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Redactioneel

D“Dokter, mag ik weer op het spreekuur 
komen? Ik heb al een aantal dagen pijn in 
mijn buik, rechts, ook ’s nachts. Ik heb op 
Thuisarts.nl gekeken en daar staat dat ik u 
moet bellen.”
Als ik dit schrijf op 17 april zijn we nog 
maar net gewend aan alle veranderingen die 
zijn doorgevoerd om de COVID-19-zorg in 
goede banen te leiden. We denken alweer na 
over hoe we de reguliere zorg opnieuw gaan 
vormgeven. Duidelijk is dat de impact van 
COVID-19 groot is als we naar de sterftecij-
fers van het CBS kijken, volgens mij de 
meest betrouwbare bron. Wat dat betreft is 
het goed dat de gezamenlijke vakgroepen 
huisartsgeneeskunde het initiatief hebben 
genomen om ook overlijdens in verzorgings-
huizen en de thuissituatie mee te tellen door 
registratie in Zorgdomein.
Hoe houden we de impact van de lockdown 
op de volksgezondheid binnen de perken? Er 
zijn verontrustende signalen van daling van 
kankerdiagnoses, minder mensen met pijn 
op de borst die zich melden, minder TIA- 
diagnoses, enzovoort. Lezen we straks over 
meer geperforeerde appendices en gemiste 
netvliesloslatingen? Het is hard nodig dat we 
de keten weer veilig aan de praat krijgen, 
zodat de patiënt weer met hulpvragen komt, 
er weer hulpaanbod is, huisartsen weer 
kunnen verwijzen en de beschikbaarheid van 

diagnostiek en openstelling van ziekenhuis-
poli’s geregeld is.
Lastig is dat je dit niet landelijk kunt 
regelen. Daarvoor zijn de regionale verschil-
len te groot. Sommige praktijken in 
Noord-Brabant hebben te maken met het 
regelen van zorg voor mensen die, zeer 
verzwakt, uit de ziekenhuizen terugkomen. 
In andere huisartsenpraktijken is het heel 
rustig omdat er in hun regio weinig 
besmettingen zijn, maar ze mogen en/of 
kunnen nog geen reguliere zorg leveren. 
Ziekenhuizen moeten landelijk overleg-
gen over wat wel op te starten en wat 
niet en over hoe dat organisatorisch en 
financieel geregeld moet worden.
Ik ben blij met de verzamelde tips 
die ik van ons regionaal HaROP- 
crisisteam kreeg en laat de patiënt 
met buikpijn weten dat hij kan 
komen. Wel moet hij in de auto 
blijven zitten tot de assistente belt dat 
hij naar binnen kan, de looplijnen 
volgen, checkt de assistente op koorts 
en moet hij alleen of met anderhalve 
meter afstand in de wachtkamer 
zitten. Goed dat ik kan kijken of dit 
toch niet een appendicitis is. Mijn 
‘normale’ werk.

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W

“Mag ik weer op het  
spreekuur komen, dokter?”
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 COVID-19

■■ Elke dag up-to-date informatie over COVID-19 en het 
geleidelijk hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten op 
nhg.org/coronavirus.

 huisartspodcast.nl/henw

■■ Luister elke maand naar de verhalen achter uitgelichte 
artikelen, zoals over jonge kinderen die een batterij 
inslikken.
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Nieuws

Er was vorig jaar veel discussie over 
de streefwaarde voor het LDL-choles-
terol van 1,8 mmol/l bij mensen met 
een cardiovasculaire aandoening. Die 
controverse lijkt deels te berusten op 
het feit dat er alleen trials waren die 
de resultaten van verschillende ge-
fixeerde behandelregimes met elkaar 
vergeleken, zonder te titreren op 
streefwaarden. In een recente RCT 
werd wel gekeken naar de resultaten 
bij uiteenlopende streefwaarden en dat 
werpt nieuw licht op de zaak. Patiënten 
met een LDL-waarde van maximaal 1,8 
mmol/l kregen minder nieuwe uitingen 
van hart- en vaatziekten dan patiënten 
met een LDL-waarde van 2,3 tot 2,8 
mmol/l.

De onderzoekers randomiseerden 2860 
patiënten (gemiddeld 67 jaar, ruim twee 
derde van hen was man) uit Frankrijk en 
Zuid-Korea met een recente ischemische 
beroerte of een TIA. Bij de helft werd 
gestreefd naar een LDL-waarde onder 
de 1,8 mmol/l, bij de andere helft naar 
een waarde van 2,3 tot 2,8 mmol/l. De 
patiënten werden daartoe behandeld met 
een statine, ezetimibe of beide middelen. 
Het primaire samengestelde eindpunt 
betrof zogenaamde Major Cardiovas-
cular Events (MACE): de optelsom van 
nieuwe ischemische beroertes, hart-
infarcten, spoedeisende revascularisaties 
van coronaire vaten of arteria carotis en 
sterfte aan een cardiovasculaire oorzaak. 
De onderzoekers volgden de patiënten 
gemiddeld 3,5 jaar.
De gemiddelde LDL-waarde bedroeg 
bij aanvang van het onderzoek in beide 
groepen 3,5 mmol/l. In de 1,8 mmol/l-
groep was de gerealiseerde LDL-waarde 
gemiddeld 1,7 mmol/l, in de 2,3 tot 
2,8 mmol/l-groep werd gemiddeld een 
LDL-waarde van 2,5 mmol/l bereikt. 
In de 1,8 mmol/l-groep zag men 121 
(8,5%) gevallen van MACE, in de 2,3 
tot 2,8 mmol/l-groep 156 (10,9%). De 
gecorrigeerde hazardratio was 0,78 
(95%-BI 0,61 tot 0,98; p = 0,04). 

Deze trial ondersteunt dus de zienswijze 
van de NHG-Standaard CVRM dat het 
streven naar een waarde van 1,8 mmol/l 
bij mensen die al een hart- of vaatziekte 
hebben, leidt tot betere resultaten en het 
overwegen waard is. ■

Amarenco P, et al. A comparison of two LDL 
cholesterol targets after ischemic stroke. N 
Engl J Med 2020;382:9.

Nieuw bewijs voor LDL-waarde van 1,8 mmol/l
Tjerk Wiersma

De Nederlands Federatie van Kanker-
patiënten vindt dat de communicatie 
met patiënten in de palliatieve fase 
bij kanker beter kan. Uit een recent 
online dwarsdoorsnedeonderzoek 
blijkt dat patiënten graag zien dat de 
behandelend arts het initiatief neemt 
voor een gesprek over het levenseinde. 
De inhoud en het tijdstip waarop dit 
gesprek plaatsvindt moeten afhangen 
van de individuele behoefte en manier 
van coping van de patiënt.

In 2018 verstuurden de onderzoekers 
via diverse patiëntenorganisaties en 
sociale media een online vragenlijst 

aan patiënten in de palliatieve fase bij 
kanker. De onderzoekers vroegen naar 
voorkeuren van patiënten over levens
eindegesprekken. De meerderheid 
van de 654 respondenten (n = 405; 
62%) had behoefte aan levenseinde
gesprekken, vrouwen iets meer dan 
mannen (80% versus 67%; p = 0,001). 
De meerderheid wilde het levenseinde 
bespreken met de partner (80%) of de 
huisarts (76%). Het ideale moment om 
dit te bespreken verschilde en varieerde 
van ‘wanneer het goed voelt’ (44%) tot 
wanneer de gezondheid achteruitgaat 
(58%), kort na de diagnose (39%) of 
pas in de terminale fase (23%). Op

Verwachtingen rondom levenseinde bij kanker
Leida Zwart-Reijnders

Foto: Shutterstock
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Huisartsen blijken zowel de positieve als 
negatieve effecten van behandelingen 
te overschatten bij chronische aandoe-
ningen, zo blijkt uit Brits onderzoek. Zij 
erkennen hun beperkte expertise hierin. 
Om accurater met de patiënt over de be-
handelkeuzes te kunnen beslissen, zou-
den huisartsen over beter toegankelijke 
risico-informatie moeten beschikken.

In het Verenigd Koninkrijk deden 443 
huisartsen mee aan een online survey 
over 13 huisartsgeneeskundige interven-
ties, met 17 belangrijke uitkomsten bij 10 
chronische aandoeningen. Gemiddeld zat 
slechts 23% van de huisartsen 3% of min-
der van de correcte absolute risicoreductie 
af. Per vraag liep het percentage correcte 
antwoorden sterk uiteen: van 10,4% bij de 
vraag over het risico op een grote bloe-
ding bij gebruik van anticoagulantia tot 
55,6% bij de vraag over het effect van een 
strakkere glykemische controle op micro-

vasculaire diabetische uitkomsten. In 88% 
van de gevallen werd de risicoreductie 
overschat en in 9% onderschat, ongeacht 
of het ging om een verminderde kans op 

een ziekte-effect, zoals een bloeding, of 
om een verlaagd risico op een bijwerking. 
Bij navraag gaf 65% van de huisartsen aan 
(erg) weinig vertrouwen te hebben in hun 
kennis op dit terrein. 
Samen beslissen vraagt om accurate 
kennis over de te verwachten winst van 
de behandeling naast een juiste inschat-
ting van de kans op bijwerkingen. Die is 
nu onvoldoende aanwezig. De auteurs 
pleiten voor beter beschikbare informa-
tiebronnen met heldere, kwantitatieve 
informatie over voor- en nadelen van 
behandelingen. Als we ervan uitgaan dat 
Nederlandse huisartsen zich net zo be-
wust zijn van hun beperkte kennis als hun 
Britse collega’s, dan zouden zij gebaat zijn 
bij meer risico-informatie bij de richtlij-
nen. De keuzehulp bij de PSA-screening 
en de risicotabel voor hart- en vaatziekten 
zijn daarvan mooie voorbeelden. ■

Treadwell JS, et al. GPs’ understanding of 
the benefits and harms of treatments for 
long-term conditions: an online survey. 
BJGP Open 2020 Mar 4. DOI: 10.3399/
bjgpopen20X101016 [Epub ahead of 
print].

Beter inschatten behandeleffecten bij chronische 
aandoeningen
Ariette Sanders

vallend is dat 21% überhaupt geen 
behoefte had aan een gesprek over het 
levenseinde. Op de vraag over wie het 
initiatief moet nemen (op een schaal 
van 1 tot 10, patiënt of arts), bleek er 
voorkeur voor de behandelend arts. Pa-
tiënten benoemden ook dat goed moet 

worden gekeken naar de individuele 
behoefte en naar het geschikte moment. 
Deze bevindingen sluiten aan bij de 
KNMG-handreiking Tijdig praten over 
het levenseinde, waarbij een proactie-
ve betrokken houding een vereiste is. 
Daarbij moeten behandelaars genoeg 
tijd nemen voor het gesprek, zoals ook 
blijkt uit dit onderzoek. De informatie 
op Thuisarts.nl over praten over het 
levenseinde kan hierbij een goed hulp-
middel zijn. ■ 

Stegmann ME, et al. Experiences and 
needs of patients with incurable cancer 
regarding advance care planning: results 
from a national cross-sectional survey.  
Support Care Cancer 2020 Jan 3. DOI: 
10.1007/s00520-019-05285-z [Epub 
ahead of print].

