SD 3,01; mediaan 3; uitersten 0
tot 17). Deelnemers zonder contact waren gemiddeld jonger
dan deelnemers met contact (63 versus 68 jaar, p = 0,005)
en hadden minder vaak comorbiditeit (47 versus 75%, p =
0,002). Het gemiddeld aantal kankergerelateerde contacten
was 0,87 (SD 1,88). Buikpijn (16%) en chemotherapiegerelateerde klachten (14%) waren de meest voorkomende
contactredenen [tabel 1]. Huisartsen handelden 83% van de
kankergerelateerde en 92% van de niet-kankergerelateerde
zorgvragen zelf af.
Leeftijd, geslacht en comorbiditeit hadden geen relatie met
het aantal kankergerelateerde contacten met de huisarts, maar
chemotherapie en het optreden van een tumorrecidief wel
[tabel 2]. Wel bleek er een interactie te zijn tussen de tijd na

WAT IS BEKEND?
■■ Huisartsen hebben nog geen formele rol in de controle
van patiënten die behandeld zijn voor een coloncarcinoom.
■■ Omdat het follow-upprotocol niet ingewikkeld is, lijkt het
goed mogelijk deze nazorg te verleggen naar de huisartsenpraktijk.
WAT IS NIEUW?
■■ Huisartsen zien regelmatig patiënten met klachten die
verband houden met colonkanker of met de behandeling
daarvan; ze handelen deze klachten grotendeels zelf af.
■■ Kankergerelateerde redenen om contact te zoeken met
de huisarts zijn meestal buikpijn en chemotherapiegerelateerde klachten.
■■ Patiënten die chemotherapie hebben ondergaan wegens
coloncarcinoom blijven gedurende de hele nazorgfase
behoefte hebben aan ondersteuning door de huisarts.

operatie en de behandeling met chemotherapie. De referentiepersoon in het model (vrouw, 67,4 jaar, geen chronische
comorbiditeit, 11 maanden chemotherapie na chirurgische
verwijdering van het coloncarcinoom, geen recidief tijdens
de onderzoeksperiode) had in de eerste 5 jaar na de therapie
een stabiel aantal kankergerelateerde contacten van 0,95 per 6
maanden. Bij een referentiepersoon met dezelfde kenmerken
die géén chemotherapie gekregen had, nam het aantal kankergerelateerde contacten af met 10% per maand.
Variabelen gerelateerd aan het aantal niet-kankergerelateerde
contacten waren hogere leeftijd (ouder dan 67 jaar), comorbiditeit en alleen wonen.
BESCHOUWING
Huisartsen zagen patiënten in de nazorgfase van een coloncarcinoom gemiddeld drie keer in de zes maanden, zowel voor
niet-kankergerelateerde als voor kankergerelateerde klachten.
Ze handelden 83% van de kankergerelateerde problemen
zelfstandig af. De meest voorkomende kankergerelateerde

Tabel 1
Redenen voor kankergerelateerde contacten met de huisartsenpraktijk na een in opzet curatieve behandeling van coloncarcinoom
Contactreden
Buikpijn
Chemotherapiegerelateerd
Sociale contacten
Veranderd ontlastingspatroon
Psychologisch
Wond- en/of postoperatieve klachten
Anders
Onbekend

Omschrijving

haaruitval, pijn, verandering van smaak, nagel- en huidafwijkingen, neuropathie, oedeem
welzijn, algehele conditie, ziekenhuisopname of polikliniekbezoek voor kanker
obstipatie, diarree
angst, slaapproblemen, somberheid/depressie, burn-out
stomagerelateerde klachten, misselijkheid, moeheid, erectiele disfunctie, anemie (elk < 5%)

n (%)
29 (18)
26 (16)
22 (14)
20 (13)
19 (12)
8 (5)
31 (19)
5 (3)
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Tabel 2
Factoren die een relatie hadden met de frequentie van kankergerelateerde contacten met de huisartsenpraktijk*
Rate ratio (RR) (95%-BI)† p
Geschat aantal contacten (95%-BI)‡
Leeftijd
Geslacht man
Comorbiditeit ≥ 1
Tumorrecidief
Geen chemotherapie
Tijd na operatie§
∫ chemotherapie
∫ geen chemotherapie

0,95 (0,44 tot 2,05)
0,98 (0,95 tot 1,01)
0,70 (0,42 tot 1,17)
1,37 (0,78 tot 2,42)
3,88 (1,63 tot 9,20)
0,37 (0,18 tot 0,77)

ref
0,21
0,17
0,28
0,002
0,008

1,00 (0,96 tot 1,04)
0,90 (0,84 tot 0,97)

0,85
0,0049

* RR’s ten opzichte van een referentiepersoon: vrouw, 67,4 jaar, geen chronische
comorbiditeit, 11 maanden chemotherapie na chirurgische verwijdering van het
coloncarcinoom, geen recidief tijdens de onderzoeksperiode.
† RR’s zijn berekend met een negatief binominaal regressiemodel. Een RR < 1
betekent ‘minder contacten dan de referentiepersoon’, een RR > 1 betekent ‘méér
contacten’.
‡ Gedurende 6 maanden na een in opzet curatieve behandeling.
§ In het model is een interactie opgenomen tussen chemotherapie en tijd na operatie
voor patiënten die wel/geen chemotherapie hadden gehad.

contactredenen waren buikpijn en klachten die met de chemotherapie te maken hadden. Chemotherapie en de ontwikkeling
van een recidief hingen samen met meer kankergerelateerde
contacten ten opzichte van patiënten die geen chemotherapie
kregen en geen tumorrecidief ontwikkelden. Bij patiënten die
behandeld waren met chemotherapie bleef het aantal kankergerelateerde contacten constant, bij patiënten zonder chemotherapie nam dat na verloop van tijd af.
Beperkingen
Een beperking van dit onderzoek is dat de verslaglegging door
huisartsen mogelijk selectief is, waardoor niet alle besproken
onderwerpen in het HIS teruggevonden worden. Eerdere
onderzoeken lieten zien dat na een behandeling voor coloncarcinoom ICPC-codes voor moeheid, anemie, gastro-intestinale, urologische en psychische klachten vaker in het HIS
worden geregistreerd dan bij patiënten zonder kanker.1,2,4 Deze
klachten worden geduid als mogelijke gevolgen van de ziekte
en de behandeling. Ook wij vonden moeheid, urologische en
psychische klachten, maar deze bleken vaak niet-kankergerelateerd. Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat wij naast
de ICPC-codes ook de SOEP-regels hebben geanalyseerd,
waaruit bleek dat deze klachten niet altijd direct gerelateerd
waren aan de kanker en de behandeling. Dit onderscheid is
relevant, aangezien kankergerelateerde moeheid en psychologische klachten om een specifieke benadering vragen.10,11
Klachten als buikpijn en veranderd ontlastingspatroon komen
vaak voor na colonchirurgie, maar kunnen ook een uiting zijn
van een tumorrecidief. Bij deze klachten zijn oplettendheid
van de huisarts en snelle verwijsmogelijkheden naar de tweede
lijn zeer belangrijk.
20
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De rol van de huisarts
Patiënten die zijn behandeld voor coloncarcinoom krijgen
routinematig controles in het ziekenhuis, maar ons onderzoek
laat zien dat ze ook hun huisarts regelmatig consulteren voor
kankergerelateerde klachten. Huisartsen moeten dan kunnen
differentiëren tussen kankergerelateerde en niet-kankergerelateerde klachten. Daarbij blijven patiënten die chemotherapie hebben gehad ook lang nadat die is afgerond regelmatig
hun huisarts consulteren. Huisartsen moeten er alert op zijn
dat chemotherapie tot dit soort chronische klachten kan
leiden. Dit alles vereist kennis over de (late) gevolgen en
langetermijneffecten van coloncarcinoom en chemotherapie.
Nu de betrokkenheid van huisartsen in de oncologische nazorg van coloncarcinoom in kaart is gebracht, kan onderzocht
worden welke formele rol de huisarts in de toekomst kan
spelen. In de huidige betrokkenheid bij de nazorgfase zouden
geprotocolleerde nacontroles verweven kunnen worden die
de landelijke richtlijn volgen. Voor de patiënt biedt dat meer
continuïteit en maakt het de zorg overzichtelijker, maar het
stelt wel eisen aan de organisatie van de praktijk. Men zou
oproepsystemen kunnen inzetten zoals die al gebruikt worden
binnen de ketenzorg. Op regionaal niveau zouden huisartsen en medisch specialisten samenwerkingsovereenkomsten
moeten sluiten die voorzien in informatie-uitwisseling, snelle
verwijsmogelijkheden en laagdrempelige intercollegiale
consultatie. Andere vereisten zijn een richtlijn en nascholing
gericht op herkenning en behandeling van de (late) effecten
van coloncarcinoom en (chemo)therapie.7,12,13
CONCLUSIE
De huisarts heeft nog geen formele rol in de nazorgfase voor
patiënten met een coloncarcinoom. Huisartsen krijgen nu regelmatig te maken met patiënten die kankergerelateerde klachten hebben. Ze handelen deze grotendeels zelfstandig af. ■
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Onderzoek

Waarom stijgt het aantal
euthanasieverzoeken?
Marianne Heins, Gé Donker, Simone Versteeg, Joke Korevaar

Sinds 2002, toen de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking trad, is het aantal
euthanasieverzoeken gestegen. Het Nivel analyseerde de achterliggende factoren. Een samenspel van factoren is
verantwoordelijk voor de groei van het aantal euthanasieverzoeken in de afgelopen vijftien jaar.

Na de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging
op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002 steeg het aantal
meldingen van euthanasie van zo’n 2000 per jaar in 2003
tot ruim 6500 in 2017.1 Patiënten deden door de jaren
heen vaker een verzoek tot euthanasie en deze verzoeken
werden ook vaker uitgevoerd. Dit roept vragen op naar de
achterliggende redenen voor deze stijging. Daarom heeft
het Nivel – in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – in kaart gebracht wat er vanaf 2002 bekend is over factoren die de ontwikkelingen in
het aantal uitgevoerde euthanasieverzoeken beïnvloeden.2

METHODE
In dit literatuuronderzoek is gekeken naar wetenschappelijke artikelen aan de hand van de volgende inclusiecriteria:
■■ beschrijft factoren die van invloed kunnen zijn op het
aantal levensbeëindigingen bij mensen;
■■ betreft Nederland of België;
■■ bevat gegevens van 2002 tot 2018;
■■ beschikbaar in het Nederlands, Engels of Frans.
Allereerst werd in de databases PubMed en CINAHL

Stijging van het aantal euthanasieverzoeken komt deels door de vergrijzing, maar dat is niet de enige factor.

Foto: Shutterstock
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WAT IS BEKEND?
■■ Het aantal meldingen van euthanasie steeg van zo’n
2000 per jaar in 2003 tot 6585 in 2017.
WAT IS NIEUW?
■■ Vooral ouderen doen vaker een euthanasieverzoek dan
voorheen en hun verzoeken worden ook vaker gehonoreerd.
■■ Het draagvlak voor euthanasie is toegenomen.
■■ Huisartsen zijn vaker betrokken bij het overlijden en ook
meer dan vroeger bereid euthanasie te verlenen.
■■ De komst van de Levenseindekliniek heeft een kleine
bijdrage geleverd aan de toename van het aantal levensbeëindigingen.
■■ De toename is niet veroorzaakt door het liberaler toepassen van euthanasie bij psychische aandoeningen,
dementie of stapeling van ouderdomsklachten.

gezocht naar originele onderzoeksartikelen en reviewartikelen met de volgende zoektermen: ((“Euthanasia”[Mesh] OR
“Suicide, Assisted”[Mesh] OR euthanasia*[tiab] OR assisted
suicide*[tiab] OR assisted death*[tiab] OR assisted dying[tiab]) AND (Netherlands[tw] OR Dutch[tw] OR Benelux[tw]
OR Belgium[tw] OR flanders[tw] OR wallonia[tw])) NOT
(animals[mh] NOT humans[mh])
Er zijn grote verschillen tussen landen in de wet- en regelgeving rond euthanasie en hoelang deze al bestaat, maar de
situatie in België is goed vergelijkbaar met die in Nederland.
Daarom beperkten de onderzoekers zich tot literatuur uit
Nederland en België. Artikelen die uitsluitend euthanasie bij
dieren betroffen, zijn geëxcludeerd.

Onbehandelbare kanker speelt een
steeds grotere rol rond het levenseinde

Publicaties zijn eerst gescreend op titel en abstract, waarbij
de eerste 15% werd gescreend door twee onderzoekers om de
selectiemethode af te stemmen. Beide onderzoekers bekeken
vervolgens de volledige tekst van de geselecteerde artikelen
en zochten in de referenties van de gevonden literatuur naar
verdere relevante artikelen. De wetenschappelijke literatuur is
aangevuld met ‘grijze literatuur’ die gevonden werd via Google
of die bekend was bij de onderzoekers zelf of in hun netwerk.
Hiervoor zijn drie experts op het gebied van euthanasie benaderd.
Aan de hand van twee theoretische kaders brachten de onderzoekers alle literatuur onder in verschillende thema’s.3,4
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RESULTATEN
Er werden 1874 wetenschappelijke artikelen gevonden, waarvan er 72 werden geïncludeerd. Ook werden er 57 rapporten
en documenten gevonden. Hiervan werden er 28 geïncludeerd. Negenenzestig procent van de geïncludeerde atikelen
betrof de Nederlandse situatie.
Uit de gevonden literatuur bleek dat de stijging van het aantal
levensbeëindigingen door artsen verband houdt met diverse
factoren. Vijf mogelijk verklarende factoren zijn de vergrijzing van de bevolking, stijging van het onderwijsniveau van
ouderen, het toegenomen draagvlak voor euthanasie, veranderingen in de zorg rond het levenseinde en veranderingen
in doodsoorzaken. Daarnaast zijn enkele factoren gevonden
die de stijging niet verklaren, zoals de toename in het aantal
mensen met dementie en factoren waarvan de betekenis niet
duidelijk is, zoals een stijging in het aantal euthanasieaanvragen bij psychiatrische aandoeningen.
Vergrijzing van de bevolking
Dat het aantal euthanasiemeldingen is gestegen, kan komen
doordat de Nederlandse bevolking vergrijst. Ouderen hebben
vaker ziekten die aanleiding kunnen geven tot een euthanasie
verzoek, zoals kanker, dus is een navenante stijging in het
aantal euthanasieverzoeken te verwachten. Tussen 2005 en
2015 steeg bij ouderen meer dan bij andere leeftijdsgroepen het
aantal mensen waarbij euthanasie werd uitgevoerd [figuur].1
Als de vergrijzing een grote rol speelt in de stijging van het
aantal euthanasieverzoeken, verwacht je dat vooral het aantal
ouderen bij wie euthanasie wordt uitgevoerd zal stijgen en dat
deze stijging gelijke tred houdt met de algemene sterfte onder
ouderen. Het aantal ouderen bij wie euthanasie wordt uitgevoerd stijgt echter veel sterker dan dit algemene sterftecijfer.5
De stijging van het aantal euthanasieverzoeken komt dus niet
alleen door de vergrijzing.
Ouderen zijn in de afgelopen vijftien jaar iets vaker een
euthanasieverzoek gaan doen. In 2010 werd 65% van de
euthanasieverzoeken gedaan door mensen van 65 jaar of
ouder en was ook 65% van de overledenen 65 jaar of ouder;
in 2015 was dit respectievelijk 73% en 69%. Bovendien is ook
het percentage euthanasieverzoeken dat daadwerkelijk wordt
uitgevoerd geleidelijk gestegen, vooral bij 80-plussers. In 2010
was dit percentage 56% bij mensen jonger dan 65 jaar, 49% bij
mensen tussen 65 en 79 jaar en 32% bij mensen van 80 jaar en
ouder; in 2015 was dit respectievelijk 56%, 61% en 49%.1 De
verschillen zijn dus een stuk kleiner geworden.
Onderwijsniveau ouderen gestegen
Een mogelijke verklaring waarom ouderen vaker een euthanasieverzoek doen is dat het onderwijsniveau van met name
ouderen tussen de 65 en 74 jaar gestegen is (de stijging bij
mensen van 75 jaar en ouder was maar beperkt). Uit Belgisch
onderzoek blijkt dat mensen met een hoger onderwijsniveau
vaker een euthanasieverzoek doen.2 Onze hypothese is dat
mensen met een hoger onderwijsniveau mogelijk beter in staat
zijn om de wens tot euthanasie te verbaliseren en mogelijk

een grotere wens tot regie over het eigen levenseinde hebben.
Onbekend is of er in Nederland ook daadwerkelijk meer
euthanasieverzoeken worden gedaan door mensen met een
hoger onderwijsniveau.
Meer draagvlak voor euthanasie in Nederland
Onder de Nederlandse bevolking is het draagvlak voor eu
thanasie toegenomen. Het grootste deel van de Nederlanders
staat positief tegenover euthanasie: in 2002 was 12% van de
Nederlandse bevolking tegen euthanasie, in 2011 en 2016
was dit nog 5%.6 Mogelijk heeft de toegenomen tolerantie ten
opzichte van euthanasie te maken met de daling van het aantal
gelovigen in Nederland.7 Ook is gebleken dat vooral ouderen
zich meer dan voorheen kunnen voorstellen dat zij ooit een
euthanasieverzoek zullen doen bij hun arts. Tussen 2001 en
2008 steeg dit percentage onder ouderen van 64 tot 75 jaar van
58 naar 70%.8
Zorg rond levenseinde veranderd
De afgelopen vijftien jaar is de organisatie van de zorg rond
het levenseinde veranderd. Mensen sterven minder vaak in
het ziekenhuis en vaker thuis met de huisarts als primaire
zorgverlener.9 Bovendien is er meer aandacht voor palliatieve
zorg.10
Werd in 2005 41% van de overlijdens begeleid door een huis
arts, in 2015 was dit 49%. Medisch specialisten zijn juist min
der vaak betrokken bij de zorg rond het overlijden (33% in
2005, 24% in 2015). In een onderzoek naar 3699 overlijdens
bleek dat de 1725 gevallen waarbij een huisarts betrokken
was vaker waren voorafgegaan door een euthanasieverzoek
(14%, n = 233) dan de 1974 gevallen waarbij geen huisarts
betrokken was (3%, n = 65).11 Dit komt mogelijk doordat
huisartsen positiever staan tegenover euthanasie dan andere
artsen. In een vragenlijstonderzoek rapporteerde 93% van de
huisartsen het denkbaar te vinden dat zij euthanasie zouden
toepassen, tegenover 87% van de specialisten ouderenge
neeskunde en 75% van de overige medisch specialisten. Het
percentage huisartsen dat tegen euthanasie is (7%), is sinds
2005 stabiel.1
Artsen die een euthanasieverzoek niet zelf willen of kunnen
uitvoeren, hebben meer verwijsmogelijkheden gekregen.
In 2012 is de Levenseindekliniek opgericht (tegenwoordig
Expertisecentrum Euthanasie); het aantal levensbeëindigin
gen door artsen van deze kliniek steeg van 133 in 2013 (18%
van het totaal aantal verzoeken) tot 727 in 2018 (28% van het
totaal aantal verzoeken).12 In Hoogeveen hebben huisartsen
in 2012 onderling afspraken gemaakt over het uitvoeren van
euthanasie voor gewetensbezwaarde huisartsen. Dit zogeheten
‘Hoogeveens model’ kreeg elders navolging.12,13 Ook als artsen
weigeren zelf euthanasie uit te voeren, zijn steeds meer van
hen bereid de patiënt door te verwijzen naar een andere arts:
in 2005 gold dat voor 38%, in 2011 voor 49%.1 De Levens
eindekliniek en het Hoogeveens model kunnen de toename
van het aantal uitgevoerde euthanasieverzoeken echter niet
volledig verklaren. Ook het aantal uitgevoerde euthanasiever

