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You’ll never walk alone

V

Vanuit mijn spreekkamer hoor ik een zanger
met ‘You’ll never walk alone’ de ouderen in
het verzorgings- en verpleeghuis naast onze
praktijk moed toezingen. Op de balkons van
de woonzorgappartementen dansen echtparen
op de muziek, terwijl de bewaker bij de ingang
naar ze zwaait.
Het is onwerkelijk. Rutte stelde terecht: de
grootste crisis die wij meemaken. Op het
moment dat ik dit schrijf, 24 maart, is de onzekerheid groot. Gaan we het redden zonder
lockdown? En hoe gaat het na deze ongekende
stilstand met onze economie? Wat is de impact daarvan, ook op de gezondheid en zorg?
Alles is anders, ook in de praktijk. We zijn in
voorbereiding voor de aanval. Al weken elke
ochtend corona-overleg, een corona-arts van
de dag, coronaspreekuren. We zien alleen
nog spoedgevallen of doen urgente zorg. De
praktijkondersteuners doen alles telefonisch en
helpen bij de telefoon, die bij vlagen superdruk
is. Ook de (para)medici in ons gezondheidscentrum, zoals fysiotherapeuten en tandartsen,
sluiten hun praktijken noodgedwongen.
We leggen een enorme flexibiliteit aan de dag.
In hoog tempo voeren we digitale zorg in met
onder andere videoconsulten. We versterken
de samenwerking met GGD, ziekenhuizen,
spoedpost en hagro volgens het Huisartsen
Rampen Opvang Plan. De informatievoorziening is fantastisch: dagelijks krijgen we up-todate informatie. We absorberen en verwerken
gewijzigde instructies saamhorig en zonder
mopperen.
Ook het NHG pakt zijn rol. Er is dagelijks
crisisoverleg met LHV en InEen, een coronateam verzorgt elke dag updates van het
digitale coronadossier in afstemming met

partijen als RIVM en ministerie. Op Thuisarts.nl wordt nieuwe informatie meteen
verwerkt. Vragen van leden worden zo snel
mogelijk beantwoord. En dat alles vanuit huis!
Alle NHG-medewerkers blijven digitaal hard
(samen)werken om u zo goed mogelijk te
ondersteunen.
H&W gaat actuele COVID-19-ontwikkelingen zo snel mogelijk digitaal met u delen via
de website en nieuwsbrieven, waarbij eenduidige, praktische en relevante informatie
centraal staat. Ondertussen gaan de huisartsenzorg en de wetenschap door, zoals u
ook in dit nummer kunt lezen.
Terwijl mijn collega na het corona
spreekuur het coronapak uitdoet,
ga ik een spoedvisite afleggen voor
nierstenen. Denkend aan de zanger
vanochtend neurie ik het liedje
‘Let’s stay together’.
Ivo Smeele, hoofdredacteur
H&W

De berichten rond COVID-19 volgen
elkaar razendsnel op. Dagelijks vernieuwde
up-to-date informatie van belang voor de
praktijk vindt u op nhg.org/coronavirus.
Voor actuele wetenschappelijke inzichten
en discussies verwijzen wij u ook naar de
website van het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (www.ntvg.nl/covid-19).Deze
artikelen zijn voor iedereen toegankelijk.
De H&W-redactie
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Triage van online afspraken
Zou je triage moeten toepassen op online gemaakte afspraken?
Deze vraag op het Ledenforum van HAweb roept veel verschillende reacties op.

huisartspodcast.nl/henw
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Herziene NHG-Standaard Dementie
Meer aandacht voor probleemgedrag, laaggeletterden en
niet-westerse migranten.

Nieuw onderzoek naar integrale CVRM-app
Een nieuwe zelflerende app moet de zelfmonitoring van bloeddruk vergemakkelijken.

Behalen streefwaarden bij CVRM is geen verplichting

COVID-19
■■

Elke dag up-to-date informatie over het coronavirus op
nhg.org/coronavirus
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Burgerhulpsysteem bij hartstilstand is zinvol
Raissa Derckx

In de periode van april 2014 tot april
2016 registreerden ambulancecentra
in de provincie Limburg 1546 hartstilstanden en activeerden ze in 422
gevallen het burgerhulpsysteem. Op
basis van hun postcode en die van het
slachtoffer ontvingen burgerhulpverleners een sms’je om te gaan reanimeren. In 291 gevallen werd de oproep
beantwoord door minimaal één
burgerhulpverlener, in 131 van de 422
gevallen niet. Bij succesvolle inschakeling van het burgerhulpsysteem overleefde 27% van de patiënten tot ontslag
uit het ziekenhuis, zonder burgerhulpverlener was dit 16% (OR 1,95; 95%-BI
1,15 tot 3,33). De meeste patiënten die
een hartstilstand overleefden (92 van
de 100), konden naar huis.
De bijdrage van het b
 urgerhulpsysteem
leek het grootst als een getuige of omstander de hartstilstand zag, maar de
ambulance niet binnen zes minuten ter
plaatse kon zijn. Opvallend was dat het
effect op overleving verder toenam (tot
46%) als een getuige of omstander al
met de reanimatie was gestart voor de
komst van de vrijwilliger. Vier op de
tien getuigen deden dat echter niet.
Hoe meer mensen ter plekke zijn die
daadwerkelijk starten met reanimatie, hoe beter. Het burgerhulpsysteem
gebruikt inmiddels GPS in plaats van
postcode om slachtoffer en hulpverlener effectiever te koppelen. En het
vrijwilligersaantal groeit. Door in
uw praktijk aandacht te hebben voor
reanimatietraining onder collega’s en
leken, kunt u het burgerhulpsysteem
verder bevorderen. En uiteraard staat
6
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Burgerhulpverleners verhogen de overlevingskans van patiënten die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis.
Dat blijkt uit een promotieonderzoek
van de Universiteit Maastricht, waarin
aan de hand van prospectieve registratiedata werd bekeken of het zinvol
was in reanimatie getrainde burgers
in te zetten.

het ook u en uw team vrij om zich aan
te melden voor dat sms’je op https://
www.hartslagnu.nl/. ■

Pijls RW. The contribution of citizen
rescuers to survival after out-of-hospital
cardiac arrest [proefschrift]. Maastricht:
Maastricht University, 2019.

Statines bij kinderen met familiaire
hypercholesterolemie
Marcelle van Eupen

Het inzetten van statines bij kinderen met heterozygote familiaire
hypercholesterolemie verlaagt het
LDL-cholesterol en is veilig op de korte termijn. Dat blijkt uit een recente
update van een cochranereview.
De auteurs includeerden negen
gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken met in totaal 1177
deelnemers. Statines reduceerden het
LDL-cholesterol op alle tijdpunten.
Na maximaal 48 weken follow-up was

het LDL in de interventiegroepen 32%
lager (95%-BI 29 tot 35) dan in de
placebogroepen. Er was geen tot minimaal verschil tussen de interventie- en
placebogroepen in leverfunctie (ALAT
en ASAT) en creatinekinase (CK). De
onderzoekers zagen geen verschil in
groei of pubertijdontwikkeling en in
beide groepen waren er geen kinderen
met rabdomyolyse. Eén onderzoek gaf
bewijs van lage kwaliteit voor verbetering van de flow-mediated dilation
(maat voor endotheelfunctie) en voor

Intensieve bloeddrukverlaging bij ouderen
Silvan Licher

De NHG-Standaard CVRM adviseert
om bij ouderen een systolische streefwaarde van 150 mmHg te hanteren.
Verdere bloeddrukverlaging naar 140 of
zelfs 130 mmHg is al jaren een controversieel onderwerp. Een Amerikaans
onderzoek onder 75-plussers met hypertensie en cerebrale wittestofafwijkingen
liet zien dat bloeddrukverlaging naar
130 mmHg verdere wittestofschade beperkt, het aantal cardiovasculaire events
reduceert en veilig lijkt.
Ouderen met hypertensie hebben naast
het risico op hart- en vaatziekten ook
een hoger risico op wittestofschade in
het brein. Die schade kan leiden tot
achteruitgang in mobiliteit of cognitie.
Tegelijkertijd zijn ouderen gevoelig voor
de gevolgen van een (te) strak ingestelde bloeddruk. De INFINITY-trial is
een gerandomiseerd onderzoek onder
199 75-plussers met hoge bloeddruk en
wittestofschade, gedefinieerd als op MRI
zichtbare wittestofschade van minimaal
0,5%. In deze trial gingen onderzoekers
na of verlaging van de 24-uurs systoli-

reductie van de intima-media-dikte van de arteria carotis (maat voor
atherosclerose). Geen enkel onderzoek
kon iets zeggen over bijwerkingen,
complicaties of effecten op de langere
termijn.
Een kritische noot van de auteurs is
dat eerdere onderzoeken lieten zien
dat langdurig statinegebruik het risico
op diabetes type 2 verhoogt, ook bij
kinderen. Het blijft een punt van
discussie of dit risico opweegt tegen de
verwachte, maar nog niet aangetoonde, (extra) reductie van morbiditeit
en mortaliteit door het inzetten van
statines bij kinderen met heterozygote
familiaire hypercholesterolemie.
De auteurs benadrukken dat behandeling van kinderen met heterozygote fa-

Foto: Shutterstock

sche bloeddruk van gemiddeld 145 naar
130 mmHg met antihypertensiva de
loopsnelheid kon verbeteren. Secundaire
uitkomstmaten waren cardiovasculaire
events, cognitie en veiligheid (syncope
en valincidenten). In de interventiegroep
haalden de meeste deelnemers (van wie
42% 80-plus was) na drie tot vier maan-

miliaire hypercholesterolemie voorbehouden moet blijven aan kinderartsen
of internisten, met reguliere controles
van de leverfunctie en CK (elke 6 tot
12 maanden), zoals ook in Nederland
gebeurt. De Nederlandse Richtlijn (erfelijke) dyslipidemie in de tweede en
derde lijn adviseert behandeling met
een laag gedoseerde statine te overwegen bij kinderen met heterozygote
familiaire hypercholesterolemie, vanaf
een leeftijd van 8 tot 10 jaar en met
een streefwaarde voor het LDL van <
3,5 mmol/L. ■
Vuorio A, et al. Statins for children with
familial hypercholesterolemia. Cochrane
Database Syst Rev 2019;11:CD006401.

den de gemiddelde 24-uursstreefwaarde. Na drie jaar was er gemiddeld een
bloeddrukverlaging van 16 mmHg in de
interventiegroep versus 6 mmHg in de
controlegroep. Dit verschil in bloeddruk
leidde niet tot een verandering van de
loopsnelheid (interventiegroep versus
controlegroep 0,04 seconden 8 meter
looptest; 95%-BI -0,68 tot 0,76). Ook
beïnvloedde het geen van de negen cognitietesten, maar beperkte wel de toename
van wittestoflaesies in het brein ten opzichte van de controlegroep met 40%. Er
waren daarnaast minder cardiovasculaire
events (5% versus 18%; p < 0,01), maar
niet minder valincidenten.
Een strakke bloeddrukregulatie naar 130
mmHg heeft geen effect op cognitie en
loopsnelheid, maar vermindert wel de
toename van wittestofafwijkingen en het
risico op cardiovasculaire events zonder
dat er meer valincidenten zijn. Kortom,
de discussie over deze controverse is nog
niet gesloten. ■
White WB, et al. Effects of intensive versus
standard ambulatory blood pressure
control on cerebrovascular outcomes in
older People (INFINITY). Circulation
2019;140:1626-35.
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Positietherapie bij slaapapneu als alternatief voor
CPAP
Leida Zwart-Reijnders

Twee derde van de patiënten met het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)
gebruikt het Continuous Positive
Airway Pressure (CPAP)-apparaat niet
elke dag. Bij positieafhankelijke OSAS
is positietherapie een mogelijk alternatief. CPAP is weliswaar effectiever op de
korte termijn, maar de therapietrouw is
beter bij positietherapie. Dat is de conclusie van een cochranereview.
Het doel van positietherapie is om te
voorkomen dat patiënten tijdens de slaap
op hun rug gaan liggen, bijvoorbeeld
door elektrische sensoren of een tennisbal op de rug. De behandeling is effectief
bij positieafhankelijke OSAS, waarbij
de aandoening verdwijnt of vermindert
als patiënten in een andere positie gaan
slapen.
De auteurs selecteerden voor deze review
8 onderzoeken met in totaal 323 deelnemers met positieafhankelijke OSAS. Drie
onderzoeken met 72 deelnemers bekeken
de effectiviteit van positietherapie ten
opzichte van CPAP en 5 onderzoeken met
251 patiënten vergeleken positietherapie
met geen behandeling. De duur van deze
onderzoeken varieerde van 2 weken tot 2
maanden.
De auteurs concluderen dat CPAP een
groter en klinisch relevant effect heeft
op de apneu/hypopneu-index (AHI)
dan positietherapie (gemiddeld verschil
6,4 events per uur; 95%-BI 3,00 tot 9,79;
lage bewijskracht). Zij zagen echter geen
verschil in de Epworth Sleepiness Scale
(ESS), die meet hoe slaperig de patiënten overdag zijn. De zelfgerapporteerde
therapietrouw was significant hoger bij
positietherapie (gemiddeld verschil 2,5
uur per nacht; 95%-BI 1,41 tot 3,95; matige bewijskracht).
Als positietherapie wordt vergeleken met
geen behandeling is er een significante,
maar niet klinisch relevante verbetering
in ESS-scores (MD -1,58; 95%-BI -2,89
tot -0,29; matige bewijskracht), maar
8
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zorgt positietherapie voor een flinke
reductie in de AHI (MD -7,38 events per
uur; 95%-BI -10,06 tot -4,7; lage bewijskracht).
Hoewel de kwaliteit van het bewijsmateriaal varieert van laag tot matig, ondersteunt deze cochranereview het inzetten
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van positietherapie zoals ook vermeld in
de NVALT-Richtlijn OSA en op Thuisarts.nl. ■
Srijithesh PR, et al. Positional therapy for
obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2019;5:CD010990.

Diagnostiek naar kinkhoest door
Nederlandse huisartsen
Rick van Uum

Kinderen jonger dan 1 jaar hebben
een hoger risico op een ernstig beloop
van kinkhoest. Preventie dient zich
daarom hoofdzakelijk te richten op
deze groep kinderen en hoogzwangere
vrouwen (≥ 34 weken). Uit een vragenlijstonderzoek onder huisartsen blijkt
dat dit onvoldoende gebeurt.
Nederlandse onderzoekers bekeken het
testgedrag van huisartsen, inclusief de
redenen en intenties om wel of niet te

testen. In totaal vulden 122 huisartsen
(respons 21% van de 594 uitgenodigde
huisartsen) uit Limburg een online
vragenlijst in over hun diagnostiek
naar kinkhoest in 2013. De lijst bevatte
drie onderdelen: (1) aantallen geteste
patiënten (klinisch verdenking, bevestiging in laboratorium); (2) redenen
om (niet) te testen op kinkhoest; (3)
meting van de intentie van huisartsen
om te testen op kinkhoest bij acht
fictieve patiëntcasussen (zogeheten

Pityriasis rosea behandelen of afwachten?
Marian van den Brink

Pityriasis rosea begint vaak met een
enkele roze, schilferende grote plek,
ook wel ‘herald patch’ of ‘plaque-mère’
genoemd. De oorzaak is onbekend, maar
sommige patiënten tonen vooraf een grieperig beeld, vandaar de naam ‘huidgriep’.
De werking van aciclovir berust op de
hypothese dat de herpesvirussen 6 en 7
mogelijke veroorzakers zijn. De werking
van macrolide antibiotica is vooral anti-
inflammatoir.
De auteurs van deze cochranereview includeerden 14 onderzoeken met in totaal
761 patiënten. Azitromycine en claritromycine leken geen vermindering van

klinisch vignet). Huisartsen diagnosticeerden gemiddeld 6,1 kinkhoestgevallen per jaar (SD 7,0; range 0 tot 40),
84% had het afgelopen jaar minimaal
één keer kinkhoest gediagnosticeerd.
De belangrijkste redenen om te testen
op kinkhoest waren bevestiging van
de klinische diagnose (n = 86; 70%) en
verzoek van de patiënt (n = 70; 57%).
Huisartsen testten niet op kinkhoest
als het testresultaat geen consequenties
had voor het beleid (n = 86; 70%) en als
er geen contact was met risicogroepen
(n = 64; 52%). Huisartsen gaven aan
eerder te testen op basis van symptomen (klinisch vignet) dan op basis van
potentieel contact met risicogroepen.
Een van de kernboodschappen van de

Foto: iStock

Pityriasis rosea is een jeukende, rozerode, schilferende huiduitslag die
zelflimiterend is binnen zes tot acht
weken. Desondanks kunnen patiënten
er behoorlijk last van hebben door de
jeuk en door cosmetische bezwaren. Een
recente cochranereview presenteert de
resultaten van mogelijke behandelingen,
bijvoorbeeld met macroliden of antivirale therapie. Afwachten lijkt echter
nog steeds de beste aanpak, desgewenst
met symptoombestrijding.

jeuksymptomen en huiduitslag te geven
ten opzichte van placebo. Eén onderzoek (n = 34) liet zien dat erytromycine
jeuk vermindert (gemiddelde verschil
3,95; 95%-BI 3,37 tot 4,53; schaal 0-10;
bewijskracht matig). De resultaten van

NHG-Standaard Acuut Hoesten is juist
om op kinkhoest te testen bij patiënten
met potentieel contact met risicogroepen: niet of onvolledig gevaccineerde
kinderen < 1 jaar, kinderen met
chronische hart- of longziekten, en/
of vrouwen ≥ 34 weken zwanger. De
auteurs moedigen huisartsen aan de
focus van diagnostiek te verleggen naar
patiënten met potentieel contact met
risicogroepen. Het is goed hiervoor in
de anamnese aandacht te hebben. ■
Heil J, et al. Pertussis diagnostic practices of general practitioners in the Netherlands. A survey study. Eur J Gen Pract
2019;25:214-9.

de drie trials (n = 141) naar aciclovir (5 x
daags 400 tot 800 mg gedurende 1 week)
lieten een vermindering van de huiduitslag zien, beoordeeld door een arts na 2
weken (RR 2,45; 95%-BI 1,33 tot 4,53;
bewijskracht matig). Voor verlichting van
de jeuk waren de resultaten tegenstrijdig. Bij beide behandelingen was er geen
verhoogde kans op bijwerkingen. Er werd
geen goed onderzoek uitgevoerd naar het
gebruik van lokale corticosteroïden en
antihistaminica.
Gezien het zelflimiterende karakter van
pityriasis rosea en het beperkte onderzoek dat is verricht naar de behandeling,
is het huidige advies van afwachten met
eventuele symptoombestrijding op zijn
plaats. Tegen de jeuk kunt u middelen als
koelzalf of mentholgel adviseren. Voor
patiënten die sneller van de storende rash
af willen, kan aciclovir een optie zijn.
De optimale dosering (400 of 800 mg) is
echter nog onduidelijk. ■
Contreras-Ruiz J, et al. Interventions for
pityriasis rosea. Cochrane Database Syst
Rev 2019 Oct 30;2019(10):CD005068.
pub3.
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Aanvullende MRI bij borstkankerscreening
Daan Backes

Vrouwen met dicht borstweefsel hebben
een hoger risico op mammacarcinoom
en het is moeilijker om dit te detecteren
met mammografie. Bij 40.373 vrouwen
werd onderzocht of een aanvullende
MRI bij vrouwen met dicht borstweefsel en een normaal mammogram leidt
tot een afname van intervalkankers.
Een kwart (8061 vrouwen) werd uitgenodigd voor een aanvullende MRI, en
driekwart (32.312 vrouwen) voor een
mammogram na twee jaar volgens het
borstkankerscreeningsprogramma. Bij
aanvang van het onderzoek hadden alle
vrouwen een BI-RADS 1 of 2 mammografieuitslag. In de MRI-groep kregen
alle vrouwen met een BI-RADS 3 na
zes maanden een MRI als follow-up, en
vrouwen met een BI-RADS 4 of 5 direct
verdere diagnostiek.
Door weigering van deelname of terugtrekking uit het onderzoek kregen in
totaal 4783 vrouwen (59%) uit de totale
MRI-groep een MRI. Bij deze 4783 vrouwen werden bij aanvang van het onderzoek met de MRI 79 (1,7%) mammacarcinomen gediagnostiseerd die niet op het
mammogram zichtbaar waren.
Tijdens de tweejarige follow-up werden
er in totaal 181 intervalcarcinomen
gediagnostiseerd, waarvan 161 (0,5%) in
de mammografiegroep en 20 (0,2%) in
de totale MRI-groep. Van de 20 intervalcarcinomen in de totale MRI-groep
werden er 4 (0,1%) gevonden onder de
4783 vrouwen die MRI kregen en 16
(0,5%) onder de 3278 vrouwen die geen
MRI kregen. Ook in de intention-to-treat-analyse was het aantal intervalcarcinomen significant lager in de totale
10
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Aanvullend MRI-onderzoek bij vrouwen
tussen de 50 en 75 jaar met dicht borstweefsel en een normaal mammogram
bij borstkankerscreening vermindert
het aantal nieuwe mammacarcinomen
in de tweejarige intervalperiode tussen
twee screeningsmomenten. Dit blijkt uit
een groot multicenter gerandomiseerd
onderzoek van Nederlandse bodem.

MRI-groep (verschil van 2,5 per 1000
screenings; 95%-BI 1,0 tot 3,7).
Uit dit onderzoek blijkt dat een aanvullende MRI bij vrouwen met heel dicht
borstweefsel leidt tot een eerdere detectie
van mammacarcinomen en een afname
van gedetecteerde intervalkankers. Het
is nog onduidelijk of dit bij vrouwen
met dicht borstweefsel ook leidt tot een
afname in ziektelast en sterfte aan borstkanker. Daarom is het te vroeg om de

richtlijnen van het bevolkingsonderzoek
op basis van dit onderzoek aan te passen.
Goede voorlichting aan vrouwen met vragen hierover is belangrijk: de website van
het RIVM formuleert duidelijke antwoorden op veelvoorkomende vragen. ■
Bakker MF, et al. Supplemental MRI
screening for women with extremely dense
breast tissue. N Engl J Med 2019;381:2091102.