Verwachtingen rondom levenseinde bij kanker
Leida Zwart-Reijnders
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Naast grote vaatschade, zoals atheros-
clerose, wordt ook small vessel disease 
met vasculaire dementie in verband 
gebracht. Deze schade is zichtbaar bij 
neuropathologisch onderzoek, maar op 
MRI-beelden vaak niet waarneembaar. 
Een prospectief onderzoek laat zien dat 
deze schade waarschijnlijk slechts tijde-
lijk zichtbaar is en daardoor mogelijk 
vaak niet wordt opgemerkt.

In een prospectief cohortonderzoek 
onderzochten de auteurs het voorkomen 
van corticale micro-infarcten, een vorm 
van small vessel disease. Tussen maart 
2016 en november 2017 werden 106 
patiënten uitgenodigd bij wie in een eer-
der prospectief onderzoek (2005-2015) 
progressieve, small vessel disease was 
vastgesteld. Van de 106 patiënten deden 
er 54 (51%) aan het onderzoek mee. Ze 
werden getest op cognitie, cardiovasculai-
re risicofactoren en ondergingen maan-
delijks een uitgebreide MRI. Dertien 
procent (7 van de 54 deelnemers; 95%-BI 
0,06 tot 0,24) van de deelnemers bleek in 
de 40 maanden daarop een of meerdere 
corticale micro-infarcten door te maken. 
Geen van deze infarcten was op de eerst-
volgende MRI terug te vinden. 
Het bestaan van deze tijdelijk waarneem-
bare corticale micro-infarcten verklaart 
mogelijk dat deze bij pathologisch on-
derzoek wel zichtbaar zijn, maar niet op 
MRI-beelden. De tijdelijke zichtbaarheid 
is waarschijnlijk te wijten aan de aanwe-
zigheid van cytotoxisch oedeem in de 
acute fase van een infarct. Hoe vaak deze 
micro-infarcten bij de algehele popu-
latie voorkomen, blijft op basis van dit 
onderzoek onduidelijk gezien de selectie 
van hoogrisicopatiënten en de mogelijke 
invloed van de scanfrequentie. Alleen 
leeftijd werd als risicofactor geïdentifi-
ceerd.
Volgens de NHG-Standaard Dementie is 
er vaak geen aanvullend MRI-onderzoek 
nodig om de diagnose te stellen. Dit on-

derzoek suggereert 
dat een ‘normale’ 
MRI-scan niet 
uitsluit dat 
de patiënt 
toch corticale 
micro-in-
farcten heeft 
doorgemaakt, 
analoog aan een 
TIA bij CVA. 
Blijf dus alert bij 
patiënten met een 
‘normale’ scan en 
herhaal eventueel de 
dementiediagnostiek bij 
een vermoeden van vasculaire 
dementie na een half jaar, conform de 
NHG-Standaard. ■ Ter Telgte A, et al. Temporal dynamics 

of cortical microinfarcts in cerebral small 
vessel disease. JAMA Neurol 2020 Feb 
17. DOI: 10.1001/jamaneurol.2019.5106 
[Epub ahead of print].

MRI-scans bij cerebrale micro-infarcten en 
dementie
Raissa Derckx

Uit een recent onderzoek blijkt dat 
het aantal bezoeken aan de SEH en 
het aantal zelfverwijzers naar de SEH 
de laatste jaren zijn afgenomen. Het 
aantal verwijzingen naar de SEH via 
de huisarts en HAP is echter toegeno-
men.

In het huidige spoedzorgbeleid staan 
twee punten centraal: afname van het 
aantal SEH’s en intensiveren van de sa-
menwerking tussen de SEH en de HAP. 
In de periode van 2012 tot 2015 is het 
aantal SEH’s teruggebracht van 93 naar 
87. Het aantal SEH-bezoeken nam in 
die periode af van 124 naar 115 bezoe-
ken per 1000 inwoners. Het gemiddelde 

percentage zelfverwijzers daalde van 
32 naar 17%, met een grote variatie van 
3 tot 76% per ziekenhuis. Daar staat 
tegenover dat het aantal verwijzingen 
via de huisarts en de HAP naar de SEH 
gezamenlijk met 7,8% is toegenomen 
(2,4% toename via de huisarts en 6,1% 
via de HAP). Een deel van deze stijging 
kan worden verklaard door de stijging 
van het aantal samenwerkingsverban-
den met HAP’s die zich in het zieken-
huis bevinden (49% in 2012 versus 
79% in 2015). In 2016 steeg het aantal 
patiëntbezoeken licht van 115 tot 116 
SEH-bezoeken per 1000 inwoners. Het 
gemiddeld aantal zelfverwijzers daalde 
echter verder van 17 naar 15%.

Verwijzen van de HAP naar de SEH
Rob van Kimmenaede

Foto: S
hutte

rs
to

ck



9MEI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Voor fasciitis plantaris zijn veel ver-
schillende behandelmogelijkheden. 
Een injectie met corticosteroïden is een 
van de opties. De laatste jaren is ook 
een ander soort injecties in opmars, 
zoals met botox of autoloog bloed. Uit 
een systematisch literatuuronderzoek 
blijkt nu dat corticosteroïdinjecties niet 
effectiever zijn dan placebo-injecties als 
behandeling van hielspoor.

De auteurs includeerden 47 gerandomi-
seerde trials (2989 deelnemers), waarbij 
een corticosteroïdinjectie werd vergele-
ken met minimaal één andere interventie 
bij patiënten met fasciitis plantaris. De 
trials varieerden in veel opzichten van 
elkaar: de manier waarop de diagnose 
werd gesteld, de duur van de klachten, 
de injectietechniek (echogeleid of niet) 
en het toegediende corticosteroïd. Er 
waren 41 trials van lage kwaliteit. Slechts 
twee onderzoeken vonden plaats in een 
eerstelijns setting.
Ondanks de heterogeniteit van de 

verschillende onderzoeken konden de 
auteurs enkele meta-analyses verrichten. 
Zo vonden zij meer afname van pijn op 
de korte termijn (0 tot 6 weken) voor cor-

ticosteroïdinjecties ten opzichte van au-
toloog bloed (SMD 0,56; 95%-BI 0,86 tot 
0,26) en inlegzooltjes (SMD 0,91; 95%-BI 
1,69 tot 0,13). Op de lange termijn (> 13 
weken) gaven dry needling (SMD 1,45; 
95%-BI 0,70 tot 2,19) en Platelet Rich 
Plasma-injecties (SMD 0,61; 95%-BI 0,16 
tot 1,06) een sterkere afname van pijn dan 
corticosteroïdinjecties. Bij exclusie van de 
trials van lage kwaliteit werden er geen 
significante verschillen meer gevonden. 
Het meest opvallend is echter de bevin-
ding dat corticosteroïdinjecties zowel 
op de korte termijn (SMD -0,98; 95%-BI 
-2,06 tot 0,11) als op de medium lange 
termijn (6 tot 13 weken; SMD -0,86; 95%-
BI -1,90 tot 0,19) niet effectiever zijn dan 
placebo-injecties.
Ondanks de lage kwaliteit van bewijs lijkt 
het placebo-effect een grote rol te spelen 
bij de effectiviteit van injecties. Dit is wel 
iets om in acht te nemen bij het toepassen 
van deze pijnlijke behandeling. ■

Whittaker GA, et al. Corticosteroid in-
jection for plantar heel pain: a systematic 
review and meta-analysis. BMC Musculo-
skel Disord 2019;20:378.

Placebo-effect bij injecties tegen hielspoor
Nadine Rasenberg

Wat betekent dit voor 
huisartsen? Het aantal 
zelfverwijzers op 
SEH’s nam in de 
periode van 2012 
tot 2016 verder 
af van 32 naar 
15%. Het gros van 
deze patiënten zal 
zijn beoordeeld 
op de HAP of door 
een huisarts, wat ook 
zichtbaar was in de toena-
me van contacten met de HAP 
(periode van 2013 tot 2016, plus 5%) 
en het aantal hoogurgente klachten 
(plus 55%). Mogelijk heeft deze groep 
patiënten ernstiger pathologie, reden 
voor de HAP om dan weer sneller door 
te verwijzen naar de SEH, wat deels de 
grotere toestroom van patiënten van de 

huisarts/HAP naar de SEH 
verklaart. We moeten 

blijven kijken naar 
de stroom patiën-
ten van de HAP 
naar de SEH en 
ons telkens de 
vraag te stellen 
of we kritisch 

genoeg zijn over 
de verwijsindicatie 

en te bedenken in hoe-
verre ervaren werkdruk 

een rol speelt. ■

Gaakeer MI. Emergency Departments 
in the Netherlands, an exploration of 
characteristics and operational stan-
dards for the purpose of future optimi-
zation. Rotterdam: Erasmus MC, 2019 
[proefschrift].

Verwijzen van de HAP naar de SEH
Rob van Kimmenaede
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Hoewel bekend is dat laparoscopische 
operaties minder verklevingen geven 
dan een ‘open benadering’, was nog 
onduidelijk of deze ook op de langere 
termijn gunstig uitpakken. Dat blijkt 
inderdaad het geval. Een recent onder
zoek laat zien dat een laparoscopische 
buikoperatie ook op een termijn van 5 
jaar nog zorgt voor minder heropna
mes die zijn gerelateerd aan verklevin
gen. 

In een retrospectief Schots onderzoek 
werden 72.270 patiënten geselecteerd 
die een buikoperatie ondergingen tussen 
juni 2009 en juli 2011 (29,8% laparosco-
pisch en 70,2% open). De onderzoekers 
volgden de patiënten tot december 2017 
en maten de eindpunten 5 jaar na de 
eerste operatie.
Heropnames vanwege problemen die 
waren gerelateerd aan verkleving kwa-
men significant vaker voor bij patiënten 
die een open procedure ondergingen 
(laparoscopisch 1,7% versus open 4,3%; 
p < 0,0001). Er was geen verschil in tijd 
tot heropname tussen beide groepen. 
Patiënten met een maligniteit, mannen 
en ouderen hadden een grotere kans op 
een aan verkleving gerelateerde herop-
name. 
De onderzoekers namen deze parame-
ters mee in een multivariate analyse, 
waaruit bleek dat laparoscopische be-
nadering de kans op aan een verkleving 
gerelateerde opname met 32% verklein-
de (HR 0,68; 95%-BI 0,60 tot 0,77). Her-
opnames die mogelijk waren gerelateerd 
aan verklevingen kwamen ook iets 
minder vaak voor na laparoscopie dan 
na een open procedure (laparoscopisch 
16% versus open 18,2%; p < 0,005). 
Een ‘gesloten’ laparoscopische benade-
ring van buikoperaties zorgt niet alleen 
voor minder verklevingen, en dus voor 
minder problemen bij een eventuele 
heroperatie, maar ook op de lange 
termijn voor minder aan verkleving 

gerelateerde heropnames. Kortom, een 
win-winsituatie voor de patiënt. ■

Krielen P, et al. Adhesion-related readmis-

sions after open and laparoscopic  surgery: 
a retrospective cohort study (SCAR up-
date). Lancet 2020;395:33-41.