Figuur 2
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zoeken waarbij het Expertisecentrum Euthanasie niet betrok
ken was, is gestegen.2
Kanker relatief vaak reden voor euthanasieverzoek
De doodsoorzakenstatistiek is de laatste vijftien jaar gekanteld.
Het aantal mensen dat overleed aan kanker steeg van rond
de 40.000 in 2005 tot iets boven de 45.000 in 2015, terwijl het
aantal mensen dat overleed aan hart- en vaatziekten afnam
van ongeveer 45.000 in 2005 tot ongeveer 38.000 in 2015.13,14
Dit heeft invloed gehad op het aantal euthanasieverzoeken.
Kanker is relatief vaak een reden voor een euthanasieverzoek
(twee derde van de euthanasieverzoeken is gerelateerd aan
kanker), hart- en vaatziekten zijn dat veel minder (6% van de
euthanasieverzoeken is gerelateerd aan een hart- en vaat
ziekte).1,14,15 Bovendien wordt een euthanasieverzoek van een
patiënt met kanker vaker gehonoreerd. In 2015 werd 59% van
de euthanasieverzoeken van patiënten met kanker uitgevoerd
en slechts 32% van de verzoeken van patiënten met hart- en
vaatziekten.1
Aan euthanasie gaat meestal een palliatief traject vooraf en
de laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor palliatieve
zorg. Uit een onderzoek onder niet-acute sterfgevallen in 2005
bleek dat van de patiënten die een palliatieve zorgconsulent
hadden 23% een euthanasieverzoek had gedaan, tegenover
slechts 6% van de patiënten die geen palliatieve zorgconsulent
hadden. Ook als je corrigeert voor de reden van overlijden
doen patiënten bij wie een palliatief zorgteam betrokken is bij
na tweemaal zo vaak een euthanasieverzoek.11 De toegenomen
aandacht voor palliatieve zorg kan dus ook een verklaring zijn
voor het toenemend aantal euthanasieverzoeken, al kan het
natuurlijk ook zo zijn dat de betrokkenheid van de pallia
tief zorgconsulent en het euthanasieverzoek beide te maken
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hebben met de lijdensdruk door de onderliggende ziekte en de
zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie.
Niet vaker euthanasie bij psychiatrische aandoeningen en
dementie
Andere mogelijke verklaringen werden niet bevestigd door het
literatuuronderzoek. Mensen met een psychiatrische aan
doening deden in 2015 niet vaker een euthanasieverzoek dan
mensen zonder een dergelijke aandoening.14,15 Ook bleek dat
de kans dat een euthanasieverzoek wordt gehonoreerd relatief
klein is wanneer het verzoek gedaan wordt om psychische
redenen en niet vanwege een lichamelijke ziekte.15,16 Artsen
vinden bij deze patiënten minder vaak dat aan de zorgvuldig
heidscriteria is voldaan.16,17
Dementie of stapeling van ouderdomsklachten leiden bij
slechts weinig patiënten tot een euthanasieverzoek en bieden
ook geen verklaring voor de toename van het aantal (uitge
voerde) euthanasieverzoeken.2
BESCHOUWING
Uit dit literatuuronderzoek komen verschillende factoren naar
voren die de stijging in het aantal uitgevoerde euthanasiever
zoeken tussen 2003 en 2017 kunnen verklaren. Ten eerste
doen ouderen vaker een euthanasieverzoek dan voorheen en
worden hun verzoeken vaker uitgevoerd. Ten tweede speelt
onbehandelbare kanker een steeds grotere rol rond het levens
einde en wordt die van hart- en vaatziekten juist kleiner. Ten
derde is het draagvlak voor euthanasie binnen de Nederlandse
bevolking toegenomen. En ten vierde hebben de komst van de
Expertisecentrum Euthanasie en de grotere betrokkenheid van
huisartsen bijgedragen aan het toegenomen aantal levensbe
ëindigingen. Deze toename is niet veroorzaakt door het libe
raler toepassen van euthanasie bij psychische aandoeningen,
dementie of stapeling van ouderdomsklachten.
Huisartsen krijgen door de vergrijzing, veranderde
doodsoorzaken en groter draagvlak binnen de bevolking va
ker te maken met patiënten die een euthanasieverzoek doen.
Zij zijn over het algemeen bereid om deze verzoeken ook uit
te voeren wanneer aan de zorgvuldigheidscriteria is voldaan.
En wanneer zij een euthanasieverzoek niet zelf kunnen of
willen uitvoeren, zijn er meer verwijsmogelijkheden dan
vroeger.
Sterke punten en beperkingen
Zoals bij elk literatuuronderzoek zijn onze resultaten afhanke
lijk van de beschikbare literatuur. Het is mogelijk dat belang
rijke factoren niet onderzocht en dus gemist zijn. We zijn bij
het opstellen van dit onderzoek daarom uitgegaan van twee
theoretische kaders rond factoren die zorggebruik beïnvloe
den en factoren die een medische beslissing beïnvloeden.3,4 De
beschikbare literatuur hebben we geordend aan de hand van
de thema’s in deze kaders.

26

HUISARTS EN WETENSCHAP MAART 2020

Aandachtspunten voor de huisartsenpraktijk
Een factor die in de gevonden literatuur niet aan bod kwam,
was het beleid van zorginstellingen. Wat is de invloed van
de toegenomen samenwerking tussen huisartsen en tussen
huisartsenpraktijken? Hoe zijn de bestuurders en de artsen
zelf daarbij omgegaan met eventuele verschillen in euthana
siebeleid? Hoe expliciet moeten huisartsen hun bereidheid tot
levensbeëindiging uitdragen? Moet informatie daarover op de
praktijkwebsite staan? Met uitzondering van de groep huis
artsen die het Hoogeveens model ontwikkelde, is er weinig
bekend over het beleid van huisartsengroepen op het gebied
van euthanasie.12,13 Dit geeft stof tot nadenken en tot nader
onderzoek, want het grootste deel van de euthanasieverzoeken
wordt uitgevoerd door de huisarts, bij de patiënt thuis.
CONCLUSIE
Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat niet één factor, maar een
samenspel van factoren van invloed is geweest op de ontwik
keling van het aantal uitgevoerde euthanasieverzoeken in de
afgelopen vijftien jaar. Mogelijk verklarende factoren zijn de
vergrijzing, meer sterfte aan kanker en minder aan hart- en
vaatziekten, het toegenomen draagvlak voor euthanasie bin
nen de Nederlandse bevolking en de komst van het Exper
tisecentrum Euthanasie en toegenomen betrokkenheid van
huisartsen bij de stervensfase. ■
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Onderzoek

Meerwaarde en barrières van
methode palliatieve thuiszorg
Ian Koper, Roeline Pasman, Annicka Van der Plas, Bart Schweitzer, Bregje Onwuteaka-Philipsen

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) is een methode om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren via regionale
registratie- en gespreksbijeenkomsten van huisartsen en wijkverpleegkundigen. Uit dit retrospectieve vragenlijstonderzoek blijkt dat PaTz-deelnemers betere samenwerking en deskundigheid in de palliatieve zorg ervaren.
PaTz-deelname is geassocieerd met een toename in communicatie over levenseindeonderwerpen. De tijdsinvestering is een belangrijke barrière voor deelname. Om huisartsen verder te enthousiasmeren voor de PaTz-methode
bevelen we nader effectonderzoek en een structurele vergoeding voor PaTz-deelname aan.

Multidisciplinaire samenwerking, goede communicatie met
zorgverleners, patiënten en naasten en anticiperend beleid
zijn cruciaal in de palliatieve zorg.1,2 In de eerste lijn wordt
het leveren van palliatieve zorg echter bemoeilijkt door
hoge werkdruk onder huisartsen en door versnippering
van de thuiszorg.3 Om huisartsen te ondersteunen is in
2010 de PaTz-methode geïntroduceerd in Nederland (zie
www.patz.nu). De methode is afgeleid van het Britse Gold
Standards Framework.5 Het doel van de PaTz-methode is
de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren door het
faciliteren van vroegtijdige identificatie, deskundigheidsbevordering en samenwerking. Een PaTz-groep omvat
huisartsen en wijkverpleegkundigen uit dezelfde regio, die
patiënten met een palliatieve zorgbehoefte identificeren en
registreren in een groepsregister. De groep komt minstens
zes keer per jaar samen en bespreekt deze patiënten onder
begeleiding van een consulent palliatieve zorg.
Uit een kwalitatief onderzoek bleek dat de PaTz-methode naar het oordeel van de deelnemende huisartsen en
wijkverpleegkundigen bijdraagt aan betere samenwerking,
meer expertise en meer continuïteit van de palliatieve
zorg.6 Een kwantitatief evaluatieonderzoek liet zien dat
patiënten met een palliatieve zorgbehoefte eerder werden
geïdentificeerd en geregistreerd, dat de gewenste plaats
van overlijden vaker bekend was, dat de behandeling sneller gericht werd op palliatie en dat relevante levenseindeonderwerpen vaker ter sprake kwamen.7
Ons doel was verder te onderzoeken in hoeverre

Dit onderzoek verscheen eerder als: Koper I, Pasman HR, Van der Plas AG,
Schweitzer BP, Onwuteaka-Philipsen BD. The association between PaTz and
improved palliative care in the primary care setting: a cross-sectional survey.
BMC Fam Pract 2019;20:112. Publicatie gebeurt met toestemming.

PaTz-deelname geassocieerd is met communicatie over
levenseindeonderwerpen en met relevante zorguitkomsten rond het levenseinde, zoals ziekenhuisopnames
en overlijden op de gewenste plaats. Daarnaast wilden
we onderzoeken of PaTz-deelnemers de meerwaarde
van en barrières voor deelname anders inschatten dan
niet-PaTz-deelnemers.
METHODE
In 2016 ondervroegen we huisartsen en wijkverpleegkundigen via een online vragenlijst over hun ervaringen met
palliatieve zorg in de eerste lijn en over de meerwaarde
van en barrières voor PaTz-deelname. De uitnodiging om
deel te nemen was gericht aan alle in Nederland werkzame huisartsen en wijkverpleegkundigen en werd verspreid
via websites en nieuwsbrieven van onder andere het
NHG, PalHag en V&VN.
De vragenlijst bestond uit drie delen. Het eerste deel
betrof de persoonlijke karakteristieken van de deelnemer.
Het tweede deel bevatte gesloten vragen over deelname
aan een PaTz-groep, de ingeschatte of ervaren toegevoegde waarde van de PaTz-methode en eventuele barrières
voor deelname. Het derde deel bestond uit vragen over
patiënt- en zorgkenmerken van de meest recent overleden patiënt aan wie zij palliatieve zorg hadden geleverd.
Verschillen in patiënt- en zorgkenmerken analyseerden
we met logistische regressieanalyse.8
RESULTATEN
De vragenlijst is ingevuld door 98 huisartsen en 229
wijkverpleegkundigen. Drieënnegentig huisartsen (95%)
en 142 wijkverpleegkundigen (62%) beantwoordden ook
de vragen over hun meest recent overleden patiënt. Het
merendeel van de respondenten was vrouw (86%) en de
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gemiddelde leeftijd was 47 jaar. Driekwart werkte parttime,
gemiddeld 26 uur per week. De respondenten hadden gemiddeld 14 jaar werkervaring, 58% was geschoold in palliatieve
zorg. In totaal namen 69 (74%) huisartsen en 64 wijkverpleegkundigen (45%) deel aan PaTz-groepen. Qua kenmerken
waren er geen verschillen tussen zorgverleners die wel en niet
aan een PaTz-groep deelnamen; alleen onder verpleegkundigen werkten PaTz-deelnemers minder vaak parttime dan
niet-PaTz-deelnemers.8

WAT IS BEKEND?
■■ In 2010 is in Nederland de PaTz-methode geïntroduceerd.
■■ In een PaTz-groep identificeren en bespreken huisartsen
en wijkverpleegkundigen op lokaal niveau patiënten met
een palliatieve zorgbehoefte.
■■ Naar het oordeel van de deelnemers dragen PaTz-
groepen bij aan betere samenwerking, meer expertise en
meer continuïteit van de palliatieve zorg.
WAT IS NIEUW?
■■ Huisartsen en wijkverpleegkundigen die deelnemen aan
een PaTz-groep communiceren meer over levenseinde
onderwerpen, zowel met patiënten als met andere
zorgverleners.
■■ Alle respondenten (zowel deelnemers als niet-deelnemers) zagen meerwaarde in de PaTz-methode op het
gebied van samenwerking, communicatie, kennis en
continuïteit.
■■ We vonden geen significante verschillen op andere
zorguitkomsten rond het levenseinde tussen PaTz-deelnemers en niet-PaTz-deelnemers.
■■ Tijdsinvestering werd genoemd als voornaamste barrière
voor deelname aan een PaTz-groep.
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De [tabel] laat zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten vond dat deelname aan een PaTz-groep meerwaarde had voor kennis (96%), samenwerking (96%), coördinatie
(88%) en continuïteit (85%). Hierin verschilden PaTz-deelnemers niet noemenswaardig van niet-PaTz-deelnemers.
De meest genoemde barrière voor deelname was tijd (84%),
gevolgd door ‘een groep deelnemers vinden’ (66%), financiën
(62%) en administratieve last (60%). Wijkverpleegkundigen
die aan een PaTz-groep deelnamen, schatten alle potentiële
barrières lager in dan wijkverpleegkundigen die niet deelnamen; voor huisartsen gold dat verschil niet.
De beschreven patiënten waren gemiddeld 71 jaar oud, het
merendeel was gediagnosticeerd met kanker (65%) en de
meesten verbleven thuis (90%).8
Op het gebied van de communicatie vonden we dat
PaTz-deelnemers vaker met andere zorgverleners spraken
over vijf of meer onderwerpen en specifiek vaker over
palliatieve sedatie en euthanasie. Ook met patiënten spraken zij vaker over vijf of meer onderwerpen, maar niet
vaker over specifieke onderwerpen. Voor de andere gemeten zorguitkomsten vonden we geen significante associatie
met PaTz-deelname. Zie de oorspronkelijke publicatie voor
een compleet overzicht van de gevonden associaties tussen
PaTz-deelname en zorguitkomsten.
BESCHOUWING
Samenvattend zagen vrijwel alle respondenten meerwaarde in
de PaTz-methode, al blijft de tijdsinvestering een belangrijke
barrière. PaTz-deelnemers bespraken met patiënten en met
andere betrokken zorgverleners meer levenseindeonderwerpen, en met zorgverleners spraken ze vaker over palliatieve
sedatie en euthanasie, maar voor de andere achttien onderzochte kenmerken vonden we geen significante associaties met
PaTz-deelname. Zie hiervoor de oorspronkelijke publicatie.
Een beperking aan dit onderzoek was dat de opzet niet
geschikt was om causaliteit aan te tonen. Bovendien is het mogelijk dat de respondenten meer dan gemiddeld geïnteresseerd

Implicaties voor de praktijk
Uit eerder onderzoek bleek dat PaTz-deelnemers de casuïstiekbesprekingen erg waarderen, en dat zij het gevoel hebben
dat deelname leidt tot verbeteringen in kennis, communicatie, samenwerking en continuïteit van zorg. Dit onderzoek
laat eenzelfde beeld zien, maar ook dat PaTz-deelnemers
minder barrières ervaren. Het kan zijn dat de barrières lager
blijken dan ze van tevoren dachten, het kan ook zijn dat ze
deelnemen aan een PaTz-groep juist omdat ze deze barrières
niet ervaren. Het is hoe dan ook duidelijk dat tijd de belangrijkste barrière is.
Naast een structurele vergoeding voor de tijdsinvestering zou
verdere implementatie erbij gebaat zijn als er meer bewijs
komt voor de effectiviteit van de PaTz-methode.10 Effectiviteitsonderzoek in de palliatieve zorg is echter ingewikkeld en over

Tabel
Meerwaarde van en barrières voor PaTz-deelname, zoals geschat door
98 huisartsen en 229 wijkverpleegkundigen
Totaal

n
Meerwaarde van PaTz*
kennis
samenwerking
coördinatie
continuïteit
Barrière voor deelname†
tijd
een groep vinden
financiën
administratieve last
de wens om alleen te werken

Huisartsen

Wijkverpleegkundigen

PaTz

Niet PaTz

PaTz

Niet PaTz

327

69

29

64

165

96%
96%
88%
85%

93%
99%
83%
76%

97%
90%
83%
64%

98%
98%
94%
92%

96%
95%
89%
90%

84%
66%
62%
60%
16%

89%
53%
51%
50%
11%

100%
70%
68%
71%
  8%

62%
50%
50%
36%
9%

87%
78%
72%
72%
22%

Significante verschillen (p < 0,05) zijn vetgedrukt.
* < 5% ontbrekend voor alle meerwaardevariabelen.
† < 1% ontbrekend voor ‘tijd’, 13-14% ontbrekend bij de andere barrièrevariabelen.
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waren in palliatieve zorg, ook als zij niet aan een PaTz-groep
deelnamen. Dit kan geleid hebben tot een ‘plafondeffect’: als
de zorg in beide groepen al een relatief hoog niveau had, is
verbetering lastiger aan te tonen.9 Ten slotte waren de uitkomsten zelfgerapporteerd, waardoor herinneringsbias en wenselijkheidsbias een rol kunnen spelen.
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PaTz-deelnemers ervaren betere samenwerking en deskundigheid in de pallliatieve zorg.