Doet u mee aan het bevolkingsonderzoek?
Raissa Derckx

Er doen steeds minder mensen mee
aan de bevolkingsonderzoeken naar
baarmoederhalskanker, borstkanker
en dikkedarmkanker. De auteurs van
een systematisch literatuuronderzoek
inventariseerden daarom de determinanten voor deelname. Patiënten met
een lage sociaaleconomische status
of jongere leeftijd en patiënten die
zijn geboren buiten Nederland bleken
vaker niet mee te doen. Hier ligt een
kans voor de huisarts.
De auteurs analyseerden 19 van in totaal
1232 geïdentificeerde publicaties, zowel

kwalitatief (n = 6) als kwantitatief (n
= 13) en van voldoende kwaliteit. Zij
namen ook 6 stukken mee uit de grijze
literatuur – documenten die niet formeel
worden uitgegeven of bibliografisch
moeilijk te traceren zijn. De auteurs
excludeerden artikelen over buitenlandse screeningsprogramma’s vanwege hun
focus op de Nederlandse situatie.
Over factoren als bewustzijn, barrières
en motivatie was nog weinig bekend.
Wel bleken er diverse misverstanden
een rol te spelen: het idee geen risico te
lopen, dat bevolkingsonderzoek alleen
voor mensen is die symptomen hebben
Lees verder op pagina 13

Beweging blijft zinvol voor demente mensen
Silvan Licher

Bewegen is goed voor de gezondheid,
maar helpt bewegen ook bij mensen
die al dement zijn om verdere fysieke
en cognitieve achteruitgang te beperken? Uit Nederlands onderzoek onder
dementerende mensen blijkt dat beweegtraining helpt om de loopsnelheid
te verhogen, maar training beperkt de
cognitieve achteruitgang niet.
Onderzoekers bekeken de meerwaarde
van een bewegingsmodule boven op de
reguliere dagactiviteiten binnen dagverblijven en verpleeghuizen. Zij deden dat
in een interventieonderzoek onder 69
dementerende mensen (gemiddelde leeftijd 82,3 jaar; MMSE 20,6). De gesuperviseerde interventie bestond uit driemaal
per week een wandeling van 30 minuten
of korte krachtoefeningen voor de benen.
De primaire uitkomstmaten waren de
testuitslagen op vijf fysieke en zeven
cognitieve functietesten na 24 weken.
Daarbij liep 38% van de interventiegroep
en 13% van de controlegroep sneller dan
bij aanvang van het onderzoek, waarbij de interventiegroep gemiddeld 0,05

Vervolg van pagina 10
of dat er geen adequate behandeling
voorhanden is.
Over predisponerende, voornamelijk
demografische factoren, was meer
bekend. Behalve geboren zijn buiten
Nederland, waren er per bevolkingsonderzoek specifieke patiëntengroepen
die zich minder vaak lieten testen.
Bij darmkankerscreening waren dit
vaker mannen en patiënten die jonger
waren of niet eerder meededen. Voor
borstkanker en baarmoederhalskanker
gold dit voor patiëntes die in de stad
woonden of een lage sociaaleconomische status hadden, waarbij voor
baarmoederhalskanker ook een lagere
leeftijd en het hebben van een relatie de
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m/s sneller liep dan de controlegroep
(p < 0,001). De interventiegroep scoorde
ook beter op andere fysieke functietesten,
maar deze uitkomsten waren niet significant. De interventie had geen invloed op
de cognitieve testuitslagen. Twaalf weken
na het onderzoek waren de positieve

deelnamegraad konden verlagen.
Dat vrouwen met een lagere sociaaleconomische status en van niet-westerse
geboortelanden minder frequent deelnemen is zorgelijk, omdat juist bij hen
vaker afwijkingen worden gevonden
in de toch al ongunstiger TNM-stadia
(classificatie van maligne tumoren).
Een lichtpuntje hierbij is wel dat het
advies van de huisarts om aan bevolkingsonderzoeken mee te doen in deze
groepen het meeste effect heeft. ■
Bongaerts THG, et al. Determinants of
(non-)attendance at the Dutch cancer screening programs. A systematic
review. J Med Screen 2019 Dec 4. DOI:
10.1177/0969141319887996 [Epub
ahead of print].

effecten op de loopsnelheid verdwenen (interventiegroep -0,09 m/s versus
controlegroep -0,06 m/s). Het onderzoek
had verschillende beperkingen, zoals het
verschil in uitval tussen het aantal gerandomiseerde (n = 91) en geanalyseerde
deelnemers (n = 69) en het verschil in
baseline waarbij de deelnemers in de
interventiegroep al sneller liepen en minder vaak een loophulpmiddel hadden.
Bewegingsoefeningen verhogen de
loopsnelheid bij demente mensen, maar
beperken de cognitieve achteruitgang
niet. Wel moeten mensen blijven bewegen. Het onderzoek ondersteunt de
NHG-Standaard Dementie die adviseert
om lichamelijke activiteiten te kiezen
die passen bij het dagelijks leven van de
patiënt en mantelzorger. De onderzoekers
presenteren op de website van het Kenniscentrum Sport & Bewegen een nuttige
beweeggids voor (mantel)verzorgers, met
praktische filmpjes die helpen om fysieke
en ADL-functies zo lang mogelijk te
behouden. ■
Sanders L. Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with
dementia. Groningen: Rijksuniversiteit
Groningen, 2019 [proefschrift].
APRIL 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

13

Onderzoek

Sneller verwijzen bij darmkanker
Nicole van Erp, Charles Helsper, Saskia Olyhoek, Ramon Janssen, Amber Winsveen, Petra Peeters, et al.

Bij 10 tot 25% van de patiënten met darmkanker duurt het lang voordat de huisarts tot verwijzing overgaat. Dat
moet beter, want de ziektelast neemt af wanneer kanker tijdig wordt herkend. Lange duur tot verwijzing kan teruggedrongen worden wanneer huisartsen valkuilen weten te vermijden en nieuwe diagnostische strategieën gaan
toepassen.

De prognose van (darm)kanker is sterk afhankelijk van
het stadium ten tijde van de diagnosestelling.1,2 Voor
patiënten is het ook belastend om lange tijd in onzeker
heid te verkeren. Om de ziektelast te verminderen moet
het diagnostische proces vlot verlopen, met een tijdige
verwijzing en snelle diagnosestelling.3,4 Er is al veel moeite
gestoken in de vroege opsporing van darmkanker, onder
andere door de implementatie van het bevolkingsonder
zoek.5 Omdat de meeste patiënten nog altijd eerst met hun
klachten naar hun huisarts gaan, speelt deze een belang
rijke rol bij de vroege herkenning en adequate verwijzing.
In Nederland gebeurt de verwijzing meestal snel (mediane
duur tot verwijzing: acht dagen), maar voor 10 tot 25%
van de patiënten kan deze duur tot maanden en zelfs
jaren oplopen.6 Om een lange duur tot verwijzing terug
te kunnen dringen is inzicht nodig in de onderliggende
oorzaken. Daarom onderzochten wij bij darmkanker
patiënten welke patiënt- en presentatiekenmerken en me
chanismen bijdragen aan een lange duur tot verwijzing.
METHODE
Onderzoeksopzet
We voerden een retrospectief cohortonderzoek uit met
routinezorggegevens van het Julius Huisartsennetwerk
(JHN), die we koppelden aan gegevens van de Neder
landse Kankerregistratie (NKR). De koppelingsprocedure
hebben we elders beschreven.6 Het JHN beschikt over
een gegevensbestand met gepseudonimiseerde routine
zorggegevens van meer dan 300.000 patiënten, die staan
ingeschreven bij meer dan 200 huisartsen in de regio
Utrecht.7 In het gegevensbestand is het geanonimiseerde
huisartsdossier opgenomen, inclusief de vrije tekstregels
van de consultregistraties, de episodelijst, bepalingen en

Dit is een bewerkte vertaling van Van Erp NF, Helsper CW, Olyhoek SM, Janssen
RRT, Winsveen A, Peeters PHM, et al. Potential for reducing time to referral for
colorectal cancer patients in primary care. Ann Fam Med 2019;17:419-27.
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voorgeschreven medicatie. De NKR bevat gedetailleerde
diagnostische en therapeutische informatie van meer dan
95% van de Nederlandse kankerpatiënten.
Patiëntenselectie en gegevensverzameling
Uit de JHN en de NKR selecteerden we alle patiënten van
20 tot en met 90 jaar oud die tussen 2007 en 2011 een
diagnosecode voor darmkanker hadden gekregen (ICPC
D75 en ICD10 C18-C20). We includeerden alleen patiën
ten die met kankergerelateerde klachten bij de huisarts
kwamen en een verwijzing kregen.
Onze definitie van het huisartsinterval, de tijd tussen de
eerste presentatie met de klachten en de verwijzing, komt
overeen met die van het Aarhus-statement, dat ontwik
keld is om diagnostische paden op gestandaardiseerde
wijze in kaart te brengen.8 Het ‘eerste consult met kan
kergerelateerde klachten’ definieerden we als het eerste
contact (fysiek of telefonisch) met de huisarts dat ging
over klachten die hoogstwaarschijnlijk gerelateerd waren
aan de darmkanker. Als alarmsymptomen voor darm
kanker hanteerden we rectaal bloedverlies, onbedoeld
gewichtsverlies, anemie en een palpabele tumor (rectaal of
abdominaal). Het moment van verwijzing definieerden we
als de datum waarop de huisarts de verantwoordelijkheid
voor de patiënt aan de tweede lijn overdroeg. Bij onderlin
ge verwijzingen via meerdere specialisten hielden we de
eerste verwijzing voor verdere analyse van darmkanker
gerelateerde klachten aan.
We namen het huisartsdossier uit het gekoppelde ge
gevensbestand grondig door en keken daarbij naar de
periode van vijf jaar vóór tot één jaar na de datum van
de histologische diagnose. Uit het dossier haalden we de
volgende gegevens: patiëntkenmerken, de datum van het
eerste consult en de verwijzing, klachten en symptomen,
en het beloop. Bij twijfel over de datum van het eerste
consult of de verwijzing overlegde de onderzoeker met
een tweede onderzoeker of het complete onderzoeks
team.

Analyse
De duur van het huisartsinterval hebben we al eerder gerapporteerd (mediaan 8 dagen, interkwartielspreiding 1-59),
maar stratificeerden we nu voor verschillende patiënt- en
presentatiekenmerken.6 ‘Lange duur’ van het huisartsinterval
definieerden we als duur gelijk aan of langer dan de 75e percentielwaarde van de duur (≥ 59 dagen). We voerden uni- en
multivariabele log-binomiale regressieanalyses uit om kenmerken te achterhalen die aan ‘lange duur’ waren gerelateerd.9
‘Langste duur’ van het huisartsinterval definieerden we als
duur gelijk aan of langer dan de 90e percentielwaarde van de
duur (≥ 219 dagen). Door middel van open, axiale en selectieve codering van de vrijetekstregels uit de huisartsdossiers
vonden we voor deze patiënten thema’s die de belangrijkste
oorzaken vormden voor de lange duur. Een uitgebreidere beschrijving van de analyses is te vinden in het oorspronkelijke
artikel.9
RESULTATEN
Van 416 patiënten met een gevalideerde darmkankerdiagnose voldeden er 309 aan de inclusiecriteria (presentatie met
klachten bij en verwijzing door de huisarts). De gemiddelde
leeftijd van deze patiënten was 66,7 jaar (sd 12,2); onder hen
bevonden zich 154 vrouwen (49,8%).
Duur van het huisartsinterval per kenmerk
Voor een aantal kenmerken waren er relevante verschillen
in mediane duur: leeftijd (≤ 50 jaar 34 dagen, > 50 jaar 3 tot
14 dagen, p = 0,15), geslacht (vrouwen 13 dagen, mannen 4

WAT IS BEKEND?
■■ Bij kanker is kortere tijd tot verwijzing gerelateerd aan
een lagere ziektelast.
■■ De mediane duur tot verwijzing bij patiënten met darmkanker is acceptabel (acht dagen), maar bij 10 tot 25%
van de patiënten loopt die duur opvallend op.
WAT IS NIEUW?
■■ Lange duur tot verwijzing zien we vooral bij patiënten
met kenmerken die gerelateerd zijn aan een lagere
verdenking op kanker, zoals jonge leeftijd en afwezigheid
van alarmsymptomen.
■■ Verschillende valkuilen kunnen leiden tot een zeer lange
duur tot verwijzing: te lang vasthouden aan de initiële
werkdiagnose en het niet naleven of maken van duidelijke follow-upafspraken.

dagen, p < 0,01), gastro-intestinale comorbiditeit (aanwezig
15 dagen, afwezig 8 dagen, p = 0,62), psychische comorbiditeit
(aanwezig 22 dagen, afwezig 8 dagen, p = 0,20), consultfrequentie ( ≤ 2 per jaar 2 dagen, ≥ 12 per jaar 12 dagen, p =
0,09), alarmsymptomen (aanwezig 2 dagen, afwezig 26 dagen,
p < 0,01), aambeien (aanwezig 69 dagen, afwezig 8 dagen, p =
0,19) en een geregistreerde familieanamnese voor darmkanker
(niet geregistreerd 11 dagen, wel geregistreerd 1 dag, p < 0,01).

Bij een lange duur tot verwijzing is vaak sprake van suboptimale diagnostische strategieën.

Foto: Hollandse Hoogte
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Figuur
Factoren die bijdragen aan de langste duur tot verwijzing (≥ 90e percentiel, ≥ 219 dagen) bij 31 patiënten met lange duur tot verwijzing

Verband met lange duur
In de univariabele analyse waren de volgende kenmerken
statistisch significant gerelateerd aan ‘lange duur’ (≥ 75e percentiel): vrouwelijk geslacht (relatief risico (RR) 1,6, 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,1 tot 2,4), afwezigheid van
alarmsymptomen (RR 1,9, 95%-BI 1,2 tot 2,8), aanwezigheid
van aambeien (RR 2,3, 95%-BI 1,3 tot 4,1) en een voorgeschiedenis van kanker (RR 1,7, 95%-BI 1,1 tot 2,6). In de multivariabele analyse was alleen de afwezigheid van alarmsymptomen
gerelateerd aan ‘lange duur’ (RR 1,7, 95%-BI 1,1 tot 2,6).
Thematische analyse van langste duur
Er waren 31 patiënten met een duur langer dan de 90e percentielwaarde van duur (≥ 219 dagen). Van deze patiënten was
71% vrouw (n = 22), in vergelijking met 47,5% vrouwen onder
de overige patiënten. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 60,4 jaar (sd 15,5), tegenover een gemiddelde leeftijd
van 67,4 jaar (sd 11,6) onder de overige patiënten.
Per patiënt waren er veelal meerdere oorzaken voor de lange
duur tot verwijzing en we vonden ook meerdere thema’s.
Hoofdthema was ‘het hebben van een alternatieve werkdiagnose’, waarbij een belangrijk subthema ‘de aanwezigheid van
een verklarende andere ziekte/toestand’ was (zoals aambeien
of fissuren bij rectaal bloedverlies). Een tweede hoofdthema
was ‘suboptimale diagnostische strategieën’. Dit had als sub
thema: ‘het niet heroverwegen van de initiële werkdiagnose’,
bijvoorbeeld wanneer huisartsen anemie niet verder onderzochten omdat ze vasthielden aan een bestaande verklaring
daarvoor (zoals hypermenorroe). Daarnaast was geregeld
sprake van ‘inadequate follow-up’, zoals (zeer) lange tijd tot
16
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herconsultatie. Bij in elk geval een derde van deze gevallen was
het de patiënt die aanvullend onderzoek of verwijzing afhield,
op vakantie ging of niet op de afgesproken controle verscheen.
De [figuur] bevat alle oorzaken voor langste duur.
BESCHOUWING
De methode die we hebben gebruikt heeft voor- en nadelen.
De pro’s en contra’s van het gebruik van routinezorggegevens
zijn elders uitgebreider beschreven.6 Het belangrijkste voordeel is de beschikbaarheid van vrijetekstregistraties van alle
huisartsbezoeken, waarin de klachtenpresentatie, overwegingen van de huisarts en contextuele factoren in detail zijn terug
te vinden. Een nadeel is de noodzaak tot interpretatie van de
geregistreerde gegevens, en het feit dat huisartsen niet altijd
alle relevante zaken registreren. Het retrospectief vaststellen
van het eerste consult waarop kankergerelateerde klachten aan
de orde kwamen kan hierbij een uitdaging vormen, zeker als
de patiënt minder specifieke klachten had. Het risico dat we
klachten ten onrechte in verband brachten met de uiteindelijke kankerdiagnose hebben we zo laag mogelijk gehouden door
bij twijfel te overleggen met het onderzoeksteam dat ervaring
heeft met de huisartsgeneeskunde.
De langere tijden tot verwijzing bij jongere en vrouwelijke
patiënten stroken met eerdere bevindingen en hebben
waarschijnlijk te maken met het feit dat darmkanker bij deze
patiënten minder vaak voorkomt.10-12 Symptomen als pijn en
bloeden hangen in de literatuur samen met een vlotte verwijzing, en ook in ons onderzoek verwezen huisartsen patiënten
met alarmsymptomen (waaronder rectaal bloedverlies) sneller
door.13 Van comorbide aandoeningen is bekend dat ze niet

alleen de aandacht kunnen afleiden van kankergerelateerde
klachten, maar er ook een alternatieve verklaring voor kunnen
bieden.14 Dit verklaart mogelijk dat wij een langere duur
tot verwijzing vaststelden voor patiënten met psychische of
gastro-intestinale comorbiditeit en patiënten met aambeien.
Langere tijd tot verwijzing bij alternatieve diagnoses, ofwel
een lagere voorafkans, kan erop wijzen dat het poortwachtersysteem goed werkt. Ook gebruiken huisartsen beloop in
de tijd als belangrijk diagnosticum, waarmee de tijd vanaf
presentatie automatisch langer wordt. Deze diagnostische
strategie maakt verder verbeteren, zonder het aantal onterechte verwijzingen te laten toenemen, een uitdaging.
Recent onderzoek laat zien dat nieuwe innovaties en goed
gebruikte diagnostische tests, zoals de immunochemische
feces occultbloedtest (iFOBT) en calprotectine, snellere,
gerichte verwijzing in de toekomst mogelijk kunnen maken.15
Vooralsnog raden de NHG-Standaarden het gebruik van
deze tests af, maar vooral goed gebruik van de iFOBT kan de
huisarts helpen om serieuze darmziekten bij symptomatische
patiënten (inflammatoire darmziekten en darmkanker) veilig
uit te sluiten.15-17
Onze gegevens zijn van vóór de komst van het bevolkingsonderzoek darmkanker, dat per 2014 werd geïmplementeerd.
Sindsdien neemt het aantal gevonden darmkankergevallen
toe en hebben de screeningsgedetecteerde carcinomen een
gunstigere stadiumverdeling.18 Het bevolkingsonderzoek heeft
consequenties voor de populatie van darmkankerpatiënten
die met klachten bij de huisarts komen en beïnvloedt mogelijk
ook de doorlooptijden. Momenteel is de kans groter dat symptomatische patiënten een iFOBT of coloscopie hebben ondergaan, wat invloed kan hebben op de diagnostische afwegingen.
Welke invloed de screening precies heeft is lastig te bepalen en
zal nader moeten worden onderzocht.
Mogelijke handvatten voor verbetering die – onafhankelijk
van al deze ontwikkelingen – van toepassing zijn komen uit
onze thematische analyse van de oorzaken voor de langste
duur. Naast het hebben van een alternatieve werkdiagnose
blijkt bij lange duur tot verwijzing namelijk vaak sprake van
suboptimale diagnostische strategieën, waaronder het niet
heroverwegen van de initiële werkdiagnose en inadequate follow-up. Om hierbij winst te behalen zouden huisartsen klachten vaker actief kunnen opvolgen, en, zoals de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies voorschrijft, daarbij moeten
beoordelen of de vermoedelijke oorzaak van de klachten nog
aanwezig is. Ook kunnen follow-upafspraken strikter gemaakt

en opgevolgd worden. Bij suboptimale follow-up hebben
patiënten in ons onderzoek overigens ook een belangrijk aandeel. De adviezen op Thuisarts.nl kunnen dus wellicht worden
aangevuld om patiënten te stimuleren om controleafspraken
na te komen en bijvoorbeeld de huisarts opnieuw te bezoeken
bij aanhoudend bloedverlies.
CONCLUSIE
Lange duur tot verwijzing bij darmkanker is vaak een logisch
gevolg van relatief lage verdenking. Toch is er mogelijk winst
te behalen wanneer huisartsen initiële werkdiagnoses vaker
heroverwegen, en huisartsen en patiënten follow-upafspraken strikter naleven. Ook kunnen nieuwe diagnostische
strategieën, zoals optimaal gebruik van nieuwe en bestaande diagnostische tests, huisartsen in de toekomst mogelijk
ondersteunen bij het herkennen van kankerpatiënten met
laagrisicosymptomen. Voor nu dus een tip: houd niet zomaar
vast aan initiële werkdiagnoses en handhaaf duidelijke follow-upafspraken.
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Beschouwing

Update medicamenteuze behandeling diabetes mellitus type 2
Marloes Dankers, Bertien Hart, Marinka van Dalfsen

In 2018 is het medicamenteuze stappenplan uit de
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geüpdatet. Nieuw
was de beperkte plaats voor de dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP4-remmers) of glucagon-like peptide 1-agonisten
(GLP1-agonisten) als alternatief voor insuline. De natriumglucose-cotransporter 2-remmers (SGLT2-remmers) staan
niet in het stappenplan. De ontwikkelingen rond deze middelen gaan echter hard. Wat weten we nu meer dan toen?
NIEUWE BLOEDGLUCOSEVERLAGENDE MIDDELEN
In Nederland zijn anno 2020 vier DPP4-remmers, zes
glucagon-like peptide 1-agonisten en vier natriumglucose-cotransporter 2-remmers beschikbaar [tabel 1]. In 2018
gebruikte ongeveer 10% van het totale aantal gebruikers
van bloedglucoseverlagende middelen een DPP4-remmer,
GLP1-agonist of SGLT2-remmer.1 De DPP4-remmers hebben
de meeste gebruikers met ongeveer 38.000 patiënten, gevolgd
door de GLP1-agonisten met ongeveer 16.000 gebruikers. Het
aantal patiënten met SGLT2-remmers neemt snel toe: van
minder dan 4000 gebruikers in 2014 tot ruim 15.000 in 2018.2
De huisarts komt dan ook in toenemende mate in aanraking
met deze middelen, al dan niet via recepten uit de tweede lijn.
EFFECTIVITEIT OP HARDE EINDPUNTEN
Een belangrijke overweging bij de beoordeling van nieuwe
middelen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2
(DM2) is de effectiviteit op harde eindpunten, zoals mortaliteit
en macro- en microvasculaire morbiditeit.3 Een zoekopdracht
in PubMed naar cardiovasculaire en renale uitkomstenonderzoeken van DPP4-remmers, GLP1-agonisten en SGLT2-remmers in november 2019 leverde zestien resultaten op. De
meeste onderzoeken richtten zich op de cardiovasculaire
effecten, terwijl er voor de SGLT2-remmers ook een onderzoek naar (harde) renale effecten is gepubliceerd.1,4-18 Deze
onderzoeken vormen de basis van dit artikel.
De cardiovasculaire onderzoeken zijn – met uitzondering
van het onderzoek naar GLP1-agonist dulaglutide – opgezet
als non-inferioriteitsonderzoek en hebben als primaire doel
het aantonen van cardiovasculaire veiligheid.4-18 Het primaire
eindpunt in de onderzoeken bestond uit major cardiovascular
events (MACE): een gecombineerd eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en
18
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Het huidige stappenplan uit de NHG-Standaard is toereikend voor
het grootste deel van de patiënten met DM2.
Foto: Shutterstock

in sommige onderzoeken ook ziekenhuisopnamen vanwege instabiele angina pectoris. De onderzoeken waren placebogecontroleerd, met als uitzondering het CAROLINA-onderzoek, dat
linagliptine vergeleek met het sulfonylureumderivaat glimepiride.4 Om aan te kunnen tonen dat het onderzochte middel
veilig is, includeerden de meeste onderzoeken alleen patiënten
met (een verhoogd risico op) cardiovasculaire aandoeningen.
De mediane follow-upduur was minimaal 1,3 jaar en maximaal
6,3 jaar, en het aantal geïncludeerde patiënten lag tussen de
3183 en 17.160.4-18 [Online tabel 2] bevat een overzicht van de
belangrijkste resultaten van de cardiovasculaire onderzoeken.
DPP4-remmers
De DPP4-remmers zijn non-inferieur, maar niet superieur aan
een placebo op het primaire eindpunt. Dit houdt in dat deze
middelen niet meer, maar ook niet minder MACE veroorzaken dan een placebo.4,5,7,8 De DPP4-remmer linagliptine is
ook vergeleken met glimepiride – ook in dit onderzoek was er
geen verschil in MACE. Na 6,3 jaar was linagliptine non-inferieur (maar niet superieur) aan glimepiride.6
Het cardiovasculaire veiligheidsonderzoek naar saxagliptine
vond een verhoogd risico op ziekenhuisopnamen door hartfalen: 3,5% bij saxagliptine versus 2,8% bij placebo (hazardratio
(HR) 1,27; 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) 1,07 tot
1,51).7 De onderzoeken naar de andere DPP4-remmers bevestigden dit risico niet.4,5,8 Onduidelijk is daarom of er sprake is
van een groepseffect. De NHG-Standaard Diabetes mellitus
type 2 raadt voorschrijven van saxagliptine niet aan in verband met een mogelijk verhoogd risico op hartfalen.3