Minder heropnames bij laparoscopische 
buikoperaties
Sanne Dijkhuizen

Luchtvervuiling en klimaatverande
ring dragen bij aan het ontstaan en 
verergeren van allergische rinitis en 
astma, waarvan de prevalenties stijgen 
in westerse landen. In een overzichts
artikel vatten de auteurs deze effecten 
samen en doen zij aanbevelingen voor 
beleidsmakers om het tij te keren.

Wereldwijd leeft maar liefst 90% van de 
mensen op plaatsen waar de luchtkwa-
liteit niet voldoet aan de aanbevelin-
gen van de WHO. Een inwoner van 
West-Europa spendeert gemiddeld 80% 
van zijn tijd binnen. De kwaliteit van 
de binnenlucht hangt nauw samen met 
de kwaliteit van de buitenlucht, mate 
van ventilatie, tabaksrook, manier van 

koken en verwarmen, en aanwezigheid 
van allergenen.
Het sterkste bewijs voor schadelijke 
effecten is er voor blootstelling aan 
tabaksrook op jonge leeftijd, wat het 
risico op persisterende astmatische en 
rinitisklachten verhoogt: OR respec-
tievelijk 1,79 (95%-BI 1,14 tot 2,83) 
en 1,55 (95%-BI 1,09 tot 2,20). Stik-
stofdioxide, dat vrijkomt bij koken en 
verwarmen met gas, hing onder andere 
samen met vaker gebruik van inhala-
toren bij kinderen met astma, mogelijk 
doordat dit gas sensibilisatie faciliteert.
Buiten zijn de concentraties van fijnstof 
en stikstofdioxide toegenomen, deze 
lijken het risico op astma te verhogen: 
OR is respectievelijk 1,29 (95%-BI 1,00 

De noodzaak van schone lucht
Iris Wichers
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De richtlijnen zijn terughoudend over 
het voorschrijven van inhalatiecor
ticosteroïden (ICS) bij COPD. Toch 
worden ICS veelvuldig gebruikt, ook 
door mensen bij wie het middel niet is 
geïndiceerd. Een modelmatige budget
impactanalyse laat zien dat vervanging 
van dit onjuiste ICSgebruik door alter
natieve onderhoudsmedicatie het aantal 
exacerbaties en pneumonieën zou kun
nen verminderen en ook de zorgkosten 
flink zou kunnen reduceren. 

De richtlijnen adviseren ICS alleen voor 
te schrijven bij COPD-patiënten die 
frequent ernstige exacerbaties hebben, 
ondanks adequate onderhoudsbehande-
ling met een langwerkende luchtwegver-
wijder en na 1 jaar alleen te continueren 
bij een evidente reductie van exacerba-
ties. In theorie zou dan circa 25% van de 
COPD-patiënten ICS als onderhoudsbe-
handeling moeten gebruiken, maar in de 

Nederlandse praktijk is dit zo’n 60%.
Onderzoekers vergeleken daarom in een 
simulatie, met een speciaal hiervoor ont-

wikkeld budgetimpactmodel, de huidige 
situatie in Nederland met de gewenste 
situatie. Daaruit bleek dat vervanging 
van niet-geïndiceerde onderhoudsbehan-
deling met ICS door LABA/LAMA bij 
COPD-patiënten een mogelijke reductie 
gaf van meer dan 17.000 exacerbaties en 
bijna 12.000 pneumonieën in 5 jaar. De 
geassocieerde kostenbesparing van ruim 
80 milioen werd met name veroorzaakt 
door lagere farmacologische kosten en 
het voorkomen van exacerbaties en pneu-
monieën. 
Zowel vanuit klinisch als kostenper-
spectief is het dus zinnig terughoudend 
te zijn met ICS bij COPD, zoals ook de 
NHG-Standaard COPD adviseert. Het 
geld kan beter worden besteed! ■

Fens T, et al. Economic impact of redu-
cing inappropriate inhaled corticosteroids 
use in patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease: ISPOR’s guidance on 
budget impact in practice. Value Health 
2019;22:1092-1101.

ICS zijn vaak onnodig voor COPD-patiënten
Kim van Wijck

tot 1,66) en 1,13 (95%-BI 1,02 tot 1,25). 
Verder zijn er aanwijzingen dat ver-
keersvervuiling de FEV1 verlaagt, zoals 
ook uit Nederlands onderzoek bleek bij 
bewoners in de buurt van veeteeltbe-
drijven.

Effecten van klimaatverandering – 
zoals temperatuurstijging, hogere 
CO2-waarden en verandering van 
luchtvochtigheid – beïnvloeden de 
atmosfeer voor allergenen van plan-
ten en schimmels met als gevolg meer 
astmatische en rinitisklachten.
Individuele leefstijlverandering – min-
der vlees eten en minder gemotoriseerd 
vervoer gebruiken – heeft een positief 
effect op de luchtkwaliteit en klimaat-
verandering, maar valt in het niet bij de 
effecten door beleidsmaatregelen, zoals 
uitfaseren van fossiele brandstoffen en 
belasten van de vervuiler. Dat is niet 
anders dan bij obesitas, hoge bloeddruk 
en roken. ■

Eguiluz-Gracia I, et al. The way air pol-
lution and climate change affect allergic 
rhinitis and asthma. Allergy 2020 Jan 9. 
DOI: 10.1111/all.14177 [Epub ahead of 
print].Fo
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Onderzoek

Sinds een aantal jaren krijgen huisartsen ondersteuning van praktijkondersteuners jeugd met consultatie, scree-
ning en triage, en behandeling van jongeren die vermoedelijk psychische problemen hebben. Er is nog weinig in-
zicht in de verwijspatronen van praktijkondersteuners jeugd. Zijn deze gerelateerd aan kenmerken van jeugdigen 
of het aantal hulpvragen?

Ongeveer een op de zes jeugdigen (0-18 jaar) heeft psy-
chische problemen. Circa 7% wordt hierdoor zo beperkt 
in het dagelijks functioneren dat gespecialiseerde behan-
deling nodig is.1,2 Bijna driekwart van de jeugdigen tot 20 
jaar bezoekt jaarlijks ten minste eenmaal de huisarts.3 De 
huisartsenpraktijk is daarom een ideale plaats om jeugdi-
gen met psychische problemen op te sporen, te behande-
len en zo nodig te verwijzen naar de gespecialiseerde zorg. 
In de eerste helft van 2018 was ruim een derde van alle 
verwijzingen naar de jeugdhulp afkomstig uit de huisart-
senpraktijk.4,5 
Hoewel in de meerderheid van de huisartsenpraktijken 
een praktijkondersteuner-ggz aanwezig is (in 2016: 87%), 
wordt deze verreweg het meest ingezet voor volwassen 
patiënten en relatief weinig voor jeugdigen.6 
Sinds de transformatie van de jeugdhulp in 2015 zijn er 
verschillende initiatieven ontwikkeld voor ondersteuning 
van jeugdigen met psychische problemen in de huisart-
senpraktijk.7-10 De huisarts krijgt hierbij ondersteuning 
van een professional met ervaring in de jeugdhulp met 
consultatie, screeningsdiagnostiek en triage, kortdurende 
behandeling en eventueel overbruggingszorg voor jeug-
digen die vermoedelijk psychische problemen hebben. Er 
zijn geen cijfers bekend over het aandeel huisartsenprak-
tijken dat over deze vorm van ondersteuning beschikt. Er 
zijn drie varianten, hierna aangeduid met de overkoepe-
lende term ‘praktijkondersteuner jeugd’ [kader].
Volgens onderzoek zijn screening en triage de belangrijk-
ste activiteiten van de praktijkondersteuner jeugd; deze 
worden in de meeste cliënttrajecten (76%) toegepast.9 Na 
een probleemverkenning bepaalt de praktijkondersteu-
ner welke zorg een jeugdige nodig heeft, of deze in de 
huisartsenpraktijk geboden kan worden of dat verwijzing 
nodig is. 
We weten tot nu toe onvoldoende welke jeugdigen de 
praktijkondersteuner jeugd naar de specialistische of 

basis-ggz verwijst en welke jeugdigen geen verwijzing 
krijgen. Zijn hierin patronen te ontdekken? Dit onderzoek 
richt zich op de vraag of kenmerken van jeugdigen, zoals 
leeftijd of geslacht, gerelateerd zijn aan het type verwijzing 
dat zij krijgen. En, ervan uitgaand dat het aantal hulp-
vragen van een jeugdige of zijn/haar ouders een indicatie 
geeft van de complexiteit van de problemen: is het aantal 
hulpvragen gerelateerd aan het type verwijzing?

METHODE
Onderzoeksgroep en -procedure
De onderzoeksgroep bestaat uit 1976 jeugdigen die tussen 
september 2016 en maart 2019 een traject bij een praktijk-
ondersteuner jeugd afrondden [infographic 1]. Dit on-
derzoek bevat gegevens van specialistische ondersteuners 
huisartsenzorg jeugd-ggz (SOH’s-JGGZ) uit Gelderland, 
praktijkondersteuners huisartsen jeugd uit Friesland en 
ondersteuners jeugd en gezin (OJG’s) uit Groningen [ka-
der]. De kenmerken van de deelnemende huisartsenprak-
tijken hebben we elders beschreven.9 Praktijkondersteu-
ners jeugd zijn meestal vrouw (96%), gemiddeld 38 jaar 
oud (standaarddeviatie: 7) en hebben gemiddeld 12 jaar 
werkervaring (standaarddeviatie: 5). Een kwart is hbo-ge-
schoold (bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkun-
dige), 30% is wo-geschoold (bijvoorbeeld orthopedagoog, 
psycholoog), 45% heeft een wo+-opleiding (bijvoorbeeld 
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut).
De deelnemende praktijkondersteuners (n = 47) regis-
treerden tijdens het zorgtraject voor elke cliënt op een 
gestandaardiseerd Excel-formulier de kindkenmerken, de 
hulpvraag, de trajectduur, het aantal contacten, de inter-
venties en de verwijzingen. Wij hadden alleen toegang tot 
geanonimiseerde gegevens.
We categoriseerden de geregistreerde hulpvragen met het 
Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van 
Jeugd (CAP-J), aangevuld met de categorieën ‘diagnose’ 

Verwijspatronen bij praktijk
ondersteuners jeugd
Marieke Zwaanswijk, Pauline Geuijen, Marieke Boelhouwer, Marieke Spijk-de Jonge, Marike Serra
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(diagnose onbekend, second opinion) en ‘anders’ (onder meer 
vragen over medicatie, wachtlijstbemiddeling en -overbrug-
ging).11 CAP-J beschrijft problemen waarmee jeugdigen en 
gezinnen kunnen kampen op verschillende domeinen, zoals 
psychosociaal functioneren, gezinsproblematiek en de omge-
ving van de jeugdige. Dit systeem wordt gebruikt door profes-
sionals die met jeugdigen en gezinnen werken, bijvoorbeeld 
psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdhulpverleners.11 
Per jeugdige konden de praktijkondersteuners meerdere 
verwijzingen registeren. De analyses bevatten alleen de eerst 
geregistreerde verwijzing, ervan uitgaand dat dit de belang-
rijkste is. De praktijkondersteuners registreerden voor slechts 
32 jeugdigen (2%) een tweede verwijzing.