PaTz nog niet voorhanden.11 Het delen van positieve ervaringen door ervaringsdeskundigen kan helpen potentiële nieuwe
deelnemers te motiveren.10 Hiervoor zijn op dit moment
door het hele land ‘PaTz-ambassadeurs’ actief: huisartsen en
(wijk)verpleegkundigen die tijdens informatiebijeenkomsten
vertellen over de PaTz-methode en hun ervaringen daarmee,
en zo hun collega’s enthousiasmeren om ook een PaTz-groep
te starten.
Ons onderzoek laat zien dat PaTz-deelnemers meer communiceren over levenseindeonderwerpen, zowel met patiënten
als met andere betrokken zorgverleners. Dit is een belangrijke
bevinding die aansluit bij de doelstellingen van de PaTz-methode en bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg.1 Voor andere
belangrijke kenmerken van palliatieve zorg, zoals vroege
identificatie, kennis van de gewenste plaats van overlijden
en ziekenhuisopnames in de laatste fase vonden we geen
associaties met PaTz-deelname. Dit kan te wijten zijn aan het
genoemde plafondeffect, in combinatie met de kleine onderzoekspopulatie: ander onderzoek leverde wel degelijk aanwijzingen dat deelname aan een PaTz-groep een positieve invloed
heeft op deze zorguitkomsten.7 Voor toekomstig onderzoek
naar het effect van de PaTz-methode op concrete zorguitkomsten bevelen wij een robuust design aan met een grotere en
representatieve steekproef.
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CONCLUSIE
Ons onderzoek laat zien dat PaTz-deelnemers betere samenwerking en deskundigheid in de palliatieve zorg ervaren en
dat PaTz-deelname geassocieerd is met meer communicatie
over levenseindeonderwerpen. De tijdsinvestering is een
belangrijke barrière voor deelname. ■
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Onderzoek

Cognitieve gedragsinterventie
door de poh-ggz bij SOLK
Kate Sitnikova, Stephanie Leone, Harm van Marwijk, Jos Twisk, Henriëtte van der Horst, Hans van der Wouden

Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). We onderzochten de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie uitgevoerd door de praktijkondersteuner ggz bij patiënten
met SOLK die minstens een half jaar klachten hadden met een clustergerandomiseerde gecontroleerde trial in 85
huisartsenpraktijken. De interventie leidde tot minder pijn en beter fysiek functioneren, vooral bij patiënten die
minder lang klachten en een beperkt aantal bijkomende aandoeningen hadden. Bij mensen met langer bestaande
klachten en meerdere somatische aandoeningen was de interventie niet effectief.

Aanhoudende somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor in de huisartsenpraktijk.1,2 Deze klachten kunnen spontaan overgaan, maar
een deel van de mensen heeft er jarenlang last van. Dit gaat
vaak gepaard met een grote ziektelast, een slechte kwaliteit
van leven, beperkt functioneren, angst en depressie.
Met niet-farmacologische interventies, zoals cognitieve
gedragstherapie (CGT), kunnen patiënten hun functioneren verbeteren en de ernst van de symptomen verminderen.3 Veel patiënten hebben er moeite mee om voor hun
lichamelijke klachten naar een ggz-instelling te worden
verwezen. Tegenwoordig kunnen ze echter ook terecht
bij huisartsenpraktijken, die steeds vaker beschikken over
een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg
(poh-ggz). Deze voert meestal kortdurende interventies uit bij patiënten met psychosociale problemen. De
expertise van poh’s-ggz op het gebied van CGT varieert.
Volgens de NHG-Standaard SOLK kan de poh-ggz een
rol spelen bij de behandeling van patiënten met milde tot
matig ernstige klachten.4 Een gestandaardiseerde behandeling voor deze patiënten, uitgevoerd door de poh-ggz, is
nog niet eerder onderwerp van onderzoek geweest. Daarom onderzochten we de effectiviteit van een dergelijke
kortdurende, cognitieve gedragstherapeutische interventie, uitgevoerd door de poh-ggz bij patiënten met SOLK,
en vergeleken we deze met de gebruikelijke zorg.

Dit is een bewerkte vertaling van: Sitnikova K, Leone SS, Van Marwijk HWJ, Twisk
J, Van der Horst HE, Van der Wouden JC. Effectiveness of a cognitive behavioural
intervention for patients with undifferentiated somatoform disorder: results
from the CIPRUS cluster randomized controlled trial in primary care. J Psychosom Res 2019;127:109745.

METHODE
Opzet en deelnemers
We voerden een clustergerandomiseerd gecontroleerd
onderzoek uit waarbij we een CGT-interventie (eventueel
aangevuld met gebruikelijke zorg) vergeleken met alleen
gebruikelijke zorg. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksopzet, clusterdefinitie, berekening
van de groepsgrootte, statistische analysemethoden, een
aanvullende analyse en een samenvatting van de proces
evaluatie het onderzoeksprotocol en het originele artikel.5,6
We hebben de deelnemers geworven in huisartsenpraktijken in verschillende delen van ons land. Ze moesten
18 jaar of ouder zijn en voldoen aan de criteria voor een
ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) volgens
de DSM-IV, de bij het ontwerpen van het onderzoek
vigerende versie.7 Er moest sprake zijn van ten minste één
onverklaarde fysieke klacht die de patiënt last bezorgde
en minstens een half jaar aanwezig was. In termen van de
NHG-Standaard ging het om matig-ernstige tot ernstige
SOLK-klachten. Exclusiecriteria waren een aandoening
die de klachten verklaarde, een ernstige psychiatrische
stoornis (bijvoorbeeld een psychotische stoornis of verslaving), momenteel psychologische hulp voor OSS, en
taalbarrières of fysieke beperkingen die het invullen van
vragenlijsten of het meedoen aan de interventie in de weg
stonden.
We vroegen de deelnemende huisartsen in hun huisartsinformatiesysteem te zoeken naar patiënten die de
voorgaande drie maanden ten minste twee keer op het
spreekuur waren geweest voor klachten die zouden
kunnen wijzen op SOLK. De huisartsen controleerden de
lijst met geselecteerde patiënten op exclusiecriteria. De
overgebleven patiënten kregen een brief van hun huisarts
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WAT IS BEKEND?
■■ Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).
■■ Cognitieve gedragstherapie is in eerder onderzoek effectief gebleken bij de behandeling van SOLK.
WAT IS NIEUW?
■■ Een CGT-interventie door de poh-ggz bij patiënten met
SOLK blijkt effectief, vooral bij patiënten met minder dan
vijf jaar klachten en/of beperkte comorbiditeit.

met informatie over het onderzoek en een korte vragenlijst
over de ernst van de klachten (PHQ-15). Mensen met een score van ten minste vijf punten op de PHQ-15 (minstens milde
klachten) die geïnteresseerd waren in deelname ontvingen
uitgebreidere informatie. Vervolgens belde een van de daartoe
getrainde onderzoekers om in een klinisch-diagnostisch
interview de criteria voor OSS uit te vragen. Patiënten die aan
deze criteria voldeden ondertekenden voorafgaand aan het
onderzoek een informed consent-formulier.
Interventie
De interventie bestond uit zes individuele sessies van elk
dertig minuten met de poh-ggz en bevatte een combinatie van
twee CGT-technieken: het gevolgenmodel en problem solving
treatment (PST). Het gevolgenmodel wordt geregeld toegepast bij mensen met somatoforme stoornissen.8 Het richt zich
op het bespreken van de gevolgen of problemen die door de
klachten ontstaan. De gevolgen of problemen worden vervolgens aangepakt met behulp van PST, met als doel de patiënt te
steunen bij het ontwikkelen van strategieën om beter met de
klachten en de gevolgen daarvan om te gaan.
We hebben een handboek ontwikkeld waarin elke sessie in
detail staat beschreven. In sessie 1 introduceerde de poh-ggz
de behandeling en vertelde de patiënt over zijn lichamelijke
klachten en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven. In
sessie 2 legde de poh de doelen en stappen van de PST uit. In
sessies 3 tot 6 besprak de poh steeds een van de gevolgen, om
deze vervolgens met PST aan te pakken. Doel was de patiënt te
stimuleren om te oefenen met probleemoplossende vaardigheden, en deze niet alleen toe te passen op de gevolgen van de
lichamelijke klachten, maar ook op andere problemen in het
dagelijks leven. De patiënten kregen schriftelijke instructies
om er ook thuis aan te werken.
Alle poh’s-ggz namen deel aan twee trainingssessies van elk 3
tot 3,5 uur, geleid door een klinisch psycholoog die is gespecialiseerd in CGT voor de behandeling van somatoforme aandoeningen. Tijdens de onderzoeksperiode kregen de poh’s-ggz
supervisie van deze psycholoog.
De controlegroep kreeg alleen de gebruikelijke zorg van hun
huisarts of andere hulpverleners in geval van verwijzing.
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Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was verbetering in fysiek functioneren, gemeten met de Physical Component Summary
(PCS) van de RAND-36.9 Daarnaast berekenden we de Mental
Component Summary (MCS)-score en de acht subschalen van
de RAND-36; angst en depressie (HADS); en de ernst van de
klachten (PHQ-15). We namen de vragenlijsten af bij baseline,
en na twee (halverwege de interventie), vier (aan het eind van
de interventie) en twaalf maanden.
Statistische analyse
We berekenden dat elke groep uit minimaal 106 deelnemers
moest bestaan. De primaire analyse verliep volgens het ‘intention to treat’-principe, met de gegevens van alle deelnemers
met ten minste één follow-upmeting, door middel van linear
mixed models. We corrigeerden voor baselinewaarden, demografische kenmerken en diverse confounders [tabel]. Om een
indruk te krijgen van de klinische relevantie van de verschillen
tussen de groepen berekenden we de effectgrootte (Cohen’s d).
Een vuistregel is dat een effectgrootte van 0,20 staat voor een
klein effect en 0,50 voor een middelmatig effect; vanaf 0,80
spreken we van een groot effect.
We voerden van tevoren gedefinieerde subgroepanalyses uit
op basis van klachtenduur en comorbiditeit.
RESULTATEN
De werving van patiënten vond plaats van augustus 2015 tot
maart 2017 en stopte toen informed consent was verkregen
van 213 deelnemers. [Online figuur 1] geeft een overzicht van
de inclusieprocedure en follow-up.
De [online tabel] vermeldt enkele kenmerken van de deelnemers per groep. De gemiddelde leeftijd was 51,5 jaar en
driekwart was vrouw. De mediane klachtenduur was 5,7 jaar:
50% procent van de deelnemers had meer dan 5,7 jaar klachten. Klachten van het bewegingsapparaat werden het meest
gemeld. De controlegroep bevatte verhoudingsgewijs meer
vrouwen en het opleidingsniveau was iets lager.
Van 97/111 (87,4%) van de deelnemers in de interventie- en
75/87 (86,2%) in de controlegroep was ten minste één follow-upmeting beschikbaar. [Figuur 2] laat het verloop in de
tijd van het functioneren (PCS) zien, onze primaire uitkomstmaat. Over de periode van twaalf maanden bleek het verschil
in verandering in functioneren 2,24 punten (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,51 tot 3,97; p = 0,011; Cohen’s d = 0,23).
Beperkingen in het functioneren lieten een verschil van 10,82
punten zien (95%-BI 2,14 tot 19,49; p = 0,015; Cohen’s d = 0,33)
en lichamelijke pijn een verschil van 5,08 punten (95%-BI 0,58
tot 9,57; p = 0,027; Cohen’s d = 0,23). Voor de overige domeinen van kwaliteit van leven, angst, depressie en ernst van de
symptomen vonden we geen verschil tussen de twee groepen.
Voor de deelnemers met minder dan 5,7 jaar klachten (de mediane klachtenduur) en voor deelnemers met minder dan drie
comorbide fysieke aandoeningen vonden we een groter effect op
de primaire uitkomstmaat, dat zowel statistisch significant als klinisch relevant was (Cohen’s d respectievelijk 0,39 en 0,33). Ook

Figuur 2
Beloop van het fysiek functioneren over twaalf maanden (RAND-36 Physical Component Summary-score)
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zagen we verbetering op verschillende andere uitkomstmaten. Bij
deelnemers met een langere klachtenduur en/of meer comorbiditeit vonden we op geen van de uitkomstmaten verbetering.
BESCHOUWING
Vergeleken met de gebruikelijke zorg leidde onze CGT-interventie tot verbeteringen op fysiek functioneren, pijn en
beperkingen als gevolg van de klachten. Dit bleek uitsluitend
het geval bij patiënten met klachten die minder dan 5,7 jaar
(de mediane klachtenduur) bestonden en die minder comorbide somatische aandoeningen hadden.
Ons onderzoek laat zien dat een relatief korte en weinig
intensieve interventie in de huisartsenpraktijk geschikt is voor
patiënten met SOLK bij wie de klachten nog niet heel lang
aanwezig zijn. De interventie lijkt niet geschikt voor mensen
met langer bestaande klachten, die op sommige uitkomstmaten zelfs leken te verslechteren. Een mogelijke verklaring voor
dit verschil is dat patiënten met langduriger klachten, die toch
al moeilijker voor gedragsverandering te motiveren zijn, ontmoedigd waren na (weer een) behandeling zonder resultaat.
De verschillen tussen beide groepen waren, hoewel statistisch
significant, mogelijk toch van beperkte klinische betekenis
(2 punten bij een gemiddelde PCS-beginscore van 50). In de
groep met kortdurende klachten en minder comorbiditeit
was het gemiddelde effect groter: de gevonden waarden voor
Cohen’s d lagen tussen klein en middelmatig.
In eerdere onderzoeken onder SOLK-patiënten werden de
psychologische interventies uitgevoerd door psychotherapeuten en huisartsen.4,9 In ons onderzoek voerden poh’s-ggz de
behandeling uit.
Onze resultaten komen overeen met die van eerdere RCT’s

van psychologische interventies voor SOLK en somatoforme
stoornissen, die kleine tot middelmatige effectgrootten vonden
op het functioneren en de kwaliteit van leven.3 RCT’s van
interventies in de eerste lijn voor mensen met stemmings- en
angststoornissen vonden effecten van vergelijkbare omvang.10,11
Dit is het eerste onderzoek naar de effecten van een korte
CGT-interventie toegepast door de poh-ggz bij patiënten met
SOLK, vergeleken met gebruikelijke zorg, en met een relatief
lange follow-up van twaalf maanden. Subgroepanalyses wezen
uit dat de aanpak vooral effectief is bij mensen die minder
dan vijf jaar met klachten kampen, dan wel weinig comorbide
aandoeningen hebben.
De uitval tijdens het onderzoek was groter dan verwacht. Dit
is mogelijk het gevolg van onze selectiemethode: motivatie om
gedrag te veranderen maakte geen deel uit van onze inclusiecriteria. Gedragsinterventies laten vaak een kleiner effect zien
bij mensen die minder gemotiveerd zijn.
Van de mensen die een uitnodiging van de huisarts kregen
reageerde slechts 30%. Deze hoge non-respons heeft mogelijk
te maken met onze manier van werven. Hoewel deze mensen
de afgelopen drie maanden de huisarts hadden bezocht met
een klacht die op SOLK kan wijzen, is het mogelijk dat deze
klacht inmiddels verdwenen was. Ook gebrek aan motivatie
om aan een CGT-interventie deel te nemen kan een rol hebben gespeeld.
CONCLUSIE
Een kortdurende CGT-interventie uitgevoerd door de poh-ggz in
de huisartsenpraktijk bij mensen met SOLK liet gunstige effecten
zien vergeleken met gebruikelijke zorg, vooral bij mensen die
minder dan vijf jaar klachten en weinig comorbiditeit hadden. ■
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Interview

Meer bekendheid over
orgaandonatie na euthanasie
Patrick Marx

Orgaandonatie na euthanasie is wettelijk toegestaan
maar nog relatief onbekend bij huisartsen. Arts en jurist Jan Bollen onderzocht in het Maastricht UMC+ dit
altruïstische fenomeen en schreef een praktische handreiking voor de arts die van een patiënt het verzoek
krijgt voor de combinatie euthanasie en orgaandonatie.
“Mensen die na euthanasie hun organen willen doneren
zijn bijzonder altruïstisch. Het gaat om mensen die zelf
lijden en dan toch denken aan anderen. Ze gaan een
drempel over door hun organen beschikbaar te stellen,
maar ook door extra onderzoeken te ondergaan en in
het ziekenhuis te overlijden. Ze willen van hun lijden
iets positiefs maken dat niet in het belang van henzelf
is.” Anesthesist in opleiding en jurist Jan Bollen is vol bewondering voor de mensen die vanwege hun eigen lijden
kiezen voor de combinatie euthanasie en orgaandonatie.
Bollen promoveerde eind 2019 op zijn onderzoek naar
de medische, ethische en juridische overwegingen bij de
combinatieprocedure.
De patiënt vraagt
In de praktijk, zo merkt Bollen, zijn huisartsen onvoldoende op de hoogte van de door de wet toegestane
combinatie van euthanasie en orgaandonatie. “Tijdens
refereeravonden over dit onderwerp merk ik dat huisartsen vaak dan pas ontdekken dat dit mogelijk is.” Samen
met collega’s in Maastricht en Rotterdam schreef Bollen
een eerste handreiking voor het uitvoeren van de gecombineerde procedure. De procedure begint in alle gevallen
met de spontane vraag van de patiënt. “De arts mag de
donatie pas bespreken nadat de volledige beoordelingsprocedure voor de euthanasie correct is doorlopen en aan
de wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Het is
extreem belangrijk om de vertrouwensrelatie tussen arts
en patiënt op zo’n moeilijk moment niet te schaden. Je wil
voorkomen dat de patiënt zich onder druk gezet voelt en
denkt dat de euthanasie goedgekeurd werd om orgaandonatie mogelijk te maken. In de praktijk zal een patiënt
de vraag om euthanasie en orgaandonatie vaak al bij het
eerste gesprek ter sprake brengen. Als arts dien je dan uit

te leggen waarom je het donatieverzoek parkeert tot na de
goedkeuring van de euthanasie.”
De richtlijn is, om de schijn van de verbondenheid tussen
euthanasie en donatie te vermijden, zelfs strenger dan de
Wet op de orgaandonatie. Bollen legt uit: “Zowel de huidige als de nieuwe wet verplichten de arts om bij naderend
overlijden het Donorregister te raadplegen. Als blijkt dat
de patiënt donor is dan mag de arts daar volgens de huidige richtlijn niet als eerste over praten. Voor de toekomst
echter, denk ik dat we goed kunnen beargumenteren dat
de arts, nadat aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria
voor euthanasie is voldaan, wel de mogelijkheid van donatie mag benoemen. Patiënt en familie zouden bijvoorbeeld
boos kunnen worden als ze te laat van de mogelijkheid
voor donatie horen.”