GLP1-agonisten
De cardiovasculaire onderzoeken naar GLP1-agonisten laten
wisselende resultaten zien. Dulaglutide, liraglutide en sema
glutide geven een lager risico op MACE dan placebo. Voor dulaglutide was het number needed to treat (NNT) bij patiënten
met een cardiovasculaire aandoening in de voorgeschiedenis
18 gedurende 5,4 jaar, bij patiënten met alleen cardiovasculaire risicofactoren was het NNT 60.10 De NNT’s voor liraglutide
en semaglutide waren respectievelijk 66 gedurende 3 jaar en
45 gedurende 2 jaar.12,14 Deze NNT’s gelden voor patiënten
met een cardiovasculaire aandoening in de voorgeschiedenis
of minimaal één risicofactor hiervoor. Exenatide met vertraagde afgifte en lixisenatide zijn non-inferieur, maar niet superieur aan een placebo.1,13
Uit een meta-analyse van de cardiovasculaire onderzoeken
naar GLP1-agonisten (inclusief twee onderzoeken naar in Nederland niet beschikbare middelen) blijkt een verlaagd risico
op MACE ten opzichte van placebo: HR 0,87; 95%-BI 0,80 tot
0,96. Bij patiënten zonder cardiovasculaire aandoeningen in
de voorgeschiedenis is er geen verschil met een placebo (HR
0,94; 95%-BI 0,83 tot 1,07).9,15,20
SGLT2-remmers
In de NHG-Standaard hebben de SGLT2-remmers geen
directe plaats in het stappenplan voor de behandeling van
DM2.3 Canagliflozine en empagliflozine zijn op MACE zowel
non-inferieur als superieur aan placebo. Voor empagliflozine
was het NNT 63 gedurende 3,1 jaar (bij patiënten met een
cardiovasculaire aandoening in de voorgeschiedenis), voor
canagliflozine is het NNT niet vermeld.16,18 Dapagliflozine was
wel non-inferieur, maar niet superieur aan placebo.17
Uit een meta-analyse van de drie cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken blijkt het effect op MACE alleen significant bij
patiënten met een atherosclerotische aandoening in de voorgeschiedenis: HR 0,86; 95%-BI 0,80 tot 0,93. Bij patiënten met
alleen meerdere risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen was er geen verschil: HR 1,00; 95%-BI 0,87 tot 1,16.21
Dapagliflozine en empagliflozine verminderen het aantal ziekenhuisopnamen door hartfalen in vergelijking met
placebo. Voor dapagliflozine was het NNT 125 gedurende 4,2
jaar (patiënten met een atherosclerotische aandoening in de
voorgeschiedenis of meerdere risicofactoren voor atheroscle-

Tabel 1
Overzicht van DPP4-remmers, GLP1-agonisten en SGLT2-remmers
DPP4-remmers

GLP1-agonisten

SGLT2-remmers

Linagliptine
Saxagliptine
Sitagliptine
Vildagliptine

Dulaglutide
Exenatide
Liraglutide
Lixisenatide
Semaglutide

Canagliflozine
Dapagliflozine
Empagliflozine
Ertugliflozine

DE KERN
■■ Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP4-remmers) en
glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP1-agonisten)
hebben een beperkte plaats in het stappenplan voor
de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) in
de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018).
Natriumglucose-cotransporter 2-remmers (SGLT2-remmers) zijn niet opgenomen in het medicamenteuze
stappenplan.
■■ DPP4-remmers zijn wat betreft cardiovasculaire effecten
vergelijkbaar met een placebo bij patiënten met een hoog
cardiovasculair risico. GLP1-agonisten en SGLT2-remmers hebben vooral bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening in de voorgeschiedenis gunstige
cardiovasculaire effecten in vergelijking met een placebo.
De SGLT2-remmer canagliflozine heeft gunstige renale
effecten bij patiënten met DM2 en albuminurie.
■■ Hoewel er sinds het verschijnen van de NHG-Standaard
meer bekend is geworden over gunstige cardiovasculaire
en renale effecten van SGLT2-remmers, lijkt op grond
van hun langetermijnveiligheid en kosten op dit moment
slechts een plaats als reservemiddel in de eerstelijnszorg gerechtvaardigd.

rotische aandoeningen), voor empagliflozine 72 gedurende
3,1 jaar (patiënten met een cardiovasculaire aandoening in de
voorgeschiedenis).17,18 Voor canagliflozine was het verschil in
ziekenhuisopnamen door hartfalen niet statistisch significant.16
Naast de cardiovasculaire effecten zijn ook de effecten op harde
renale uitkomsten van SGLT2-remmers onderzocht. In het
CREDENCE-onderzoek werden 4401 patiënten met DM2 en
albuminurie gerandomiseerd naar canagliflozine of placebo.
Het primaire samengestelde eindpunt bestond uit eindstadium
nierfalen, verdubbeling van het serumcreatininegehalte, renale
sterfte en cardiovasculaire sterfte. Het onderzoek werd voortijdig gestopt toen uit een interimanalyse na 2,6 jaar bleek dat canagliflozine op het primaire eindpunt een significant resultaat
behaald had ten opzichte van placebo: 43 events/1000 patiëntjaren bij canagliflozine versus 61 events/1000 patiëntjaren bij
placebo (HR 0,70; 95%-BI 0,59 tot 0,82; NNT 22 gedurende
2,5 jaar).19 In de meta-analyse van de drie cardiovasculaire
veiligheidsonderzoeken (dus niet het CREDENCE-onderzoek)
is ook een verlaagd risico op progressie van nierziekten aangetoond: HR 0,55; 95%-BI 0,48 tot 0,64. Dit effect was hetzelfde
voor patiënten met en zonder atherosclerotische aandoening in
de voorgeschiedenis. Wel had de baselinenierfunctie invloed:
in de groep patiënten met eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 was er –
in vergelijking met patiënten met een hogere eGFR – een grotere afname van het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen,
maar een kleinere afname van de progressie van de nierziekte.21
Kanttekeningen bij de cardiovasculaire onderzoeken
De resultaten van de cardiovasculaire onderzoeken zijn niet
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zonder meer te extrapoleren naar alle patiënten met DM2.
Behalve het onderzoek naar exenatide met vertraagde afgifte
zijn de cardiovasculaire onderzoeken alleen uitgevoerd bij
patiënten met al aanwezige hart- en vaatziekten of risicofactoren hiervoor. Daarnaast is het grotendeels onbekend hoe de
middelen zich verhouden tot andere bloedglucoseverlagende
middelen. Alleen voor linagliptine is bekend dat de cardiovasculaire effecten niet verschillen van die van glimepiride.6
LANGETERMIJNVEILIGHEID
De DPP4-remmers en GLP1-agonisten zijn sinds 2007 op de
Nederlandse markt. Qua langetermijnveiligheid bestaat er bij
beide groepen middelen enige onzekerheid over het risico op
pancreatitis en pancreascarcinoom. Op basis van de cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken lijkt er bij DPP4-remmers
een verhoogd risico te zijn op pancreatitis, al is het absolute
risico laag.22,23 Voor elke 1000 patiënten die behandeld worden
met DPP4-remmers, zouden één tot twee extra gevallen van
acute pancreatitis te verwachten zijn in een periode van twee
jaar.23 Er zijn geen verschillen in incidentie van pancreas
carcinoom aangetoond, maar de follow-upduur van de
onderzoeken is waarschijnlijk ook te kort om een eventueel
verschil te kunnen aantonen.22 Hoewel direct bewijs voor een
causaal verband ontbreekt, beveelt de NHG-Standaard aan
bij patiënten met pancreascarcinoom of pancreatitis in de
voorgeschiedenis terughoudend te zijn met DPP4-remmers en
GLP1-agonisten.3
Sinds de marktintroductie van de SGLT2-remmers in 2013
zijn er enkele langetermijnrisico’s beschreven. Bij gebruik van
SGLT2-remmers is er een verhoogd risico op ketoacidose en
fourniergangreen. Het absolute risico is laag, maar alertheid
op deze bijwerkingen is van belang.24-27 In het cardiovasculaire
veiligheidsonderzoek naar canagliflozine was het risico op amputaties verhoogd, vooral wat betreft de onderste ledematen.16
De andere cardiovasculaire en renale onderzoeken hebben
dit risico echter niet bevestigd.17-19 Daarom is niet bekend hoe
groot het risico daadwerkelijk is en of het een klasse-effect is
van SGLT2-remmers. Het advies aan zorgverleners is om uit
voorzorg extra alert te blijven en patiënten met SGLT2-remmers te wijzen op het belang van routinematige voetzorg.24
OVERIGE ASPECTEN
De langetermijneffectiviteit en -veiligheid vormen niet de
enige overweging in de keuze voor een bloedglucoseverlagend
middel. Gebruiksgemak, kosten en bijwerkingen spelen daarin
ook een rol. De nieuwe bloedglucoseverlagende middelen
hebben een overwegend gunstig profiel qua hypoglykemieën
en gewicht. De kosten van DPP4-remmers, GLP1-agonisten
en SGLT2-remmers zijn met respectievelijk ongeveer € 500, €
1000 tot € 1450 en € 580 per patiënt per jaar fors hoger dan die
van de middelen uit het stappenplan van de NHG-Standaard.
Ter vergelijking: metformine kost per jaar ongeveer € 5 tot
€ 30, gliclazide € 15 tot € 60 en NPH-insuline kost per jaar € 70
tot € 90 (uitgaande van 10 eenheden per dag), exclusief aanvullende kosten voor glucosemonitoring en dergelijke.28
20
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BETEKENIS VOOR DE PRAKTIJK
De cardiovasculaire en renale onderzoeken bieden meer
inzicht in de langetermijneffecten van de DPP4-remmers,
GLP1-agonisten en SGLT2-remmers. DPP4-remmers en
GLP1-agonisten hebben in de NHG-Standaard een beperkte
plaats gekregen, mede omdat de cardiovasculaire veiligheid
voor een deel van de middelen op de korte en middellange
termijn voldoende is aangetoond bij patiënten met (een verhoogd risico op) cardiovasculaire aandoeningen.3 Ook de in
de NHG-Standaard genoemde onzekerheid over het optreden
van bepaalde bijwerkingen (bijvoorbeeld pancreatitis en hartfalen) op de lange termijn blijft nog overeind.
De SGLT2-remmers zijn het kortst op de markt. De cardiovasculaire en renale effecten van SGLT2-remmers stemmen
hoopvol, terwijl er op het gebied van veiligheid ook enkele
nieuwe risico’s beschreven zijn (ketoacidose en fourniergangreen, en mogelijk noodzakelijke amputaties).
De diabetesrichtlijn van de American Diabetes Association en
European Association for the Study of Diabetes bevat mede op
grond van de onderzoeken op harde uitkomsten een stappenplan, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen patiëntgroepen, bijvoorbeeld op basis van het cardiovasculaire en renale
risico.29 Een meer gepersonaliseerde behandeling van DM2
past ook in de trend van de laatste jaren.
Om te bepalen of dit ook voor de Nederlandse situatie een
optie is, zal een nieuwe en uitgebreide analyse van alle vooren nadelen van de nieuwe middelen gemaakt moeten worden, wat kan uitmonden in een nieuwe richtlijn. Tot die tijd
is het goed om te beseffen dat het huidige stappenplan uit
de NHG-Standaard voor het grootste deel van de patiënten
met DM2 toereikend is. Bij patiënten die niet uitkomen met
metformine, gliclazide en insuline is een gefundeerde keuze
voor een van de nieuwe bloedglucoseverlagende middelen een
optie. Een belangrijke overweging hierbij vormt wel dat de
gunstige cardiovasculaire effecten alleen zijn aangetoond bij
patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. De langetermijnveiligheid en kosten zijn verder de grootste beperking
voor het inzetten van deze middelen. ■
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Onderzoek

Hart- en vaatziekten voorspellen
bij ouderen
Emma van Bussel, Edo Richard, Wim Busschers, Ewout Steyerberg, Willem van Gool, Eric Moll van Charante, et al.

Bestaande predictiemodellen geven een slechte voorspelling van het cardiovasculair risico bij ouderen. Een nieuw
model laat zien dat op hogere leeftijd systolische bloeddruk, totaal cholesterol en HDL-cholesterol als voorspellers
minder belangrijk worden, maar polyfarmacie en apathie steeds belangrijker.

Bij ouderen bieden richtlijnen onvoldoende houvast voor
cardiovasculair risicomanagement. De tabel die huisartsen gebruiken om de risico’s op hart- en vaatziekten te
exploreren is ontwikkeld voor mensen jonger dan 70 jaar.1
Voor ouderen blijkt dit model veel minder van toepassing.2
Een van de verklaringen is dat het verband tussen de traditionele risicofactoren en hart- en vaatziekten op hogere
leeftijd zwakker wordt of zelfs omkeert (‘omgekeerde epidemiologie’).3 Speciaal voor ouderen heeft men alternatieve voorspellende factoren voorgesteld, zoals de concentratie C-reactief proteïne (CRP), symptomen van apathie en
polyfarmacie. Deze alternatieve factoren zijn echter nog
onvoldoende geëvalueerd in predictiemodellen.
Een bijkomende verklaring is dat de meeste modellen er
geen rekening mee houden dat veel ouderen overlijden
aan een niet-cardiovasculaire oorzaak vóórdat een eventuele hart- en vaatziekte optreedt. De modellen overschatten
daardoor het daadwerkelijke cardiovasculaire risico.2
Wij ontwikkelden een predictiemodel voor fatale en
niet-fatale hart- en vaatziekten bij ouderen van 70 tot
en met 78 jaar. We (her)evalueerden de voorspellende
waarde van traditionele risicofactoren, exploreerden de
aanvullende voorspellende waarde van niet-traditionele risicofactoren en hielden rekening met sterfte aan
niet-cardiovasculaire oorzaken.
METHODE
Deelnemers
Voor dit onderzoek analyseerden we de gegevens van
deelnemers aan Preventie van Dementie door Intensieve
Dit artikel is eerder verschenen als: Van Bussel EF, Richard E, Busschers WB,
Steyerberg EW, Van Gool WA, Moll van Charante EP, Hoevenaar-Blom MP. A cardiovascular risk prediction model for older people: Development and validation
in a primary care population. J Clin Hypertens (Greenwich) 2019;21:1145-52.
Publicatie gebeurt met toestemming.

Vaatzorg (preDIVA) die géén hart- en vaatziekten in de
voorgeschiedenis hadden. PreDIVA is een clustergerandomiseerde trial, uitgevoerd tussen 2006 en 2015, naar het
effect van intensieve vaatzorg. Dementie was de primaire
en hart- en vaatziekten waren de secundaire uitkomst.4 In
116 huisartsenpraktijken voldeden 6762 patiënten van 70
tot en met 78 jaar aan de inclusiecriteria: geen dementie
of aandoeningen die de follow-up zouden belemmeren.4
Van deze patiënten namen er 3526 deel aan het onderzoek
en uit deze groep includeerden we de 2254 deelnemers die
geen hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis hadden.
Omdat er geen effect van de interventie op hart- en vaatziekten werd gevonden, hebben we de populatie als een
cohort beschouwd.
Cardiovasculaire risicofactoren
Bij aanvang van het onderzoek stelden de praktijkonder
steuners van de huisartsenpraktijken onder meer de
cardiovasculaire risicofactoren van de deelnemers vast.
Voor onze analyse gebruikten we de traditionele risicofactoren uit de Systematic COronary Risk Evaluation in
Older Persons (SCORE-OP): leeftijd, geslacht, systolische
bloeddruk, roken, totaal cholesterol, HDL-cholesterol
en diabetes mellitus type 2.5 Daarnaast selecteerden we
elf niet-traditionele potentiële risicofactoren op basis
van literatuur en aanwezigheid in onze database: familieanamnese voor hart- en vaatziekten, polyfarmacie
(gebruik van vijf of meer soorten medicijnen gedurende
minimaal drie maanden), gebruik van antihypertensiva,
BMI, CRP, LDL-cholesterol, apolipoproteïne A1 (ApoA1),
apolipoproteïne B (ApoB), ApoE-genotype, lichamelijke
activiteit en symptomen van apathie. Laatstgenoemde
bepaalden we op basis van de drie vragen over apathie uit
de 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-15): ‘Bent u
met veel activiteiten en interesses opgehouden?’, ‘Blijft u
liever thuis dan uit te gaan en nieuwe dingen te doen?’ en
‘Voelt u zich energiek?’
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Polyfarmacy en apathie zijn twee mogelijke nieuwe voorspellers van hart- en vaatziekten bij ouderen.

Eindpunten en statistische analyse
Het eindpunt van ons onderzoek was de incidente van hart- en
vaatziekten, zowel fataal als niet-fataal, dat wil zeggen: sterfte
aan of optreden van hartinfarct, beroerte, transient ischemic

WAT IS BEKEND?
■■ Het verband tussen traditionele risicofactoren en harten vaatziekten neemt af op hogere leeftijd.
WAT IS NIEUW?
■■ Bij ouderen tussen 70 en 78 jaar zijn systolische bloeddruk, totaal cholesterol en HDL-cholesterol geen goede
voorspellers meer voor een hart- en vaatziekte.
■■ Bij ouderen tussen de 70 en 78 jaar wordt de kans op
een hart- en vaatziekte voorspeld door leeftijd, geslacht,
roken, diabetes en, als nieuwe risicofactoren, polyfarmacie en apathie.
■■ De resultaten van de onderzochte predictiemodellen
voor ouderen zijn bescheiden; ze moeten terdege onderzocht en gevalideerd worden voordat ze in de dagelijkse
praktijk bruikbaar zijn.
24

HUISARTS EN WETENSCHAP APRIL 2020

Foto: Shutterstock

attack (TIA), angina pectoris en perifeer vaatlijden. De periode
tussen interventie en eindpunt bedroeg zes tot acht jaar.
We ontwikkelden predictiemodellen met behulp van Cox
proportional hazards-analyses en Fine-Gray proportional hazards-analyses, rekening houdend met de sterfte aan niet-cardiovasculaire oorzaken. Eerst werden modellen gemaakt voor
de zeven traditionele risicofactoren. Vervolgens bepaalden
we, uitgaande van de zeven traditionele en elf niet-traditionele variabelen, welke risicofactoren relevant waren. Leeftijd
hielden we altijd in het model, omdat in onze populatie de
leeftijdsspreiding gering was en omdat eerdere onderzoeken
leeftijd aanwezen als een relevante voorspeller voor hart- en
vaatziekten, ook op oudere leeftijd.
RESULTATEN
Voor 1811 (80%) van de geïncludeerde 2254 deelnemers beschikten we over gegevens over hart- en vaatziekten en (al dan
niet cardiovasculaire) mortaliteit. Bij 24% van de geanalyseerde groep ontbrak informatie over één of meer risicofactoren.
De ontbrekende informatie werd geïmputeerd om de gegevens
maximaal te kunnen gebruiken en tot betrouwbaardere schattingen te komen.6
[Online tabel 1] toont de demografische aanvangskenmerken

van de deelnemers met daarbij de zeven traditionele risicofactoren en de twee uiteindelijk relevant gebleken niet-traditionele risicofactoren. De gemiddelde leeftijd bij de start van
het onderzoek was 74,1 jaar. Gedurende de follow-up van
mediaan 6,2 jaar traden 277 eerste fatale en niet-fatale hart- en
vaatziekten op en overleden 94 deelnemers aan een niet-cardiovasculaire oorzaak.
De sterkste traditionele voorspellers waren roken (hazard ratio
(HR) 1,85; 95%-BI 1,41 tot 2,43), diabetes (HR 1,63; 95%-BI
1,24 tot 2,13) en mannelijk geslacht (HR 1,32; 95%-BI 1,05 tot
1,65). Van de niet-traditionele risicofactoren bleken polyfarmacie (HR 1,41; 95%-BI 1,08 tot 1,83) en apathie (HR 1,19;
95%-BI 1,05 tot 1,34) voorspellende waarde te hebben.
[Tabel 2] toont de hazard ratio’s voor het optreden van of
overlijden aan hart- en vaatziekten in een model met traditionele en een model met niet-traditionele risicofactoren, gecorrigeerd voor niet-cardiovasculaire sterfte. In dit gecorrigeerde
model zijn de hazard ratio’s iets kleiner dan in het hierboven
beschreven niet-gecorrigeerde model. Het traditionele model
(c-waarde 0,64-0,65) presteerde iets beter (marginaal) dan het
alternatieve model (c-waarde 0,63-0,64). Zie voor de absolute
vijfjaarsrisico’s op cardiovasculaire ziekte of sterfte voor mensen van 70 en 75 jaar op basis van deze modellen de originele
publicatie.

Tabel 2

BESCHOUWING
In dit onderzoek onder 1811 thuiswonende ouderen zonder
hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis bleken leeftijd,
mannelijk geslacht, roken en diabetes goede voorspellers voor
hart- en vaatziekten, maar hadden drie andere traditionele
risicofactoren (systolische bloeddruk, totaal cholesterol en
HDL-cholesterol) geen voorspellende waarde. We testten elf
andere, niet-traditionele risicofactoren en vonden dat polyfarmacie en symptomen van apathie eveneens voorspellende
waarde hebben voor het optreden van een hart- en vaatziekten
bij ouderen. Overigens waren de prestaties van beide predictiemodellen bescheiden.
Er zijn niet veel predictiemodellen voor hart- en vaatziekten bij thuiswonende ouderen. De voorspellende waarde
van de bestaande modellen met traditionele risicofactoren
loopt uiteen: in sommige modellen hebben alle risicofactoren voorspellende waarde bij ouderen, in andere draagt geen
enkele risicofactor nog bij aan de voorspelling.5,7-9 Dit kan
worden verklaard door verschillen in onderzoekspopulaties
(leeftijdsspreiding, exclusiecriteria), eindpunten (ziekte en
sterfte versus alleen sterfte) en onderzochte risicofactoren. Het
door ons onderzochte predictiemodel bevat zes voorspellende
factoren, maar systolische bloeddruk, totaal cholesterol en
HDL-cholesterol zijn daar niet bij. Dit past binnen de theorie
van de ‘omgekeerde epidemiologie’ bij ouderen.3 Meer onderzoek – van hoge kwaliteit – is echter nodig voordat men deze
risicofactoren definitief mag afschrijven als voorspellers van
hart- en vaatziekten bij ouderen.
Polyfarmacie en apathie zijn al eerder in verband gebracht met
hart- en vaatziekten bij ouderen.8,10 In onze modellen verbe-

terden ze de modelprestaties netto niet, maar het zijn mogelijk
goed bruikbare nieuwe voorspellers, want ze zijn gemakkelijk
vast te stellen, zonder extra kosten of invasief onderzoek.
Hun voorspellende waarde is echter niet eerder onderzocht,
dus onze resultaten zullen moeten worden getoetst in andere
cohorten.
Toekomstig onderzoek naar hart- en vaatziekten bij ouderen
zou rekening moeten houden met niet-cardiovasculaire sterfte. Omdat dit de werkelijkheid beter weerspiegelt, geeft het het
absolute risico op hart- en vaatziekten beter weer.2

Twee predictiemodellen voor (sterfte aan) hart- en vaatziekte bij
ouderen*
Risicofactor

Traditioneel model
HR (95%-BI)

Alternatief model†
HR (95%-BI)

Leeftijd per jaar
Man
SBD per mmhg
Totaal cholesterol per mmol/l
HDL per mmol/l
Diabetes
Roken ja versus nee
Polyfarmacie ja versus nee
Apathiesymptomen per punt

1,03 (0,99 tot 1,08)
1,31 (1,04 tot 1,64)
1,01 (1,00 tot 1,01)
1,05 (0,93 tot 1,18)
0,83 (0,63 tot 1,10)
1,60 (1,23 tot 2,08)
1,76 (1,34 tot 2,30)
–
–

1,03 (0,98 tot 1,08)
1,42 (1,14 tot 1,78)
–
–
–
1,40 (1,07 tot 1,83)
1,73 (1,31 tot 2,28)
1,40 (1,08 tot 1,82)
1,18 (1,05 tot 1,33)

SBD = systolische bloeddruk; HDL = hogedichtheidlipoproteïne; HR = hazard ratio; 95%-BI
= 95%-betrouwbaarheidsinterval.
* Gecorrigeerd voor niet-cardiovasculaire sterfte. In de niet-gecorrigeerde modellen zijn
de hazard ratio’s iets groter.
† Niet-relevante traditionele risicofactoren in dit model zijn systolische bloeddruk, totaal
cholesterol en HDL. Toegevoegd zijn twee relevant gebleken niet-tradionele risicofactoren: polyfarmacie en apathie. Andere niet-tradionele risicofactoren die voor dit model
geanalyseerd zijn, waren familieanamnese voor hart- en vaatziekte, gebruik van antihypertensiva, lichamelijke activiteit, BMI, CRP, LDL, apolipoproteïne A1, apolipoproteïne B
en ApoE-genotype. Deze bleken geen voorspellende waarde te hebben.