Analyse
We hebben chi-kwadraattoetsen met p < 0,01 (na bonferroni-
correctie voor post-hoc tests, SPSS 24) gebruikt om te onder-
zoeken of kindkenmerken en aantal hulpvragen gerelateerd 
zijn aan het type verwijzing. Om het aantal te toetsen verban-
den te beperken en de overzichtelijkheid van de resultaten te 
vergroten, hebben we de verwijscategorieën ‘Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), wijk- of gebiedsteam’, ‘vrij toegankelijke 
zorg’ en ‘anders’ gecombineerd. 
We gebruiken deze relatief eenvoudige analysemethode omdat 
deze de eenduidigste resultaten oplevert zonder de gedetail-
leerdheid van de gegevens tekort te doen. Wij kozen voor 
presentatie van de specifieke verwijzingen naar verschillende 
typen jeugdhulp, omdat een dergelijk onderscheid het meest 
informatief is.
Omdat 47% van de jeugdigen meer dan één hulpvraag heeft 
[infographic 1], is het niet mogelijk om de inhoud van de 
hulpvragen te relateren aan het type verwijzing. Wanneer we 
alleen de eerst geregistreerde hulpvraag zouden analyseren, 
zoals in ander onderzoek gebeurt, zou een aanzienlijk deel van 
de gegevens buiten beschouwing blijven.

RESULTATEN
Jeugdigen en ouders komen met uiteenlopende hulpvra-
gen bij de praktijkondersteuner jeugd. Bijna de helft van de 
jeugdigen (47%) heeft meer dan één hulpvraag [infographic 

1]. De meeste van de 3153 geregistreerde hulpvragen hebben 
betrekking op emotionele problemen (23%, vooral angst- en 
stemmingsklachten) en gedragsproblemen (18%, vooral klach-
ten over aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit en/of 
oppositioneel gedrag) [online tabel]. Jongens en meisjes heb-
ben verschillende hulpvragen (chi-kwadraattoets, p < 0,004): 
jongens hebben vaker dan meisjes gedragsproblemen, cogni-
tieve problemen (onder andere leer- en aandachtsproblemen) 
en vragen over een diagnose. Meisjes hebben vaker contact 
vanwege emotionele problemen, problemen in de persoon-
lijkheid/identiteit(sontwikkeling), lichamelijke problemen en 
overige psychosociale problemen [online tabel].
Van de jeugdigen die de praktijkondersteuner consulteren, 
krijgt 28% een verwijzing naar de specialistische ggz, 10% naar 

Verwijzing naar:

28,2% 9,8% 6,4% 6,6% 45,3%

3,6%

Specialistische
ggz

Generalistische
basis-ggz

CJG, 
wijk- of gebiedsteam

Vrij 
toegankelijke zorg

Anders* Geen 
verwijzing

*  o.a. kinderarts, Veilig Thuis, jeugdzorg, hulp voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING VOOR 
JEUGDIGEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN IN DE 
HUISARTSENPRAKTIJK
Praktijkondersteuner huisartsen jeugd (poh-jeugd) is de 
meest gebruikte term voor een professional die in een 
huisartsenpraktijk werkt, vaak gedetacheerd vanuit een 
jeugdhulporganisatie. De achtergrond en ervaring van prak-
tijkondersteuners (huisartsen) jeugd zijn heterogeen, en 
ook de invulling van de functie varieert.9

De specialistische ondersteuner huisartsenzorg jeugd-ggz 
(SOH-JGGZ) is een hoogopgeleide, BIG-geregistreerde 
zorgverlener (gezondheidszorgpsycholoog, psychothera-
peut of klinisch psycholoog) met expertise in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. De SOH-JGGZ wordt in het algemeen 
gedetacheerd vanuit een ggz-instelling.8

De ondersteuner jeugd en gezin (OJG) wordt gede tacheerd 
vanuit de jeugdhulp of het sociaal domein. Achtergrond 
en ervaring van deze professionals variëren sterk. Omdat 
de OJG onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, 
werkt deze niet alleen in de huisartsenpraktijk, maar ook in 
het Centrum voor Jeugd en Gezin of in een wijk- of ge-
biedsteam.9
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de generalistische basis-ggz en 17% naar andere vormen van 
zorg, zoals het CJG, wijk- of gebiedsteam of vrij toegankelijke 
zorg. Vijfenveertig procent krijgt geen verwijzing [infographic 
2].
Het geslacht van de jeugdigen hangt samen met het type 
verwijzing [infographic 3]: meer jongens dan meisjes krijgen 
een verwijzing naar de specialistische ggz (32% versus 25%), 
terwijl de categorie ‘geen verwijzing’ vaker voorkomt bij 
meisjes (49% versus 42%). Ook het aantal hulpvragen is gere-
lateerd aan het type verwijzing: jeugdigen met meer hulpvra-
gen worden vaker verwezen naar de specialistische ggz (31% 
versus 26%). Jeugdigen met één hulpvraag krijgen vaker geen 
verwijzing (49%), dan jeugdigen met meer hulpvragen (41%). 
Er bestaat geen significant verband tussen de leeftijdscategorie 
van de jeugdige en het type verwijzing [infographic 3], noch 
tussen het geslacht van de jeugdige en het aantal hulpvragen.

BESCHOUWING
Het percentage jeugdigen dat een verwijzing krijgt naar de 
generalistische basis-ggz of specialistische ggz (38%) ligt in 
dit onderzoek hoger dan in eerdere onderzoeken.12,13 Ver-
wijspercentages uit eerder onderzoek zijn gebaseerd op door 
huisartsen geregistreerde ggz-verwijzingen. Deze percentages 

zouden een onderschatting kunnen zijn, omdat huisartsen 
verwijzingen soms onvolledig of alleen als vrije tekst registre-
ren.13 Bovendien zijn eerdere onderzoeken uitgevoerd voor 
de transformatie van de jeugdzorg haar beslag kreeg, wat een 
vergelijking van verwijspercentages bemoeilijkt.
Welke verwijzing een praktijkondersteuner jeugd adviseert 
hangt samen met het geslacht en het aantal hulpvragen van 
jeugdigen. Jongens en jeugdigen met meer hulpvragen krijgen 
vaker een verwijzing naar de specialistische ggz dan meisjes 
en jeugdigen met één enkele hulpvraag.
De bevinding dat jongens vaker naar de specialistische ggz ver-
wezen worden dan meisjes, kunnen we niet verklaren op grond 
van het aantal hulpvragen van jongens, maar waarschijnlijk 
wel door de aard van hun hulpvragen. Jongens komen vooral 
met gedragsproblemen bij de praktijkondersteuner jeugd. Deze 
problemen zijn vaak zichtbaar voor de omgeving (ouders, 
school, enzovoort) en/of veroorzaken overlast. Meisjes komen 
vooral met emotionele problemen, zoals angst- en stemmings-
problemen en teruggetrokken gedrag. Ze krijgen hiervoor 
een lichtere verwijzing (vaker geen verwijzing, minder vaak 
specialistische ggz) dan jongens. De problemen van meisjes 
zijn typisch internaliserende problemen, waarvan ze vooral 
zelf last hebben en die wellicht niet direct zichtbaar zijn voor 

Kenmerken van jeugdigen die contact hadden met een praktijkondersteuner (n = 1976) 

Geslacht

Man

47,2%

Vrouw

50,3%

Onbekend

2,6%

Leeftijdscategorie

Kind (t/m 11 jaar)

40,9%

Adolescent (12+ jaar)

44,7%

Onbekend

14,3%

Aantal hulpvragen
1 hulpvraag

52,9%

> 1 hulpvraag

46,8%

Onbekend

0,3%

Er
ik

 W
ie

ge
rs

Infographic 2



17MEI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

anderen. Omdat angst- en stemmingsklachten bij jeugdigen 
samenhangen met een verhoogd risico op latere problemen, 
zoals school- en werkproblemen, middelenmisbruik, andere 
psychische stoornissen, ernstigere terugkerende depressieve 
episodes en suïcidaal gedrag, is het de vraag of meisjes met dit 
verwijspatroon voldoende geholpen zijn.14,15

Jeugdigen die met meer hulpvragen bij de praktijkondersteu-
ner komen, krijgen vaker een verwijzing naar de specialisti-
sche ggz. Ervan uitgaand dat meer hulpvragen een indicatie 
zijn van de complexiteit van problemen, is dit resultaat 
bemoedigend.
Tijdige en effectieve behandeling van psychische problemen 
in de jeugd kan (verergering van) problemen in de volwas-
senheid voorkomen. Goede triage tussen jeugdigen die gebaat 
zijn bij lichte hulp en degenen die specialistische zorg nodig 
hebben, is daarom essentieel. 
Wachtlijsten bij andere zorgaanbieders kunnen ertoe leiden 
dat de behandeling van jeugdigen in toenemende mate door 
praktijkondersteuners jeugd wordt uitgevoerd. Wanneer 
hierdoor bij praktijkondersteuners wachttijden ontstaan, tast 
dit een belangrijk succes van hun functie aan: de laagdrempe-
ligheid van de zorg.9 
Betrokkenen bij de inzet van OJG’s (onder anderen huisartsen, 
gemeente- en wijkteammedewerkers) vinden dat de triage 
sinds de invoering van OJG’s verbeterd is.9 Zorgverleners uit 
een eerder onderzoek vonden dat de kwaliteit van de verwij-
zingen na de komst van praktijkondersteuners jeugd verbeterd 

was.16 Om te kunnen beoordelen of jeugdigen inderdaad beter 
passende zorg krijgen door tussenkomst van een praktijk-
ondersteuner jeugd is langetermijnonderzoek nodig naar de 
ontwikkeling en het zorgtraject van jeugdigen die wel en niet 

WAT IS BEKEND?
■■ Praktijkondersteuners jeugd worden ingezet om jeugdi-

gen met psychische problemen snel de juiste hulp dicht 
bij huis te bieden.

■■ Praktijkondersteuners jeugd houden zich het meest 
bezig met screening en triage.

WAT IS NIEUW?
■■ Jongens komen vooral met gedragsproblemen bij de 

praktijkondersteuner jeugd. Praktijkondersteuners 
verwijzen hen vaker dan meisjes naar de specialistische 
ggz.

■■ Meisjes komen voornamelijk met emotionele problemen, 
zoals angst- en stemmingsproblemen en teruggetrok-
ken gedrag, bij de praktijkondersteuner jeugd. Ze krijgen 
vaker dan jongens geen verwijzing.