“Euthanasie en orgaandonatie
gaan niet vanzelfsprekend
hand in hand”
Medisch
Euthanasie en orgaandonatie gaan niet als vanzelfsprekend hand in hand. Euthanasie is immers alleen mogelijk
bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In de praktijk gaat
dit vaak over ernstige lichamelijke ziekten zoals kanker.
Echter, zelfs bij kanker is in sommige gevallen donatie
mogelijk. Bollen: “Denk bijvoorbeeld aan niet gemetastaseerde hersentumoren en basaalcelcarcinomen of genezen
kanker in de voorgeschiedenis. Het is dan aan de transplantatiecoördinator, eventueel in overleg met de transplantatiechirurg, om per orgaan te beslissen of donatie
mogelijk is.” In het algemeen zijn de organen van mensen
met neurodegeneratieve ziekten, spierziekten, beginnende
dementie of psychisch lijden geschikt voor donatie.
De uitvoering van de euthanasie, volgens de KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding, met
propofol en rocuronium, is niet schadelijk voor de orgaMAART 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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Wie is Jan Bollen?
Dr. mr. Jan Bollen (1986) studeerde rechten
en geneeskunde in Maastricht en werkte als
ambulancier in zijn geboorteland België. In
november 2019 promoveerde Bollen cum
laude aan de Universiteit Maastricht onder
begeleiding van prof. dr. Walther van Mook,
Maastricht UMC+, en prof. dr. Ernst van
Heurn, Amsterdam UMC, op zijn proefschrift
Organ donation after euthanasia: medical,
legal and ethical considerations. Inmiddels
is hij in opleiding tot anesthesioloog in het
Maastricht UMC+.
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nen. Bollen: “Uit ons onderzoek blijkt dat nieren gedoneerd na
euthanasie van goede kwaliteit zijn. Dit komt mogelijk omdat
het overlijdensproces bij euthanasie kort is.”
Verschillen
Zowel patiënt als familie moeten zich er terdege van bewust
zijn dat er verschillen zijn tussen euthanasie met en zonder orgaandonatie. Bij orgaandonatie zijn er om medische
redenen extra eisen. Natuurlijk moet de patiënt aan de criteria
voor orgaandonatie voldoen. Bollen: “Daarvoor is kort voor
de euthanasie extra medisch onderzoek in het ziekenhuis
noodzakelijk. De euthanasie zelf dient vervolgens in het ziekenhuis plaats te vinden. Na het uitvoeren van de euthanasie
is het van belang dat we het moment van circulatiestilstand
zo snel mogelijk vaststellen. Daarna begint een wettelijke ‘no
touch’ tijd van vijf minuten waarna de dood wordt vastgesteld.
Tijdens die vijf minuten van circulatiestilstand kan de familie
afscheid nemen. Om de ischemietijd te beperken, brengen we
de overledene daarna meteen naar de operatiekamer voor het
uitnemen van de organen.”
Ook voor de (huis)arts betekent euthanasie met orgaandonatie
een andere manier van werken waarbij de arts de euthanasie
in het ziekenhuis uitvoert. Bollen over de manier waarop het
Maastricht UMC+ dit faciliteert: “We helpen de arts om de
euthanasie in een onbekende omgeving uit te voeren. Onze
apotheek bestelt bijvoorbeeld de euthanatica. Ook is er een
intensivist in de buurt die op de achtergrond kan helpen en
die de donatieprocedure na het overlijden in gang zet. De
transplantatiecoördinator is de schakel tussen alle actoren, en
voorziet onder andere de voorgeschreven contacten met de
gemeentelijk lijkschouwer en de officier van justitie. Beiden moeten namelijk van tevoren op de hoogte zijn van de
euthanasie zodat er geen tijd verloren gaat met informeren
achteraf.”
Toekomstwensen
Momenteel mag een donor niet kiezen wie na de euthanasie
de organen krijgt, zelfs niet als deze bijvoorbeeld één nier aan
een broer of zus wil afstaan. Bollen: “De wet schrijft voor dat
Eurotransplant na overlijden de donororganen verdeelt over
de ontvangers. In het geval van euthanasie zijn dat overigens
alleen ontvangers uit landen waar euthanasie is toegestaan
(Nederland, België en Luxemburg).” Bollen kent een praktijkvoorbeeld waarbij een partner de ander een nier zou
schenken: “De donor overleed echter kort voor de donatie.
Eurotransplant verdeelde de organen zoals gebruikelijk en de
partner kreeg dus niets. Om dit te voorkomen zou de donor

CIJFERS EUTHANASIE, DONATIE EN ORGAANTRANSPLANTATIE

In 2018 kozen 5898 mensen voor euthanasie, zo blijkt
uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). In de tabel staan de redenen
waarom mensen voor euthanasie kozen.
Reden voor euthanasie
kanker

n
4013

combinatie van aandoeningen

738

stapeling van ouderdomsaandoeningen

205

aandoeningen van het zenuwstelsel

382

hart- en vaataandoeningen

231

longaandoeningen

189

overige aandoeningen

155

dementie

146

dementie in de beginfase

144

ver(der)gevorderde dementie

2

psychiatrische aandoeningen

67

∫∫ In 2018 is er volgens de RTE 7 keer orgaan-/weefseldonatie gedaan na euthanasie.

∫∫ In 2018 vonden 817 orgaandonaties plaats, zo blijkt
∫∫
∫∫

uit het jaarverslag van de Nederlandse Transplantatie
Stichting.
273 mensen doneerden organen na hun dood, waarvan 11 na euthanasie en 14 na (zelf)moord.
510 mensen doneerden bij leven een nier en 12 een
stuk van hun lever.

eerst bij leven een nier aan de partner moeten doneren om
vervolgens euthanasie te ondergaan, waarna Eurotransplant
de overige organen kan verdelen. Dit is wellicht een minder
wenselijke gang van zaken. Ik hoop dat er bij de eerste evaluatie van de nieuwe Wet op de orgaandonatie regels komen die
meer rekening houden met de wensen van de donor.”
Al met al is het in gang zetten van een gecombineerde euthanasie en donatieprocedure ingrijpend voor de patiënt. Deze
moet eerst de beoordelingsprocedure voor de euthanasie
correct doorlopen en vervolgens groen licht voor de orgaandonatie krijgen. Bollen: “Als alles lukt, wordt het als een heel
grote opluchting ervaren.” ■
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Casuïstiek

Een wond van de tong, wel of niet
hechten?
Pim Keurlings, Martijn Rutten, Louky van Orsouw, Tong Xi, Bas van den Borne

De huisarts ziet slechts zelden een patiënt met een ernstige
laceratie van de tong. Meestal ontstaat deze als gevolg van
een epileptisch insult of een val binnenshuis. Mag de huisarts een afwachtend beleid voeren en geneest de wond spontaan, net zoals de meeste andere letsels in de mondholte? Of
moet de wond worden gehecht? Aan de hand van twee casus
uit de praktijk proberen we deze vragen te beantwoorden.
We geven praktische aanbevelingen voor de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.

Figuur 1
Een snijwond aan de laterale zijde van de tong

CASUS 1

Op het spreekuur verschijnt een 3-jarig meisje. De avond tevoren is
ze over enkele blokken gestruikeld en op haar hoofd gevallen. Daarbij
heeft ze een snee in de tong op gelopen, die enkele minuten gebloed
heeft. Haar moeder belde de huisartsenpost en kreeg het advies af te
wachten en te koelen. Moeder is er toch niet gerust op en vraagt de
eigen huisarts om alsnog te kijken. Op het dorsum van de tong bevindt
zich een (niet bloedende) snijwond van ongeveer 1 cm, waarvan de
wondranden fraai aanliggen.

CASUS 2

Enkele weken later ziet dezelfde huisarts een jongen van 6 jaar die
is gevallen met zijn skateboard. Hij is met zijn gezicht op een ijzeren
stang terechtgekomen en heeft een flink bloedende snijwond in zijn
tong. Zijn moeder geeft druk op de tong met een gaasje. De huisarts
ziet een snijwond aan de laterale zijde van de tong van 2,5 cm lang en
0,5 cm diep, die wijkt in rust en tot in de spierlaag loopt [figuur 1].

DE TONG IS EEN SPIER
De tong is het meest beweeglijke orgaan in het menselijk
lichaam en vervult enkele complexe functies die essentieel zijn
in het dagelijks leven. Zo gebruiken we onze tong om te proeven, kauwen, slikken en spreken. Bovendien speelt de tong een
belangrijke rol bij het openhouden van de luchtweg. De tong
bestaat grotendeels uit spierweefsel, dat is omgeven door een
slijmvlieslaag met smaakpapillen. Er zijn vier intrinsieke en
vier extrinsieke tongspieren. Voor een optimaal gebruik van
de tong is het essentieel dat deze spieren ongeschonden zijn.
TONGLACERATIES
De incidentie van tongletsels is niet bekend, maar ze lijken
frequent voor te komen. Meestal gaat het om onschuldige,
oppervlakkige verwondingen. Zo bijt iedereen weleens op zijn
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tong tijdens het kauwen. Ernstigere laceraties van de tong zijn
zeldzamer.1 Een belangrijke oorzaak is een epileptisch insult,
waarbij meestal de laterale zijde van de tong wordt aangetast.2
Daarnaast is er een groep laceraties die door een ongeval
worden veroorzaakt, meestal een val binnenshuis.3 Over het
algemeen is hierbij het voorste deel van de tong aangedaan,
omdat dat zich op het moment van de val tussen de tandenrij
bevindt. De bovenzijde van de tong raakt beduidend vaker
beschadigd dan de onderzijde.4
EERSTE BEOORDELING
Omdat de tong rijkelijk gevasculariseerd is, is bij letsel doorgaans sprake van fors bloedverlies. Hierbij ligt luchtwegbedreiging op de loer. Dit is het eerste waar huisartsen aan de
hand van ABCDE-systematiek naar moeten kijken.5,6 Hierbij
moet ook aan eventuele letsels van de cervicale wervelkolom
worden gedacht, afhankelijk van het traumamechanisme. Na
deze primary assessment moet de wond nauwkeurig worden
beoordeeld op lokalisatie, grootte, diepte, betrokkenheid van

Figuur 2
Indicaties om bij een patiënt met een tongwond te overleggen met of te verwijzen naar een kno-arts, op basis van expertconsensus

Wijkende wond* op dorsum indien lengte > 2cm
Wijkende wond* op tongpunt
Wijkende wond* op laterale rand (optioneel**)
Grote wondflap
Gespleten tongpunt
Persisterend hevig bloedende wond
Patiënt met stollingsstoornis
*
**

spierweefsel, actief bloedverlies en doorloop tot in de onderzijde van de tong. Het is ook belangrijk om hierbij na te gaan of
de wond wijkt wanneer de tong zich in de rustpositie bevindt
en deze ontspannen in de mond ligt (dus niet bij het uitsteken
van de tong). Vervolgens moet spoedig worden besloten of
hechten een meerwaarde heeft, want het natuurlijke genezingsproces treedt door de rijke doorbloeding snel in werking.3
WEL OF NIET HECHTEN?
Bij de afweging om wel of niet te hechten is de volgende achtergrondinformatie van belang. Ten eerste vindt hechten van
de tong doorgaans (zeker bij kinderen) plaats onder algehele
narcose, wat natuurlijk risico’s met zich meebrengt. Ten tweede heeft de tong in het algemeen behoorlijke compensatiemogelijkheden. Zo vindt na volledig verlies van de tongpunt of
een deel van de laterale tongzijde meestal in de loop van zes
maanden wederopbouw plaats door hypertrofie van resterend
weefsel.3 Ten derde is het natuurlijke beloop van primaire
wondgenezing vooral bij kinderen gunstig vanwege hun nog
onrijpe collageen.
Op basis van deze drie argumenten lijkt terughoudendheid ten
aanzien van hechten gerechtvaardigd. Maar in welke situaties
is hechten nu wel van toegevoegde waarde voor de genezing
en het functieherstel van de tong? We doorzochten hiervoor
samen met een medisch informatiespecialist PubMed en
Google Scholar (zie het [online kader] met de zoekstrategie).
De meeste publicaties die alleen casuïstiek bevatten hebben we
geëxcludeerd. Er bleven twee retrospectieve onderzoeken met
kleine patiëntaantallen en flinke methodologische tekortkomingen over.4,7 Helaas leverden deze weinig tot geen relevante
informatie op. In de literatuur konden we dus geen wetenschappelijk onderbouwd antwoord op onze onderzoeksvraag
vinden.

beoordeel in rust, niet bij uitsteken van de tong
hechten is optioneel, overleg met kno-arts

we op zoek gegaan naar de huidige meningen onder experts
(expert opinion). We zochten in de beschikbare literatuur naar
door (internationale) experts gesuggereerde indicaties om een
tongwond te hechten.4,5,7 In augustus 2019 organiseerden we
een consensusbijeenkomst tijdens een kno-congres in Gent,
België.8 We stelden een panel van twaalf algemeen kno-artsen samen, acht uit verschillende regio’s in Nederland en vier
uit België. We legden de hechtindicaties uit de literatuur aan
iedere kno-arts individueel voor en scoorden deze. We zagen
een grote overeenstemming tussen de verschillende kno-artsen. Na een uitvoerige discussie bereikten ze uiteindelijk een
(unanieme) consensus.
PRAKTISCHE HANDREIKINGEN
Het deskundigenpanel adviseert om bij counseling van pa
tiënten uit te leggen dat een afwachtend beleid in veel gevallen
tot een cosmetisch en functioneel acceptabele genezing leidt.

Figuur 3
Een gespleten tongpunt

DE MENING VAN EXPERTS
Om huisartsen toch een praktisch houvast te bieden, zijn
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Pas als sprake is van een van de criteria uit [figuur 2] luidt het
advies om niet-conservatief te behandelen (zie [figuur 3] voor
een voorbeeld van een patiënt met een gespleten tongpunt).
Onze ervaring leert dat hechten in de praktijk slechts bij enkele
patiënten nodig is omdat de meeste patiënten eenvoudige,
kleine snijwonden met niet-wijkende wondranden in rustpositie hebben.
De patiënt krijgt hiervoor een spoedverwijzing naar de
kno-arts, die de wond met oplosbare hechtdraad in lagen zal
sluiten.3 Zoals eerder gezegd kiezen artsen vaak voor algemene narcose, of (bij volwassenen) lokale infiltratieanesthesie of
mandibulaire blokanesthesie. In academische ziekenhuizen en
grote perifere centra is ook verwijzing naar de mka-chirurg
mogelijk, wat vooral meerwaarde heeft wanneer er ook letsel
van de gebitselementen is.
Bij twijfel over de vraag of hechten wel of geen meerwaarde
heeft, is het verstandig de kno-arts (of mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurg) laagdrempelig te laten meedenken, omdat
een latere functiebeperking van de tong erg invaliderend kan
zijn. Naast medebeoordeling op de polikliniek of SEH is ook
telefonisch overleg met fotoconsultatie via Zorgdomein of Siilo
mogelijk.9
Wanneer de keuze op een conservatief beleid valt, wordt de
wond zorgvuldig gespoeld en krijgt de patiënt instructies om
hernieuwd bloeden te voorkomen door warme maaltijden en
dranken te vermijden. Als de wond toch telkens weer begint te
bloeden, is het te overwegen alsnog met de kno-arts te overleggen of naar deze specialist te verwijzen. Door regelmatig
met ijsklontjes te blijven koelen is zwelling zo veel mogelijk
te voorkomen. Meestal is de wond na vier weken volledig
genezen.3 Structurele controle is tijdens deze genezingsperiode

VERVOLG CASUS 1

De huisarts weet niet goed of actie is vereist en overlegt met de knoarts. Samen kiezen ze voor een afwachtend beleid. De huisarts geeft
moeder enkele adviezen, waaronder koelen van de wond en één dag
geen warme dranken of maaltijden gebruiken. Voor de pijn mag ze
paracetamol geven. Wanneer er gedurende de komende weken sprake
is van een recidief bloeding of toenemende slik- of pijnklachten, wil de
huisarts het meisje terugzien op het spreekuur.

VERVOLG CASUS 2

De huisarts belt opnieuw met de kno-arts, die de wond van de jongen
nog dezelfde dag onder algehele narcose hecht.
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niet nodig. De patiënt moet wel terugkomen wanneer de slikof pijnklachten duidelijk toenemen, omdat dit reden is voor
poliklinische medebeoordeling door de kno-arts. Zo moet een
secundaire ontstekingsreactie van de wond worden uitgesloten.
EPICRISIS
Terugkijkend op de twee casussen heeft de huisarts bij beide
patiënten voor een juiste behandeling gekozen, gebaseerd op
de consensuscriteria. Bij de eerste casus zou het wellicht beter
zijn geweest wanneer het meisje direct was beoordeeld op de
huisartsenpost. Vanwege de sterke doorbloeding van de tong en
snelle genezingstendens, is het verstandig om iedere tongwond
laagdrempelig te beoordelen, ook tijdens de ANW-dienst. ■
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Casuïstiek

Sporten in de zwangerschap
Shirida Imami, Annemarije Kruis, Esther Schoots, Just Eekhof

Vrouwen die zwanger zijn, vragen nogal eens aan de huisarts of ze tijdens de zwangerschap mogen sporten en welke
sporten dan geschikt zijn. Aangezien fysieke inspanning de
cardiorespiratoire fitheid verbetert en het risico op obesitas
en geassocieerde zwangerschapscomplicaties vermindert,
is het voor elke gezonde zwangere vrouw verstandig om
matig-intensief te bewegen. Ook hardlopen of cardiofitness
kan worden gedaan, mits er geen contra-indicaties zijn.
De zwangerschap is een unieke periode in het leven van de
vrouw, waarbij leefstijlveranderingen, zoals sporten, gunstig
kunnen zijn voor de gezondheid van de zwangere en de
foetus.1 Het doel van sporten is immers om fysieke fitheid te
bereiken of te behouden, als een essentieel element van een
gezonde levensstijl.2
WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
De patiënte komt met vragen of ze mag beginnen met sporten
of mag blijven sporten tijdens en net na de zwangerschap, welke
sporten geschikt zijn, hoe vaak ze mag sporten en wat de gevolgen zijn voor de baby en het herstel na de bevalling. Daarnaast
hebben patiënten vragen over de voor- en nadelen van het
sporten, risico’s en of er contra-indicaties zijn om te sporten.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Zwangerschap is geassocieerd met anatomische en fysiologische veranderingen, waarbij de veranderingen in het hart, de
longen en het bewegingsapparaat het meest opvallend zijn.
Tijdens de zwangerschap is er door gewichtstoename een
verschuiving van het lichaamszwaartepunt, waardoor er een
progressieve lordose ontstaat. Hierdoor staat er meer druk op
gewrichten en ruggenwervels. Het bloedvolume, de hartslag, het slagvolume en de cardiale output nemen tijdens de
zwangerschap toe, terwijl de systemische vasculaire resistentie
afneemt. Deze hemodynamische veranderingen zorgen voor
voldoende cardiale reserve om de zwangere vrouw en haar
foetus te voorzien van bloed tijdens rust en inspanning.
In de longen is er een opvallende toename van het teugvolume,
met als gevolg een toename in het ademminuutvolume tot
50%. Hierbij ontstaat er een fysiologische respiratoire alkalose,
waarbij de zwangere vrouw een subjectief verminderd inspanningsvermogen ervaart.
Tijdens de zwangerschap neemt de warmteproductie toe.
Verhoogde afgifte van warmte vindt plaats door toegenomen
vasodilatatie van de huid, hyperventilatie en transpireren.