Sterke en zwakke punten
Ons onderzoek kende weinig exclusiecriteria. De geëxcludeerde deelnemers kwamen over het algemeen niet in aanmerking
voor berekening van het cardiovasculair risico, bijvoorbeeld
vanwege hun korte levensverwachting. Bovendien nam 48%
van de geschikte populatie niet deel aan het preDIVA-onderzoek, dus selectiebias kan onze resultaten beïnvloed hebben.
Onze onderzoekspopulatie was echter vergelijkbaar met de
Nederlandse bevolking wat betreft de prevalentie van risicofactoren, hart- en vaatziekten en cardiovasculaire sterfte.11 Dat
de interventiegroep van het preDIVA-onderzoek intensieve
vaatzorg ontving, had geen invloed op onze uitkomsten.
Deelnemers die uit onze analyse geëxcludeerd werden vanwege ontbrekende informatie over onderzoekseindpunten
(20%) hadden minder vaak diabetes en waren vaker roker,
fysiek inactief en hadden minder dan zeven jaar opleiding.
We verwachten echter dat de relatie tussen de onderzochte
risicofactoren en hart- en vaatziekten bij deze mensen niet
anders is dan bij de geïncludeerde deelnemers. De resultaten
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van dit onderzoek kunnen daarom als representatief voor de
dagelijkse huisartsenpraktijk worden beschouwd. Gelet op de
bescheiden modelprestaties is het risico op misclassificatie in
onze modellen evenwel aanzienlijk, daarom is voorzichtigheid geboden wanneer men ze gebruikt voor het schatten van
risico’s bij een individuele oudere.
Behandeling van risicofactoren die bij aanvang van het onderzoek werden vastgesteld kan de voorspellende waarde van met
name bloeddruk en cholesterol hebben verminderd. In aanvullende analyses waarin gebruikers van statines en antihypertensiva geëxcludeerd werden, waren de resultaten echter niet
anders dan in de hoofdanalyse. Dit impliceert dat medicatie
de voorspellende waarde van risicofactoren in onze populatie
waarschijnlijk niet beïnvloedde. Ook eerdere predictiemodellen voor mensen van middelbare leeftijd werden ontwikkeld
in cohorten met mensen met en zonder medicatie.12,13

behandeleffect van antihypertensiva en cholesterolverlagende
medicijnen, ook voor ouderen veelbelovend.16

Praktische aanbevelingen
Bij ouderen is niet bekend vanaf welk risiconiveau behandeling zinvol is.14 Bij mensen van middelbare leeftijd neemt men,
de voor- en nadelen van langdurig medicijngebruik afwegend,
als ondergrens vaak een kans van 20% op ziekte of overlijden
binnen tien jaar.14 Met het stijgen van de leeftijd verandert die
balans echter door de kortere levensverwachting en de grotere
prevalentie van multimorbiditeit. De kortere levensverwachting verkleint het nut van langetermijnmedicatie en multimorbiditeit verhoogt de kans op bijwerkingen. Dokters moeten
daarom bij ouderen heroverwegen of medicatie ter voorkoming van hart- en vaatziekten gerechtvaardigd is.15
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement geeft,
ondanks de beperkte literatuur, praktische adviezen voor
cardiovasculair risicomanagement bij ouderen en benadrukt
dat de oudere bij de besluitvorming betrokken moet worden.12
Onze resultaten geven geen aanleiding om deze adviezen aan
te passen. Wellicht komen er in de toekomst predictiemodellen voor ouderen die op andere voorspellers berusten. Ook
zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals het voorspellen van het

3
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CONCLUSIE
Systolische bloeddruk, totaal cholesterol en HDL-cholesterol
zijn geen voorspellers voor hart- en vaatziekten bij ouderen
in dit onderzoek, terwijl polyfarmacie en apathiesymptomen
twee mogelijke nieuwe voorspellers zijn. ■
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Onderzoek

Wensen en zorgen van ouderen
over hypertensiebehandeling
Emma van Bussel, Leony Reurich, Jeannette Pols, Edo Richard, Eric Moll van Charante, Suzanne Ligthart

Ouderen die langdurig antihypertensiva gebruiken, voelen zich weinig betrokken bij deze behandeling. Ze vinden
het moeilijk om met hun huisarts te praten over behoeften en voorkeuren. Huisartsen zouden het stilzwijgen moeten doorbreken en oudere patiënten moeten begeleiden in hun ambivalente gevoelens over langdurig gebruik van
antihypertensiva.

Meer dan de helft van de ouderen heeft hypertensie. Er is
geen consensus over de noodzaak om hypertensie te behandelen bij patiënten die ouder zijn dan 70 jaar en geen
hart- en vaatziekten hebben. Juist bij deze patiënten zou
men rekening moeten houden met hun wensen en voorkeuren.1-3 De recent herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement benadrukt dan ook het belang
van gezamenlijke besluitvorming bij oudere patiënten.2
Uit eerder onderzoek weten we dat huisartsen wel meer
aan gezamenlijke besluitvorming willen doen, maar daar
juist bij ouderen minder aan toekomen.4,5 Nu is er weinig
bekend over de vraag in hoeverre ouderen momenteel
al betrokken worden bij hun hypertensiebehandeling en
wat hun voorkeuren zijn. Wij exploreerden de visie van
ouderen op hypertensie, hun redenen om deze al dan niet
te laten behandelen, welke rol de huisarts daarbij speelt en
welke rol zij zelf spelen in de besluitvorming.
METHODE
In Noord-Holland, Drenthe en Utrecht nodigden we
thuiswonende ouderen (70+) met hypertensie en zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis via hun
huisarts uit om mee te doen. De betreffende huisartsen
wierven maximaal twee deelnemers per praktijk. Om de
diversiteit te waarborgen, selecteerden we kandidaten op
basis van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, geografische
regio, urbanisatie, mate van zelfstandigheid in algemene
dagelijkse levensverrichtingen en ervaring met bijwerkingen van antihypertensiva.
Met deelnemers die erin toestemden hun contactgegevens

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Van Bussel E, Reurich L, Pols J, Richard
E, Moll van Charante E, Ligthart S. Hypertension management: experiences,
wishes and concerns among older people-a qualitative study. BMJ Open
2019;9:e030742. Publicatie gebeurt met toestemming.

te delen, hielden de onderzoekers bij hen thuis een semigestructureerd interview. Dit gebeurde tussen januari en
maart 2018. De interviews duurden twintig tot negentig
minuten en werden opgenomen en uitgeschreven. Na
vijftien interviews was datasaturatie bereikt en werd de
werving gestaakt. Op de data voerden we een kwalitatieve
thematische analyse uit volgens de methode van Braun en
Clarke.6
RESULTATEN
We interviewden vijftien thuiswonende ouderen van 74
tot 93 jaar uit elf huisartsenpraktijken. Het opleidingsniveau varieerde van lagere school tot universiteit. Twee
deelnemers woonden in seniorenwoningen, drie ontvingen hulp bij het doen van boodschappen en gebruikten
loophulpmiddelen. De deelnemers gebruikten dagelijks
drie tot acht medicijnen, waarvan een tot drie antihypertensiva. Twee deelnemers hadden relevante bijwerkingen
van antihypertensiva ondervonden.
Opvattingen over hypertensiebehandeling niet besproken
De deelnemers ervoeren op zijn minst een drempel om
hun zorgen en voorkeuren rondom de hypertensiebehandeling te bespreken met hun huisarts. De meesten brachten de behandeling helemaal niet ter sprake en namen een
afwachtende houding aan in de hoop (en verwachting)
dat de huisarts er zelf over zou beginnen. Uit de thematische analyse kwamen vier redenen naar voren waarom
de deelnemers het gesprek niet aangingen en vier redenen
waarom ze dat wel zouden willen.
Redenen om hypertensiebehandeling niet te bespreken
Een reden om de hypertensiebehandeling niet ter sprake
te brengen, was dat de hypertensie voor sommige deelnemers geen hoge prioriteit had. Ze zagen het als iets wat
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Visie van ouderen op hypertensiebehandeling
Opvattingen over hypertensiebehandeling
worden niet besproken
‘Toen zei ze [de huisarts], zullen we niet eens
proberen de geneesmiddelen af te bouwen
en toen kon ik haar wel omhelzen, ik zei, ik
zou het d'r nooit hebben durven vragen (...),
maar als u dat zou willen!’

Redenen om hypertensiebehandeling
niet te bespreken

Redenen om hypertensiebehandeling
wel te bespreken

Hypertensie heeft
geen prioriteit

Afhankelijkheid van
de huisarts

Wens antihypertensiva
af te bouwen

‘Ik heb er geen last van
[van het hebben van een
hoge bloeddruk],
dus ik denk er ook
nooit bij na.’

‘Je bent het met bepaalde
dingen eigenlijk niet eens
maar je bent wel, je voelt je
afhankelijk van ze. Je moet
geen ruzie krijgen, want wat
moet je dan, het is niet zo
heel makkelijk om een
andere huisarts te zoeken
(...) dus je afhankelijkheid
is eigenlijk groter dan ik
me gerealiseerd had.’

‘Die bloeddruk is altijd
goed, en mijn vraag is
dan, komt het dan door
die medicijnen
of misschien
zijn die medicijnen helemaal
niet nodig?’

‘Ja ik ga niet
eigenwijs zijn hè,
want als er dan
wat gebeurt ja
dan is het mijn
eigen schuld.’

Ouderen
vertrouwen
hun huisarts
‘Ik ga er gewoon
van uit als hij
vindt dat ik er een
pil d'r nog bij
moet hebben, ja
dan ga ik ervan
uit dat 'ie dat
weet en dat het
goed voor mij is.’

?

Bijwerkingen
‘Als dit zo blijft zoals
het nu is, dan denk ik
van: ik accepteer dit.
Maar dat branderige
gevoel in je maag, dat
kokhalzen, dat vind ik
niet fijn, dus dat
accepteer ik dan
niet. Het moet wel
een beetje redelijk
blijven, de bijwerkingen. Als het te
heftig is, dan accepteer ik dat niet. Dan
zeg ik: “Ik wil dat
medicijn niet meer.”’
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Wens voor
transparantie
‘Ze [huisartsen]
weten het gewoon
niet, ze hebben
statistische maten,
maar of je daaraan
voldoet of toevallig niet, of, dat
weten ze niet, ze
hebben geen idee.
En daar vind ik dat
ze daar te weinig
transparant in zijn.’

Onzekerheid over implicaties
van potentiële keuzes
‘Ja, het [antihypertensiva gebruiken] is een compromis. (...)
Als dat beter zou zijn [meer medicatie krijgen] en minder
gevaar zou opleveren, dan zou ik dat wel accepteren ja. Dat is
alleen maar accepteren, ik zou er niet blij mee zijn natuurlijk.
Maar het is dan beter omdat je dan minder risico loopt.’
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‘Nou, ja ik heb soms
weleens het idee dat
ze je nog als een jonge
vent beschouwen, dat
je zegt van je moet
aan waarden voldoen,
ja die voor ouderen
misschien helemaal
niet meer zo
relevant zijn.’

Infographic: Erik Wiegers

Vrees voor spijt
en vermijden
verantwoordelijkheid

Wens leeftijd en
situatie in ogenschouw te nemen

hoort bij het ouder worden. Wanneer deelnemers geen symptomen van hypertensie of bijwerkingen van de behandeling
ervoeren, vonden ze andere zaken en ziekten belangrijker.
Een tweede reden was dat deelnemers zich afhankelijk voelden: ze wilden de relatie met hun huisarts, op wie ze vertrouwden voor andere medische problemen, niet verstoren door
hun zorgen over de voorgeschreven antihypertensiva te uiten.
Een derde reden was vertrouwen in de eigen huisarts: deelnemers waren ervan overtuigd dat deze hun behandeling
regelmatig evalueerde en medicatieverandering zou aankaarten als dat nodig was. Ook vonden ze het lastig om het risico
voor hen persoonlijk te overzien en te interpreteren, waardoor
ze dit liever overlieten aan hun huisarts, de expert.
Een vierde reden, en een van de sterkste motieven om de eigen zorgen rondom antihypertensiva te negeren, was de vrees
spijt te zullen krijgen van een eventueel besluit om te stoppen.
Deelnemers waren zich ervan bewust dat hypertensie kan
leiden tot hart- en vaatziekten, en daarmee tot beperkingen,
verlies van onafhankelijkheid en verlies van sociale contacten.
Een besluit om te stoppen of de behandeling aan te passen
voelde als een verantwoordelijkheid die ze liever uit de weg
gingen.
Redenen om hypertensiebehandeling wel te bespreken
Een reden om de hypertensiebehandeling wél te bespreken was
de wens om af te bouwen. Deelnemers wilden hun medicatie
gebruik minimaliseren en vroegen zich af of het mogelijk
zou zijn minder medicatie te gebruiken na een periode van
adequaat gecontroleerde bloeddruk. Ze wilden uitvinden of de
bloeddruk opnieuw zou stijgen na het staken van de medicatie.
Een tweede reden was de wens dat de huisarts meer rekening
zou houden met de leeftijd en de situatie van de patiënt. Een
deelnemer maakte zich zorgen omdat de huisarts de streefwaarde voor zijn bloeddruk onvoldoende aanpaste aan zijn
leeftijd. Anderen meenden dat hoge stressniveaus in het verleden bijgedragen hadden aan hun hoge bloeddrukwaarden
en vroegen zich af of de antihypertensiva niet konden worden
afgebouwd omdat de stress inmiddels minder was geworden.
Een derde reden om de behandeling met antihypertensiva
aan te kaarten bij de huisarts waren bijwerkingen, waaronder
moeheid, wazigheid, duizeligheid, vaak plassen, misselijkheid
en verminderde inspanningstolerantie. Bij deelnemers die
deze bijwerkingen ondervonden, ontstond de wens de vooren nadelen van antihypertensiva opnieuw te evalueren, en
voor enkelen was het een reden het gesprek met hun huisarts
aan te gaan.
Een vierde reden was de wens tot transparantie: deelnemers
merkten dat hun huisarts soms onzeker was over de hypertensiebehandeling. Zij hadden graag gezien dat de huisarts deze
onzekerheid gedeeld had en meer ruimte had gemaakt om de
voor- en nadelen van de behandeling te bespreken.
Onzekerheid over de implicaties van potentiële keuzes
Onzekerheid over de implicaties van potentiële keuzes bleek
een overkoepelend thema. Deelnemers waren ambivalent over

WAT IS BEKEND?
■■ Over de optimale hypertensiebehandeling bij patiënten
ouder dan 70 jaar bestaat geen consensus.
■■ De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement
biedt ruimte om de voorkeuren en wensen van de patiënt
mee te wegen in de besluitvorming.
WAT IS NIEUW?
■■ Hypertensiebehandelingen worden veelal stilzwijgend
voortgezet omdat zowel de patiënt als de huisarts hun
zorgen en onzekerheden over de behandeling niet uiten.
■■ Ouderen willen vaak wel praten over afbouwen, aanpassen aan hun persoonlijke situatie of tegengaan van
bijwerkingen, maar ervaren drempels om dit bespreekbaar te maken.
■■ Huisartsen moeten dit stilzwijgen doorbreken om gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken.

het belang van hun soms tegengestelde zorgen en voorkeuren
over de hypertensiebehandeling.
BESCHOUWING
Het lijkt erop dat huisartsen en oudere patiënten een eenmaal
ingezette hypertensiebehandeling stilzwijgend voortzetten
zonder verder hun wensen en zorgen te bespreken. Uit eerder
onderzoek is bekend dat huisartsen het gevoel hebben dat ze
ouderen te weinig betrekken bij beslissingen over cardiovasculair risicomanagement.1,7,8 Als redenen noemden ze tijdgebrek,
geautomatiseerde herhaalrecepten, de vrees dat na het stoppen
met preventieve medicatie alsnog hart- en vaatziekten optreden en de vrees dat van een stopvoorstel het signaal uitgaat
dat de patiënt is opgegeven.7,9 Ons onderzoek voegt daaraan
toe dat ook ouderen zelf zich niet erg betrokken voelen bij
hun hypertensiebehandeling. Dit contrasteert met de wens
tot meer gezamenlijke besluitvorming bij zowel huisartsen als
patiënten.1,7,8
Sterke punten van ons onderzoek zijn dat de interviews
werden afgenomen bij de deelnemers thuis, onafhankelijk van
de huisarts. Dit gaf de deelnemers de mogelijkheid vrijuit te
spreken over hun ervaringen, wensen en zorgen. De onderzoekspopulatie was divers in termen van leeftijd, geslacht, comorbiditeit, opleidingsniveau en woonplaats. De deelnemers
waren grotendeels onafhankelijk op het gebied van algemene
dagelijkse levensverrichtingen en gebruikten meerdere medicijnen.
Een mogelijke beperking is dat slechts enkele deelnemers
substantiële bijwerkingen ondervonden. Het bleek moeilijk
mensen met bijwerkingen van antihypertensiva te includeren
omdat de meesten hun medicatie al lange tijd zonder problemen gebruikten, moeite hadden zich bijwerkingen te herinneren of terughoudend waren die bijwerkingen met hun huisarts
te bespreken.
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Volgende generaties ouderen zullen mogelijk minder ontzag
hebben voor de huisarts en zich vrijer voelen om hun wensen
en zorgen te uiten. Dat zal beslissingen rondom de behandeling van hypertensie echter niet minder complex maken: de
afwegingen zullen per individu blijven verschillen.
CONCLUSIE
Ouderen die langdurig antihypertensiva gebruiken, voelen
zich weinig betrokken bij deze behandeling. Ze hebben wel
degelijk onuitgesproken behoeften en voorkeuren, maar
vinden het moeilijk om daar bij de huisarts over te praten. De
meeste barrières voor gezamenlijke besluitvorming over dit
onderwerp hebben betrekking op de huisarts. Daarom adviseren wij huisartsen een proactievere houding aan te nemen.
Door het stilzwijgen te verbreken en oudere patiënten beter te
begeleiden in hun ambivalente gevoelens over een langdurige
behandeling met antihypertensiva kunnen zij gepersonaliseerde zorg bevorderen.  ■
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Nascholing

Primair hyperaldosteronisme
Sabine Käyser, Jaap Deinum

Primair hyperaldosteronisme (PHA) komt vaker voor dan
voorheen werd aangenomen, namelijk bij 5 tot 10% van de
mensen met hypertensie. Daarmee is PHA de meest voorkomende oorzaak van secundaire hypertensie. Bij PHA is
de aldosteronproductie ontregeld, wat leidt tot een blijvend
verhoogde bloeddruk en een sterk verhoogd cardiovasculair
risico. Hoe sporen we PHA op en wat kunnen we ertegen
doen?
Bij primair hyperaldosteronisme (PHA) is sprake van auto
nome aldosteronproductie door een of beide bijnieren. Het
mineralocorticoïd aldosteron grijpt aan op de mineralocorti
coïdreceptor in onder andere de nieren, waar het aldosteron
een belangrijke rol heeft bij de bloeddrukregulatie. Een over
maat aan aldosteron leidt tot hypertensie en een sterk ver

Het bovenste deel is de bijnier. Wanneer deze autonoom aldosteron produceert is er sprake van PHA.
Illustratie: Wikipedia

CASUS

Mevrouw Jansen, 52 jaar, bezoekt haar huisarts omdat ze zich niet fit
voelt. De huisarts meet een bloeddruk van 164/99 mmHg; een 24-uursbloeddrukmeting levert een waarde van 146/90 mmHg op. Laboratoriumonderzoek toont geen afwijkingen. Mevrouw rookt niet en heeft geen
bijkomende cardiovasculaire risicofactoren. Op basis van de SCORE-tabel valt zij in de categorie ‘laag tot matig verhoogd risico’. De huisarts
geeft leefstijladviezen. Zes maanden later is de bloeddruk nog te hoog:
158/98 mmHg. In overleg met de patiënte start de huisarts amlodipine
5 mg 1 dd. Na twee maanden is de bloeddruk 154/90 mmHg. Mevrouw
Jansen geeft toe dat ze haar medicatie wel eens vergeet. Ze belooft beterschap en wil gaan sporten. Ze wil het effect hiervan even afwachten.

hoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ), dat onafhankelijk
is van de hoogte van de bloeddruk. Een recente meta-analyse
vergelijkt het risico op cardiovasculaire complicaties bij pati
ënten met PHA met dat van patiënten met essentiële hyper
tensie, weergegeven in oddsratio’s (95%-betrouwbaarheids
interval): atriumfibrilleren 3,52 (2,06 tot 5,99), beroerte 2,58
(1,93 tot 3,45), coronairlijden 1,77 (1,10 tot 2,83), hartfalen
2,05 (1,11 tot 3,78) en linkerventrikelhypertrofie 2,29 (1,65 tot
3,17).1 Adequate behandeling van zowel de verhoogde bloed
druk als de overmaat aan aldosteron vermindert het risico op
HVZ en verbetert de kwaliteit van leven.2,3
Voorheen dacht men dat PHA zeldzaam was, maar inmid
dels weten we dat het voorkomt bij 5 tot 10% van de mensen
met hypertensie, met hogere prevalenties in de tweede lijn.4
Hiermee is PHA de meest voorkomende oorzaak van secun
daire hypertensie. Ook het klassieke concept dat patiënten
met PHA altijd een hypokaliëmie hebben blijkt achterhaald:
hypokaliëmie komt slechts voor bij ongeveer 30% van de
patiënten met PHA.5
Met deze nascholing willen we de bewustwording van het
vóórkomen van PHA in de eerste lijn vergroten, het herken
nen van de symptomen van PHA bevorderen en een leidraad
bieden voor wat te doen bij een vermoeden van PHA.
PATHOFYSIOLOGIE VAN PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME
De belangrijkste factoren die de aldosteronproductie in de
normale situatie bepalen zijn het renine-angiotensine-aldos
teronsysteem (RAAS), de kaliumconcentratie en – in mindere
mate – het adrenocorticotroop hormoon (ACTH). Bij een
lage bloeddoorstroming in de nier wordt de aanmaak van
renine gestimuleerd, wat uiteindelijk leidt tot de productie van
aldosteron in de bijnieren [figuur 1, linker kolom]. Aldos
teron werkt onder andere in de nieren (de distale tubulus en
verzamelbuis), waar het natrium vasthoudt. Door osmose
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bekend als de ziekte van Conn), en dubbelzijdige bijnierhyper
plasie, waarbij beide bijnieren te veel aldosteron produceren.
Dit verschil is van groot belang voor de behandeling: bij
eenzijdig PHA heeft operatief verwijderen van de bijnier
(adrenalectomie) de voorkeur, omdat dit in bijna alle gevallen
de overmatige aldosteronproductie normaliseert. Wanneer
beide bijnieren te veel aldosteron produceren is behandeling
met specifieke bloeddrukverlagende medicatie (mineralocor
ticoïdreceptorantagonisten) nodig, waardoor de effecten van
het teveel aan aldosteron worden tegengegaan. Dit resulteert
in een daling van de bloeddruk en normalisering van een
eventueel verlaagd kalium.