■■ Jeugdigen die met meer hulpvragen bij de praktijkon-
dersteuner komen, krijgen vaker een verwijzing naar de 
specialistische ggz dan jeugdigen met één hulpvraag.

a onder andere CJG, wijk- of gebiedsteam, vrij toegankelijke zorg, kinderarts, Veilig Thuis, jeugdzorg, hulp voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
b verschil tussen categorieën is significant na bonferronicorrectie (chi-kwadraattoets, p < 0,01)

Verwijscategorieën gerelateerd aan kindkenmerken en aantal hulpvragen, in percentages

Geen verwijzing Generalistische
basis-ggz

Specialistische
ggz

Anders a

48,8%

8,7%

25,8%

16,7%

41,4%

11,0%

30,9%

16,6%

46,3%

8,7%

29,3%

15,7%

43,4%

10,8%

26,7%

19,2%

48,5%

10,8%

24,6%

16,1%

42,0%

b

b

b b

b

b

b

b

8,3%

32,1%

17,7%

Man

Vrouw

Kind (t/m 11 jaar) 

Adolescent (12+ jaar)

1 hulpvraag 

> 1 hulpvraag

Geslacht Leeftijdscategorie N hulpvragen

Er
ik

 W
ie

ge
rs

Infographic 3



18 HUISARTS EN WETENSCHAP MEI 2020

verwezen zijn. De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen 
helpen om vroegtijdig een betrouwbaar onderscheid te maken 
tussen jeugdigen die genoeg hebben aan geen of lichte zorg en 
jeugdigen die gespecialiseerde zorg nodig hebben.
Onze gegevens zijn afkomstig uit gemeenten waar praktijk-
ondersteuners jeugd als pilot werden ingezet. De meerwaarde 
van ons onderzoek is de uniforme en gestandaardiseerde ge-
gevensverzameling in verschillende pilots, waardoor gegevens 
van verschillende soorten praktijkondersteuners jeugd verge-
lijkbaar zijn en de uitkomsten breder toepasbaar zijn. Doordat 
we onderzoeksgegevens uit drie regio’s hebben gecombineerd 
hebben we een grote onderzoeksgroep verkregen (n = 1976). 
Daarom beschouwen we onze resultaten als robuust.
In principe registreerden alle praktijkondersteuners in de 
deelnemende gemeenten kenmerken van cliënten en cliënttra-
jecten. We weten niet in hoeverre ze dit voor elke cliënt gedaan 
hebben. Wellicht is hier een selectie-effect opgetreden. 
Hoewel wij het betrekken van drie typen praktijkondersteu-
ners als meerwaarde van dit onderzoek zien, weten we niet 
in hoeverre onze resultaten generaliseerbaar zijn naar andere 
vormen van ondersteuning voor jeugdigen met psychische 
problemen in de huisartsenpraktijk.

CONCLUSIE
Een goede triage tussen jeugdigen die gebaat zijn bij lichte 
hulp en degenen die specialistische zorg nodig hebben, is 
essentieel. Dit onderzoek laat zien dat jongens en jeugdigen 
die meer hulpvragen hebben, vaker een verwijzing naar de 
specialistische ggz krijgen dan meisjes en jeugdigen met één 
hulpvraag. ■
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Opinie

De Gezondheidsraad doet in haar recente advies over HPV-vaccinatie ter voorkoming van HPV-gerelateerde kan-
ker géén uitspraak over het type vaccin. Een gemiste kans, denken wij. Want het humaan papillomavirus (HPV) 
kan naast maligniteiten ook anogenitale wratten en larynxpapillomatose veroorzaken; aandoeningen met een gro-
te impact door ziektelast en kosten. Wanneer de Gezondheidsraad expliciet voor brede HPV-vaccins had gekozen, 
zouden deze niet-oncogene HPV-types ook relatief eenvoudig en effectief aangepakt kunnen worden.

Het advies van de Gezondheidsraad over de HPV-vaccina-
tie binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes én 
jongens op de leeftijd van 9 jaar, zal een belangrijke invloed 
hebben op de incidentie van HPV-gerelateerde kanker 
door bescherming tegen hoogrisico-HPV-types 16 of 18.1,2 
De Gezondheidsraad heeft in haar advies de ziektelast van 
andere, benigne HPV-gerelateerde aandoeningen niet mee-
genomen en spreekt zich niet uit over het type vaccin. Ze 
concludeert dat er op dit moment nog te weinig gegevens 
beschikbaar zijn om een voorkeur uit te spreken voor een 
van de vaccins. Toch kan een breed 4- of 9-valent HPV-vac-
cin (dat ook beschermt tegen de niet-oncogene HPV-types 
6 en 11) benigne HPV-gerelateerde aandoeningen, zoals 
anogenitale wratten en larynxpapillomatose, voorkomen. 
Dit bespaart veel kosten en leed.3

ANOGENITALE WRATTEN EN LARYNXPAPILLOMATOSE
Anogenitale wratten (AGW, ofwel condylomata acuminata) 
is een van de meest voorkomende soa’s in Nederland en de 
meest voorkomende virale soa wereldwijd. De incidentie 
in de huisartsenpraktijk was in 2017 ongeveer 2,4 per 1000 
personen.4

Iedereen kan AGW krijgen, jong en oud. Een infectie met 
niet-oncogene HPV-types (6 en 11) die AGW veroorzaken, 
ontstaat door seksueel contact, maar kan ook bij veilige seks 
optreden omdat condoomgebruik niet altijd tegen HPV-be-
smetting beschermt. Besmetting kan incidenteel ook optre-
den via vingers of handdoeken.
Het HPV-virus dat AGW veroorzaakt, kan daarnaast 
larynxpapillomatose veroorzaken, waarbij papillomen op 
het slijmvlies van het strottenhoofd groeien, die tot stem- 

Wanneer de Gezondheidsraad expliciet voor brede HPV-vaccins had gekozen, zouden niet-oncogene HPV-types ook relatief 
eenvoudig en effectief aangepakt kunnen worden. Foto: Hollandse Hoogte

Gezondheidsraad had voor een polyvalent 
HPV-vaccin moeten kiezen
Carine van der Vleuten, Marja Oldhoff, Dasja Pajkrt, Rico Rinkel, Jan van Bergen
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en ademhalingsproblemen leiden. Larynxpapillomatose kan 
ontstaan door perinatale transmissie via het geboortekanaal.5 
Beperkte gegevens wijzen erop dat larynxpapillomatose voor-
komt bij 4 tot 7 per 100.000 personen.5

IMPACT
Ondanks het frequent voorkomen van AGW vindt de Ge-
zondheidsraad de ernst van AGW onvoldoende om vaccinatie 
te overwegen. AGW geven over het algemeen weinig symp-
tomen en genezen bij een deel van de patiënten binnen twee 
jaar spontaan. Het voordeel van bescherming tegen AGW 
als gunstig neveneffect wordt door de Gezondheidsraad niet 
meegenomen in haar advies.
Maar voor de patiënt zijn AGW wél heel belastend en stigma-
tiserend. Om die reden wordt vaak direct met behandeling 
gestart, met een grote kans op recidief. De subjectieve klach-
ten, frequente recidieven en stigmatisering geven een grote 
lijdensdruk.6,7 Schaamte staat het aangaan van een relatie soms 
in de weg.
Laryngeale papillomatose leidt tot operaties en ziektelast. 
Na besmetting met HPV kunnen huidafwijkingen zoals AGW 
ontstaan, maar de infectie kan ook latent aanwezig zijn en 
pas later AGW veroorzaken, bijvoorbeeld tijdens de zwanger-
schap, immuunsuppressie of hiv-infectie. Bij immuungecom-
promitteerden zijn AGW een ernstig bijkomend probleem 
en zeer therapieresistent.8 Uit een Deens onderzoek bleek de 
hazardratio 3,4 voor AGW bij donornierpatiënten vergeleken 
met de controlegroep.9 
Met de nieuwe donorwet neemt het aantal orgaantransplanta-
ties naar verwachting toe, wat vaker kan leiden tot uitgebreide, 
niet-behandelbare HPV-infecties, die een grote impact op de 
kwaliteit van leven hebben.10 

KOSTEN
HPV-gerelateerde infecties met AGW en laryngeale papillo-
matose als gevolg leiden tot hoge kosten. De directe zorgkos-
ten gerelateerd aan AGW bedragen in Nederland ongeveer 9 
miljoen euro per jaar.11-14 Internationale analyses waarin naast 
baarmoederhalskanker ook andere HPV-gerelateerde aandoe-
ningen waren meegenomen (waaronder AGW) leverden een 
incrementele kosten-batenverhouding (ICER) op die gemid-
deld 2,9 keer gunstiger is dan de analyses met alleen baarmoe-
derhalskanker als eindpunt.15 

TYPE VACCIN
De 4- en 9-valente vaccins beschermen tegen hoogrisico on-
cogene HPV-types, maar ook tegen de HPV-types 6 en 11, die 
verantwoordelijk zijn voor 90% van de AGW-gevallen. 
Vaccinatie met het 4-valente vaccin is effectief tegen AGW.16 
Het vaccin bleek 79 tot 97% van de AGW te voorkomen, 
afhankelijk van de HPV-status van de gevaccineerde groep. 
In veel landen vaccineert men daarom met een breed vaccin, 
waarbij een (sterke) reductie in AGW is te zien.3,17 Zo daalde 
het aantal diagnoses van AGW bij vaccinatie met het 4- of 
9-valent vaccin met 67% ten opzichte van de prevaccinatie-

periode en in landen met een hogere participatie (> 50%) zou 
AGW bijna zijn verdwenen.18,19

Het 9-valente vaccin is wat betreft immunogeniciteit niet-in-
ferieur gebleken ten opzichte van het 4-valente vaccin voor 
HPV-infecties met type 6 en 11, en is waarschijnlijk even goed 
werkzaam tegen AGW.20

Ook de incidentie van larynxpapillomatose daalt significant na 
introductie van een 4-valent vaccin.21 In Australië is het aantal 
gevallen van larynxpapillomatose sinds de introductie van vac-
cinatie met een breed vaccin afgenomen van 0,16 per 100.000 
personen in 2012 tot 0,02 per 100.000 personen in 2016.22

De bescherming tegen HPV-gerelateerde kanker is met 4- of 
9-valente vaccins even groot.5 Met het oog op een zo uitge-
breid mogelijke bescherming, gaat onze voorkeur uit naar een 
zo breed mogelijk vaccin.