Bij een gezonde zwangerschap kun je in principe blijven sporten tot aan de bevalling.

Foto uit: Kleine kwalen en alledaagse klachten tijdens de zwangerschap
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Tabel
Absolute en relatieve contra-indicaties voor sporten tijdens de zwangerschap
Absolute contra-indicaties
Vroegtijdig gebroken vliezen/dreigende vroeggeboorte
Persisterende bloedingen in tweede of derde trimester
Placenta praevia na 26 weken zwangerschap
Pre-eclampsie of zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie
Cervixinsufficiëntie met en zonder cerclage
Meerlingzwangerschap, met name drieling of meer, zeker bij het risico op vroeggeboorte
Andere ernstige cardiovasculaire of respiratoire aandoening of systeemaandoening
Ernstige anemie

Relatieve contra-indicaties
Anemie
Milde/matige cardiovasculaire aandoening of respiratoire aandoening, zoals hart
ritmestoornis die nog niet nader onderzocht is of chronische bronchitis
Slecht gereguleerde diabetes type 1 of slecht gereguleerde hypertensie/epilepsie/
hyperthyreoïdie
Intra-uteriene groeiachterstand in huidige zwangerschap
Voorgeschiedenis van extreem sedentaire levensstijl
Extreme roker

Bron: ACOG Committee Opinion No. 650, Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period2

EPIDEMIOLOGIE
Hoeveel vrouwen sporten tijdens de zwangerschap in Nederland is niet bekend. Wel zijn er algemene cijfers van het CBS.
In 2017 voldeed volgens het CBS 51,5% van alle vrouwen
tussen de 30 en 40 jaar aan de beweegrichtlijn, terwijl dit voor
vrouwen tussen de 20 en 30 jaar 54,7% was.3
Uit internationaal onderzoek blijkt dat de prevalentie van
zwangere vrouwen die voldeden aan de richtlijn van 150 minuten/week ligt tussen de 15 en 23%. Dit verschilde niet over
de verschillende trimesters.1,4 Vrouwen lijken dus minder te
sporten tijdens de zwangerschap.
ANAMNESE EN ONDERZOEK
De huisarts vraagt naar:
■■ amenorroeduur/zwangerschapstermijn
■■ welke sport de patiënte wil beoefenen
■■ of patiënte deze sport al beoefent of eerder heeft beoefend

KERNPUNTEN
■■ Fysieke inspanning tijdens de zwangerschap past bij een
gezonde levensstijl, verbetert de fysieke gesteldheid,
helpt bij gewichtscontrole en vermindert het risico op
zwangerschapscomplicaties.
■■ Fysieke inspanning tijdens de zwangerschap geeft
geen verhoogd risico op een miskraam, groeivertraging,
verminderde utero-placentaire doorbloeding of vroeggeboorte van de foetus.
■■ Elke gezonde zwangere vrouw wordt aanbevolen om
minstens 150 minuten per week matig-intensief te
bewegen, verspreid over minimaal drie dagen.
■■ Aerobicsoefeningen tijdens de zwangerschap laten een
verbetering zien van de aerobe capaciteit bij zwangere
vrouwen en de combinatie van aerobics met krachttraining verkleint de kans op diabetes mellitus.
■■ Als er geen contra-indicaties zijn mag de vrouw in de
(fysiologische) zwangerschap blijven hardlopen of andere vormen van cardiofitness doen zolang ze zich daar
prettig bij voelt.
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■■

■■

■■
■■

medische voorgeschiedenis, met name gericht op contra-
indicaties [tabel]
obstetrische voorgeschiedenis (miskramen, premature
bevallingen, meerlingzwangerschap, placenta praevia,
insufficiënte cervix of cerclage, vaginaal bloedverlies,
zwangerschapscomplicaties)
medicatiegebruik
leefstijlfactoren (roken, alcohol, drugs, gewicht, eerder
beoefende sport)

Als uitgangswaarde kunnen bloeddruk en pols gemeten worden. Bij extreme vermoeidheidsklachten kunnen eventueel hemoglobine, ijzerstatus en schildklierfunctie bepaald worden.
BELEID EN VOORLICHTING
Sommige patiënten maken zich zorgen dat regelmatige
fysieke inspanning tijdens de zwangerschap risico’s geeft op
miskraam, verminderde foetale groei, musculoskeletaal letsel
bij de moeder of vroeggeboorte. Voor ongecompliceerde
zwangerschappen zijn deze zorgen onnodig gebleken [kader].
Ondanks de opvallende fysiologische veranderingen tijdens
de zwangerschap, heeft sporten meer voor- dan nadelen en
verkleint het de kans op zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie en sectio caesarea en voorkomt het excessieve gewichtstoename.6,7 Absolute en relatieve contra-indicaties waarbij de om
te sporten staan vermeld in de [tabel].
Patiënten kunnen informatie nalezen op Thuisarts.nl/zwangerschap.
ADVIEZEN
Stimuleer vrouwen met een normale zwangerschap om volgens
de beweegrichtlijn matig intensief te bewegen; dat wil zeggen
minstens 150 minuten per week verspreid over minimaal drie
dagen per week. Vrouwen die preconceptioneel al actief waren,
kunnen hun eigen lichamelijke inspanningen continueren. Als
er geen contra-indicaties zijn (zie [tabel]) mag de vrouw tijdens de (fysiologische) zwangerschap blijven hardlopen of andere vormen van cardiofitness doen zolang ze zich daar prettig
bij voelt. Gezonde goed getrainde zwangere vrouwen die willen
blijven trainen, kan men adviseren om geen maximale inspan-

ning te leveren (< 90% VO2max blijven). Een veilige intensiteit
van bewegen is die waarbij de vrouw tijdens het sporten nog in
staat is om hele zinnen te praten.1
Sporten die tijdens de zwangerschap veilig beoefend kunnen
worden, zijn onder andere aerobics, zwemmen, fietsen en
hardlopen.1 De combinatie aerobics met krachttraining geeft
het grootste effect op verbetering van het aerobe uithoudingsvermogen. Aerobicsoefeningen tijdens de zwangerschap
laten een verbetering zien van de aerobe capaciteit zowel bij
zwangere vrouwen met een normaal gewicht als met overgewicht.1 Een combinatie van aerobe training en krachttraining
verkleint de kans op diabetes mellitus.1,5,6
Sporten waarbij fysiek lichamelijk contact plaatsvindt of die risico’s met zich meebrengen voor gevaar, vallen of buikcontact,
worden afgeraden. Denk aan paardrijden, skiën, wielrennen,
(ijs)hockey, turnen, skydiven, boksen, voetballen, basketbal
of excessieve krachttraining. Duiken tijdens de zwangerschap
wordt ontraden, onder andere omdat de foetus niet beschermd is tegen decompressieziekte en gasembolieën.1
Hyperthermie tijdens het sporten moet voorkomen worden.
Het is belangrijk voor zwangere vrouwen om vooral in het
eerste trimester alert te zijn op het voorkomen van oververhitting door tijdens inspanning voldoende te drinken en
ademende kleding te dragen. Inspanning en training bij hoge
temperaturen en hoge vochtigheid kunnen beter worden vermeden (bijvoorbeeld hot yoga).1 Fysieke activiteiten van matig
intensieve intensiteit die plaatsvinden beneden de 2500 meter
hoogte zijn niet schadelijk voor het kind.1 Intensief trainen op
hoogte ( > 1500–2000 meter) kan beter vermeden worden als
de zwangere niet geacclimatiseerd is.
Als er symptomen optreden van diastase van de buikspieren,
kunnen oefeningen voor de rechte buikspieren beter vermeden
worden. Regelmatig wandelen kan soms helpen tegen het ontstaan van diastase.1 Langdurig statische belasting, zoals sommige yogahoudingen, waarbij langdurig op de rug wordt gelegen,
kan duizeligheid geven door hypotensie bij een verminderde
veneuze return. Het is beter om dit in de tweede helft van de
zwangerschap te vermijden.1 Oefenen in het algemeen (yoga, algemeen oefenprogramma, aerobe training) kan de ernst van lage
rugklachten en bekkenpijn verminderen, maar het is niet nodig
om specifieke oefeningen te adviseren.7 Trainen van bekkenbodemspieren, met of zonder aerobics, verkleint de kans op het
ontwikkelen van urine-incontinentie zowel pre als post partum.8
POST PARTUM EN VERWIJZEN
Adviseer vrouwen die gedurende de zwangerschap lichamelijk actief waren, om dit na de bevalling op te pakken zodra
dit medisch gezien weer veilig kan. Het juiste moment om te
beginnen is afhankelijk van de bevalling: sectio caesarea of vaginaal. Regelmatig sporten post partum herstelt de maternale
fitheid, zonder de melkproductie te beïnvloeden bij borstvoeding. Wel wordt voor het comfort van de vrouw aangeraden
om eerst te kolven of te voeden en pas daarna te gaan sporten.
Het advies is om te starten met bekkenbodemoefeningen en
dit geleidelijk op te bouwen. Bij een ongecompliceerde vagina-

WAT IS AANGETOOND?

Een systematisch review (17 onderzoeken) toont aan dat
sporten tijdens de zwangerschap een beschermend effect
heeft op het ontwikkelen van een post-partumdepressie.9 Andere systematische reviews tonen aan dat sporten
tijdens de zwangerschap beschermt tegen het ontwikkelen
van zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie
en pre-eclampsie.5,6 Sporten tijdens de zwangerschap
blijkt niet geassocieerd met een effect op neonatale
complicaties of negatieve uitkomsten, zoals prematuriteit, geboortegewicht, groei, neonatale hypoglykemie, lage
Apgar-scores, schouderdystocie, obesitas op latere leeftijd
of ontwikkeling van het kind.10
Uit 24 onderzoeken blijkt dat bekkenbodemtraining, met
of zonder aerobe training, de kans verkleint op het ontwikkelen van urine-incontinentie zowel pre als post partum.8
Uit een systematische review (n = 52.297 vrouwen) blijkt
weinig evidentie voor de effectiviteit van specifieke oefeningen op het voorkomen of verminderen van de ernst van
lage rugklachten. Oefenen in het algemeen (yoga, algemeen oefenprogramma, aerobe training) kan de ernst van
lage rugklachten en bekkenpijn wel verminderen. De moraal
is dat bewegen helpt om de ernst van rugklachten te verminderen, maar dat je daarvoor geen specifieke oefeningen
hoeft te adviseren.7
Uit een grote systematische review (135 onderzoeken) blijkt
dat de kans op macrosomie met 39% afneemt wanneer
zwangeren sporten in vergelijking met niet-sporten (15
onderzoeken; oddsratio (OR) 0,61; 95 %-BI 0,41 tot 0,92).10

le bevalling kan lichamelijke inspanning in principe na enkele
dagen worden hervat. De snelheid waarmee trainingsomvang
en trainingsintensiteit na de bevalling kunnen worden opgebouwd, is per vrouw verschillend.2
Professionele sporters kunnen eventueel verwezen worden
naar een sportarts voor individuele begeleiding bij het opbouwen van trainingsomvang en trainingsintensiteit. ■
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Nascholing

Let op: observationeel onderzoek!
Hans van der Wouden

Observatie is de kurk waar de empirische wetenschap op
drijft, maar op observationeel onderzoek wordt nogal eens
neergekeken. Toch zijn er veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die louter gebaseerd waren op dergelijk
onderzoek. In deze bijdrage enige recente voorbeelden uit
H&W die de voors en tegens van observationeel onderzoek
illustreren.

DIGOXINE

U heeft digoxine voorgeschreven aan een 75-jarige patiënt met atriumfibrilleren en hartfalen. Een week later komt de patiënt bij u terug.
Zijn dochter heeft op internet gevonden dat digoxine schadelijk is. Bij
patiënten met hartfalen die het middel gebruikten zou er sprake zijn
van een hogere sterfte dan bij mensen die geen digoxine gebruikten.
Kunt u het uitleggen?

Voor het vaststellen van de effectiviteit van een interventie
staat de randomized controlled trial (RCT) in hoog aanzien.
Maar een dergelijk onderzoek is niet altijd uitvoerbaar, stuit
op ethische bezwaren of is te kostbaar. Bovendien zijn de
resultaten niet altijd generaliseerbaar.
Bij observationeel onderzoek speelt de onderzoeker zelf geen
rol in de interventie. Zulk onderzoek kan een alternatief zijn
voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, al zijn er ook
nadelen.
Een belangrijk bezwaar van observationeel onderzoek is dat
de resultaten gemakkelijk kunnen worden overgewaardeerd.
Zo stond digoxine inderdaad enige tijd in een kwaad daglicht
omdat uit observationeel onderzoek naar voren was gekomen
dat het tot meer sterfte leidde. Nadat vervolgens enkele placebogecontroleerde RCT’s waren uitgevoerd, bleek dat niet te
kloppen.1,2 In de RCT’s was de sterfte in de groep die digoxine
kreeg gelijk aan die in de groep die placebo kreeg. Het verschil
in de resultaten is te verklaren door het feit dat in het observationele onderzoek de patiënten die digoxine voorgeschreven kregen, zieker waren dan de patiënten die géén digoxine
kregen. We noemen dit confounding by indication en het wordt
beschouwd als een onoverkomelijke hindernis bij observationeel onderzoek van interventies.3 Het is niet de digoxine maar
het verschil in ziekte-ernst dat verantwoordelijk is voor het
sterfteverschil.
RETROSPECTIEF COHORTONDERZOEK
Begin 2019 verscheen in H&W een artikel waarin de duur
van het diagnostisch traject voor de vijf meest voorkomende
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Let bij observationeel onderzoek op voor mogelijke bronnen van
vertekening.
Foto: iStock

soorten kanker in ons land werd beschreven.4 De gegevens
waren afkomstig uit huisartsendossiers en de Nederlandse
kankerregistratie, en het betrof patiënten die in de periode
2007-2011 een diagnose voor een van de onderscheiden soorten kanker hadden gekregen.
Het gaat hier om retrospectief cohortonderzoek, een bij uitstek observationeel onderzoek: de onderzoekers deden geen
interventie, de gegevens waren vastgelegd voor een ander doel
(routinezorgdata en kankerregistratie) en werden achteraf bij
elkaar gebracht en geanalyseerd om de onderzoeksvraag (de
duur van het diagnostisch traject) te beantwoorden.
Een groot voordeel van retrospectief cohortonderzoek is dat
men de gegevens van grote groepen patiënten bij elkaar kan
brengen – in dit geval ruim 1200 patiënten die de diagnose
kanker hadden gekregen. Een belangrijk nadeel is dat factoren
die mogelijk verband houden met de onderzoeksvraag (de
duur van het diagnostisch traject) niet systematisch zijn vastgelegd. Er waren ongetwijfeld verschillen in grondigheid van
de anamneses en niet elke huisarts zal in het dossier dezelfde
gegevens hebben vastgelegd. Als er over een factor niets is
opgeschreven, wil dat niet zeggen dat die factor niet aanwezig
was.
PROSPECTIEF COHORTONDERZOEK
Onlangs publiceerde H&W een Critically Appraised Topic
(CAT) over het tijdstip van terugplaatsen van een spiraal

Tabel 1
Voor- en nadelen van observationeel onderzoek van interventies ten opzichte van RCT’s
Voordelen

❏
❏
❏
❏
❏

dataverzameling eenvoudiger
minder kostbaar
vaak mogelijk met routinezorgdata

Nadelen

❏
❏
❏

groter risico op selectiebias
groter risico op informatiebias
groter risico op confounding (vertekening door niet-gemeten variabelen)

gegevens sneller beschikbaar
minder medisch-ethische belemmeringen

na de bevalling en de kans op perforatie van de uterus.5 De
NHG-Standaard Anticonceptie adviseert een periode van
vier tot zes weken, maar geeft daarvoor geen onderbouwing.
Op zoek naar bruikbare evidence vond de auteur geen RCT’s,
maar wel enkele grote cohortonderzoeken (patiëntenseries)
waarbij van vele duizenden vrouwen systematisch geregistreerd was wanneer na de bevalling de spiraal was teruggeplaatst en of er een perforatie was opgetreden. Het risico op
een baarmoederperforatie was klein, maar in de eerste zes
maanden wel verhoogd.
Het is niet verrassend dat de auteur van deze CAT geen RCT’s
vond. Een RCT waarbij het interval tussen bevalling en terugplaatsing van de spiraal door het toeval bepaald wordt, zou op
ethische bezwaren stuiten en zou ook niet goed uitvoerbaar
zijn, zeker bij zo’n zeldzame uitkomst als uterusperforatie.
We zijn dus aangewezen op onderzoek met een wat lagere
bewijskracht: observationeel onderzoek, in dit geval cohort
onderzoek.
[Tabel 1] zet de belangrijkste voor- en nadelen van observationeel onderzoek van interventies ten opzicht van RCT’s op
een rij.
PATIËNT-CONTROLEONDERZOEK
De in de CAT aangehaalde cohortonderzoeken waren prospectief opgezet: ze begonnen bij de blootstelling (tijd tussen
de bevalling en het plaatsen van het spiraal) en volgden de
patiënt tot de uitkomst (wel of geen uterusperforatie). Soms
bewandelen onderzoekers de omgekeerde weg: ze beginnen bij
de uitkomst en verzamelen vervolgens gegevens over de bloot-

DE KERN
■■ Randomized controlled trials (RCT’s) staan in hoog
aanzien, maar zijn niet altijd uitvoerbaar.
■■ Observationeel onderzoek kan een alternatief zijn,
mits men oog heeft voor mogelijke vertekening.
■■ Retrospectief cohortonderzoek, prospectief cohortonderzoek (patiëntenseries) en patiënt-controleonderzoek zijn verschillende vormen van observationeel
onderzoek, elk met zijn eigen merites.
■■ Een veelgebruikt instrument om observationeel onderzoek te beoordelen is ROBINS-I.

stelling aan bepaalde factoren in het verleden. Men noemt dit
case-control- of patiënt-controleonderzoek. Zo kun je je afvragen of wonen in de buurt van een hoogspanningsleiding een
verhoogde kans op leukemie geeft. In een patiënt-controleonderzoek vergelijk je dan een groep mensen met leukemie met
een groep zonder leukemie, en kijk je of hun woongeschiedenis met betrekking tot de nabijheid van hoogspanningsleidingen verschilt. Een potentiële zwakte is dat die blootstelling in
het verleden vaak niet goed te achterhalen is.
In 2018 was er in H&W discussie over de vraag of cervicale
manipulatie door een chiropractor een verhoogd risico geeft
op cervicale arteriële dissectie (CAD).6,7 Van Vugt meende
van wel en citeerde een cohortonderzoek bij patiënten met
een CAD van wie een deel kort tevoren een chiropractor had
bezocht. Rubinstein en Dijkers brachten daartegenin dat je op
basis van een patiëntenserie niet kunt zeggen dat manipulatie
de oorzaak was van de dissectie; de nekpijn zou immers ook
een aanwijzing kunnen zijn voor een dreigende CAD. Voor
deze onderzoeksvraag (kan nekmanipulatie een CAD veroorzaken?) zou een patiënt-controleonderzoek geschikter zijn.
De auteurs vonden zes patiënt-controleonderzoeken, maar de
resultaten waren niet eenduidig.
HOE BEOORDEEL JE EEN ARTIKEL DAT GEBASEERD IS OP
OBSERVATIONEEL ONDERZOEK?
Voor veel soorten onderzoek zijn beoordelingsinstrumenten
beschikbaar waarmee je punt voor punt kunt nagaan of er
zwakke plekken zitten in de opzet en de uitvoering. Internationaal het meest gebruikte instrument voor het beoordelen

Tabel 2
Beoordeling van artikelen over observationeel onderzoek van
interventies
1

Kan er sprake zijn van vertekening door confounding?