DE KERN
■■ Primair hyperaldosteronisme (PHA) is de meest voorkomende vorm van secundaire hypertensie (prevalentie
5-10% van alle patiënten met hypertensie).
■■ PHA kenmerkt zich door autonome aldosteronproductie
van een of beide bijnieren. Dit leidt tot hypertensie en
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarbij het
door PHA verhoogde risico op hart- en vaatziekten nog
bij het verhoogde cardiovasculaire risico door de hypertensie komt.
■■ Adequate behandeling van PHA richt zich zowel op het
normaliseren van de bloeddruk als op het tegengaan van
de schadelijke effecten van aldosteron.

DIAGNOSTIEK VAN PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME
Het diagnostisch onderzoek naar PHA omvat vier stappen:
1) overwegen van de diagnose, 2) screening, 3) bevestigen
(of uitsluiten) van de diagnose, en – bij bevestiging van de
diagnose – 4) subtypering (unilateraal of bilateraal). G
 ezien
de hoge prevalentie van PHA in de eerste lijn, dient de diag
nose PHA altijd overwogen te worden. Hiervoor worden de
aanbevelingen van de Endocrine Society gebruikt, waarbij
wordt nagegaan of er symptomen zijn die een verhoogd risico
op PHA geven [figuur 2].6 Afhankelijk hiervan overweegt u
om zelf wel of niet te screenen op PHA, of met een vasculair
internist overlegt. Bij screening op PHA wordt het aldoste
ron- en reninegehalte in het bloed bepaald. Kenmerkend voor
PHA zijn een verhoogd plasma-aldosteron en een zeer laag

volgt water het natrium, waardoor het intravasculaire volume
toeneemt en de bloeddruk stijgt. Bij patiënten met PHA rea
geert aldosteron niet langer op fysiologische signalen, zoals re
nine en kalium [figuur 1, rechter kolom]. De ongereguleerde
aldosteronproductie leidt tot een toename van natriumretentie
en kaliumexcretie, en een blijvend verhoogde bloeddruk. Dit
leidt tot remming van de renineproductie en soms tot een
verlaagd kaliumgehalte.
PHA kent twee subgroepen: eenzijdig PHA, dat meestal wordt
veroorzaakt door een unilateraal bijnieradenoom (ook wel

Figuur 1
Aanmaak van aldosteron bij gezonde personen en bij patiënten met primair hyperaldosteronisme
NORMALE SITUATIE

PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME
APA

DBH

Aldosteron ↑↑

Aldosteron ↑↑

Lever

Angiotensinogeen

Nier

Renine
Angiotensine I
Vaatwand

ACE
Angiotensine II

Vasoconstrictie

Kalium
ACTH

Bijnier

Aldosteron

Nier

Opname van natrium
Verlies van kalium

Te veel natriumopname
Te veel kaliumverlies
Hypertensie
Verlaagd renine

ACE: angiotensineconverterend enzym; ACTH: adrenocorticotroop hormoon (uit de hypofyse); APA: aldosteron producerend adenoom (= unilateraal primair
hyperaldosteronisme); DBH: dubbelzijdige bijnierhyperplasie (= bilateraal primair hyperaldosteronisme)
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Figuur 2
Stappenplan voor het opsporen van primair hyperaldosteronisme, met de aanbevelingen voor screening op primair hyperaldosteronisme
volgens de richtlijn van de Endocrine Society6




  
  


      
     
 
      
   
     
         
    
   
  
    
  
         

  
 
 
  


 




  



  
  


 

* Therapieresistente hypertensie: een blijvend verhoogde bloeddruk ondanks het gebruik van drie verschillende soorten bloeddrukverlagers in adequate
dosering, waaronder een diureticum
† Voor een betrouwbare interpretatie van de aldosteron-renineratio (ARR) wordt een ongestuwde bloedafname op aldosteron en renine vóór 10 uur in de
ochtend gedaan (ten minste 2 uur na het opstaan), nadat de patiënt ten minste 5 minuten heeft stilgezeten. Het kalium moet ten tijde van de ARR-bepaling normaal zijn en eventuele antihypertensiva zijn reeds (meerdere weken) gestopt.
ARR: aldosteron-renineratio; PHA: primair hyperaldosteronisme

renine, waardoor de aldosteron-renineratio (ARR) verhoogd
is. Het bloedonderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd als
patiënten geen antihypertensiva gebruiken, want antihypertensiva kunnen leiden tot fout-positieve (onder andere bètablokkers) of fout-negatieve resultaten (onder andere ACE-remmers). Dit betekent dat de antihypertensiva bij patiënten die
antihypertensiva gebruiken op zorgvuldige wijze moeten
worden afgebouwd en gestopt voor de ARR betrouwbaar
bepaald kan worden [schema].6 Daarnaast moet een eventuele hypokaliëmie vooraf gecorrigeerd worden, want een
hypokaliëmie remt de aldosteronproductie, ook bij PHA. Een
betrouwbare ARR-bepaling vereist een ongestuwde bloedafname vóór 10 uur in de ochtend, waarbij de patiënt eerst 5 tot
15 minuten stil moet zitten. Wanneer aan deze voorwaarden
is voldaan, is de ARR betrouwbaar te interpreteren [schema].
De Endocrine Society adviseert als afkapwaarde een ARR
> 90 (of > 0,09 wanneer aldosteron in nmol/l en renine in
mE/l zijn weergegeven).6 Een verhoogde ARR is verdacht

VERVOLG VAN DE CASUS

Zes maanden later is de bloeddruk van mevrouw Jansen vrijwel onveranderd: 156/92 mmHg. Haar huisarts voegt lisinopril 10 mg 1 dd toe.
Twee weken later is de bloeddruk gedaald tot 146/88 mmHg; de nierfunctie en het kalium zijn normaal. Vier maanden later blijkt de bloeddruk 154/92 mmHg, waarop haar huisarts besluit chloortalidon 12,5
mg 1 dd toe te voegen. Drie weken later blijkt het kalium 3,3 mmol/l.
Vanwege de aanhoudende hypertensie ondanks drie verschillende antihypertensiva én de hypokaliëmie tijdens gebruik van een diureticum,
denkt de huisarts aan PHA en besluit met de internist te overleggen.
Mevrouw krijgt een verwijzing en begint alvast met kaliumsuppletie. De
internist bouwt alle antihypertensiva af en zet aanvullende diagnostiek
in. Hierop wordt de diagnose PHA bevestigd.

voor PHA en reden voor vervolgonderzoek. Hiervoor is een
verwijzing naar de internist nodig, die een confirmatietest
zal uitvoeren. Een voorbeeld van zo’n test is de intraveneuze
zoutbelastingtest, waarbij de patiënt in 4 uur tijd per infuus 2
liter 0,9% NaCl krijgt toegediend. Onder normale omstandigheden daalt het renine en daarmee ook het aldosteron. In het
geval van autonome aldosteronproductie daalt het aldosteron
niet of onvoldoende, wat de diagnose PHA bevestigt. Hierna
volgt de subtypering.
SECUNDAIRE HYPERTENSIE IN DE NHG-STANDAARD CVRM
De herziene NHG-Standaard CVRM uit 2019 beperkt zich tot
de volgende opmerking over secundaire hypertensie: ‘Alvorens besloten wordt of behandeling aangewezen is dient men
zich af te vragen of er sprake is van een vorm van secundaire
hypertensie’.7 De standaard verwijst hiervoor naar de module
Diagnostiek secundaire hypertensie uit de richtlijn Hypertensie in de tweede en derde lijn. Het ‘zich afvragen’ betreft
de eerste van de vier stappen in de diagnostiek van PHA: de
mogelijkheid van PHA overwegen op basis van de huidige
kennis. Wanneer u de diagnose PHA verwerpt, zult u bij elk
vervolgconsult waarbij de bloeddruk onvoldoende gereguleerd is niet alleen de therapietrouw moeten bespreken, maar
ook de mogelijkheid van secundaire hypertensie moeten
heroverwegen. De prevalentie van PHA is namelijk hoger bij
patiënten met therapieresistente hypertensie.6 Daarbij komt
dat PHA zeer waarschijnlijk een geleidelijk in ernst toenemende hypertensie geeft.6,8 Een aanvankelijk goed gereguleerde bloeddruk die therapieresistent wordt, kan dus goed passen bij PHA. Hierbij geldt als definitie van therapieresistente
hypertensie een bloeddruk > 140/90 mmHg ondanks het
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Schema
Het bepalen van de aldosteron-renineratio in de eerste lijn
Voorwaarden om de aldosteron-renineratio betrouwbaar te kunnen bepalen zijn:
■■ Geen gebruik van antihypertensiva, waarbij de volgende periode in acht moet worden

genomen alvorens de aldosteron-renineratio te bepalen:
–– de patiënt moet vier weken gestopt zijn met (kaliumsparende) diuretica en aliskiren
–– de patiënt moet twee weken gestopt zijn met bètablokkers, ACE-remmers, angiotensinereceptorantagonisten, calciumantagonisten
■■ Medicatie die gebruikt kan worden als alternatieve antihypertensiva (zogenaamde
‘gedoogmedicatie’): diltiazem 200 mg 1 dd (tot maximaal 400 mg per dag) of verapamil
mga 120 mg 1 dd (tot maximaal 120 mg 2 dd) en doxazosine (maximaal 8 mg mga per
dag)
■■ Normokaliëmie ten tijde van de bloedafname (eventuele hypokaliëmie vooraf corrigeren
met kaliumchloride, startdosering bij een normale nierfunctie 16-20 mmol 3 dd)
■■ Ongestuwde bloedafname om 10 uur in de ochtend, aansluitend op 5-15 minuten zitten
Afbouwen van antihypertensiva behoort te gebeuren onder wekelijkse zorgvuldige controle
van de bloeddruk en het kaliumgehalte, waarna bijvoorbeeld de dosering antihypertensivum
gehalveerd kan worden (één medicament per keer).
ACE: angiotensineconverterend enzym; mga: met gereguleerde afgifte

gebruik van drie verschillende soorten bloeddrukverlagers
in een adequate dosering, inclusief een diureticum.9 Conform de oude standaard CVRM (2012) raadt ook de herziene
standaard aan om als vierde antihypertensief middel mineralocorticoïdreceptorantagonisten (MRA’s) te geven, bijvoorbeeld spironolacton. De nieuwe standaard suggereert MRA’s
ook als behandeloptie in specifieke situaties, bijvoorbeeld bij
hartfalen en atriumfibrilleren. Echter, omdat zowel hartfalen
als atriumfibrilleren bekende complicaties van PHA zijn,
moet ook dan de diagnose PHA worden overwogen.10,11 Dit
geldt des te meer bij een onbekende oorzaak voor hartfalen of
atriumfibrilleren in combinatie met hypertensie.1,12,13 Kortom,
hoewel de voordelen van vooral spironolacton in verschillende onderzoeken zijn aangetoond en het een aantrekkelijke
optie lijkt, maskeert het gebruik ervan de symptomen van
PHA en bemoeilijkt het de diagnostiek.14,15 Daarom verdient
het aanbeveling het pragmatisch toevoegen van spironolacton (als vierde middel) alleen in zeer specifieke gevallen
te overwegen, bijvoorbeeld wanneer een patiënt zeker geen
kandidaat is voor een adrenalectomie.
SCREENING OP PRIMAIR HYPERALDOSTERONISME
Uit recent Nederlands onderzoek waarbij alle patiënten met
nieuwe hypertensie zijn gescreend op PHA blijkt dat de prevalentie van PHA bij deze patiëntengroep 2,6% (95%-BI 1,4 tot
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4,9%) is.16 Dit betekent dat jaarlijks zo’n 1100 tot 3700 patiënten
in Nederland ten tijde van het stellen van de diagnose hypertensie reeds manifest PHA hebben. Momenteel wordt de diagnose
bij hen meestal gemist. Hoewel gegevens over de kosteneffectiviteit van screening in de eerste lijn ontbreken, is screening op
PHA bij patiënten met therapieresistente hypertensie kosteneffectief.17 Totdat meer duidelijkheid bestaat over dit kostenaspect,
kunt u de aanbevelingen van de Endocrine Society gebruiken
om patiënten met een verhoogd risico op PHA te screenen.
CONCLUSIE
Gezien de relatief hoge prevalentie van PHA, de sterk verhoogde kans op cardiovasculaire complicaties, de beschikbaarheid van een adequate behandeling én het feit dat hypertensie
voornamelijk in de eerste lijn wordt gediagnosticeerd, behoort
PHA bij elke patiënt met hypertensie overwogen te worden.
Het merendeel van de patiënten met PHA heeft een normaal
kalium. Specifieke symptomen ontbreken meestal, maar
therapieresistente hypertensie en HVZ op jonge leeftijd zijn
tekenen die kunnen wijzen op PHA. De aanbevelingen voor
screening op PHA uit de richtlijn van de Endocrine Society
kunnen gebruikt worden om patiënten met een verhoogd
risico op PHA op te sporen. ■
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Casuïstiek

Ecg-casus ‘Niet lekker’
Robert Willemsen, Karen Konings, Guusje Bertholet
CASUS

Lichamelijk onderzoek: bloeddruk 150/80 mmHg, pols 136/min,
saturatie 94%, temperatuur 37,1°C. Hart: normale tonen, geen souffle.
Longen: symmetrisch, vesiculair ademgeruis, geen percutoire demping.
Buik: geen afwijkingen bij auscultatie en palpatie. Enkels: geen oedeem,
kuiten: geen DVT-tekenen.
De huisarts denkt aan een hartritmestoornis, maar ook aan een long
embolie. Zij besluit een ecg te maken om bij een evidente hartritmestoornis gericht te kunnen handelen en bij afwezigheid daarvan te
verwijzen.

Illustratie: Guusje Bertholet

Patiënt: 23-jarige vrouw.
Voorgeschiedenis: blanco.
Medicatie: geen.
Anamnese: de patiënte meldt zich bij de huisarts. Ze heeft zes dagen
continu last van een snelle hartslag en kortademigheid met steken in
de linkerschouder en het borstbeen. Ze voelt zich daarbij niet goed. Ze
werkt bij een architectenbureau waar ze een ongebruikelijke spannende
werkweek (65 uur) heeft vanwege een deadline voor een project.

OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2
2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor?

➤ Het antwoord leest u op pagina 53 en op henw.org
(zoek op ‘ecg-casus’ en de titel ‘niet lekker’).
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Casuïstiek

Chondrodermatitis nodularis
chronica helicis: de kussenduivel
Pim Keurlings, Satish Lubeek

Chondrodermatitis nodularis chronica helicis (CNCH) is
een goedaardige, maar hinderlijke inflammatoire druk
nodulus, die zich vrijwel altijd op de oorschelp bevindt
waarop de patiënt ’s nachts het liefst ligt. De diagnose wordt
meestal klinisch gesteld bij mannen tussen de 45 en 75 jaar
op basis van de typische lokalisatie op de helix (of antihelix)
en de kenmerkende gevoeligheid bij aanraking. Behande
ling van CNCH vormt een uitdaging: niet alleen doordat
ze geregeld recidiveert, maar ook omdat de bewijsvoering
voor de verschillende behandelopties beperkt is.
CASUS

Een 72-jarige, vitale man heeft
sinds een jaar een bultje op zijn
linkeroorschelp, dat pijnlijk is bij
aanraken en wanneer hij in bed
op zijn oor ligt. Omdat hij het
liefst op de linkerzijde slaapt,
wordt zijn nachtrust hierdoor
flink belemmerd. De zwelling is
in de loop der tijd niet veranderd
of gegroeid. De huisarts ziet een
5 mm grote nodulus op de antihelix, die bij palpatie erg gevoelig
is [figuur] en stelt de diagnose
chondrodermatitis nodularis
chronica helicis (CNCH). Hij
vraagt zich af welke behandeling
het meest effectief is en of deze
ook bij de patiënt past.

De anatomische opbouw van de oorschelp is uniek in het
menselijk lichaam, omdat huid en kraakbeen zonder tussen
liggend vetweefsel direct aan elkaar grenzen. Wel bevindt zich
tussen huid en kraakbeen een vaatplexus.1 Deze anatomie
vormt de basis van de pathogenese van CNCH, een goedaardi
ge inflammatoire aandoening die zich vrijwel altijd op de oor
schelp bevindt waarop de patiënt ’s nachts het liefst ligt (dat is
overwegend rechts).1 De chronische druk van het hoofdkussen
op de oorschelp zou door de afwezigheid van beschermend
vetweefsel zorgen voor vaatbeschadiging en secundaire ische
mische verandering van het kraakbeen. Hierdoor ontstaat een
ontstekingsreactie, met na enkele maanden een veelal uiterst
pijnlijke knobbel.1,2 Overigens zijn bij CNCH ook andere
drukoorzaken dan nachtelijke druk beschreven, waaronder
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overmatig telefoneren.3 De helix, die normaliter de meeste
druk van de oorschelp opvangt, is beduidend frequenter aan
gedaan dan de antihelix. Mannen hebben vaker een CNCH
dan vrouwen. Aangezien de vaatplexus en het kraakbeen door
veroudering kwetsbaarder worden voor drukprikkels, zien we
CNCH vooral tussen de 45 en 75 jaar.1,2,4
DIAGNOSTIEK
Patiënten komen op het spreekuur vanwege pijn aan het aan
gedane oor, die de nachtrust vaak ernstig verstoort. Daarom
heet CNCH in de volksmond ook wel ‘kussenduivel’. Overdag
heeft de patiënt vaak geen klachten, tenzij de knobbel wordt
aangeraakt. Bij inspectie ziet de huisarts een doorgaans ronde
tot ovale nodulus van gemiddeld 4 tot 6 mm doorsnede, met
een centrale korst of indeuking en vaak een rand erytheem
rondom. Bij palpatie is een vaste en uiterst pijnlijke zwelling te
voelen, die verbonden is met het onderliggende kraakbeen.
CNCH is doorgaans een klinische diagnose, gebaseerd op
de typische lokalisatie en de kenmerkende gevoeligheid.1
Histopathologisch onderzoek is alleen aangewezen wan
neer er twijfel bestaat over de diagnose, waarbij de huisarts
ervoor kan kiezen zelf een 3 millimeter stansbiopt van huid
en kraakbeen af te nemen of (bij onvoldoende ervaring)
door te verwijzen. Veelvoorkomende alternatieve diagnoses
zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom/keratoacan
thoom, actinische keratose, verruca en zogeheten weathering
nodules (goedaardige noduli bij oudere patiënten die in hun
leven veel buiten zijn geweest). Bij deze diagnoses is vaak
sprake van voor CNCH atypische verschijnselen, met onder
andere groei of verandering van de laesie in de tijd, geen of
minder hevige pijn, en gemakkelijk bloeden of ulcereren.
Verder kunnen zeldzamere aandoeningen in de differentiële
diagnose staan, zoals amelanotisch melanoom en jichttofus
[tabel 1].1
BEHANDELING
CNCH is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening,
waarbij behandeling mogelijk, maar lang niet altijd effectief
is. Zeker op de lange termijn recidiveert CNCH vaak.1,2 Grote
gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken naar de
behandeling van CNCH ontbreken.1,2

CNCH is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening, waarbij behandeling lang niet altijd effectief is.