CONCLUSIE
Werkzaamheid tegen niet-oncogene HPV-infecties beschouwt 
de Gezondheidsraad als gunstig neveneffect van HPV-vac-
cinatie met brede vaccins. Dit vormt geen doorslaggevend 
argument in haar advies omdat het geen aandoeningen met 
ernstige gevolgen betreft. Wij grijpen echter de kans om ons 
hierover uit te spreken, want AGW en papillomatose hebben 
een grote ziektelast en brengen veel kosten met zich mee. 
Door nu niet te kiezen voor een breed vaccin wordt een seri-
euze kans gemist om dit gezondheidsprobleem op een relatief 
eenvoudige manier effectief uit te bannen.19 ■
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De Gezondheidsraad heeft gepleit voor nader wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit en kosten van de drie beschikbare vaccins 
te berekenen. Foto: Hollandse Hoogte

COMMENTAAR GEZONDHEIDSRAAD
Van der Vleuten et al. pleiten voor toepassing van het 4- 
of liever nog 9-valente vaccin. Zij noemen het een gemiste 
kans dat de Gezondheidsraad zich niet uitspreekt over de 
vaccinkeuze vanwege de mogelijkheid om met dit vac-
cin ook benigne HPV-gerelateerde aandoeningen, zoals 
genitale wratten en larynxpapillomen, te voorkomen. Zij 
wijzen op de grote ziektelast met bijkomende kosten die 
deze afwijkingen met zich meebrengen, afwijkingen die 
voorkomen kunnen worden door gebruik te maken van 
een vaccin dat ook tegen de gerelateerde HPV-types 6 en 
11 beschermen. Momenteel wordt gevaccineerd met een 
bivalent vaccin gericht tegen HPV-types 16 en 18. 
Graag licht ik de keuze van de Gezondheidsraad toe. De 
commissie HPV van de Gezondheidsraad heeft ervoor ge-
kozen om zich te richten op het voorkomen van HPV-ge-
relateerde kankersoorten en niet op alle HPV-gerelateerde 
soa’s, mede gelet op de acceptatie in de bevolking. Dit kan 
met alle drie beschikbare vaccins. Door op dit moment te 

kiezen voor een 4- of 9-valent vaccin, zou er een signaal 
van de Gezondheidsraad uit kunnen gaan dat het huidige 
vaccin niet goed genoeg is. Zowel genitale wratten als 
larynxpapillomen veroorzaken een flinke ziektelast voor 
degenen die erdoor worden getroffen, daar is de Gezond-
heidsraad het over eens, maar ze zijn niet lethaal. 
De Gezondheidsraad heeft gepleit voor nader weten-
schappelijk onderzoek om de effectiviteit en kosten van 
de drie beschikbare vaccins te berekenen. Ook kruisbe-
scherming is daar een onderdeel van. Mocht een dergelijk 
onderzoek, dat momenteel wordt voorbereid, tot een 
uitkomst leiden die toepassing van een ander dan het hui-
dige vaccin aanbeveelt, dan levert dat extra winst op voor 
bovengenoemde benigne afwijkingen. Tot die tijd komt 
een pleidooi voor een van de drie vaccins te vroeg. 

Prof. dr. G.G. Kenter, emeritus hoogleraar gynaeco logische 
oncologie, Amsterdam UMC en AVL/NKI, Amsterdam, 
voorzitter commissie Vaccinatie tegen HPV
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Onderzoek

Willen huisartsen goede zorg leveren, dan is reflectie op hun eigen handelen in de praktijk essentieel. Externe 
feedback zet helaas niet altijd aan tot reflectie en duurzame zorgverbetering. In een groep samen reflecteren op 
spiegelinformatie kan wel motiveren tot gedragsverandering en uiteindelijk tot het optimaliseren van de zorg. Hoe 
gezamenlijke reflectie van vandaag kan leiden tot een concrete aanpassing van het handelen van morgen.

INLEIDING
In het streven naar optimale zorg krijgt de huisarts van 
uiteenlopende instanties, zoals zorgverzekeringsmaat-
schappijen en accreditatiecommissies, informatie over 
afwijkende patronen in de zorgverlening en mogelijkhe-
den voor verbetering. Niet altijd met het gewenste effect, 
zo blijkt.1 Wil zulke feedback daadwerkelijk effectief zijn, 
dan moet deze aan bepaalde kenmerken voldoen.2 De 
feedback moet bijvoorbeeld aansluiten bij zelf vastge-
stelde doelen, leesbaar en eenduidig zijn, en de huisarts 
niet in de verdediging drukken. Wanneer niet aan deze 
voorwaarden is voldaan, kan de huisarts opvallende 
uitschieters (positief dan wel negatief) verklaren door te 
verwijzen naar het gedrag van instanties of personen, of 
naar factoren buiten zichzelf. Hierdoor wordt gedragsver-
andering bij de huisarts onwaarschijnlijk.3 
Recente literatuur laat zien dat groepsdiscussies kunnen 
aanzetten tot gedragsverandering.4 In dat kader heeft de 
Nederlandse beweging Optimale Zorg-Dappere Dokters 
het verzoek gedaan een kwalitatief onderzoek te doen 
naar de kracht van intercollegiale toetsing aan de hand 
van spiegelinformatie. In dit onderzoek keken we of en 
hoe Vektis Praktijkspiegelinformatie en groepsdiscus-
sie over die informatie huisartsen motiveren om hun 
zorgverlening aan te passen. Als deze vorm van feedback 
motiverend werkt, zouden soortgelijke bijeenkomsten 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het optima-
liseren van de zorgverlening.

METHODE
Deelnemende huisartsen
In dit kwalitatieve onderzoek namen 39 huisartsen (30-65 
jaar) uit de regio Amsterdam deel aan vier focusgroep-
gesprekken tussen juni 2016 en maart 2017. Deze groe-
pen waren al actief als huisartsenwijkgroep en hadden 
ervaring met onderlinge toetsing. Onder de deelnemers 
bevonden zich diverse huisartsen die betrokken zijn 
bij het Optimale Zorg-Dappere Dokters gedachtegoed. 
Driekwart van hen werkte in een duopraktijk, de ove-
rigen in een solo- of groepspraktijk. Elke deelnemende 
huisarts ontving een informatiebrief, gaf toestemming 
voor deelname en stuurde ons zijn Vektis Praktijkspie-
gelinformatie over zorgverlening tussen 2012 en 2014. 
Deze spiegelinformatie was de oorspronkelijk verkrijg-
bare spiegelinformatie, die Vektis in de volgende drie 
stappen heeft afgeleid uit declaratiegegevens.5 Eerst heeft 
Vektis de samenstelling van een praktijk bepaald aan de 
hand van het AGB-register. Om het zorggebruik van de 
praktijkpopulatie in kaart te brengen is een koppeling 
gemaakt tussen praktijkgegevens, declaratiegegevens en 
patiëntkenmerken. Deze praktijkpopulatie is vervolgens 
vergeleken met het landelijk beeld van praktijken die op 
verschillende kenmerken vergelijkbaar zijn met de onder-
zochte praktijk. Deze vergelijking is in de Praktijkspiegel 
gepresenteerd door per zorgsoort de werkelijke kosten en 
aantallen van de onderzochte praktijk naast de verwachte, 
gemiddelde aantallen en kosten weer te geven.

Gegevensverzameling
De focusgroepgesprekken duurden ongeveer anderhalf 
uur en werden opgenomen op audio. Onder leiding van 
een moderator (een van ons) bespraken de deelnemers 
onderdelen van de Praktijkspiegelinformatie. Om de dis-
cussie te focussen maakten we van tevoren een samenvat-
ting van opvallende verschillen in de zorgverlening tussen 
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de praktijken (in termen van kosten, frequentie van voor-
schriften of bepaalde declaraties). Tijdens de discussie konden 
deelnemers elkaars precieze cijfers inzien als de betreffende 
deelnemers daar toestemming voor gaven. De moderator 
stimuleerde deelnemers elkaar vragen te stellen, opvallende 
bevindingen in de eigen spiegelinformatie te delen, verklarin-
gen voor en consequenties van verschillen tussen praktijken in 
de zorgkwaliteit te bespreken, en eventueel veranderdoelen te 
formuleren.

Analyse
We maakten een thematische analyse van de transcripten 
van de audio-opnamen.6 Theoretische concepten uit de 
attributietheorie, bijvoorbeeld externe attributie, vormden 
de basis voor het coderen.3 Daarnaast ontstonden tijdens het 
analyseren van de transcripten bottom-up aanvullende codes, 
bijvoorbeeld informatie verkrijgen. Twee van ons analyseer-
den de transcripten, waarbij één transcript door beiden is 
gecodeerd om de validiteit van de codering te waarborgen. 
De analyse van de laatste twee focusgroeptranscripten leverde 
geen nieuwe codes meer op. Na codering zette een van ons 
de uiteindelijke codes om tot een coherente en consisten-
te beschrijving van wat huisartsen tot gedragsverandering 
motiveert. 

RESULTATEN
Deelnemende huisartsen
De variatie op verschillende vlakken (bijvoorbeeld landelijke 
versus stadspraktijk) tussen deelnemende huisartsen droeg bij 
aan de representativiteit van de selectie van huisartsenprak-
tijken. De 39 deelnemende huisartsen vormen daarmee een 
afspiegeling van de onderzoekspopulatie, wat de resultaten 
generaliseerbaar maakt naar allerlei soorten praktijken in 
verschillende regio’s. 

Algemene beschrijving van de focusgroepgesprekken
De vier focusgroepgesprekken verliepen globaal hetzelfde. De 
deelnemers begonnen met het bespreken van problemen in de 
interpretatie van de Praktijkspiegelinformatie (bijvoorbeeld de 
betekenis van bepaalde afkortingen). Wanneer deze duidelijk 
waren, bespraken de huisartsen hun interpretatie van de infor-
matie door verschillen tussen hun zorg en die van de norm-
praktijk te bespreken en te verklaren (bijvoorbeeld door uit te 
leggen dat de praktijk naast een verpleeghuis lag). Dit leidde 
ertoe dat ze bepaalde onderwerpen verder wilden uitzoeken of 
hun handelen daarop wilden aanpassen. Veel van de bespro-
ken onderwerpen kwamen voort uit de spiegelinformatie, 
maar er kwamen ook andere onderwerpen aan bod. 

Hoe motiveerde Praktijkspiegelinformatie huisartsen tot 
gedragsverandering?
Praktijkspiegelinformatie motiveerde huisartsen hoofdzakelijk 
op twee manieren tot verandering. In de eerste plaats gaven 
huisartsen aan dat de informatie de bewustwording van het 
eigen handelen vergrootte. Een voorbeeld is een huisarts die 

volgens de Praktijkspiegel veel naar longartsen verwees, maar 
dit niet herkende (‘Ik stuur juist nooit naar longartsen’). Zulke 
verschillen motiveerden huisartsen om hun handelen verder 
te analyseren:

‘Wat ik wel wil doen is al onze verrichtingen 
cyriax bekijken om te kijken welke indicaties dat 
waren. Dat is best een werkje. Het zou heel fijn 
zijn als we die spiegelinformatie kunnen krijgen. 
Ik ben door deze bevinding al geprikkeld om dat 
in mijn eigen HIS te gaan bekijken om te kijken 
waar dat dan in zit.’ 

In de tweede plaats gaven huisartsen aan dat de Praktijkspie-
gelinformatie waardevolle indicaties geeft van de impact die 
bepaalde gedragsveranderingen zouden kunnen hebben: 

‘Er is ook een ding wat ik wel fijn vind bij deze 
getallen dat – soms zijn er extreem grote verschil-
len, maar dan gaat het over tien patiënten. Daar 
ga je geen beleid op veranderen.’ 

Kleine afwijkingen van de norm zagen de deelnemers als 
irrelevant voor gedragsverandering, terwijl ze grote afwijkin-
gen juist als geschikte onderwerpen beschouwden voor verder 
onderzoek en potentiële veranderingen in zorgverlening. 
Grote afwijkingen in de kosten konden echter ook veroorzaakt 
zijn door slechts een paar heel ‘dure’ of ‘zeldzame’ patiënten, 
wat de deelnemers juist zagen als een reden om de huidige 
zorgverlening te continueren. 

WAT IS BEKEND?
■■ Reflectie op het eigen handelen is essentieel om opti-

male huisartsenzorg te garanderen.
■■ De feedback die huisartsen krijgen (bijvoorbeeld van 

accreditatiecommissies of zorgverzekeringsmaat-
schappijen) is geen garantie voor reflectie en stimuleert 
nauwelijks om gedrag te veranderen. 