2

Was er mogelijk selectiebias bij het selecteren van deelnemers
voor het onderzoek?

3

Zijn er problemen met de classificatie van de interventies?

4

Is er mogelijk afgeweken van voorgenomen interventies?

5

Waren er ontbrekende gegevens?

6

Kan er sprake zijn van vertekening bij het meten van uitkomsten?

7

Is er mogelijk sprake van selectieve publicatie van resultaten?
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van observationeel onderzoek van interventies is Risk Of Bias
In Non-randomized Studies – of Interventions (ROBINS-I).8
De zeer uitgebreide lijst is speciaal ontwikkeld voor systematische reviews. [Tabel 2] geeft een samenvatting op hoofdlijnen.
Per domein zijn er subvragen, en per vraag wordt de kans op
vertekening bepaald.
CONCLUSIE
RCT’s hebben de meeste bewijskracht als men het effect van
interventies wil onderzoeken, maar zijn niet altijd uitvoerbaar.
Observationeel onderzoek kan ons dan verder helpen, als we
maar oog hebben voor de mogelijke bronnen van vertekening. ■
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Uw diagnose

Rood-paarse bultjes
Een 68-jarige man heeft sinds jaren bestaande rood-paarse
bultjes verspreid op het lichaam. Ze nemen langzaam toe in
aantal, maar geven geen klachten. Wat is uw diagnose?
Hemangiomen
Angioma senilis
Getromboseerde venen
Petechiën

Foto: Petra Dikrama, dermatoloog

a.
b.
c.
d.

➤H
 et antwoord leest u op pagina 60 en op www.henw.org

(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Rood-paarse bultjes’).

Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose. Maak een goede
en scherpe foto van (of meerdere) de bijzondere aandoening,
(minimaal 300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke diagnose en
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HUISARTS EN WETENSCHAP MAART 2020

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

Kennistoets

Wond van de tong

2. Keurlings kan in de literatuur geen
antwoord vinden op de vraag welk
tongletsel gehecht moet worden. Om
toch antwoord op zijn vraag te krijgen, heeft hij zelf een expertpanel samengesteld. Wat is het b
 ewijsniveau
van een expertpanel vergeleken met
andere onderzoekdesigns?
a. Hoger dan patiënt-controleonderzoek en hoger dan een patiëntenserie
b. Lager dan patiënt-controleonderzoek en hoger dan een patiëntenserie
c. Lager dan patiënt-controleonderzoek en lager dan een patiëntenserie
3. Diepe tongverwondingen die tot in
de spierlaag reiken, horen in lagen te
worden gesloten door de kno-arts,
zegt Keurlings. De spierlaag vereist
een resorbeerbare hechting die enige
weken treksterk blijft. Welk hechtdraad is hiervoor geschikt?
a. Catgut
b. Polyamide: Ethilon©
c. Polyglactine: Vicryl©
d. Polypropyleen: Proleen©
4. Keurlings adviseert artsen om
terughoudend te zijn met een tong
hechten. Het natuurlijke beloop van
primaire wondgenezing, bij niets
doen, is immers gunstig. Wat is nog
meer een reden om de tong niet snel
te hechten?

a. De compensatiemogelijkheden
van de tong bij weefselverlies
b. Het feit dat de tong hechtingen
slecht verdraagt
c. Het matige cosmetische resultaat
na hechten
5. In de ANW-dienst worden tongletsels veelal telefonisch aangemeld.
Hoe moeten tongletsels worden
getrieerd volgens Keurlings?
a. Alle tongletsels moeten op korte
termijn op de post gezien worden.
b. Alleen diepe en bloedende tong
letsels moeten op korte termijn op
de post gezien worden.
6. Niet hechten leidt bij tongletsel
vrijwel altijd tot acceptabele wondgenezing. Keurlings geeft criteria voor
welke tongwond per se gehecht moet
worden. Bij wat voor wond is dat het
geval?
a. Wijkende wond op de laterale
rand
b. Wijkende wond van de tongpunt,
lengte 1 cm
c. Wijkende wond op het dorsum
van de tong, lengte 1,5 cm
7. Lin, 5 jaar, is voorover van haar fiets
gevallen. Een melktand is daarbij
uit de mond geraakt. Lins moeder is
direct met Lin naar de praktijk gekomen en heeft de melktand meegenomen. Een deel van de tandwortel
blijkt nog in Lins kaak te zitten. Wat
is het aangewezen beleid?
a. Niets doen: het is een melktand
b. De afgebroken tand terugplaatsen
c. Doorsturen naar de tandarts
8. Mevrouw Van der Kolk, 63 jaar, heeft
de top van haar wijsvinger gestoten
tegen de bedrand en kan sindsdien
deze vinger niet meer strekken. Er

is een flexiestand van het distale
interfalangeale gewricht (DIP) en uit
de foto blijkt dat ze een avulsiefractuur heeft van de eindfalanx. Wat is
het beleid?
a. Conservatief spalktherapie 4-6
weken
b. Conservatief spalktherapie 6-8
weken
c. Chirurgische therapie

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers,
huisarts en toetsdeskundige. Over vragen en
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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ANTWOORDEN
1a / 2c / 3c / 4a / 5a / 6b / 7c / 8b

1. Om een tongverwonding te kunnen
beoordelen en te kunnen besluiten
over hechten of niet, dient de tong
zich in een bepaalde positie te bevinden. Welke positie is dat?
a. Tong liggend in de mond
b. Tong uit de mond gestoken
c. Tongpunt tegen het gehemelte
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NHG

Piepen, maar geen astma: wat zet ik in mijn HIS?
Maret Zonneveld, Annet Sollie

Hoe registreert u dat een patiënt last heeft van hyperreactieve klachten? Wanneer u slim registreert, kan uw
huisartsinformatiesysteem (HIS) u daarbij helpen. Enkele
tips: classificeer nooit specifieker dan wat u feitelijk weet
en neem nuanceringen en overwegingen op in de vrije tekst
van de episodetitel. Pas bij voortschrijdend inzicht de episodetitel (tekst en/of ICPC-code) aan.
Casus hyperreactiviteit

Samen met uw praktijkondersteuner neemt u de spiegelinformatie over
uw astmapatiënten door. Bij een deel van hen blijkt geen ACQ-vragenlijst te zijn afgenomen en is de inhalatietechniek niet gecontroleerd.
Dat geldt onder anderen voor mevrouw De Vries, die, voor zover u weet,
niet bekend is met astma. Volgens haar dossier was ze vorige winter
tijdens een luchtweginfectie wat kortademig. De huisarts die haar toen
zag heeft haar salbutamol voorgeschreven en vermeldt ‘hyperreactiviteit’, ICPC-code R96.01 (Hyperreactiviteit luchtwegen) in het SOEP-verslag. Hij heeft ook een nieuwe episode aangemaakt met deze informatie. R96.01 is een subcode van de code voor astma (R96). Onbedoeld
gevolg is dat mevrouw nu als astmapatiënt geregistreerd staat.

Codeer slim en laat het HIS voor u werken.
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CODEREN MET DE ICPC
Codes uit de International Classification of Primary Care
(ICPC) spelen een sleutelrol in uw huisartsinformatiesysteem
(HIS). U gebruikt deze codes om patiënten met bepaalde
diagnoses te selecteren, bijvoorbeeld voor de griepvaccinatie
of voor benchmarkrapportages. Wilt u een aandoening in uw
HIS vastleggen, dan gebruikt u de ICPC-zoeker van het HIS.
U tikt een tekst in die de ICPC-zoeker vergelijkt met de trefwoordenverzameling (Thesaurus) van het NHG, waarna u de
best passende aandoening (en ICPC-code) kiest [figuur].
Goed coderen is echter best lastig. Let erop dat u diagnoses
niet specifieker maakt dan gerechtvaardigd is en voorkom
schijnzekerheid (true level of understanding). Wanneer u (nog)
niet zeker bent van de diagnose, kunt u het best kiezen voor
een code op symptoom- en klachtniveau.
Bij de patiënt uit de casus weet u zeker dat ze kortademigheidsklachten heeft (ICPC-code R02 Dyspnoe/benauwdheid
toegeschreven aan luchtwegen). Mogelijk levert het lichamelijke onderzoek voldoende informatie op om de diagnose bo-

Foto: Hollandse Hoogte

vensteluchtweginfectie (BLWI) te rechtvaardigen (ICPC-code
R74 Acute infectie bovenste luchtwegen), maar een diagnose
conform de NHG-Standaard Astma kunt u nog niet stellen.
Beperk uzelf dan tot het classificeren van de klacht, waarvan
er in uw HIS een groot aantal staan.

de episodenaam naar ‘Astma met aangetoonde reversibiliteit’,
met ICPC-code R96. De bijbehorende SOEP-verslagen blijven
ongewijzigd omdat deze een beschrijving geven van de klachten met het bijbehorende onderzoek en het beleid in de loop
der tijd.

NUANCERING EN VOORTSCHRIJDEND INZICHT
Vaak past de situatie van uw patiënt niet helemaal bij de
standaardtekst van de ICPC-code. Bedenk dat u de juiste
ICPC-code moet kiezen, maar tegelijkertijd ook nuancering
dient aan te brengen. Het HIS-Referentiemodel heeft hiervoor
een oplossing bedacht, die de bestaande HIS’sen allemaal
bieden. Een episodetitel heeft namelijk niet alleen een episode-ICPC, maar ook een episodenaam, die in vrije tekst ruimte
biedt voor allerlei nuanceringen.
Wanneer u in de vrije tekst duidelijk aangeeft wat het
probleem is, krijgt u niet alleen zelf, maar krijgen ook andere
behandelaren snel inzicht in de problematiek. Bij de patiënt
uit de casus kunt u bijvoorbeeld in vrije tekst vastleggen dat
het om hyperreactiviteit bij BLWI gaat. U classificeert de
episode dan met ICPC-code R74 (Acute infectie bovenste
luchtwegen) of R02 (Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven
aan luchtwegen).
Leg in de vrije tekst ook uw vermoedens of differentiële diagnose vast. Doe dat zo veel mogelijk in uw eigen bewoordingen.
Stel dat u een oudere patiënt hebt die bloed ophoest en eveneens sterk afvalt. Deze patiënt kan een longcarcinoom hebben,
maar een andere oorzaak is ook mogelijk. Dat er sprake is van
hemoptoë is echter onomstreden en daarom maakt u in dit
geval een episode aan met ICPC-classificatie R24 Haemoptoë. Uw nuanceringen en zorgen kunt u vervolgens kwijt in
de vrije tekst van de episodetitel, bijvoorbeeld ‘Afvallen met
hemoptoë, verdenking longcarcinoom’.
Beschrijf in de vrije tekst ook de ernstgraad, het stadium of
het recidiverende karakter van een aandoening. Zo kunt bij
een vrouw met ICPC-code X76 Maligniteit borst vrouw in de
vrije tekst vermelden dat er sprake is van mammacarcinoom
met lymfogene en hematogene metastasen. Bij een patiënt
met classificatie P76 Depressie is het van belang of in de vrije
tekst staat dat er sprake is van Lichte depressie eerste episode of
juist Recidiverend ernstige depressie met suïcidaliteit, waarvoor
klinisch opname. De classificatie is hetzelfde, maar het gaat om
wezenlijk andere patiënten.
Als het oordeel over het gezondheidsprobleem in de loop van
de tijd verandert, kunt u de episodetitel (naam en/of ICPC-
code) aanpassen. Zo geeft de episodetitel altijd een actuele
weergave van de stand van zaken. Wanneer mevrouw De Vries
bijvoorbeeld vaker terugkomt met dezelfde klachten, zal het
aantal SOEP-verslagen over haar kortademigheid en piepende
ademhaling toenemen. Verder aanvullend longfunctieonderzoek is dan verstandig. Mogelijk is er dan sprake van reversibiliteit, passend bij astma. Als dat het geval zou zijn, verandert

NIEUWE KLACHTENSUBCODE R29.01
De term ‘hyperreactiviteit’ wordt in de huisartsenpraktijk veel
gebruikt. Deze term gaf vaak aanleiding tot een (niet correcte)
toekenning van de ICPC-subklasse astma (R96.01), met een
zekere vervuiling van de astmapopulatie tot gevolg. Daarom
heeft het NHG de ICPC-subcode R96.01 Hyperreactiviteit niet
meer opgenomen in de ICPC-tabel. Voor mevrouw De Vries,
die last heeft van episodisch piepen en hoesten maar geen astma heeft, is er de nieuwe klachtensubcode R29.01 Prikkelbare
luchtwegen, die in overleg met kaderartsen Astma en COPD
aan de NHG-tabel is toegevoegd. Gebruik deze klachtencode
voor patiënten met recidiverend piepen, kortademigheid of
hoesten die geen astma hebben, zonder dat er bij hen automatisch de medicatiebewaking of griepselectie wordt geactiveerd.
In uw HIS werkt dit als de HIS-leverancier de meest actuele
versie van een tabel in het HIS opgenomen heeft.
LAAT HET HIS VOOR U WERKEN
Wanneer u correct classificeert kan uw HIS met u meedenken.
Bij een juiste classificatie zal uw HIS bij sommige aandoeningen voorstellen om aan een episode een attentiewaarde of
een probleemstatus toe te kennen, bijvoorbeeld bij COPD of
diabetes. Bij sommige aandoeningen kan het HIS ook voorstellen de medicatiebewaking te activeren, zoals bij chronische
nierschade. De ICPC-codering wordt ook gebruikt om een
patiënt in (griep)selecties op te nemen. Elektronische voorschrijfsystemen maken eveneens gebruik van de voorgestelde
ICPC-classificatie. In al deze gevallen is het van belang dat uw
classificatie klopt.
Hoe dit achter de schermen in zijn werk gaat en welke
ICPC-codes om welke actie vragen heeft het NHG voor uw
leverancier beschreven in de ICT-leidraad HIS-Referentiemodel en de bijbehorende tabellen. Het model beschrijft hoe een
HIS moet worden ingericht om u bij uw werk te helpen. Een
eenvoudige publieksversie is online te vinden (referentiemodel.nhg.org). In hoeverre het model is ingevoerd verschilt per
leverancier. ■

Zonneveld M, Sollie A. Piepen, maar geen astma: wat zet ik in mijn
HIS? Huisarts Wet 2020;63(3):54-5. DOI:10.1007/s12445-020-05014.
NHG, afdeling Automatisering, Utrecht: M. Zonneveld, wetenschappelijk
medewerker, m.zonneveld@nhg.org. Carpentras, Frankrijk: dr. A. Sollie,
huisarts en eindredacteur e-health Huisarts en Wetenschap.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Rol NHG bij uitbraak coronavirus
Masja Loogman

Binnen het NHG is een kernteam aan de slag om huisartsen te voorzien van de nodige informatie over de uitbraak
van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Dit houdt in dat
medewerkers met verschillende expertises in nauw contact
staan met het RIVM. Het Uitbraakteam Coronavirus blijft op
de hoogte van de meest actuele situatie en stemt de adviezen voor de huisartsenpraktijk onderling af.
Als wetenschappelijke beroepsvereniging is het NHG verantwoordelijk voor het opstellen van praktische adviezen voor
medewerkers in de huisartsenvoorzieningen die stroken met
de professionele standaard van de huisartsen. Dit zijn normen,
regels, wetenschappelijke inzichten en ervaringen, zoals neergelegd in richtlijnen en protocollen.
DOSSIER CORONAVIRUS
Op de NHG-website vindt u het dossier coronavirus: nhg.org/
coronavirus. Dit bevat onze meest actuele adviezen. Er is een
online stroomdiagram gemaakt voor de telefonische triage van
klachten die kunnen passen bij een coronavirusinfectie.
In het dossier staan tevens een aantal praktische uitwerkingen
van gegeven adviezen en hyperlinks naar andere relevante
producten, zoals de Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk: nhg.org/themas/publicaties/
richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk.
AFSTEMMING
Het NHG stemt af met de LHV en InEen. Samen spelen wij zo
goed mogelijk in op de veranderende situatie. We onderhouden tevens contact met het ministerie van VWS over eventuele knelpunten, zoals de beschikbaarheid van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Ook zijn wij aanwezig bij het Bestuur-