Niet-chirurgische behandeling
Vanwege de etiologische rol van chronische druk is drukvermindering een logisch aangrijpingspunt voor therapie. Er zijn
verschillende methoden voor nachtelijk gebruik, waaronder
een donut- of U-vormig (vliegtuig)kussen, likdoornpleisters
en schuimverbanden met een centrale uitsparing.6 Therapietrouw is hierbij belangrijk. Onafgebroken gebruik (iedere
nacht weer) is nodig voor een goed behandeleffect en vergt
veel discipline, temeer omdat soms nekklachten ontstaan en
omdat pleisters of schuimverbanden tijdens de nacht geregeld
van hun plek verschuiven.
Topicaal nitroglycerine bewerkstelligt vasodilatatie en grijpt
daarmee aan op de ischemiecomponent in de pathogenese van

Foto: iStock

CNCH. In Nederland kan hiervoor (offlabel) isosorbide
dinitraat vaselinecrème 1% worden gebruikt, dat is geregistreerd voor gebruik bij anale fissuren. Mogelijke bijwerkingen
zijn hoofdpijn en duizeligheid.
Tot slot zijn intradermale injecties met triamcinolonacetonide mogelijk, die de lokale ontstekingsreactie beïnvloeden,
bijvoorbeeld in de dosering 10 mg/ml (Kenacort-A ‘10’). De
vloeistof diffundeert vanzelf richting het kraakbeen, zeker als
de injectieplaats nadien even wordt gemasseerd.
Deze drie behandelregimes zijn bij ongeveer een derde tot de
helft van de patiënten succesvol [tabel 2], waarbij de follow-up
van de betreffende onderzoeken varieert van 5 tot 96 maanden.1,2,7 Er zijn aanwijzingen dat een gecombineerde behan-

Tabel 1
Differentiële diagnose van CNCH
Diagnose

Voorkomen5

Onderscheidende kenmerken ten opzichte van CNCH

CNCH
Basaalcelcarcinoom
Plaveiselcelcarcinoom
Keratoacanthoom
Actinische keratose
Verruca (vulgaris/seborrhoica)
‘Weathering nodules’
Amelanotisch melanoom
Jichttofus

Vaak
Vaak
Soms
Soms
Vaak
Vaak
Vaak
Zeldzaam
Zeldzaam

–
Groei/verandering, bloeden/ulcereren, niet of nauwelijks pijnlijk, glanzend aspect met vertakkende bloedvaatjes
Groei/verandering, bloeden/ulcereren, meer hyperkeratose
Snellere groei, grotere tumor, spontane genezing na enkele maanden
Meer hyperkeratose, multipele lokalisaties (ook elders dan oren), niet pijnlijk, geen induratie/los van kraakbeen
Wratachtig oppervlak, niet pijnlijk, geen induratie/los van kraakbeen
Multipele (bilaterale) lokalisaties, niet pijnlijk
Groei/verandering, bloeden/ulcereren, niet of nauwelijks pijnlijk
Multipele lokalisaties (ook vingers/tenen), niet pijnlijk
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Tabel 2
Chirurgische en niet-chirurgische behandelopties van CNCH
Behandeling

Genezing (%)

Follow-up (maanden)

Omvang cohort

Nadelen

Drukvermindering1,2

37%

44

135

Therapietrouw, nekpijn

Isosorbidedinitraat vaselinecrème 1%1,2

51%

5

53

Hoofdpijn, duizeligheid

Triamcinolonacetonide 10 mg/ml7

33%

96

60

Niet beschreven

Chirurgische excisie1,2

82%

52

774

deling (bijvoorbeeld drukvermindering in combinatie met
topicaal nitroglycerine) het succespercentage verhoogt.8
Behalve de drie genoemde behandelingen zijn nog enkele
andere niet-chirurgische behandelopties voorhanden, waaronder cryotherapie, diltiazemcrème, betamethasoncrème
en fotodynamische therapie.9-12 Hoewel in de literatuur zeer
beperkte tot geen enkele wetenschappelijke onderbouwing
voor deze behandelingen te vinden is, hebben wij in de
dagelijkse praktijk ervaren dat in het bijzonder cryotherapie
succesvol is.
Chirurgische behandeling
Chirurgische behandeling, waarbij de dermatoloog of (plastisch) chirurg de pijnlijke knobbel (deels) verwijdert, is in de
loop der jaren met verschillende technieken toegepast. Soms
volstaat het om alleen het meest pijnlijke deel van de CNCH
te biopteren of curetteren. Het nemen van een stansbiopt kan
daarmee dus zowel diagnostisch als therapeutisch zijn. Volledige chirurgische excisie kan grofweg worden onderverdeeld
in twee groepen: huid- en kraakbeenexcisie versus alleen
kraakbeenexcisie. Hoewel men tegenwoordig meestal kiest
voor geïsoleerde kraakbeenexcisie, waarbij de behandelaar
de huid omhoogklapt en later weer sluit, is nooit aangetoond dat dit daadwerkelijk effectiever is dan gecombineerde
huid- en kraakbeenexcisie. Chirurgische behandeling heeft
weliswaar een hoog succespercentage (ruim 80%) en leidt
meestal (zeker bij biopsie) tot fraaie genezing, maar gaat ook
gepaard met hoge kosten en potentiële chirurgische complicaties [tabel 2].1,2
Keuze van de behandeling
Hoewel chirurgische excisie van oudsher het meest is toegepast en onderzocht, en de hoogste effectiviteit lijkt te hebben,
zijn er dus ook minder ingrijpende behandelopties voorhanden. Bij de keuze van een behandeling is gedeelde besluitvorming van groot belang, waarbij de behandelaar en de patiënt
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Hematoom, infectie, huidallergie, littekenvorming,
kosten

samen effectiviteit en neveneffecten tegen elkaar afwegen. Het
is goed te verdedigen om in de huisartsenpraktijk een trapsgewijs behandelregime te hanteren, waarbij een niet-effectieve
conservatieve behandelpoging kan worden gevolgd door een
verwijzing voor chirurgie.1 ■

VERVOLG CASUS

Na uitleg over de diagnose bespreekt de huisarts de mogelijke behandelingen met de patiënt. Samen beslissen ze om een U-vormig kussen
te proberen, dat de patiënt nog in huis heeft van eerdere vliegreizen.
Ook schaft hij likdoornpleisters aan. De huisarts benadrukt het belang
van therapietrouw. De patiënt zal opnieuw contact opnemen als zijn
klachten met deze maatregelen onvoldoende verbeteren.
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Kennistoets

Primair hyperaldosteronisme

2. Uit een recente meta-analyse bleek
dat patiënten met PHA een verhoogd risico hebben op verschillende
cardiovasculaire complicaties, in
vergelijking met patiënten met essentiële hypertensie. Het risico op welke
aandoening is het sterkst verhoogd?
a. Atriumfibrilleren
b. Beroerte
c. Coronairlijden
d. Hartfalen
3. Bij PHA is het advies om de aldosteron- en reninespiegels te laten bepalen. Welke uitslag van de aldosteron-renine-ratio (ARR) past bij deze
diagnose?
a. Ratio verlaagd (aldosteron verlaagd, renine verhoogd)
b. Ratio onveranderd (aldosteron
verhoogd, renine verhoogd)
c. Ratio onveranderd (aldosteron
verlaagd, renine verlaagd)
d. Ratio verhoogd (aldosteron verhoogd, renine verlaagd)
4. De bloedafname voor bepaling van
de ARR dient ongestuwd plaats
te vinden, na vijf tot tien minuten
zitten. Welke condities zijn daarnaast
van belang?
a. Onder huidige antihypertensiva:
om 10.00 uur en om 16.00 uur
b. Onder huidige antihypertensiva:
vóór 10.00 uur

c. Zonder antihypertensiva: om 10.00
uur en om 16.00 uur
d. Zonder antihypertensiva: vóór
10.00 uur
5. De NHG-Standaard CVRM suggereert het voorschrijven van mineralocorticoïdenantagonisten (MRA’s),
zoals spironolacton, als vierde antihypertensief middel bij therapieresistente hypertensie of bij comorbiditeit
als atriumfibrilleren of hartfalen. Wat
noemen de auteurs hierbij als risico?
a. Gebruik van spironolacton is bij
PHA gecontra-indiceerd, vanwege
het risico op ernstige hyperkaliëmie.
b. Gebruik van spironolacton is bij
PHA gecontra-indiceerd, vanwege
het risico op acute nierinsufficiëntie.
c. Spironolacton kan symptomen
van PHA maskeren en diagnostiek
bemoeilijken.
6. De NHG-Standaard CVRM adviseert
om bij het vermoeden van wittejassenhypertensie laagdrempelig een
andere methode van bloeddruk meten
toe te passen, zoals een geprotocolleerde thuismeting, een 30-minutenmeting of een 24-uursmeting. Welke
waarde van de 24-uursmeting correspondeert met een spreekkamermeting
van 140 mmHg systolische druk?
a. 120 mmHg
b. 130 mmHg
c. 140 mmHg
d. 150 mmHg
7. Bij de heer Verschuren, 38 jaar, is
hypertensie vastgesteld. Zijn bloeddruk is bij herhaling 165/95 mmHg,
ondanks verbetering van zijn leefstijl.
Omdat er bij zijn vader en oudere
broer ook sprake was van hypertensie

< 40 jaar, heeft
de huisarts in
overleg de ARR
laten bepalen.
Deze is niet afwijkend: er is geen sprake
van primair hyperaldosteronisme. De
heer Verschuren heeft geen proteïnurie
of hypercholesterolemie. In overleg
met de huisarts besluit hij te gaan
starten met een antihypertensivum. Is
er in dit geval een voorkeur voor een
specifieke groep?
a. Ja, een ACE-remmer
b. Ja, een calciumantagonist
c. Ja, een diureticum
d. Nee, er is geen voorkeur
8. Mevrouw Schneider, 57 jaar, heeft hypertensie. Verder heeft ze een blanco
voorgeschiedenis. Ondanks gebruik
van hydrochloorthiazide en amlodipine blijft haar bloeddruk boven de
streefwaarde. Haar nierfunctie en kaliumgehalte zijn niet afwijkend. Welk
beleid is op dit moment aangewezen?
a. Bepalen van de ARR
b. Toevoegen van een ACE-remmer
c. Toevoegen van een bètablokker
d. Toevoegen van een spironolacton
De kennistoets is gemaakt door Anne
Klijnsma, huisarts en toetsredacteur. Over
vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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ANTWOORDEN
1b / 2a / 3d / 4d / 5c / 6b / 7d / 8b

1. Van patiënten met primair hyperaldosteronisme (PHA) is bekend dat
zij bij gelijke bloeddruk een hoger
cardiovasculair risico hebben dan
patiënten met essentiële hypertensie.
Welk effect heeft adequate behandeling op dit risico?
a. Het risico wordt lager.
b. Het risico blijft gelijk.
c. Het risico wordt hoger.
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Casuïstiek

Zwangerschap en waterpokken
Mariken Stegmann, Johan Post, Annemiek Zoet

Waterpokken tijdens de zwangerschap kunnen ernstige gevolgen hebben voor moeder en kind. Wanneer een zwangere
een risicocontact heeft gehad en niet zeker weet of ze eerder
waterpokken heeft doorgemaakt, is snel bloedonderzoek op
IgG-antistoffen voor varicella zoster van belang. Immuno
globuline is alleen geïndiceerd bij bewezen seronegativiteit
en als het risicocontact korter dan 96 uur geleden plaatsvond.

EEN 2-JARIGE MET BULTJES

Een 34-jarige vrouw, 36 weken zwanger (G2P1), belt op vrijdagavond
met de huisartsenpost omdat haar 2-jarige zoontje bultjes heeft; ze
denkt aan waterpokken. De dienstdoend huisarts schrijft haar varicella-zosterimmunoglobuline voor omdat mevrouw niet weet of ze eerder
waterpokken heeft doorgemaakt. Op maandag komt mevrouw bij de
assistente van haar eigen huisarts om de voorgeschreven medicatie te
laten toedienen. Met enige verbazing meldt ze dat deze medicatie haar
4.450 euro heeft gekost.
Na overleg met de (niet eerder geconsulteerde) gynaecoloog en het
laboratorium blijkt dat tijdens de eerste zwangerschap van mevrouw
al IgG-antistoffen voor varicella zoster aangetoond zijn. Om dit toe te
lichten nodigen we mevrouw uit op het spreekuur; ze neemt haar zoontje mee. Zijn bultjes zijn inmiddels vrijwel verdwenen; ze blijken niet te
passen bij waterpokken. Helaas kan de apotheek de immunoglobuline
niet terugnemen. De kosten worden betaald door de zorgverzekering,
de doktersdienst besluit het eigen risico te vergoeden.

EPIDEMIOLOGIE, VERSCHIJNSELEN EN BELOOP
Waterpokken worden veroorzaakt door het varicella-zostervirus. Dit zeer besmettelijke micro-organisme komt veel voor
in Nederland. Meer dan 95% van de kinderen die in Nederland opgroeien, heeft op 6-jarige leeftijd waterpokken gehad.1
Over het algemeen is het ziektebeloop mild. Het begint met
matige koorts en hangerigheid, na een of twee dagen ontstaan rode bultjes, op die bultjes ontstaan vervolgens blaasjes
en die drogen in tot korstjes.2-4 De hele ziekte-episode duurt
meestal ongeveer tien dagen. De ziekte is besmettelijk vanaf
twee dagen voordat de bultjes ontstaan totdat alle blaasjes een
korstje hebben.2 Slechts weinig patiënten gaan ermee naar de
huisarts.1,2,5 Bij een zeer klein aantal heeft de ziekte wel een
ernstig verloop, bijvoorbeeld doordat er als complicatie een
pneumonie optreedt.2,3 In Nederland komen per jaar ongeveer
265 patiënten met waterpokken in het ziekenhuis terecht.2 Dit
zijn voornamelijk kinderen onder de 4 jaar.5
WATERPOKKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
In een onderzoek uit 1998 bleek dat 2,5% van de zwangere
50

HUISARTS EN WETENSCHAP APRIL 2020

Nederlandse vrouwen zonder en 15% van de vrouwen met een
migratieachtergrond seronegatief was voor varicella zoster.6
Als vrouwen tijdens de zwangerschap waterpokken krijgen,
bijvoorbeeld via jonge kinderen in hun directe omgeving,
hebben ze kans op ernstige complicaties. Hoe verder de zwangerschap gevorderd is, hoe groter die kans wordt. De meest
voorkomende complicatie (5 tot 10%) is varicellapneumonie,
een ernstige longontsteking met een sterftekans tot wel 14%.7
Ook andere complicaties komen voor, zoals hepatitis, cerebellitis, pericarditis, myocarditis, encefalitis, nefritis en artritis,
maar deze zijn zeldzaam.7
Bij 8 tot 12% van de vrouwen die waterpokken krijgen tijdens
de zwangerschap infecteert het virus ook de foetus in de
baarmoeder.7 Bij een klein deel van deze ongeboren kinderen
leidt de infectie tot het congenitaal varicellasyndroom, dat
gekenmerkt wordt door oogafwijkingen, huiddefecten en hypoplastische ledematen, en soms afwijkingen van het centraal
zenuwstelsel. De kans op een congenitaal varicellasyndroom
is het grootst (2%) bij een infectie tussen de dertiende en de
twintigste zwangerschapsweek. Als de infectie plaatsvindt
vóór de dertiende zwangerschapsweek is die kans 0,4%, bij een
infectie na de 24e week is het congenitaal varicellasyndroom
niet beschreven.7
Als de moeder waterpokken heeft tussen vijf dagen vóór en
twee dagen ná de bevalling wordt de pasgeborene bijna altijd
geïnfecteerd. Zo’n perinatale varicella-infectie verloopt over
het algemeen ernstig doordat de moeder op het moment
van de geboorte wel het virus heeft overgedragen via het
navelstrengbloed, maar het kind nog geen antistoffen heeft
aangemaakt. De infectie kan onder andere leiden tot ernstige
pneumonie, gastro-enteritis, meningo-encefalitis en hepatitis.7
Serologisch onderzoek
Over het algemeen informeert de verloskundige of gynaecoloog bij het eerste bezoek of de zwangere immuun is voor varicella. Vrouwen die al eens een waterpokkeninfectie hebben
doorgemaakt, een waterpokkenvaccinatie hebben gehad of
binnen het gezin in contact zijn geweest met iemand met waterpokken, hebben immuniteit opgebouwd. Als de anamnese
negatief of onduidelijk is, beveelt het RIVM aan om in het eerste trimester te controleren of het bloed IgG-antistoffen voor
varicella zoster bevat. Bij dat bloedonderzoek blijkt 65 tot 90%
alsnog antistoffen tegen het virus te hebben.3 Als een vrouw
bij wie geen bloedonderzoek is uitgevoerd, en die dus mogelijk seronegatief is, later in de zwangerschap toch in contact
komt met waterpokken, kan de verloskundige of gynaecoloog

Als een zwangere zich meldt omdat zij in contact is geweest met iemand met waterpokken, is de eerste stap nagaan of zij eerder waterpokken heeft gehad.
Foto: Shutterstock

met spoed de serostatus laten bepalen.6,7 De IgG-antistoffen
kunnen meestal vlot bepaald worden in het reeds geprikte
’twaalfwekenbloed’, dat bij alle zwangeren in Nederland wordt
afgenomen.
Risicocontacten
Het RIVM geeft het volgende overzicht van reële blootstelling:7
■■ gezinscontact: in hetzelfde huishouden verkeren als een
persoon met waterpokken of gordelroos;
■■ gezichtscontact: contact hebben met een persoon met waterpokken op minder dan twee meter gedurende ten minste
vijf minuten;
■■ meer dan een uur in dezelfde ruimte verkeren als een persoon met waterpokken.
Varicella-zosterimmunoglobuline
Toediening van varicella-zosterimmunoglobuline kan ernstige
complicaties bij de zwangere voorkomen en er zijn aanwijzingen dat het mogelijk ook de kans op het congenitaal varicellasyndroom verkleint.6,7 Varicella-zosterimmunoglobuline
wordt uit menselijk plasma gemaakt en is kostbaar, bovendien
is het de laatste jaren in Nederland moeilijk leverbaar. Daarom
is zorgvuldig voorschrijven van extra belang.

Het RIVM raadt aan varicella-zosterimmunoglobuline toe
te dienen aan zwangeren die seronegatief zijn voor IgG-antistoffen tegen varicella zoster en die korter dan 96 uur geleden
een risicocontact hebben gehad. Indien het risicocontact
langer dan 96 uur geleden heeft plaatsgevonden of wanneer al
waterpokken zichtbaar zijn, wordt toediening van immunoglobuline ontraden.7

DE KERN
■■ Als vrouwen tijdens de zwangerschap waterpokken
krijgen, hebben ze kans op ernstige complicaties.
■■ Vrouwen die al eens een waterpokkeninfectie hebben
doorgemaakt, een waterpokkenvaccinatie hebben
gehad of eerder binnen het gezin in contact zijn
geweest met iemand met waterpokken, hebben immuniteit opgebouwd.
■■ Wanneer een zwangere niet zeker weet of ze immuun
is, is snel onderzoek van het ‘twaalfwekenbloed’ op
IgG-antistoffen voor varicella zoster van belang.
■■ Immunoglobuline is alleen geïndiceerd bij bewezen
seronegativiteit en als het risicocontact korter dan
96 uur geleden plaatsvond.
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Terug naar de casus
Als de moeder in onze casus inderdaad seronegatief geweest
zou zijn en het kind inderdaad waterpokken had gehad, zou
dit een indicatie geweest zijn voor immunoglobuline. In deze
casus zijn echter verschillende punten aan te wijzen die beter
hadden gekund.
■■ De arts is afgegaan op de mededeling van moeder, zonder
te verifiëren of het echt om waterpokken ging.
■■ De arts heeft geen uitslagen opgevraagd en ook geen serologisch onderzoek gedaan.
■■ De arts heeft het immunoglobuline niet onmiddellijk
toegediend. Dit had bij voorkeur in het weekend moeten
gebeuren, zo snel mogelijk na het stellen van de indicatie.
De kosten van de medicatie waren in onze casus extreem hoog
doordat op het moment van voorschrijven het gebruikelijke
product niet leverbaar was en men moest uitwijken naar een
geïmporteerd alternatief.
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Waterpokken tijdens de zwangerschap kunnen ernstige
gevolgen hebben voor moeder en kind. Als een zwangere
zich meldt omdat zij in contact is geweest met iemand met
waterpokken, is de eerste stap nagaan of zij eerder waterpokken heeft gehad. Als dit anamnestisch onduidelijk is, moet de
serostatus met spoed nabepaald worden via de gynaecoloog.
Varicella-zosterimmunoglobuline is alleen dan geïndiceerd

als de moeder bewezen seronegatief is en het risicocontact
minder dan 96 uur tevoren heeft plaatsgevonden. ■
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Stegmann ME, Post J, Zoet AM. Zwangerschap en waterpokken. Huisarts Wet 2020;63(4):50-2. DOI:10.1007/s12445-020-0547-3.
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Uw diagnose

Zwelling op voorhoofd na kopstoot bij voetballen
Een 36-jarige man komt naar de huisarts om een langzaam groeiende zwelling
op het voorhoofd te laten verwijderen. De zwelling is in een halfjaar langzaam
gegroeid, nadat deze na een kopstoot bij het voetballen was ontstaan. Het betreft
een solitaire, ronde, niet-pulserende, mobiele, huidkleurige, subcutane nodus van
2,5 cm in doorsnee. Bij een poging tot excideren ontstond er een pulserende bloe
ding die moeilijk te stelpen was. Wat is uw diagnose?
Traumatisch pseudoaneurysma
Epithelioid hemangioom (uitgaand van de a. temporalis superficialis)
Oud hematoom
Atheroomcyste

➤ Het antwoord leest u op pagina 56 en op www.henw.org (zoek op ‘uw diagnose’
en de titel ‘Zwelling op voorhoofd na kopstoot bij voetballen’).

Deze ‘uw diagnose’ is een voor H&W bewerkte versie van een eerder in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie gepubliceerd artikel:
Rijsman LH, Liebrechts-Akkerman G, Molen JC. Pulserende bloeding bij excisie
zwelling voorhoofd. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2018;28:36-7.
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Casuïstiek

Antwoord ecg-casus ‘Niet lekker
9. QT-tijd | Normaal.
10. Ritme | Sinusritme.
+. Conclusie | Sinustachycardie, onwelbevinden, dyspnoe en
thoracale pijn. Ecg met een neiging naar een verticale as,
vergroot linkeratrium, PTa-depressie en een ‘SI QIII-patroon’.
2. DIAGNOSE EN BELEID
Een ‘SI QIII-patroon’ kan passen bij longembolie. Dat geldt
ook voor het vergrote linkeratrium, al is er bij een grote
longembolie eerder een rechteratriumvergroting en een (incompleet) rechterbundeltakblok te verwachten door de acute
rechtsbelasting. De PTa-segmentdepressie is eerder een teken
van pericarditis. Al met al is het ecg niet conclusief.
Desondanks zijn kliniek en ecg voldoende reden voor nadere
analyse op de spoedeisende hulp. Een longembolie wordt
met een CT-scan uitgesloten. Een echocardiografie diezelfde
middag toont geen structurele hartafwijkingen, zoals cardiomyopathie. De patiënt blijft nog drie dagen ter analyse. Er
blijkt sprake van een forse hyperthyreoïdie. Na behandeling
normaliseert uiteindelijk het ecg. Deze casus toont dat een ecg
lang niet altijd een specifieke diagnose oplevert, maar wel kan
helpen bij het triëren. Vooral als er in deze casus een duidelijke ritmestoornis was gevonden waren de klachten te verklaren
geweest. Nu was dat niet het geval en was er alle reden voor
nadere spoedanalyse. ■

Illustratie: Guusje Bertholet

1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | met 102/min is de frequentie
wat gedaald ten opzichte van de frequentie bij lichamelijk
onderzoek. Regelmatig.
2. As | Sterkst positieve afleiding is afleiding II (past bij een
as van +60 graden), meest iso-elektrisch zijn afleiding I
(past bij een as van +90 graden) en avL (past bij een as van
+60 graden). De as wijst dus naar linksonder, neigend naar
verticaal. Dit is normaal.
3. P-top | Opvallend negatief in V1. Het negatieve deel in V1
mag maximaal een mm breed en een mm diep zijn en is
hier dus sterk negatief, wijzend op linkeratriumdilatatie.
4. PQ-tijd | Normaal. Opvallend: het segment tussen P-top en
QRS-complex (het PTa-segment) in vrijwel alle afleidingen
(best te zien in avF) ligt ónder de iso-elektrische lijn; dit
heet PTa-depressie.
5. Q | Vrij diepe Q in III, ook behoorlijke Q in avF, V5 en
V6. Hoewel de Q telkens kleiner is dan eenderde van de
erop volgende R (dus nog binnen normale grenzen), is een
dergelijke Q voor een jonge vrouw toch opvallend.
6. QRS | Smal, normale R-progressie voorwand, normale
voltages. De verhouding tussen Q en S in de extremiteitsafleidingen is wel ongewoon. Dit kan worden beschreven als
een ‘SI QIII-patroon’.
7. ST-segment | Normaal.
8. T-top | Normaal.
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NHG richtlijn

Behalen streefwaarden bij CVRM is geen verplichting
Tjerk Wiersma

Aan de samenvatting van de herziene NHG-Standaard en
multidisciplinaire richtlijn CVRM is een passage toegevoegd
over het omgaan met streefwaarden. Dit naar aanleiding
van het vorig jaar ontstane tumult over de streefwaarde
van 1,8 mmol/l voor LDL-cholesterol. De passage benadrukt
dat het bij CVRM gaat om maatwerk en niet om het slaafs
volgen van protocollen waarop men kan worden afgerekend.
Vorig jaar verscheen een nieuwe versie van de NHG-Standaard, tevens multidisciplinaire richtlijn, CVRM. Een in het
oog springende wijziging betrof de introductie van de streefwaarde van 1,8 mmol/l voor het LDL-cholesterol bij mensen
onder de 70 jaar die bekend zijn met een hart- of vaatziekte.
Die leverde veel kritiek op, die onder andere terug te vinden is
in het septembernummer van H&W.1 Zo zou de streefwaarde
onhaalbaar zijn, tenzij er wordt overgegaan tot grootschalige
inzet van dure PCSK9-remmers. Ook zou het behalen van de
streefwaarde gepaard gaan met onacceptabel veel bijwerkingen. In hetzelfde nummer van H&W verscheen een reactie
van de werkgroep CVRM, waarin zij ingaat op deze kritiek.
DWINGENDER KARAKTER DOOR BEKNOPTHEID
In veel van de reacties lijkt men impliciet aan te nemen dat een
streefwaarde een waarde is die koste wat kost gerealiseerd moet
worden. Dit wordt in de hand gewerkt doordat streefwaarden
vaak puntsgewijs en beknopt worden weergegeven in aanbevelingen, samenvattingen, tabellen en stappenplannen in formularia. Daarin is weinig ruimte voor nuance, wat wel het geval is
in de volledige richtlijntekst en bijbehorende noten, waarin alle
overwegingen in extenso beschreven staan. Uit de volledige
richtlijntekst blijkt dat er veel ruimte is voor persoonsgerichte
zorg en individuele aanpassing van het beleid. Ook blijkt dat
een streefwaarde een ideale waarde betreft, die in samenspraak
met de patiënt kan worden benaderd en bijgesteld. Dit is
afhankelijk van diens motivatie, comorbiditeit en bijbehorende
comedicatie zonder dat er hinderlijke bijwerkingen ontstaan.