■■ Groepsdiscussies lijken een belangrijke sleutel te zijn tot 
een effectief gebruik van feedback.

WAT IS NIEUW?
■■ Praktijkspiegelinformatie kan bewustwording creëren en 

een indicatie geven van de impact van verandering op 
de patiëntenzorg, mits deze informatie periodiek wordt 
verstrekt, betrouwbaar, valide, recent en specifiek is, 
en betrekking heeft op het eigen (en/of te beïnvloeden) 
handelen van de huisarts. 

■■ Groepsdiscussie is essentieel voor het maken van de 
afweging of een bepaalde verandering in de zorgver-
lening relevant en de moeite waard is. De groep biedt 
een referentiekader en genereert nieuwe, gezamenlijk 
geconstrueerde inzichten.
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Niet alle verschillen tussen de eigen indruk en spiegelinforma-
tie of tussen de eigen praktijk en de normpraktijk motiveerden 
huisartsen om hun zorgverlening te veranderen, bijvoorbeeld 
als in het aantal declaraties waarschijnlijk ook declaraties van 
specialisten waren meegenomen. De huisartsen gaven aan dat 
alleen betrouwbare en valide informatie zou motiveren tot ge-
dragsverandering, net als informatie die specifiek is (duidelijk 
over welke voorschriften het precies gaat), recent is (tot enkele 
maanden oud), periodiek geleverd wordt (zodat je het effect 
van gedragsverandering kan monitoren) en alleen gaat over 
handelen dat de huisarts kan beïnvloeden. 

Hoe motiveerde de groepsdiscussie tot gedragsverandering? 
Meer nog dan de Praktijkspiegelinformatie zelf zou de groeps-
discussie over Praktijkspiegelinformatie huisartsen motiveren 
om hun zorgverlening te veranderen, zo gaven ze zelf aan. 
Daarvoor waren hoofdzakelijk twee redenen. In de eerste 
plaats gaf de bespreking een referentiekader. Huisartsen in een 
huisartsengroep hebben een goede indruk van elkaars praktijk 
en hebben demografisch en geografisch vergelijkbare patiën-
tenpopulaties. Dit vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid, 
zoals de volgende huisarts aangeeft: 

‘Als ik het vergeleken zie met het landelijk gemid-
delde en het wijkt bij ons allemaal af, wat moeten 
we er dan mee? Als het alleen bij mij afwijkt, dan 
moet ik daar wat mee.’ 

Ten tweede ontstonden door de groepsdiscussie ideeën en 
adviezen die een individuele huisarts zonder de groep niet had 
gekregen. Een voorbeeld is het volgende fragment:

Huisarts A: ‘Het is zo’n eyeopener voor me. Ik 
schaam me aldoor voor m’n assistentes als ik 
twee keer per dag 20 minuten inplan, want dan 
kunnen ze niet voldoende patiënten kwijt, denk 
ik dan. Dat mag ik gewoon doen!’

Huisarts B: ‘Maar wij zitten met een dubbele 
bezetting maar iets meer patiënten te bemannen.’

Huisarts A: ‘Ja, dat is waar.’

Huisarts B: ‘Weet je, ik bedoel – dus zo is het, echt.’

Huisarts C: ‘Ja, dus er moet een dokter bij, en 
meer dubbele consulten.’

Huisarts A: ‘En een kamer.’

Huisarts C: ‘Ja, en als we de dubbele consulten 
ook rekenen, dan kost het eigenlijk niks als er nog 
een dokter bijkomt.’

Huisarts D: ‘Nee, dan heb je hem er zo uit.’ 
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Ondanks deze motiverende effecten van de groepsdiscussies 
kwam het ook voor dat de discussie tijdens een focusgroep-
bijeenkomst op sommige momenten niet verderging dan het 
bekritiseren van de Praktijkspiegelinformatie en het delen 
van motivaties, zonder dat er concrete vervolgstappen werden 
geformuleerd. 

BESCHOUWING
Hoewel feedback huisartsen niet altijd aanzet tot veranderin-
gen in hun zorgverlening, kan groepsdiscussie over Praktijk-
spiegelinformatie huisartsen wel motiveren tot veranderingen 
die hun hulpverlening zouden verbeteren.1 De bespreking in 
de groep vervult daarmee een sleutelrol, die de waarde van 
groepsdiscussies voor gedragsveranderende feedback onder-
streept.4

Het nut van de spiegelinformatie woog helaas niet altijd op 
tegen de kritiek die de deelnemende huisartsen uitten op de 
manier waarop deze informatie was samengesteld of gepresen-
teerd. De verbeterpunten die huisartsen aandroegen betroffen 
de vorm en opbouw van de Praktijkspiegelinformatie. Zo 
zouden aantallen voorschriften daadwerkelijk moeten gaan 
over hetgeen de huisartsen zelf voorschrijven en niet over de 
voorschriften van een specialist of een collega, en moeten de 
cijfers van recente datum zijn. Dit vergt dus maatwerk. Huis-
artsengroepen zouden een thema of type behandeling kunnen 
uitkiezen en informatie daarover uit het eigen HIS moeten 
halen, om deze vervolgens te bespreken in de groep. Dan is de 
informatie directer gerelateerd aan het huidige handelen, gaat 
ze niet over kosten maar over handelen, en is ze relatief mak-
kelijk te herleiden tot een specifieke casus. De reflectie van 
vandaag kan dan leiden tot een concrete aanpassing van het 
handelen van morgen. Het periodiek plannen van zulk soort 
bijeenkomsten zou bovendien bijdragen aan een continue 
zorgoptimalisering. Tegelijk is het belangrijk te bedenken dat 
niet alle keuzen zich binnen de invloedsfeer van de huisarts 
bevinden (bijvoorbeeld wanneer een specialist een herhaal-
recept voor oncolytica uitschrijft).3 Ook kan het handelen 
van huisartsen verschillen doordat ze andere achtergronden, 
uiteenlopende ervaringen en verschillende interessegebieden 
hebben (een deelnemende huisarts met een gynaecologische 
achtergrond plaatste bijvoorbeeld bovengemiddeld veel IUD’s, 
en een huisarts met hart- en vaatziekten als aandachtsgebied 
verwijst mogelijk minder patiënten voor het maken van een 
ecg naar de cardioloog). Reflectie is weliswaar nuttig, maar 
verandering is niet altijd mogelijk of nodig.
Hoewel de analyse van de vier focusgroepgesprekken waarde-
volle informatie opleverde over het nut van spiegelinformatie 
en groepsdiscussie, brengt het onderzoeksontwerp een aantal 
beperkingen met zich mee. De focusgroepen waren vrij groot, 
waardoor er tijdens de beschikbare tijd maar een gering aantal 
onderwerpen besproken kon worden en de spreekruimte voor 
de deelnemers beperkt was. De vooraf gemaakte selectie van 
opvallende verschillen tussen alle deelnemende praktijken gaf 
de discussie wel focus en zorgde er ook voor dat alle deel-
nemende praktijken tijdens de discussie aan bod kwamen. 

De moderator gaf deelnemers waar nodig expliciet de beurt 
om hun zorgverlening toe te lichten – een voorbeeld van het 
procesmatige karakter van de begeleiding van de discussie. Ook 
was er tijd ingeruimd voor niet-geselecteerde onderwerpen, 
maar hier werd weinig gebruik van gemaakt. Wanneer dat wel 
gebeurde, ontstond een vergelijkbare reflectie op de Praktijk-
spiegelinformatie en de groepsdiscussie als bij de voorgeselec-
teerde onderwerpen. Dit betekent dat de voorselectie geen dui-
delijke invloed had op het soort discussie dat ontstond. Hoewel 
de discussies ons inzicht gaven in motivationele processen, is de 
motivatie van huisartsen om zorgverlening aan te passen geen 
garantie voor daadwerkelijke veranderingen in zorgverlening.7 
Feitelijke gedragsveranderingen en het effect ervan op bijvoor-
beeld patiëntuitkomsten zouden het onderwerp kunnen zijn 
van toekomstige evaluaties van dit soort feedbackdiscussies. Op 
dit moment wordt verder onderzoek naar groepsbijeenkomsten 
uitgevoerd op basis van spiegelinformatie uit het eigen HIS: hoe 
kunnen deze bijeenkomsten het beste worden ingericht en wat 
zijn dilemma’s bij en voorwaarden voor implementatie?6 

CONCLUSIE
Groepsdiscussie over spiegelinformatie kan huisartsen motive-
ren om onderdelen van hun zorgverlening aan te passen om de 
zorg te optimaliseren. De werkzame elementen uit deze aanpak 
zijn 1) het bespreken van recente, periodiek verstrekte, speci-
fieke informatie over het eigen handelen, en 2) het voeren van 
een groepsgesprek tussen huisartsen uit vergelijkbare praktij-
ken. Het belangrijkste verbeterpunt in de huidige aanpak is de 
voorbereiding op maat, waarbij er uit het eigen HIS specifieke 
spiegelinformatie kan worden gehaald. Deze gegevens zouden 
binnen de groep overzichtelijk naast elkaar moeten worden 
gepresenteerd, zodat praktijkvariatie snel zichtbaar wordt. ■
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Onderzoek

Tussen 2002 en 2016 verdrievoudigde het aantal 0- tot en met 4-jarige kinderen die een batterij hadden ingeslikt. 
Meestal gaat het om kleine knoopcelbatterijen die afkomstig zijn uit geopende verpakkingen, lampen en speel-
goed. Veruit de meeste batterijtjes verlaten het lichaam via de normale weg, maar sommige blijven in de slokdarm 
of maag steken. Dan kunnen ernstige complicaties optreden. Hoe vaak komt dit voor, wat zijn de risicofactoren en 
waaruit bestaat de behandeling?

Het toegenomen gebruik van lithiumknoopcellen in 
consumptiegoederen blijkt gecorreleerd aan een hogere 
incidentie van ernstig letsel en overlijden na inname van 
knoopcelbatterijen door baby's en peuters.1 De meeste 
ingeslikte batterijen worden zonder problemen weer 
uitgescheiden. Wanneer een knoopcelbatterij echter in 
de slokdarm blijft steken, is perforatie van de slokdarm 
mogelijk. Dieronderzoek heeft aangetoond dat necrose al 
binnen vijftien minuten na blootstelling kan optreden.2 
Ook bij mensen kan binnen twee uur na inname ernstige 
weefselbeschadiging ontstaan, vooral door opwekking van 
elektrische stroom.3

Eerder onderzoek toonde aan dat de kans op compli-
caties na batterij-inname klein is, maar dat de gevolgen 
ervan zeer ernstig kunnen zijn.1,3-6 In een Amerikaans 
onderzoek bedroeg het percentage levensbedreigende of 
invaliderende complicaties (zoals slokdarmperforatie en 
-strictuur, mediastinitis) 0,8% en het percentage sterf-
gevallen 0,15%. De onderzoekers vonden de volgende 
risicofactoren voor ernstige complicaties: lithiumknoop-
celbatterijen, batterijen met een grote diameter (≥ 15 
mm diameter), nieuwe (volledig opgeladen) batterijen en 
kinderen jonger dan 4 jaar.3

De meeste gegevens van batterij-inname zijn afkomstig uit 
Noord-Amerika; Nederlandse incidentiegegevens ontbre-
ken vooralsnog.
Wij presenteren in dit artikel gegevens over batterij-inna-
mes in Nederland, gebaseerd op data van het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Ons doel 
is tweeledig: 1) een inschatting maken van de incidentie 
van batterij-innames in Nederland en 2) een beschrijving 
geven van risicofactoren, het klinische beeld, de behande-
ling en de uitkomst. Deze informatie is relevant voor de 
huisarts omdat deze vaak betrokken is bij de triage. Kin-
derartsen rapporteren terecht dat zij ernstige complicaties 
zien in de kliniek, maar hierdoor kan een vertekend beeld 
ontstaan van het werkelijke risico op ernstige complica-
ties na batterij-inname. De hier gepresenteerde resulta-
ten kunnen huisartsen helpen om dit risico in het juiste 
perspectief te plaatsen. Daarnaast geven wij praktische 
aanbevelingen voor het beleid na batterij-inname.