Het Uitbraakteam Coronavirus van het NHG 

Foto: Margot Scheerder

Het Uitbraakteam Coronavirus bestaat uit: (vooraan rechts)
Masja Loogman, huisarts en senior wetenschappelijk mede
werker; (vooraan links) Stijn van den Broek, huisarts en
programmamanager ‘Kwaliteit in praktijk’; (midden) Margriet
Bouma, huisarts n.p. en programmamanager Richtlijnontwik
keling; (achteraan links) Esther Zwart, communicatieadviseur;
(achteraan rechts) Annemieke Schaafstra, huisarts en redac
teur Thuisarts.nl; (achteraan midden) Lizet Aerts, programma
manager NHG-Kenniscentrum; Desirée Beaujean, Swanet
Woldhuis en Hans van der Schoot namens het NHG-Bestuur
(ontbreken op de foto).

lijk Afstemmings Overleg van VWS, waar de adviezen over de
te nemen maatregelen van het Outbreak Management Team
worden beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid.
VEELGESTELDE VRAGEN
Op nhg.org/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus staan
veelgestelde vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld over hoe
te handelen bij een verdachte patiënt of welke persoonlijke
beschermingsmiddelen worden geadviseerd. Overige vragen
van onder andere collega’s of journalisten beantwoorden wij
zo goed mogelijk. Zonodig verwijzen we door naar de juiste
instantie.
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PATIËNTENINFORMATIE
Ons Thuisartsteam heeft op Thuisarts.nl informatie over het
nieuwe coronavirus gemaakt en werkt dit bij zodra dat nodig
is. Zie: Thuisarts.nl/nieuw-coronavirus-china ■
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Drop bij hypothensieklachten niet zinvol
Marline van Gemeren, Tobias Bonten

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
We vonden geen relevante artikelen voor inname van glycyrrhizinezuur en hypotensieklachten in PubMed. We pasten de
zoekstrategie aan naar het effect van glycyrrhizinezuur op de
bloeddruk: (“Glycyrrhiza”[Mesh] OR “Glycyrrhiza”[tiab] OR
“Liquorice*” [tiab] OR “Licorice*” [tiab]) AND (“Blood Pressure”[Mesh] OR “Blood Pressure”[ti] OR “Diastolic Pressure”
[ti] OR “Pulse Pressure” [ti] OR “Systolic Pressure” [ti]). Dit
leverde 84 artikelen op (27-10-2019), waaruit we twee relevante systematische reviews selecteerden.
De eerste review omvatte 18 onderzoeken met in totaal 337
geïncludeerde personen.1 Vier RCT’s, 1 open-labeltrial en 13
pre-postinterventietrials beschreven het effect op de bloedruk
van glycyrrhizinezuur (minimaal 100 mg/dag, gelijk aan 15-30
dropjes).2 De follow-up varieerde van 6 dagen tot 8 weken, het
aantal deelnemers van 6 tot 40 en de gemiddelde leeftijd van 21
tot 58 jaar. Bij 7 van de 18 onderzoeken werd het glycyrrhizinezuurgehalte geschat op basis van literatuur. Anderen gebruikten
een supplement met een bekende dosering. De gemiddelde dosis glycyrrhizinezuur was 378 mg/dag. Meta-analyse toonde een
gewogen gemiddelde verschil tussen pre- en postinname van
glycyrrhizinezuur voor systolische bloeddruk (SBD) van 5,5
mmHg (95%-BI 3,5 tot 7,4; p < 0,001). De diastolische bloeddruk (DBD) toonde een stijging van 3,2 mmHg (95%-BI 0,1 tot
6,3; p = 0,04). Aanvullende analyse toonde een correlatie tussen
de dagelijkse dosis glycyrrhizinezuur, SBD (R2 = 0,55; p = 0,04)
en DBD (R2 = 0,65; p = 0,01), waarbij de bloeddruk steeg vanaf
circa 200 mg glycyrrhizinezuur per dag.
De tweede review includeerde 26 trials met in totaal 985 deelnemers, voornamelijk RCT’s afkomstig uit Japan.3 Glycyrrhizinezuur werd dagelijks ingenomen via capsules. Van de 14
onderzoeken over bloeddruk includeerde 1 onderzoek gezonde personen; de overige includeerden personen met comorbiditeit. Meta-analyse toonde een significante stijging in SBD na
2 weken (4,8 mmHg; 95%-BI 1,6 tot 7,9) en na 8 weken (0,5
mmHg; 95%-BI 0,1 tot 0,8). Een hogere dosering glycyrrhizinezuur gaf een grotere systolische bloeddrukstijging: 300 mg
glycyrrhizinezuur 1,0 mmHg (95%-BI 0,5 tot 1,5) en 3500 mg
glycyrrhizinezuur 6,5 mmHg (95%-BI 3,9 tot 8,9).
GROTE HOEVEELHEID DROP NODIG
Beide reviews tonen vergelijkbare resultaten met een stijging in
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Dropgebruik kan leiden tot hypertensie via het bestandsdeel
glycyrrhizinezuur. Voor hinderlijke klachten van een lage
bloeddruk zonder onderliggende oorzaak is geen behandeling bekend. Het is de vraag of dagelijkse dropinname tot
bloeddrukstijging en/of afname van de klachten bij hypotensie leidt.
bloeddruk door dagelijks gebruik van glycyrrhizinezuur, waarbij een hogere dosering tot een grotere bloeddrukstijging leidde. Beperkingen zijn de kleine onderzoeken, de korte follow-up
en de grote heterogeniteit van onderzoeken en resultaten.1,3
De eerste review keek naar het effect van glycyrrhizinezuur
bij gezonde personen.1 Onbekend is of de gevonden bloeddrukstijging van 5,5 mmHg leidt tot een merkbaar effect
op klachten. De schatting van het glycyrrhizinezuurgehalte
op basis van literatuur is onbetrouwbaar, omdat het gehalte
verschilt per dropsoort. In Nederland is het glycyrrhizinezuurgehalte in drop gemiddeld 1 mg/g, in Groot-Brittannië 2 mg/g;
zoete drop bevat meer glycyrrhizinezuur dan zoute drop.1,2
Een andere tekortkoming is het grote aantal pre-postinterventie-onderzoeken met een lage mate van betrouwbaarheid.
De tweede review analyseerde onderzoeken met heterogene
patiëntengroepen.3 Hierdoor kan geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan over het effect van glycyrrhizinezuur bij gezonde personen. Het gevonden absolute effect op de bloeddruk is
gering, met uitzondering van zeer hoge doseringen glycyrrhizinezuur.De besproken artikelen tonen een bloeddrukstijging
vanaf circa 200 mg glycyrrhizinezuur per dag.1 Dit staat gelijk
aan tenminste 50-70 (Nederlandse) dropjes per dag. Deze
hoeveelheid leidt tot hoge calorie-inname en mogelijke bijwerkingen, zoals hypokaliëmie.2 Daarnaast is het voor veel mensen
onhaalbaar om dagelijks dergelijke hoeveelheden drop te eten.
KLACHTENAFNAME ONDUIDELIJK
Grote hoeveelheden drop leiden tot geringe bloeddrukstijging,
echter onduidelijk is of dit in klachtenafname resulteert bij
mensen met lage bloeddruk. Vooralsnog lijkt dropinname
bij hypotensie dus niet zinvol, ook omdat de onderzoeken de
nodige methodologische beperkingen kennen. ■
LITERATUUR

De literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.
Van Gemeren MAJ, Bonten TN. Dagelijkse dropinname bij klachten van hypotensie niet zinvol. Huisarts Wet 2020;63(3):59. DOI:10.1007/s12445-020-0526-8.
Leiden University Medical Centre, afdeling Public Health & Eerstelijns Geneeskunde, Leiden: M.A.J. van Gemeren, huisarts-in-opleiding; dr. T.N. Bonten,
huisarts-epidemioloog en assistant professor, t.n.bonten@lumc.nl
Belangenverstrengeling: niets gemeld.
Dit is een CAT, critically appraised topic, waarbij de auteurs een evidencebased
antwoord op een praktijkvraag willen krijgen.
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Nieuw onderzoek naar persoonlijke continuïteit in
de huisartsenpraktijk
Lex Groot

Continuïteit van zorg is een kernwaarde van de huisartsgeneeskunde, maar staat onder druk door diverse veranderingen in het huisartsenvak en de maatschappij. In een
recent gestart onderzoek kijken we naar de haalbaarheid en
toepasbaarheid van een toolkit gericht op de verbetering van
de persoonlijke continuïteit van zorg bij ouderen.
Het is bekend dat persoonlijke continuïteit geassocieerd is met
een positief effect op onder andere mortaliteit, therapietrouw,
arts-patiëntrelatie, zorggebruik en zorgkosten.1-6 De laatste
jaren komt de persoonlijke continuïteit echter steeds meer
onder druk te staan. Zo zijn bijvoorbeeld patiënten en dokters
steeds mobieler, werken huisartsen in grotere groepspraktijken en vaker parttime en geven meer patiënten de voorkeur
aan snelle toegang dan wachten op de vaste huisarts.
Om de persoonlijke continuïteit te verbeteren ontwikkelden
wij in samenspraak met huisartsen, praktijkondersteuners,
doktersassistenten en patiënten toolkit voor persoonlijke
continuïteit. Dit is een adviserend instrument dat de huisarts
helpt bij het opstellen van een verbeterplan voor persoonlijke
continuïteit bij ouderen in zijn huisartsenpraktijk. Met een
praktijkscan worden problemen op het gebied van continuïteit
in beeld gebracht. Aan de hand van het resultaat van de praktijkscan kiest de huisarts uit een selectie van verbetersuggesties met welke suggesties hij aan de slag gaat. Deze zijn gekoppeld aan specifieke stappenplannen waarmee de huisarts een
verbeterplan kan opstellen en implementeren in de praktijk.
In het onderzoek, dat loopt van januari 2020 tot januari 2022,
gaan dertig huisartsenpraktijken de toolkit gebruiken. De
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onderzoekers evalueren vervolgens de haalbaarheid, acceptatie
en toepasbaarheid van de toolkit voor de huisartsenpraktijk.
Het uiteindelijke doel is om de toolkit beschikbaar te maken
voor alle huisartsenpraktijken in Nederland. De eerste resultaten worden verwacht in 2023.
LITERATUUR

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

Groot L. Nieuw onderzoek naar persoonlijke continuïteit in de huisartsenpraktijk.
Huisarts Wet 2020;63(3):60. DOI:10.1007/s12445-020-0530-z.
Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam: L. Groot, aioto, l.groot@amsterdamumc.nl.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn,
geschreven door een promovendus.
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Oplossing Uw diagnose ‘Rood-paarse bultjes’
Angioma senilis zijn goedaardige, verwijde bloedvaatjes
(venulen), die vooral bij ouderen met name op de romp frequent voorkomen. Ze kunnen ook bij jongere personen voorkomen; zo is zwangerschap bijvoorbeeld een trigger. Klinisch
zien ze eruit als enkele millimeters grote, wijnrode tot paarse,
vlakke tot bolronde papels. De term hemangioom is voorbehouden aan de infantiele hemangiomen van de kinderleeftijd,
die meestal vlak na de geboorte ontstaan en een proliferatieen een involutie-/regressiefase hebben.
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Bij cosmetische bezwaren kunnen angioma senilis behandeld
worden middels elektrocauterisatie of vaatlaser. De grotere
uitstekende angiomen kunnen met curettage/shave excisie
verwijderd worden. Hierbij wordt de bodem nabehandeld met
elektrocoagulatie of aangestipt met zilvernitraat.
LITERATUUR

1. https://www.nhg.org/tabel-4-niet-huidkleurige-huidafwijkingen-met-glad-oppervlak

Ingezonden

Reacties ‘Hulp bij zelfdoding’
EVENWICHT TUSSEN DOKTER EN PATIËNT
Deze methode heeft mijn voorkeur vanwege het genoemde
evenwicht tussen dokter en patiënt. Je helpt als dokter de
patiënt, maar die verricht de handeling zelf. Het is rustiger
en minder medisch en er is minder ‘gedoe’. Als de patiënt de
drank op heeft kun je als dokter een stap achteruit doen en
de familie het dichtstbij laten zijn. Ik heb deze methode nu
zes keer toegepast. Eén keer heb ik ook intraveneuze euthanatica gegeven omdat de patiënt na een uur nog niet was
overleden, dat was nog met de barbituratendrank van 9 gram.
Dit bespreek ik altijd voor de uitvoering met de familie, zodat
die niet voor verrassingen komt te staan mocht het toch nodig
zijn. Sinds de 15 gram barbituratendrank zijn de vier patiënten
die ik daarmee geholpen heb allemaal binnen twintig minuten
overleden.
Mirella Buurman, huisarts

EASYPUMP
Juist bij het ‘een stap achteruit doen’ kan de intraveneuze
methode met de zogenaamde ‘Easypump’ uitermate geschikt
zijn. Deze staat in de richtlijnen, maar is relatief onbekend
omdat er tot nu toe geen gerichte aandacht voor is geweest.
Na aansluiten van de verblijfsnaald kan de Easypump, ook
wel elastomeerpomp genoemd, aangesloten worden. Het
kraantje blijft dicht totdat het zover is. De patiënt kan deze zelf
openzetten, of de uitvoerend arts. De ballon van de Easypump
doet de rest. Hiermee wordt de intraveneuze coma-inductie
handsfree in plaats van hands-on, wat voor de uitvoerend arts
een groot verschil kan maken. Na flushen moet dan nog wel
de spierverslapper rechtstreeks toegediend worden. Op YouTube staat een instructiefilmpje (youtube.com/watch?v=UyFW0P0MBc8).
Martin de Boer, huisarts

GEEN GEDOE MET SPUITEN
Tot voor kort had ik deze methode nog niet toegepast vanwege de overbezorgdheid over de vieze smaak, het braken en de
mogelijke lange duur tot overlijden. Het verliep echter meer
ontspannen voor zowel de patiënt als de familie en zeker ook
voor de dokter. Geen gedoe met spuiten, maar een drank die
niet vies, maar volgens de patiënt naar anijs smaakte. Terwijl
er wat ontspannen gesproken werd, zakte patiënt in vijf minuten weg om binnen acht minuten te zijn overleden. Tenzij er
contra-indicaties zijn, heeft deze methode in de toekomst mijn
voorkeur.
Christian van Rij, huisarts
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JURIDISCHE ASPECTEN
Marlet en Van Wijck besluiten in hun artikel ‘Hulp bij
zelfdoding als alternatief voor euthanasie’ (Huisarts Wet
2020;63(2):44-5) terecht dat hulp bij zelfdoding voor sommige patiënten een waardevol alternatief voor euthanasie
biedt. Verder attenderen zij op het bestaan van ‘gebruikelijke
zorgvuldigheidseisen’, maar gaan zij niet dieper in op wat
deze eisen zijn. Deze materie is ook overwegend juridisch van
aard. Daarom enige bijkomende duiding op basis van uitspraken van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie in de
afgelopen jaren. We beperken ons tot enkele voor de praktijk
belangrijke kernpunten; deze bespreking is niet uitputtend.
De volgende vereisten worden gesteld aan een ‘medisch zorgvuldige uitvoering’ van hulp bij zelfdoding:1
■■ De arts overhandigt zelf de barbituraatdrank aan de patiënt.1 Het gebruik van een enterale sonde valt eveneens
onder de noemer ‘hulp bij zelfdoding’ – op voorwaarde dat
de patiënt zélf het euthanaticum inbrengt (zie ‘Model voor
een verslag van de behandelend arts’, punten 21 en 22a).
Indien de arts het euthanaticum via de sonde toedient, is er
‘juridisch geen sprake meer van hulp bij zelfdoding maar
van euthanasie’ (= ‘levensbeëindiging op verzoek’). 2,3
■■ Als grondstof voor de barbituraatdrank (= mixtura nontherapeutica) gebruikt men 15 g pentobarbital of 15 g secobarbital.2 Het loutere gebruik van fenobarbital (een niet in de
KNMG/KNMP-Richtlijn genoemd middel) leidt evenwel
niet tot vaststelling van onzorgvuldigheid.2,4,5 Wèl onzorgvuldig is een ‘te lage dosering’ van het middel (in casu 400
mg), waardoor de voorziene dood niet intreedt.6
■■ Op verzoek van de patiënt mag de arts de kamer verlaten;
wel dient hij altijd in de onmiddellijke nabijheid te blijven
om bij eventuele complicaties een snel optreden te kunnen
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garanderen.1 Deze stelregel wordt strikt geïnterpreteerd:
indien een eventueel ingrijpen van de arts slechts na enkele
minuten (3 of 5 minuten) uitstel kan plaatsvinden, is dit
onzorgvuldig.7,8
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DE AUTEURS: PATIËNT INFORMEREN
EN WELOVERWOGEN LATEN KIEZEN

Mijn eigen ervaringen met hulp bij zelfdoding zijn conform de
ervaringen van collegae Buurman en Van Rij. Ik ben inmiddels
twintig keer getuige geweest van hulp bij zelfdoding, waarbij in
geen van de gevallen een complicatie optrad en alle patiënten binnen dertig minuten rustig overleden. De eerste patiënt
dronk de drank en het ging zo goed dat ik besloot onderzoek te
doen naar de ervaringen van collegae. Ook ik was aanvankelijk
namelijk bang voor complicaties en de onvoorspelbaarheid.
Na de twee onderzoeken die ik deed, kan ik collegae met een
gerust hart informeren over deze methode en ze desgewenst
een eerste keer bijstaan. Afgezien van de bovengenoemde
voordelen vind ik het mooi om de patiënt over verschillende
methodes te kunnen informeren en weloverwogen een keuze te
laten maken.
Ik heb geen ervaringen met de Easypump beschreven door
collega De Boer. Ik ken alleen positieve ervaringen van collegae
met de Easypump. Ik weet niet of deze collegae ook ervaringen
hebben met hulp bij zelfdoding en deze methoden met elkaar
kunnen vergelijken.
Verder danken wij Vincent Van den Eynde voor de waardevolle
aanvullingen rond de juridische aspecten van hulp bij zelfdoding.
Michiel Marlet en Kim van Wijck

Vincent Van den Eynde, Master Rechten (UAntwerpen); onafhankelijk onderzoeker
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kort nieuws