In meta-regressieanalyses van trials met cholesterolverlagende middelen wordt berekend dat de kans op majeure
cardiovasculaire events ongeveer 23% afneemt per mmol/l
LDL-cholesteroldaling.1 Dit betekent dat de verlaging van de
streefwaarde van 2,5 mmol/l naar 1,8 mmol/l leidt tot zo’n
15% extra relatieve risicoreductie. De absolute risicoreductie is afhankelijk van het uitgangsrisico van de patiënt en is
bijvoorbeeld bij iemand met een tienjaarsrisico van 20% zo’n
3%. Dat betekent dat er circa 30 mensen gedurende 10 jaar
intensiever behandeld moeten worden om één geval van cardiovasculaire ziekte of sterfte te voorkomen.
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STUREND MAAR NIET BINDEND
De richtlijntekst beschrijft expliciet dat de risicocategorieën
(zeer hoog, hoog en laag tot matig verhoogd risico) sturend
maar niet bindend zijn voor het verdere beleid zoals het voorschrijven van medicatie. In algemene zin is bij een zeer hoog
risico volgens de tekst medicatie meestal aangewezen en bij
een hoog risico kan medicatie worden overwogen. Daarnaast
benadrukt de richtlijn op diverse plaatsen dat van geval tot
geval een afweging moet worden gemaakt, waarbij het vermijden van polyfarmacie en de wens van de patiënt belangrijke
componenten zijn. Het gaat immers op preventieve medicatie,
waarbij de kans dat de patiënt er baat bij heeft betrekkelijk
gering is (zie [kader]).
INLEIDENDE PASSAGE TOEGEVOEGD
Om verdere verwarring over het gewicht van streefwaarden
te voorkomen is aan de samenvatting van de richtlijntekst de
volgende inleidende passage toegevoegd. Ook de tekst over
de inzet van cholesterolverlagende middelen in de Praktische
handleiding CVRM is in overeenkomstige zin aangepast.
Bedenk dat het behalen van de streefwaarden voor LDL-cholesterol en systolische bloeddruk vaak aanzienlijke inspanning
vergt van patiënt en behandelaar en dat er kans is dat ze alleen
gerealiseerd kunnen worden met hinderlijke bijwerkingen.
Omdat het gaat om preventieve behandelingen waarbij de winst
voor de individuele patiënt onzeker is, heeft het in voorkomende gevallen de voorkeur een hogere LDL-cholesterolwaarde
of bloeddrukwaarde te accepteren. Het behalen van de streefwaarden is met andere woorden geen must. Streefwaarden zijn
bedoeld als waarden die men zo goed mogelijk kan trachten te
benaderen door stapsgewijze ophoging van medicatie, waarbij
afhankelijk van de mate waarin die verdragen wordt, vaak pas
gaandeweg samen met de patiënt het therapiedoel kan worden
vastgesteld. ■
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NHG richtlijn

Herziene NHG-Standaard Dementie
Marjolein Dieleman-Bij de Vaate, Gerda van der Weele, Annemiek Schep-Akkerman

De NHG-Standaard Dementie is herzien, maar de aanbevelingen zijn niet wezenlijk gewijzigd. Wel is er meer aandacht voor probleemgedrag bij dementie, laaggeletterden
en niet-westerse migranten. Onveranderd geldt dat de
huisarts bij signalen van dementie kan besluiten dementiediagnostiek op te starten, in overleg met de patiënt en zijn
naasten. De NHG-Standaard blijft terughoudend over aanvullend onderzoek (alleen op indicatie) en medicamenteuze
behandeling wordt niet aanbevolen. Indien het niet mogelijk
is om de MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege een
taalprobleem, kan de huisarts overwegen de RUDAS af te
nemen.
De diagnostiek bij dementie bestaat uit drie stappen.
1. Signalering. Veelvoorkomende signalen van dementie zijn
geheugenklachten, onaangepast gedrag en stoornissen in
uitvoerende functies. Let ook op minder specifieke signalen, zoals loopstoornissen en verwardheid, en op signalen
uit de omgeving.
2. Diagnostiek. Bespreek bij signalen van dementie samen met
de patiënt en zijn mantelzorger de voor- en nadelen van
het opstarten van dementiediagnostiek. Indien diagnostiek
wordt gestart, volgen anamnese én heteroanamnese, lichamelijk onderzoek en afname van de MMSE (mini-mental state examination) en kloktekentest. Indien het niet
mogelijk is om deze testen af te nemen vanwege laaggeletterdheid of een niet-westerse achtergrond, overweeg dan de
RUDAS af te nemen. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor deze groep.
3. Inventarisatie van de zorgbehoefte. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de belasting van de mantelzorger. Door te
vragen naar de volhoudtijd kan op een snelle manier een
inschatting worden gemaakt van de belasting voor de mantelzorger: ‘Als de mantelzorg blijft zoals die nu is, hoelang
kunt u de zorg dan nog aan?’
Stel de diagnose dementie als wordt voldaan aan de criteria
die genoemd worden in de NHG-Standaard. Twijfel aan deze
diagnose of aanwijzingen voor dementie anders dan de ziekte
van Alzheimer of vasculaire dementie kunnen redenen zijn
voor verwijzing naar de tweede lijn.

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard Dementie op https://richtlijnen.nhg.org.

NA DE DIAGNOSE
Adequate zorg voor een thuiswonende patiënt met dementie
vergt samenwerking in een team. We adviseren casemanage
ment aan te bieden in de vorm zoals deze regionaal beschikbaar is. Het is belangrijk de patiënt en zijn naasten uitleg te
geven over dementie, maar ook over bijvoorbeeld de rijgeschiktheid en het vastleggen van behandelwensen voor de
toekomst.
Medicamenteuze behandeling van dementie met acetylcholinesteraseremmers of memantine wordt afgeraden, omdat deze
middelen niet of weinig effectief zijn, maar wel bijwerkingen
geven. Niet-medicamenteuze interventies, zoals muziek- en
ergotherapie, kunnen worden toegepast als deze aansluiten bij
de behoefte en interesse van de patiënt.
Het opstellen van een individueel zorgplan kan helpen om
de doelen, behoeften en wensen van de patiënt met dementie
kenbaar te maken en de zorg door alle verschillende betrokken hulpverleners daarop af te stemmen.
PROBLEEMGEDRAG
Probleemgedrag bij dementie wordt gedefinieerd als alle
gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de
persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. Er worden vijf hoofdvormen onderscheiden: psychotisch, depressief, angstig, geagiteerd en apathisch gedrag. Voor
de aanpak van probleemgedrag adviseren we (in overeenstemming met de Verenso-richtlijn Probleemgedrag bij mensen
met dementie) een methodische aanpak, die zes fases onderscheidt. De eerste drie fases betreffen de probleemanalyse, de
volgende drie de behandeling. Omdat het soms ingewikkeld is
de hoofdvormen te onderscheiden en de juiste behandeling in
te zetten, adviseren we laagdrempelig een specialist ouderengeneeskunde of ouderenpsychiater in te schakelen. ■

Dieleman-Bij de Vaate AJM, Van der Weele GM, Schep-Akkerman A.
Herziene NHG-Standaard Dementie: diagnostiek en behandeling. Huisarts Wet 2020;63(4):55.DOI:10.1007/s12445-020-0557-1.
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en
wetenschap: Dieleman-Bij de Vaate AJM, wetenschappelijk medewerker: m.dieleman@nhg.org; Van der Weele GM, senior wetenschappelijk
medewerker; Schep-Akkerman A, wetenschappelijk medewerker.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
De NHG-werkgroep Dementie bestond uit: Dieleman-Bij de Vaate AJM,
Eizenga WH, Lunter PGM, Moll van Charante EP, Perry M, Schep-Akkerman A, Smit BSJ, Starmans R, Verlaan-Snieders MNE, Van der Weele
GM.
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Nieuw onderzoek naar integrale CVRM-app
Kim van Wijck, Steven van de Vijver

Zelfmonitoring van de bloeddruk geeft een betere risicoschatting van hart- en vaatziekten (HVZ) en draagt bij aan
bloeddrukverlaging. Hoe kan de huisarts deze zelfmonitoring sturen en begeleiden? Een nieuwe zelflerende app moet
dit vergemakkelijken.
Thuismeting van de bloeddruk geeft een accuratere risicoschatting en diagnose van hypertensie dan spreekkamermetingen.1 Bovendien geeft zelfmonitoring lagere bloeddrukken dan
titratie van antihypertensiva op basis van spreekkamermetingen.2 Een zelflerende app zou patiënten en huisartsenpraktijken kunnen ondersteunen bij deze zelfmonitoring.
De zelflerende app van het DhoTS-consortium (Digital Health
from Techology to Services) biedt zelfmonitoring van de bloeddruk. Aanvullend kan de app, op basis van de thuismetingen
en patiëntkenmerken, een risicoschatting met bijpassend
behandeladvies genereren, gebaseerd op de NHG-Standaard
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).3 De huisarts of
praktijkondersteuner kan het behandeladvies overnemen of
ervan afwijken. Besluit plus motivatie worden in de app gezet
zodat het systeem kan leren van de besluitvorming.
In de eerste fase van dit onderzoek zijn de verschillende functies van de app geïntegreerd en is de app gekoppeld aan het
HIS in negen huisartsenpraktijken. Op basis van feedback van
huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten wordt de app
geoptimaliseerd en de toegevoegde waarde geëvalueerd. In de

tweede fase worden 150 patiënten met verhoogd risico op HVZ
geïncludeerd die met de app hun bloeddruk reguleren onder
begeleiding van huisarts of praktijkondersteuner. De werving
start voorjaar 2020. Tevens wordt een referentiegroep van 150
gematchte patiënten uit een zorggroep (ROHA) geïncludeerd,
die reguliere bloeddrukregulatie volgens de NHG-Standaard
CVRM ontvangen zonder tussenkomst van de app. Primaire
uitkomstmaat is de systolische bloeddruk gemeten in de spreekkamer na twaalf maanden follow-up; secundaire uitkomsten
zijn de bloeddrukthuismetingen, adverse events (cardiovasculaire events, bijwerkingen, angst), medicatie en kwaliteit van
leven. Daarnaast wordt een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd en wordt er gekeken naar tevredenheid bij patiënten en
behandelaars. De eerste resultaten van het door het Regionaal
Fonds voor Europese Ontwikkelingen en Gemeente Amsterdam gesubsidieerde onderzoek worden verwacht in 2021. ■
LITERATUUR
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Oplossing Uw diagnose
‘Zwelling op voorhoofd na kopstoot bij voetballen’
VERVOLG CASUS VAN PAGINA 52
Na drie kwartier vrij prepareren van de zwelling en onderbinden van de gevonden arterie met hulp van een collega-huisarts, lukte het de bloeding te stelpen. Bij histopathologisch
onderzoek van het excisiepreparaat bleek dat het ging om een
epithelioid hemangioom.
Een epithelioid hemangioom is een benigne tumor die in circa
60% van de gevallen dicht bij een middelgrote arterie of vene
ontstaat, meestal als reactie na een trauma. Door trauma aan
het voorhoofd ontstaat relatief vaker een epithelioid hemangioom, aangezien hier weinig beschermend weefsel aanwezig is.
Omdat excisie kan leiden tot een hevige bloeding, zoals in
deze casus, is het verstandig om bij twijfel een echo-Doppler
of duplexonderzoek te laten doen.
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In de differentiaaldiagnose wordt ook een traumatisch pseudoaneurysma genoemd. Dit is een intravasculaire bloedcollectie die zich vormt na een breuk in de vaatwand. Net zoals
in deze casus ontstaat een pseudoaneurysma vaker op het
voorhoofd, omdat er weinig beschermend weefsel rondom
de a. temporalis superficialis aanwezig is. In deze casus is een
pseudoaneurysma minder waarschijnlijk, omdat dit meestal
zichtbaar is als een pulserende zwelling. Met een kleurendoppler kan het onderscheid worden gemaakt.
In deze casus is een atheroomcyste (een talgkliercyste die
veroorzaakt wordt door verstopping van de afvoergang door
witgele talgresten) minder waarschijnlijk, omdat deze immobiel is ten opzichte van de huid en er vaak een centrale
follikelopening zichtbaar is. ■

Nieuws

Bekkenbodemapp
De bekkenbodemapp biedt informatie over en ondersteu
ning bij bekkenbodemoefeningen. De app is gemaakt door
het ProFundum instituut, met financiële ondersteuning van
een groep bekkenfysiotherapeuten, sponsoren en de app
bouwer (4net).
Het menu is overzichtelijk, maar (te) uitgebreid. Sommige
zaken kunnen weg, bijvoorbeeld de sectie nieuws met twee
verouderde items en de agenda met activiteiten uit 2016. De
blog is goed gevuld met persoonlijke en informatieve stukjes
geschreven door Marijke Slieker, oprichtster van Profundum
en gepromoveerd bekkenfysiotherapeut.
De items ‘Bekkenbodem’ en ‘Oefenaudio’ vormen de kern met
goede, eenvoudige informatie over de werking van de bekkenbodem en klachten zoals urine- en ontlatingsverlies. En
natuurlijk de bekkenfysio-oefeningen met zowel uitleg in tekst
als in heldere audio-fragmenten, die in lijn zijn met oefeningen op Thuisarts.nl. In een stappenplan wordt uitgelegd hoe je
kunt ontdekken of je moet oefenen met versterken of juist met
ontspannen van de bekkenbodem. Een sterk punt is dat de
bekkenfysiotherapeut die behandelt, oefeningen op maat kan
klaarzetten voor de patiënt.

NIET-HELPEN VOOR HULPVERLENERS
Wijnberg J | Niet-helpen voor hulpverleners – Waarom het leven al
therapeutisch genoeg is | Schiedam: Uitgeverij Scriptum, 2019 |
160 pagina’s | prijs: € 16,99 | ISBN 9789463191876

Jeffrey Wijnberg, ruim
veertig jaar als psycho
therapeut werkzaam, laat
zien hoe een door hem
ontwikkelde vorm van
ggz-hulpverlening ook in
de huisartsenpraktijk van
pas kan komen. Uitgangs
punt: het leven zelf is al
therapeutisch genoeg dus
moet een hulpverlener
zich zo snel mogelijk over
bodig maken.
Niet-hulpverlenen voor
hulpverleners als een
provocatieve vorm van
ggz-hulpverlening. In dit lezenswaardige en humoristische
boek zien we dat we als huisartsen slechts een kleine schakel
kunnen zijn in de oplossing van psychische problemen van

Verder biedt de app specifieke informatie voor vrouwen,
zwangeren, mensen met bekkenpijn en voor mannen. ‘Bekkenfysio in de regio’ laat alle bekkenbodemfysiotherapeuten
per provincie zien, maar dit lijkt helaas niet helemaal compleet. Wij missen hier een kaart om makkelijker te zoeken.
Hetzelfde geldt voor de adressenlijst met zwangerfit-therapeuten. Tenslotte is er nog een verzamelhoofdstuk met wat
plaatjes en video’s, alsmede een overzicht van de sponsoren en
een contactpagina.
Wij vinden de bekkenbodemapp qua informatie en oefeningenaanbod een absolute aanrader. Mensen met bekkenbodemproblemen kunnen hiermee zelf aan de slag. De app biedt veel
nuttige informatie maar kan op een aantal punten verbeterd
worden. ■
Annet Sollie, Bart Timmers, met dank aan Chantal Panman
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onze ggz-patiënten. En vooral ook dat we daar tevreden mee
moeten zijn. Relativeren van problemen is voor ons en voor
onze patiënt vaak de eerste en belangrijkste stap in de therapie. Daarbij reikt dit boek vele (niet-)strategieën aan om dat te
bereiken, zoals oplossingen weigeren, dommetje spelen of specifieke interventies als zijpaden bewandelen of uit de inhoud
blijven. Iedere strategie wordt aan de hand van een herkenbare
casus behandeld.
Het boek laat zien dat we ons minder moeten uitsloven, bij
voorkeur niet het voortouw moeten nemen en dat we daarmee
ook voorkomen dat we zelf burn-out raken. Daar hebben onze
andere patiënten niets aan, maar ook onze ggz-patiënten niet.
Humor en plezier in je werk zijn de logische gevolgen van
deze niet-hulpverlenenaanpak. Mogelijk geldt deze aanpak
niet alleen voor ggz-patiënten. In de actuele discussie over de
nadruk op leefstijladviezen bij patiënten met chronische ziekten zouden we hier veel van kunnen leren. Het idee dat deze
patiënten hun eigenwijsheid, tegendraadsheid en weerstanden
tegen verandering opgeven door een vaag, door zorgverzekeraars ondersteund programma, getuigt van een kinderlijk
optimistisch mensbeeld.
Dit boek maakt onze ggz-hulpverlening in ieder geval leuker. ■
Wim Verstappen
WAARDERING:

∫∫∫∫∫
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Dokter Media (doktermedia.nl) is opgericht door Lester du Perron
(links) en Tijs Stehmann (rechts). Du Perron is huisarts en werkt
momenteel als arts in opleiding tot ziekenhuisarts in Amsterdam
UMC locatie VUmc. Stehmann behaalde eerst masters in wiskunde en marketing. Hij werkt nu als arts in opleiding tot kinderarts in
het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC locatie AMC.

Dokter Media biedt nuance bij
medisch nieuws in de publieke
media
Frank van Wijck

Een bloedtest kan in een heel vroeg stadium borstkanker ontdekken? Een typisch voorbeeld van een medisch
nieuwsbericht dat wel wat nuancering kan gebruiken,
om te voorkomen dat de wachtkamer van de huisarts de
volgende ochtend vol zit met vrouwen die zo snel mogelijk voor die test in aanmerking willen komen. Dokter
Media duikt in de bron van zo’n bericht en duidt het in
begrijpelijke taal.
De kop in de Volkskrant sprak boekdelen: ‘Medisch
nieuws geeft patiënt vaak valse hoop’. Het was de conclusie
uit een enquête uit 2014 van het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde over medische berichtgeving in de
60
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publieke media. Het sloot precies aan bij een regelmatig
gespreksonderwerp van twee vrienden, beide medisch
studenten. “Er was een gat in de informatievoorziening,
vonden wij”, zegt Lester du Perron. “Dat wordt veroorzaakt door de vertaling die in de publieke media wordt
gemaakt van medisch-wetenschappelijk nieuws. In die
vertaling gaat de nuance verloren en dan kan een valse
verwachting ontstaan bij de patiënt.”
Du Perron en Tijs Stehmann vonden dat er een medium
moest zijn dat het nieuws op zo’n manier brengt dat het
voor artsen én patiënten meerwaarde heeft. Het eerste
idee was: dat moeten medisch specialisten schrijven.
“De medisch specialisten die we kenden vonden dat

Interview
een prachtig idee, maar zeiden dat ze van hun vakgroep niet
zomaar als individuen iets op internet mochten zetten”, vertelt
Stehmann. “En de vakgroepen zeiden dat het niet mocht van
de communicatiebureaus van hun ziekenhuizen. Dan maar
naar de beroepsverenigingen, was onze volgende gedachte.
Maar op een gegeven moment merkten we dat we al een jaar
verder waren. Toen keken we elkaar aan en zeiden we: laten
we het gewoon zelf gaan doen.”
Vast patroon
Du Perron en Stehmann volgden de medische nieuwsberichten in de publieke media en gingen er – onder de naam
Dokter Media – duiding en nuance aan bieden. Altijd volgens
een vast patroon: wat vertelt het bericht, wat is de bron, is het
echt nieuws, en wat kunnen patiënten er concreet mee. “We
pakken op wat we aan kunnen en wat nuancering behoeft
die relevant is voor een grote groep huisartsen en patiënten”,
vertelt Du Perron. “Neem het bericht over een bloedtest die
borstkanker kan opsporen vijf jaar voordat de eerste knobbel
voelbaar is. Daar komen veel vragen over. Het bericht ging
uiteindelijk over onderzoek dat mogelijk in de toekomst tot dit
resultaat leidt.” Een ander voorbeeld is het bericht dat zeelucht
goed zou zijn tegen longkanker. Stehmann: “De achtergrond
hierbij is dat longcellen op een petrischaaltje in contact werd
gebracht met zeespray om het effect op celdeling te zien. De
vertaling naar de praktijk is twintig stappen verder, de onderzoekers hebben die nog lang niet gemaakt.”
“Het is zeker niet onze bedoeling de media aan te vallen”,
stelt Stehmann. “Soms komen we dingen tegen die echt niet
kloppen, maar veel vaker is het probleem dat de nuance ontbreekt en dat lezers dus niet goed kunnen inschatten hoe ze
het nieuws moeten duiden. Met enige regelmaat blijkt ook het
persbericht van een academisch centrum de bron van onduidelijkheid, zoals het persbericht dat stelde dat een portie vis
eten per week de kans op dementie verkleint. Het onderzoek
was veel genuanceerder en ging bovendien alleen over patiënten met een bepaalde genetische afwijking.”
Als iets teruggrijpt op eerder nieuws, dan plaatst Dokter Media het in dat kader. Het bericht dat de genezing van multiple
sclerose weer een stap dichterbij was bijvoorbeeld. Du Perron:
“Er was feitelijk geen nieuws te melden, maar het werd gepubliceerd in de week voordat de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds startte.” Heel bekend is het voorbeeld van de arts
die bij Pauw stelde dat mannen zich moeten laten screenen op
prostaatkanker. Stehmann: “Een huisarts in opleiding berichtte ons hierover en wilde er zelf over schrijven. Dat gebeurt inmiddels vaker en betekent dat wij onze berichtgeving kunnen
uitbreiden.”