Samenvatting NHG-Standaarden voortaan digitaal

Het NHG als
kenniscentrum
Bij het NHG komen veel vragen binnen. In
2019 zo’n 600 inhoudelijke vragen, vaak over
de standaarden, en zo’n 1200 medewerkingsverzoeken van andere organisaties. Het
NHG-Kenniscentrum behandelt al deze
vragen en verzoeken.
Regelmatig vragen externe organisaties of we
mee willen werken aan hun richtlijnen. Gaat
het om een multidisciplinaire richtlijn waar
ook een NHG-Standaard van is, dan doen we
daar meestal aan mee om ze goed op elkaar af
te kunnen stemmen. Zo zorgen we ervoor dat
we als eerste en tweede lijn hetzelfde beleid
uitdragen; daar heeft de patiënt baat bij.
Daarnaast vragen externe organisaties ons om
bepaalde informatie onder de aandacht van
onze leden te brengen. Bijvoorbeeld het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
dat signaleert dat ranitidine verontreinigd is
met nitrosamines en vraagt of wij dat op onze
website willen zetten. Ja dus: de volgende dag
kreeg ik er prompt vragen over op het
spreekuur! Verder werken we mee aan
bijeenkomsten die Zorginstituut Nederland
organiseert over allerlei aandoeningen. Hierbij
is het belangrijk dat we goed over het
voetlicht brengen wat de huisarts doet en wat
niet.
Regelmatig krijgen we vragen of opmerkingen
van collega’s over de NHG-Standaarden. De
huisarts-stafleden die de betreffende
standaard herzien en/of ontwikkeld hebben,
kunnen bij onduidelijkheden toelichting
geven, foutjes herstellen en bij relevante
nieuwe ontwikkelingen kijken of de standaard
herzien moet worden. We zijn dan ook erg blij
met al die reacties. Dank daarvoor en blijf
vooral reageren. Onze standaarden worden er
alleen maar beter van!
Jacintha van Balen, huisarts en programmaleider Richtlijnen, schreef deze maand de
gastcolumn

Vanaf heden ontvangt u bij Huisarts en Wetenschap geen geplastificeerde samenvattingskaarten
meer. De website richtlijnen.nhg.org biedt u namelijk een veel beter en milieuvriendelijker alternatief
met meer gebruikersmogelijkheden. U krijgt de samenvatting direct te zien als u op een standaard of
behandelrichtlijn klikt. Ook het printen van de samenvatting of een ander deel van de standaard
gaat heel eenvoudig.
Ruim een jaar publiceert het NHG de standaarden op de bètaversie van een nieuwe website:
richtlijnen.nhg.org. Met deze nieuwe website is het voor het NHG gemakkelijker om een standaard
of behandelrichtlijn per onderdeel aan te passen. Hierdoor zijn de richtlijnen altijd up-to-date. Ook is
de website veel overzichtelijker. De bètaversie van richtlijnen.nhg.org raakt steeds beter gevuld met
standaarden en behandelrichtlijnen en kan al worden gebruikt. Medio 2020 verwachten we de
website volledig in gebruik te nemen.
➤ Ontdek richtlijnen.nhg.org

Uw mening over de conceptvisie Palliatieve zorg in de
huisartsenzorg
Veel mensen hebben de wens om thuis te kunnen sterven.
Vanuit zijn rol als vast en vertrouwd aanspreekpunt in de –
vaak – multidisciplinaire zorg heeft de huisarts een
belangrijke rol in de (terminaal-)palliatieve zorg.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van NHG, LHV,
InEen en de kaderhuisartsen palliatieve zorg ontwikkelde een
conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg. De basis
van deze visie zijn de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en
de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg
2019. Het is tevens een actualisatie van het NHG-Standpunt
Huisarts en palliatieve zorg uit 2009. De visie geeft een
inhoudelijk kader voor de ontwikkeling van palliatieve zorg
in de context van de huidige en toekomstige (eerstelijns)
gezondheidszorg en doet aanbevelingen voor de praktijk.
We zijn erg benieuwd naar uw mening over de conceptvisie Palliatieve zorg. We hechten aan een breed
draagvlak voor deze visie en hopen dat het in brede kring wordt besproken en becommentarieerd. De
werkgroep bespreekt het ontvangen commentaar en neemt het mee in een herbeoordeling van de
visie. U vindt de conceptvisie in het nieuwsbericht op nhg.org. U kunt tot 15 maart 2020 reageren.
➤ Ga naar nhg.org voor de conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg

NedHIS-congres over workflow en IT-toepassingen
Hoe past u slim en effectief alle mogelijkheden en verplichtingen op IT-gebied toe in uw praktijk? Kom
naar het NedHIS-congres op woensdag 25 maart 2020 in Vianen om dat te ontdekken. Daar kunt u
zowel praktische als beleidsmatige workshops volgen die met de workflow in de huisartsenpraktijk te
maken hebben, zoals Lean werken, het programma OPEN, beslisondersteuning en episodegericht
registreren. Ook kunt u terecht bij de NHG-stand met vragen over het HIS, ADEPD, registreren, de visie
van het NHG en komende ontwikkelingen. Aanmelden kan via de website van NedHIS.
➤ Woensdag 25 maart 2020, Hotel Van der Valk, Vianen, www.nedhis-congres.nl
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HOOR IK WAT JE
BEDOELT?

Dit is de verkorte versie van de column die huisarts Roy
Beijaert voorlas op zijn afscheid van het NHG, waar hij ruim
33 jaar heeft gewerkt. Hij hield zich 25 jaar lang bezig met
patiëntencommunicatie, van patiëntenfolders tot aan
Thuisarts.nl. Ook was hij een tijdje tv-dokter. Zijn afscheid
stond in het teken van communicatie. Oud-huisarts en
oud-NHG-medewerker Kees in ’t Veld, organisatiepsycholoog
Aukje Nauta en filosoof Daan Roovers gingen in op het thema
‘Als je begrijpt wat ik bedoel’.

Wat zijn de echte ingrediënten van communicatie? Hoe vaak denk je, als je bezig bent,
misschien is dit wel krommunicatie? Ik ging op
zoek naar een goed consult, een goed gesprek,
naar goede communicatie, als je begrijpt wat
ik bedoel. Ik dacht toen: wie wil hier wat
vertellen, ben jij dat of ben ik dat? Wie luistert
hier, wie kijkt en wie spreekt hier? Jij met je
vraag, met je zorg, met je angst, of ik die het je
even snel zal uitleggen? Jou ken ik, je bent mijn
patiënt. Zoals ik jou ken zag jij op Thuisarts al
wel hoe je het mij zou willen uitleggen. Zit je
daarom hier, gewoon om mij jouw zoektocht,
jouw onzekere differentiaaldiagnose en jouw
oplossingen voor te leggen en snak je
voornamelijk naar mijn luisterend oor?
Welk zintuig zou het symbool moeten zijn
voor het beste consult? Bij mij kunnen ogen
en mond nogal eens in de weg zitten. En
misschien ook bij u? Misschien denken we
best vaak dat we het direct al zien, dat de
hulpvraag kraakhelder is en komen we binnen
zeven seconden vol overtuiging met onze
kraakheldere oplossing. Zoals we ook direct
over ons eigen reisavontuur kunnen gaan
toeteren vlak nadat we aan een vriend hebben
gevraagd ‘Hoe was je vakantie?’.
Zelf zou ik best nog wat meer willen luisteren
en niet meteen met mijn eigen verhaal, met
mijn kennis, met mijn evidence en met mijn
eigen routineuze oplossingen willen komen.
Toen dacht ik: wat zou er met mijn consultvoering gebeuren als ik eens echt stilsta bij het
gegeven dat een spreekuurbezoeker achteraf
amper meer weet wat we hebben besproken?
En dat de therapietrouw bij bijvoorbeeld
behandeling van hoge bloeddruk nog geen
40% is?

Als u en ik ons eens echt bedenken hoe het kan
gaan in het hoofd van een patiënt die we direct
na binnenkomst vertellen dat hij diabetes heeft.
En dat we, terwijl we zien dat de patiënt toch
even stil wordt, die stilte opvullen met ons verhaal
over dieet, medicijnen, de afspraak bij de POH en
de relevante situaties op Thuisarts.
Hoe praat je met een antivaxer als je weet dat elke
minuut waarin je hem of haar wil overtuigen van
het belang van vaccinatie misschien juist wel
koren is op de breekbare molen van diezelfde
antivaxer, jouw patiënt. Als je dat bedenkt, wat
zou er dan aan je consultvoering kunnen
veranderen?

Wie wil er hier wat vertellen?
Als je een slimme oudere man in klare taal met
Thuisarts en keuzehulp bestookt en hij zegt
daarna: “maar mijn buurman van 83 heeft ook
prostaatkanker en ik wil dus graag de PSA-test
doen”. Is dat dan reden om voortaan anders te
communiceren?
Een Belgische psychiater vertelde me dit: “in het
restaurant, daar praat de Hollander en de Belg
luistert. Toch heeft de Hollander z’n bord al leeg,
terwijl de Belg luistert, ruikt en vol smaak van zijn
eerste hap geniet.”
En zo kwam ik misschien toch bij de kern. Laten
we gewoon vragen ‘wat kan ik voor je doen’ en
dan zwijgen, zwijgen en luisteren. Dat moet het
toch gewoon zijn volgens mij. Luister! Wees een
en al oor, wees een en al oor!
Roy Beijaert
➤ Kijk voor de volledige column op henw.org/
hoor-ik-wat-je-bedoelt.
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“GEJUICH IN APPGROEP
STRAATDOKTERS”

Seema Bansropansingh (links), waarnemend huisarts
GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) Almere: “Als de regel is
aangepast, kunnen er gemakkelijker meer huisartsen voor
asielzoekers werken, dat is echt nodig.”
Melissa Diaz (rechts), huisarts voor dak- en thuislozen, GGD
gemeente Amsterdam: “De problemen zijn hetzelfde als in een
reguliere praktijk, maar mijn werkgever vertelde dat deze uren
niet meetellen voor mijn herregistratie.”

Asielzoekerszorg telde al mee voor
herregistratie als huisarts. Het voorstel is
om ook straatdokterswerk te laten
meetellen en om de verplichte uren voor
alle bijzondere groepen te verminderen.
Dit kan juist meer huisartsenzorg voor
bijzondere groepen opleveren.
Werk je voor ‘bijzondere groepen’ zoals asielzoekers,
gedetineerden, militairen, psychiatrisch patiënten of
verstandelijk gehandicapten, dan golden aparte
regels voor je herregistratie als huisarts: zestien uren
gemiddeld per week, plus acht uren in een reguliere
huisartsenpraktijk. Het werk van de straatdokters
telde niet mee voor de herregistratie; zij moesten
meer uren in een reguliere praktijk werken voor
hun herregistratie. Een straatdokter en een arts voor
asielzoekers vonden de eisen onrechtvaardig en
belden de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) van de KNMG. Die richtte zich
tot het NHG voor een inhoudelijke discussie.
Inmiddels liggen er aangepaste herregistratie-eisen
voor huisartsen bij de minister. Dak- en thuislozen
zijn toegevoegd aan de bijzondere groepen die
meetellen voor herregistratie als huisarts. En het
minimumaantal te werken uren voor deze
bijzondere groepen wordt verlaagd van zestien
naar acht uren. Daarmee is het gelijkgetrokken
met ‘gelijkgestelde werkzaamheden’, zoals

beleids- of stafwerkzaamheden die sommige
huisartsen doen. De acht uren in de huisartsenpraktijk blijven verplicht, zodat de straatdokter
bijvoorbeeld ook kinderen blijft zien.
Maatschappelijker
Melissa Diaz, huisarts voor dak- en thuislozen:
“Mijn werk is maatschappelijker dan toen ik
praktijkhouder was. Maatschappelijke problemen
hebben vaak een grote weerslag op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze patiënten.
Daarom schakelen we op de werkvloer voortdurend met GGD-psychiaters, verslavingsartsen en
maatschappelijk werk en bieden we samen de
zorg zo veel mogelijk geïntegreerd aan.
Al werken we anders, de huisartsenzorg is
hetzelfde als in een reguliere praktijk. Vandaar dat
ik verbaasd was dat deze uren niet meetellen voor
mijn herregistratie. Ik heb de RGS gebeld om te
vragen of de straatdokter als uitzonderingsgroep
geoormerkt kon worden.
Veel huisartsen willen als straatdokter werken,
maar haken af vanwege het probleem met
herregistratie en kiezen voor de reguliere praktijk.
In de appgroep voor Nederlandse straatdokters
klonk dan ook gejuich over de nieuwe regels. Wij
willen deze kwetsbare groep continuïteit bieden,
en gewoon hún huisarts kunnen zijn.”

ke en logistieke problemen en je moet meer
rekenen op je klinische blik, vooral bij psychiatrie:
hoe reageert deze patiënt, is die aan het
hallucineren of niet? Ik werk regelmatig samen
met verslavingszorg en Jeugdgezondheidszorg. We
hebben vaak een telefonische tolk nodig; dat
maakt het ingewikkelder. Veel mensen hebben
iets ernstigs, zoals granaat- of bomsplinters in het
lichaam, chronische pijn, of nooit eerder
behandelde ziekten. Of er is een getraumatiseerde
patiënt die de seksuele geaardheid voor de familie
verbergt. Je kunt veel voor deze mensen doen; het
is dankbaar werk.
Vorig jaar werkte ik één dag per week voor
asielzoekers: daarom telde het niet helemaal mee
voor mijn herregistratie. Ik vond dat jammer – het
werk is zeker even zwaar als in een reguliere
huisartsenpraktijk. Met de aangepaste regels
kunnen er gemakkelijker meer huisartsen voor
asielzoekers werken. Die hebben we echt nodig.”
De minister van VWS moet nog instemmen met
deze wijzigingen in het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde. Daarna gelden de wijzigingen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Zie
mijnvisitatie.nl en knmg.nl (Herregistratie-eisen per
specialisme(groep), Huisartsen).

Klinische blik
Seema Bansropansingh, huisarts voor asielzoekers:
“Mijn werk is divers. Je hebt meer maatschappelijMAART 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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Uitgelichte post HAweb Ledenforum

Brachioradiale
pruritus

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.

Geef patiënten hoop
Een 40-jarige man uit de praktijk van Monique Hartings heeft al jaren klachten van
brachioradiale pruritus. Hij heeft hiervoor reeds meerdere dermatologen en een
neuroloog bezocht. Een oorzaak is tot nu toe niet gevonden. Hij is symptomatisch
behandeld met antihistaminica, lokale middelen en medicatie tegen neuropathische
pijn. Dit alles met beperkt effect. Via HAweb Ledenforum vroeg Hartings om
ervaringen en adviezen van collega’s.
“Ik liep een beetje vast met deze man en zijn behandelmogelijkheden”, zegt ze. “Hij is bij
een aantal specialisten geweest en kreeg steeds dezelfde diagnose en adviezen. Per
saldo leverde dat niks op en moet hij nog steeds meerdere keren per nacht icepacks
wisselen. Hij is bereid om experimentele behandelingen te ondergaan of wil deelnemen
aan wetenschappelijk onderzoek, ook als hij daarvoor moet reizen.
Ik vind het Ledenforum van Haweb een heel leuk medium. Het zorgt dat je buiten je
eigen praktijk en eigen kring kunt kijken. De suggesties van de collega’s bevestigen de
verschillende behandelmogelijkheden voor mijn patiënt. In grote lijnen komt het
overeen met wat hij al heeft geprobeerd. Dit betekent ook dat er vooralsnog geen heel
andere mogelijkheden voor hem zijn. Het H&W-artikel over brachioradiale pruritus
kende ik al. Een aantal opties ga ik met hem bespreken: paroxetine, amitriptyline en
amitriptylinecrème. Wat opviel in de reacties is dat er best iets achter kan schuilen, dat
de pruritus een symptoom is van een onderliggende aandoening. Hoewel dit verder
een gezonde jonge man is, ben ik daar nu wel alerter op. Verder vond ik de reactie van
de laatste collega, die dezelfde kwaal heeft gehad, geruststellend omdat de aandoening
bij hem spontaan is verbeterd. Ik ga dit met mijn patiënt bespreken.”
Heeft u ook een vraag of opinie? Plaats een oproep op HAweb Ledenforum!

Ben zelf als huisarts patiënt geweest gedurende 1-2 jaar met
een forse, hardnekkige prurigo brachioradialis. Dermatoloog
en neuroloog geraadpleegd inclusief het nodige aanvullende
lab en MRI van cerebrum/cervicale wervelkolom (CWK). Er
is wetenschappelijke discussie over wel of niet aanwezig zijn
van een mechanische CWK-factor, Lyme, virale infecties en
zoals bij alle jeuk psychische stressfactoren. Ik ben behoorlijk
gekweld door vooral nachtelijke jeuk en krabben. Achtereenvolgens lokale vetzalf, Daktacort, Inderm, combinaties van
alles, koude ijspacks om armen (veel gedoe, werkte redelijk
goed), amitryptilinecrème 5-10% (werkte redelijk, maar werd
er suf en dikker van), prilocaïnecrème (lokaal anestheticum:
dit werkte uiteindelijk het beste als interventie, op het nachtkastje). In de ergste periode heb ik tijdelijk een oxazepam
genomen omdat de wanhoop door de jeuk best wel fors
was. De vicieuze cirkel werd zo beter doorbroken en post
aut propter is het helemaal overgegaan.
Mijn meelevende neuroloog heeft ook na raadplegen van
gespecialiseerde collegae geen definitieve pathofysiologische diagnose. Deze lijkt er met de huidige wetenschappelijk stand van zaken ook niet te zijn. Fysiotherapie, losmaken
schouder en nek in het CWK-gebied leek altijd wat te
helpen, evenals het staken van andere medicatie. Het is mij
niet duidelijk, dit beeld is een echte huisartsenuitdaging om
nader te duiden. Er waren ook stressfactoren in die periode,
ik kan het in de tijd gezien toch echter niet duiden. Hoe dan
ook: geef patiënten hoop ! Het is volgens mij toch een self
limiting disease.
Huisarts in Utrecht

Multipel myeloom
Colofon NHG Forum
Redactie: NHG-bureau. Met bijdragen van Fijtje Koets, Shutterstock en Margot Scheerder (foto’s en
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Huisarts & Wetenschap: blader vier pagina’s terug.
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Bij een patiënt van mij die al vanaf 2014 (zonder goed
resultaat) behandeld wordt voor brachioradiale pruritus is
vorige maand multipel myeloom vastgesteld. Omdat in de
literatuur staat dat bij voorstadia, zoals MGUS (Monoclonal
Gammopathy of Unknown Significance), ook neuropathie
kan voorkomen, vind ik dit (achteraf) wel een interessante
casus. Ik ga er bij toekomstige patiënten eerder naar zoeken.
Huisarts in Noord-Brabant