niet. Ons uitgangpunt is: wat kan de patiënt ermee?”
Wat Dokter Media ook niet biedt, is informatie over een
ziekte of over de beste behandeling daarvoor. “We verwijzen
zoveel mogelijk naar Thuisarts.nl of naar de informatie die de
NHG-Standaarden bieden”, zegt Du Perron. “Bij onze berichtgeving over die uitzending van Pauw bijvoorbeeld verwezen
we naar de keuzehulp voor prostaatkankerzorg die Thuisarts.
nl biedt. Wat ons betreft zijn we zeker geen concurrenten. Wij
doen juist wat sites als Thuisarts.nl niet doet, namelijk inspelen op de actualiteit.” Dat verklaart ook waarom Dokter Media
zijn informatie beschikbaar stelt voor gebruik op digitale
wachtkamerschermen. “Ook daar ziet de patiënt regelmatig
medische berichten voorbijkomen die nuance kunnen gebruiken”, zegt Stehmann. “Voor ons is het bovendien een goede
manier om bekend te worden onder huisartsen. Steeds meer
huisartsen melden zich aan voor onze nieuwsbrief.”
Presentaties en onderwijs
Inmiddels gebruiken zo’n 130 huisartsenpraktijken, poli’s en
huisartsenposten de digitale wachtkamerinformatie van Dokter Media. “Onze bekendheid wordt steeds groter”, zegt Stehmann. “Wat daarbij heeft geholpen, is dat we zijn gevraagd
om een presentatie te geven tijdens een symposium van
geneeskundestudenten. Dat leidde tot meer presentaties en het
geven van onderwijs aan bijvoorbeeld de huisartsopleiding, en
voor het keuzevak huisartsgeneeskunde in de bachelorfase.”
Du Perron: “Huisarts Marco Blanker tweette dat hij de manier
waarop wij nieuws analyseren zelf ook is gaan gebruiken voor
zijn studenten.”
Dokter Media kent geen externe financiers. “We zijn ermee
begonnen omdat we het nodig vonden”, vertelt Stehmann.
“Inmiddels kunnen we het bekostigen uit wat we ontvangen
uit onderwijs en presentaties geven.” De twee zijn wel op zoek
naar een verdienmodel, zegt Du Perron, maar hechten sterk
aan hun objectiviteit en onafhankelijkheid. “Juist dat is tot nu
toe ons grootste goed gebleken”, zegt hij. “Een opzet zoals het
Belgische Gezondheid en wetenschap, dat een flinke financiële
bijdrage van de overheid krijgt, zou ideaal zijn. Het maakt het
mogelijk om reclamevrij te blijven.”
Hoe verhoudt Dokter Media zich tot Huisarts en Wetenschap,
dat ook tot doel heeft de kritische blik op het nieuws over te
brengen aan haar lezers? “Ik denk dat we in elkaars verlengde
liggen”, zegt Du Perron. “De bottom line voor H&W is: wat
kan de huisarts er concreet mee? De onze is: wat kan de patiënt ermee? Dat vult elkaar heel mooi aan.” ■

Bewuste beperking
Dokter Media beperkt zich in principe tot de medische
berichtgeving in de landelijke dagbladen. “Dat we ook een reactie plaatsten op die uitzending van Pauw komt omdat het zo
groot werd en zoveel mensen betreft”, zegt Du Perron. “Over
grotere thema’s, zoals het zorgstelsel, schrijven we doorgaans
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Ingezonden

Reacties ‘Kleine kinderen en kinkhoest’
Twee reacties op het artikel ‘Kleine kinderen en kinkhoest,
een gevaarlijke combinatie’, gepubliceerd in H&W van december 2019.
CODEÏNE GECONTRA-INDICEERD
Klein zijspoor, maar wel van levensbelang. Codeïne bij
een moeder die borstvoeding geeft, zoals in deze casus is
beschreven, is naar mijn weten gecontra-indiceerd. In het
Farmacotherapeutisch Kompas staat bij codeïne en lactatie: als
de moeder een ‘ultrarapid CYP2D6-metabolizer’ is, kunnen
symptomen van toxiciteit optreden zoals een ademhalings
depressie. Dit naar aanleiding van een casus met fatale afloop,
gepubliceerd in The Lancet in 2006. Aangezien de meeste
vrouwen niet weten of ze een ultrarapid metabolizer zijn, is
sindsdien wereldwijd codeïne gecontra-indiceerd bij vrouwen
die borstvoeding geven.
Jacolien Schoorl

DE AUTEURS: MOEDER WAS GESTOPT MET BORSTVOEDING

DAADWERKELIJK KINKHOEST AANGETOOND?
Tragisch voorbeeld in deze casus. Het is zeer goed dat we
gaan starten met maternale vaccinatie! Mijn vraag over de
casus: is er ook daadwerkelijk kinkhoest aangetoond bij
moeder en/of baby? Ik lees dat de huisarts kiest voor bloed
onderzoek en dit blijkt niet eenduidig. En verder dat de opvallende leukocytose de diagnose kinkhoest bevestigde. Klopt de
diagnose dan wel? Is er PCR-onderzoek gedaan bij de baby
waarmee de diagnose bevestigd is?
Sjoerd Steendijk

DE AUTEURS: KINKHOEST AANGETOOND BIJ ZUIGELING
De casus van de zuigeling teruglezend kunnen wij uw verwarring hierover voorstellen en hadden we helderder kunnen
formuleren. Er is daadwerkelijk kinkhoest aangetoond bij de
zuigeling. Deze diagnose is twee dagen na opname op de ic
microbiologisch bevestigd; er bleek sprake van Bordetella
pertussis.
Mark van der Wel, mede namens Collete van Bokhoven

De moeder gaf in de eerste dagen na de geboorte borstvoeding, maar was daarmee vanwege het hoesten gestopt.
Terugkijkend in het dossier lijkt de codeïne te zijn gestart na
de stop van de borstvoeding. En dit was weer ruim een week
voordat moeder zich presenteerde met de ALTE van haar baby.
De codeïne zal niet de oorzaak zijn geweest van de ALTE.
Mark van der Wel, mede namens Collete van Bokhoven
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kort nieuws

Een beetje wetenschap is leuk en leerzaam

column

Samen werken aan
kwaliteit in de praktijk
De kern van ons huisartsenwerk bestaat uit
direct contact met onze patiënten: via telefoon
en internet, in de spreekkamer, tijdens een
huisbezoek en op de huisartsenpost. Daarbij
zetten we onze kwaliteiten als mens en
professional in om zo goed mogelijk aan te
sluiten op de hulpvraag en verwachtingen van
de patiënt. Ten tijde van de huidige coronacrisis
geen sinecure! Uiteraard doen we dit binnen de
grenzen van onze professionele standaard:
datgene wat we met elkaar als optimale zorg
hebben vastgesteld en waarvoor we zijn
opgeleid. Daarbij gelden niet alleen onze
medisch-inhoudelijke richtlijnen als kader, maar
ook diverse praktijkorganisatorische zaken. Dit
zijn financiën, computers en persoonlijke
beschermingsmiddelen, maar ook aandacht en
tijd om samen met collega’s, medewerkers en
patiënten te werken, te leren en te verbeteren.
Goede en aansprekende voorbeelden daarvan
zijn intercollegiale toetsing met spiegelinformatie, het analyseren van incidenten, praten met
patiënten over hun ervaringen en verwachtingen en gesprekken met medewerkers over de
aan hen gedelegeerde taken en hun ervaringen.
Weet u wat uw patiënt van u verwacht aan
kwaliteit? Bezit u de kunst om de kwaliteit van
zorg zo te organiseren dat deze in balans is en
binnen de grenzen van het haalbare? Met oog
voor uzelf, uw collega’s en medewerkers,
binnen de beschikbare middelen, milieubewust
en vooral met voldoende tijd voor de patiënt?
Het NHG ondersteunt u graag via www.nhg.
org/kwaliteit. Daar vindt u onder andere tips
over het opzetten van een kwaliteitssysteem en
kunt u feedback geven. Neem eens een kijkje
op de website en ervaar hoe werken aan
kwaliteit ook tijd kan opleveren.

Onderzoek doen in de eigen praktijk, met andere collega’s nadenken over patiënten, inzicht krijgen
in de beoordeling van effecten. Wetenschap bedrijven lijkt soms een ver-van-ons-bedshow,
ingewikkeld, veel te moeilijk voor een gewone dokter en al helemaal niet leuk. Maar dat is een grote
vergissing. Een beetje wetenschap doen is namelijk wél leuk en kost niet veel tijd of inspanning.
Bovendien draagt u samen met anderen bij aan de upgrade van dagelijkse kennis in de huisartsenpraktijk, kennis die direct bruikbaar is. De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van het
NHG wil daar graag bij helpen.
Bij de CWO leert u hoe u het kaf van het koren kunt scheiden in de medische informatiestroom en
kunt u met hulp een (klein) onderzoek opzetten als u daar tijd en energie voor heeft. Er zijn nog
genoeg (niet-) alledaagse ziekten waar we te weinig over weten. Dat kan migraine zijn, voetklachten,
de begeleiding van stervenden of de diagnostiek van een melanoom. Laat uw creativiteit de vrije
loop. Binnen de CWO voeren we verhelderende gesprekken en helpen we elkaar bij het opzetten
van onderzoek en het oplossen van problemen. Tijdens elke vergadering is er een deskundig adviseur
aanwezig voor advies en verdieping van uw kennis.
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Stuur een
e-mail naar de voorzitter Gé Donker via cwo@nhg.org.

Minister akkoord met gewijzigde herregistratie-eisen
In het maartnummer van H&W besteedden we in NHG Forum aandacht aan de gewijzigde herregistratie-eisen. Inmiddels heeft de minister van VWS ingestemd met de wijzigingen in het specifieke
Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. De wijzigingen hebben onder andere betrekking
op de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk gecombineerd met werkzaamheden in de algemene
medische zorg voor bijzondere groepen. Deze gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in.
➤ zie het nieuwsbericht ‘Meer ruimte voor huisartsen om te voldoen aan herregistratie-eisen’ op
mijnvisitatie.nl
➤ zie ook: knmg.nl/regelgeving

Nieuw: de HAweb-app
HAweb, het online netwerk voor huisartsen, heeft nu ook
een app voor iOS en Android. De app is gratis en altijd en
overal te gebruiken. Groot voordeel: u blijft ingelogd. Met
de app kunt u gemakkelijk lezen en reageren op wat er
gebeurt in uw groepen. Via het icoon rechtsboven kunt u
direct naar het Ledenforum – het besloten deel van HAweb
waar huisartsen en aiossen elkaar vragen kunnen stellen
over allerlei onderwerpen.
➤ Download de app in de App Store of Play Store.

Stijn van den Broek, NHG-programmamanager ‘Kwaliteit in praktijk’, kaderhuisarts beleid
& beheer en lid van het NHG Kernteam
Corona, schreef deze maand de gastcolumn
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“KADERHUISARTS
ONTZORGT COLLEGA’S”
De kaderopleiding geeft werkplezier,
aldus kaderhuisarts Regien Kievits,
kaderhuisarts astma en COPD. Niet
alleen om bestuurswerk te doen of les
te geven, ook om puur kennis te
vergroten.
Kievits: “Na vijftien jaar als huisarts draaide
onze praktijk goed en kwam de behoefte om
iets extra’s te gaan doen. Juist toen wilde mijn
zorggroep beginnen aan een zorgprogramma
COPD en vroegen ze mij om dat op te zetten.
Dan wilden ze wel dat ik de kaderopleiding
ging doen en garandeerden ze mij een
contract van vier uur als kaderhuisarts. Het
leukste van kaderhuisarts zijn vind ik collega’s
helpen en de enorm fijne contacten die ik heb
opgebouwd met longartsen, patiëntenverenigingen en apothekers.”

Regien Kievits, huisarts in Vught en kaderhuisarts astma en
COPD voor zorggroep Chronos, Den Bosch: “Ik zocht
verdieping naast mijn praktijk, maar vond het moeilijk om te
kiezen tussen lesgeven, onderzoek doen of besturen. Met de
kaderopleiding kun je het allemaal.”

“Door consultaties voorkom ik
onnodige verwijzingen”
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Ontzorgen
“In mijn gezondheidscentrum ben ik als
kaderhuisarts vraagbaak voor praktijkondersteuners. Ik adviseer ze bij het interpreteren
van longfunctieonderzoeken en bij de keuze
voor de juiste puffer. Ze hoeven niet langs mijn
collega-huisartsen, dus ik ontzorg de andere
huisartsen in mijn gezondheidscentrum.
De meeste kaderhuisartsen astma en COPD,
nu zo’n zestig, werken vier tot acht uur per
week voor een zorggroep. Zorggroepen
financieren je consultaties en regioprojecten.
Ze staan in de rij voor kaderhuisartsen astma
en COPD. En terecht: ik vind dat elke
zorggroep een kaderhuisarts astma en COPD
in dienst zou moeten hebben.
Voor mijn zorggroep heb ik een consultatiefunctie. Binnen drie werkdagen geef ik digitaal
antwoord aan de huisarts of praktijkondersteuner. Ik kan in het dossier van de patiënt
meekijken. De meerderheid van de consultvragen kan ik oplossen. Zo voorkom ik onnodige
verwijzingen en zorg ik voor de juiste zorg op
de juiste plek.
Met mijn zorggroep heb ik een project
opgezet om onnodig gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD-patiënten terug te

dringen. Het bleek dat ons succes sterk afhing van
praktische zaken, zoals de manier waarop je de
patiënt vertelt dat hij opeens een andere puffer
krijgt. Het mooie is dat onderzoekers van
Radboudumc die ervaringen weer overgenomen
hebben.”
Jouw agenda
Om kaderhuisarts te worden, volg je de
NHG-Kaderopleiding Astma en COPD aan het
Radboudumc in Nijmegen. Regien Kievits: “Het
interessantst aan de kaderopleiding is de
maandelijkse ontmoeting met andere kaderhuisartsen in opleiding. Je hoort waar anderen
tegenaan lopen en hoe het gaat in andere regio’s.
En je krijgt les van landelijke experts: longartsen,
artsen palliatieve zorg, verslavingsartsen en
wetenschappers, zodat je bijvoorbeeld zelf
gemakkelijk je weg weet te vinden in de
internationale literatuur. Je leert consultatie
bieden, projecten opzetten en presenteren. Maar
je leert ook onderhandelen: met zorgverzekeraars
maar ook met de longarts, zodat jouw agenda aan
bod komt.
Toen ik na een aantal jaren praktijk behoefte kreeg
aan meer verdieping, vond ik het moeilijk om te
kiezen tussen lesgeven, onderzoek doen of
besturen. Met de kaderopleiding kun je het
allemaal. Maar je bent vrij in wat je ermee gaat
doen als je eenmaal kaderhuisarts bent. Meestal
zul je regionaal actief zijn, met lesgeven, medisch-inhoudelijke projecten, of bestuurswerk.”
Impact
Alle afgestudeerden van de kaderopleiding zijn lid
van de expertgroep, de COPD & Astma Huisartsen
Advies Groep (CAHAG). Landelijk zit de CAHAG
aan tafel met partijen als het Longfonds en Long
Alliantie Nederland en werkt deze expertgroep
mee aan NHG-Standaarden. Ook met onderwijs
bereikt CAHAG alle huisartsen in Nederland, zoals
met CASPIR voor spirometrie. Kievits: “Als
kaderhuisarts help je met je expertise je eigen
praktijk en zorggroep, maar heb je ook regionaal
en landelijk impact op longzorg.”
September 2020 begint de zevende kaderopleiding
Astma en COPD, zie https://www.cahag.nl/
kaderopleiding en nhg.org/kaderopleiding.

“KRACHTEN BUNDELEN IS NOODZAAK”

Met de Visie Regionale samenwerking en
organisatievorming in de huisartsenzorg
stimuleren NHG, LHV en InEen het
structureel samenwerken van huisartsen
in de regio. Jako Burgers, huisarts en
strategisch-medisch adviseur bij het
NHG, legt uit waarom dit zo belangrijk is.

Jako Burgers:
“Met de bouwstenen kun je
zelf je huis bouwen.”
“De huisartsenzorg op lokaal en regionaal niveau
is nu te veel versnipperd. Het is noodzaak om de
krachten te bundelen, zodat er één aanspreekpunt
is. Daarmee vergroot je de slagkracht van de
huisartsenzorg en eerste lijn, kun je goede
patiëntenzorg bieden en complexe uitdagingen
die op je afkomen beter het hoofd bieden.”
Kwaliteit als medicijn
In Gorinchem, de regio waar Burgers zelf
werkzaam is als huisarts, wordt samengewerkt

onder de noemer ‘Kwaliteit als medicijn’. “Wij
hebben bijvoorbeeld afspraken met het
ziekenhuis over terugverwijzing en controles”,
vertelt Burgers. “Ook zijn er samenwerkingsafspraken bij de huisartsenpost over röntgenfoto’s,
zodat mensen niet naar de spoedeisende hulp
hoeven. Er is ondersteuning voor praktijkaccreditering en we hebben meer tijd voor de patiënt.
Alle huisartsen in de regio doen mee, mits ze aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
Het voordeel van structurele samenwerking is dat
je actief meedoet aan het verbeteren van de
kwaliteit van zorg. De samenwerking levert
uitstekende contacten op, ook met de tweede
lijn. We leren van successen, maar ook van fouten.
Het geeft een enorme band tussen artsen en
zorgverleners in de regio.”

samenwerking is en er zijn gebieden waar het nog
in de kinderschoenen staat. Daar hebben we
begrip voor, zo lang er maar wordt gebouwd.”
Om de visie voor het voetlicht te brengen en
huisarts(bestuurders) aan te zetten tot actie is een
campagne ontwikkeld onder de titel Hechte
huisartsenzorg: werk structureel samen in de
regio. Op de website hechtehuisartsenzorg.nl
staan ter ondersteuning goede voorbeelden die
helpen invulling te geven aan de structurele
regionale samenwerking in de eerstelijnszorg. Dit
zijn onder meer modellen voor samenwerking en
organisatievorming en handvatten voor regionale
planvorming, het opzetten van een regionaal
informatiebeleid, gebruik van data, het organiseren en implementeren van scholing en voorbeelden van de bestuurlijke inrichting van regio’s.

Landelijke wetenschappelijke onderbouwing
Burgers legt uit dat het NHG staat voor wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak. “Wij ondersteunen huisartsen met landelijke
richtlijnen, vooral op het gebied van de medische
inhoud. Onze landelijke samenwerkingsafspraken
met andere partijen zijn bedoeld als sjabloon voor
het maken van regionale samenwerkingsafspraken. Het NHG formularium met farmacotherapeutische adviezen kan zonder aanpassingen
regionaal worden gebruikt.”
Hechte huisartsenzorg
In de visie is rekening gehouden met de historie
van samenwerkingsverbanden. Burgers: “Er is geen
landelijke blauwdruk, maar er zijn bouwstenen en
randvoorwaarden waarmee je zelf je huis kunt
bouwen. Huisartsen bepalen dus zelf hoe ze het
willen organiseren, op een pragmatische manier. Er
zijn regio’s waar al een vergaande vorm van

Bouwstenen
• opstellen regioplan
• ondersteuning van automatiserings- en informatiseringsbeleid
• gemandateerde samenwerkingsafspraken maken
• ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek
• ontzorging en facilitering van bedrijfsvoering
• ondersteuning bij vormgeving van zorgaanbod en kwaliteitsbeleid
Randvoorwaarden
• vastleggen heldere besluitvormingsstructuur
• alle werkzame huisartsen in de regio erbij betrekken
• adequate financiering
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Uitgelichte post HAweb Ledenforum

Triage van online
afspraken
Bij de accreditatie van de praktijk van Resi Sledsens kwam de vraag naar boven of het
een idee was om triage toe te passen op online gemaakte afspraken. “Een interessante
vraag waarvan ik dacht: waar komt dat vandaan?”, zegt Sledsens. “Zijn er richtlijnen die
dit adviseren of is er algemene consensus over? Daarom heb ik het op het Ledenforum
op HAweb gezet. Ik vind dit een mooi podium waar mensen hun mening kunnen
geven.”
Sledsens heeft een duopraktijk in Limburg met een jonge populatie. “Een groot deel
van onze populatie maakt gebruik van computers, apps en e-health. Drie jaar geleden
maakten we dan ook de voor ons logische stap om het zelf online maken van
afspraken aan te bieden als service. Daar wordt overigens niet veel gebruik van
gemaakt, zo’n vijf tot acht keer per week. Bijna iedereen belt nog gewoon naar de
praktijk. We vertellen patiënten dat deze mogelijkheid er is maar dat ze bij spoedgevallen altijd moeten bellen. Dat staat ook op de website duidelijk vermeld. Het ontlast de
assistente, die minder afspraken hoeft te plannen. Ook is het fijn dat mensen online de
klacht al genoteerd hebben. De ervaring leert dat het meestal goed gaat, dat lees ik ook
terug in de reacties op HAweb. Patiënten zijn doorgaans heel goed in staat om in te
schatten of iets wel of niet spoed is. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. In onze
praktijk hebben mensen die online een afspraak maken meestal een of twee klachten.
Met mijn HIS-leverancier wil ik kijken of ik via het HIS mensen nog meer kan helpen bij
zelftriage, bijvoorbeeld door te verwijzen naar Thuisarts.nl of een ‘Moet ik naar de
dokter-app’. Het zou helemaal mooi zijn als patiënten zelf kunnen kiezen welke
hulpverlener ze nodig hebben, zoals de praktijkondersteuner voor hun diabetescontrole of de assistente voor een uitstrijkje. Ik zie mogelijkheden.”
Heeft u ook een vraag of opinie? Plaats een oproep op HAweb Ledenforum!
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.

Colofon NHG Forum
Redactie: NHG-bureau. Met bijdragen van Fijtje Koets, Shutterstock en Margot Scheerder (foto’s en
beeldredactie). Eindredactie en contact: Susan Umans, s.umans@nhg.org; 088 - 506 55 00
NHG Forum is een uitgave van het NHG-bureau. Voor het colofon van het wetenschappelijke deel van
Huisarts & Wetenschap: blader vier pagina’s terug.
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Elke maand lichten we een onderwerp dat op het forum
is besproken uit in ons ledenblad. Heeft u ook een vraag
of wilt u meepraten? Plaats een oproep op HAweb
Ledenforum!

Mensen maken zelf goede keuzes
Gelukkig zijn patiënten slimmer dan we denken. Toen we
jaren geleden begonnen met de online afspraken waren we
inderdaad bang dat zwetende, misselijke mensen met druk
op de borst en een zware linkerarm een afspraak via de site
zouden maken. Een eenvoudige herinnering dat men voor
spoed moet bellen (om ingedekt te zijn) is echt voldoende.
Mensen maken zelf goede keuzes.
Het heeft wel enig nut om de afspraken even langs te lopen.
Soms staan er hele verhalen of duidelijk meer klachten
omschreven en dan kan beter wat meer tijd gemaakt
worden. Of het zijn ouders die via hun account een afspraak
voor een kind maken en dan kan beter het goede dossier
voorgezet worden.
Huisarts in Utrecht

Tijdsduur inschatten
We hebben hier al vanaf 2012 e-afspraken, waarbij ik nog
nooit iemand heb gezien waarvan ik dacht: die had eerder
moeten komen of dit is spoed, dus 112(!). Negentig procent
van de webafspraken bekijk ik pas een minuut van tevoren.
Wel verleng ik soms handmatig vooraf de contactduur bij
mensen van wie ik weet dat ze hun tijdsduur altijd verkeerd
inschatten. Maar ik loop ze niet allemaal langs. Ons systeem
staat trouwens toe om last minute een afspraak te maken.
Huisarts in Overijssel

Verwijzen naar Thuisarts.nl
Binnen de website van Pharmeon kun je patiënten
verwijzen naar Thuisarts.nl voordat ze de afspraak maken.
Onze assistentes kijken iedere dag naar de afspraken die er
gemaakt zijn en bellen 1 op de 100 patiënten na omdat het
niet zou kloppen. Weinig werk dus. Dit gaat altijd over
logistiek en niet over medische dingen. Patiënten hebben
zoveel keus om medische hulp te krijgen, laten we nou niet
doen alsof patiënten niet kunnen bepalen waarvoor en
wanneer die hulp nodig is.
Huisarts in Noord-Brabant