METHODE
Gegevens over batterij-inname door 0- tot en met 4-ja-
rigen hebben we gehaald uit de NVIC-jaaroverzichten 
van 2002 tot 2016.7 We berekenden de jaarlijkse inciden-
tiecijfers door het aantal blootstellingen aan batterijen in 

Wanneer batterijtjes in de slokdarm of maag blijven steken, 
kunnen ernstige complicaties optreden. Foto: LUMC

Complicaties bij baby’s en peuters 
die een batterij hebben ingeslikt 
Claudine Hunault, Johanna Nugteren-van Lonkhuyzen, Antoinette van Riel, Dylan de Lange, Irma de Vries
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deze leeftijdsgroep te delen door het totale aantal Nederlandse 
0- tot en met 4-jarigen in datzelfde jaar.8 Omdat de gegevens 
incidenties betroffen en we de veranderingen van jaar tot 
jaar wilden vergelijken, voerden we een poissonanalyse uit 
om te testen of de toenemende incidentie over de jaren heen 
significant was. We gebruikten het aantal batterij-innames 
onder 0- tot en met 4-jarigen als uitkomstvariabele, het jaar 
als voorspeller en het jaarlijkse totale aantal meldingen bij 
het NVIC als offsetvariabele. We controleerden de gegevens 
op overspreiding en gebruikten robuuste schatters van de 
standaardfouten. Om te corrigeren voor de jaarlijkse toename 
van het totale aantal NVIC-consulten deelden we het aantal 
batterij-innames onder 0- tot en met 4-jarigen door het totale 
aantal meldingen bij het NVIC.
Gedetailleerde gegevens over de blootstelling en het klinische 
verloop zijn afkomstig uit een prospectief follow-uponder-
zoek dat het NVIC tussen 1 oktober 2011 en 30 september 
2015 uitvoerde. Het inclusiecriterium van dit onderzoek was 
patiënten van 0 tot en met 4 jaar met een (veronderstelde) 
inname van ten minste één batterij (knoopcel- of staafbatterij). 
Alle kinderen voor wie de arts het NVIC raadpleegde, werden 
direct doorverwezen naar het ziekenhuis voor röntgenonder-
zoek. Binnen enkele uren na inname werd telefonisch contact 
opgenomen met de betrokken kinderarts en/of radioloog voor 
deelname aan het onderzoek. Als de arts de inname van de 
batterij bevestigde, maar verwijdering of spontane passage 
nog niet had plaatsgevonden, werden na ongeveer een week 
via de kinderarts of de huisarts follow-upgegevens verkregen. 
De gegevens werden systematisch en anoniem verzameld met 
behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst over het tijdstip 
van inname, de soort en de bron van de batterij, de leeftijd en 
het geslacht van het kind, symptomen, de vervolgdiagnostiek, 
het beleid en complicaties.
De medisch-ethische toetsingscommissie van het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht beoordeelde dit onderzoek als niet 
WMO-plichtig.

RESULTATEN
Incidentie van batterij-inname in Nederland
Tussen 2002 en 2016 steeg de incidentie van batterij-inname 
onder 0- tot en met 4-jarigen aanzienlijk (gemeten op basis 
van telefonische meldingen aan het NVIC): van 107 tot 293 
innames per miljoen kinderen (0 tot en met 4 jaar) (poisson-
analyse: significante toename van 5% per jaar, 95%-betrouw-
baarheidsinterval 3 tot 7%) [figuur 1a]. Ook afgezet tegen de 
jaarlijkse stijging van het totale aantal NVIC-consulten stegen 
de consulten over batterij-inname bij 0- tot en met 4-jarigen 
tussen 2002-2016 [figuur 1b].

Follow-uponderzoek van het NVIC
In het NVIC-onderzoek werden in totaal 376 0- tot en met 
4-jarigen geïncludeerd [online figuur 2]. Meestal waren de 
melders huisarts (96%). De meeste kinderen waren 1 jaar oud 
en hadden 1 batterij ingenomen; 10% van de kinderen (n = 
37) had meerdere batterijen ingeslikt [tabel]. De bron van de 

WAT IS BEKEND?
■■ Bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van com-

plicaties na batterij-inname zijn: inname van lithium-
knoopcelbatterijen, grote knoopcelbatterijen (≥ 15 mm) 
en een leeftijd jonger dan 4 jaar.

WAT IS NIEUW?
■■ De incidentie van batterij-innames bij Nederlandse 

kinderen van 0 tot en met 4 jaar is tussen 2002 en 2016 
verdrievoudigd. 

■■ De meest gerapporteerde bronnen van batterij-inname 
door 0- tot en met 4-jarigen zijn: 1) los uit de ver-
pakking; 2) uit sfeerverlichting en (zak)lampen; 3) uit 
speelgoed.

■■ Na inname van kleine knoopcelbatterijen (< 15 mm) 
passeert 98% spontaan het maag-darmkanaal; fol-
low-uponderzoek laat geen complicaties zien. Om zo 
min mogelijk risico te lopen moet bij kinderen die moge-
lijk een knoopcelbatterij hebben ingeslikt röntgendiag-
nostiek plaatsvinden.

Figuur 1

Trends in incidentiecijfers van blootstelling aan batterijen. A: 
NVIC-gegevens7 gecombineerd met CBS-bevolkingsstatistieken8; 
B: NVIC-gegevens7
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batterij was in 67% van de gevallen bekend: 18% lag los of was 
afkomstig uit een aangebroken verpakking, 13% was afkomstig 
uit lichtbronnen (meestal sfeerverlichting en (zak)lampen) en 
12% uit speelgoed. De overgrote meerderheid van de meldin-
gen betrof ingeslikte knoopcelbatterijen (88%). De diameter 
van de knoopcelbatterij was in 212 gevallen bekend; deze was 
meestal kleiner dan 15 mm (n = 162 gevallen, 76%). In 50 ge-
vallen was de diameter groter of gelijk aan 15 mm (24%). Het 
specifieke type batterij was vaak niet bekend (74%).
De meeste kinderen (n = 304; 81%) ondergingen binnen 24 
uur na inname röntgendiagnostiek (mediaan 8,5 uur; 0,5 uur 
tot 12 dagen). De belangrijkste redenen waarom er geen rönt-
genfoto werd gemaakt waren het ontbreken van toestemming 
van ouders/verzorgers of een afwijkend behandelbeleid door 
artsen.
Bij 209 kinderen (56%) werd ten minste één batterij aange-
troffen (op basis van een röntgenfoto of endoscopie, of in de 
ontlasting); bij 206 kinderen (99%) was dit een knoopcelbatte-
rij en bij drie kinderen (1%) een staafbatterij. 
Na inname van kleine knoopcelbatterijen (< 15 mm) passeer-
de 98% (158 van de 162 kleine knoopcelbatterijen) spontaan 
het maag-darmkanaal; follow-uponderzoek liet geen compli-
caties zien. Endoscopie werd uitgevoerd bij 26 kinderen (7%), 
bij wie in totaal 28 knoopcelbatterijen werden verwijderd. 
De verwijderde batterijen bevonden zich in de slokdarm/
keel (25%, n = 7) of in de maag (75%, n = 21). De mediane 
tijd tussen inname en endoscopie was 72 uur (minimaal 2 
uur, maximaal 13 dagen) bij kinderen met batterijen in de 
maag en 8 uur (minimaal 4,5, maximaal 24 uur) bij kinde-
ren met batterijen in de slokdarm/keel. Late verwijdering 
was voornamelijk het gevolg van het afwachtend beleid van 
artsen (wachten tot spontane passage had plaatsgevonden), 
maar ook doordat een aantal ouders kort na de blootstel-
ling geen arts raadpleegde. Negen van de 26 kinderen (35%) 
hadden lokale slijmvliesbeschadiging: erosie/ulceratie van het 
slokdarmslijmvlies (6 maal), proximale oesofagitis (2 maal) of 
irritatie/laesies van het maagslijmvlies (3 maal). Voor verwij-
dering vertoonden 6 van de 9 patiënten met laesies sympto-
men (meestal braken of misselijkheid); de overige 3 waren 
asymptomatisch. In totaal werden bij 18% van de patiënten 
symptomen gemeld (n = 69). Bij 14 patiënten was sprake van 
een donkere stoelgang en/of melena (4%). Alle kinderen met 
lokaal letsel herstelden goed en late complicaties werden niet 
gemeld.

BESCHOUWING
Toename van de incidentie
Op grond van de beschikbare NVIC-gegevens blijkt de jaar-
lijkse incidentie van batterij-inname voor kinderen van 0 tot 
4 jaar tussen 2002 en 2016 te zijn toegenomen van 107 naar 
293 blootstellingen per miljoen kinderen. Volgens een Veilig-
heidNL-rapport zijn in de periode 2010 tot 2014 jaarlijks 100 
kinderen jonger dan 5 jaar op een SEH-afdeling onderzocht 
op verdenking van het inslikken van een batterij; 11% van 
hen werd opgenomen.9

Afmetingen van de batterij en complicaties
Zowel op basis van de internationale literatuur als op grond 
van het NVIC-onderzoek en ervaring weten we dat inname 
van een knoopcelbatterij van < 15 mm in het algemeen een 
gunstiger beloop heeft dan het inslikken van een knoopcel-
batterij met een diameter van 20 tot 25 mm.1 Volgens eerder 
Noord-Amerikaans onderzoek is er sprake van ernstige com-
plicaties of overlijden bij 12,6% van de kinderen jonger dan 6 
jaar die een 20 tot 25 mm grote knoopcelbatterij hebben inge-
slikt.1 Van de < 15 mm batterijen passeert 98% spontaan het 
maag-darmkanaal; follow-up-onderzoek liet geen complicaties 
zien. De enkele keer dat eerdere publicaties toch een ernstige 
complicatie met kleine batterijen rapporteerden, betrof het 
zeer jonge kinderen (< 1 jaar oud), had een ouder/verzorger 
de inname niet waargenomen en was er (bij klachten) geen 
(of te laat) röntgenonderzoek verricht. Hierdoor werd letsel 
pas laat opgemerkt, doorgaans als gevolg van klachten (koorts 
met ademhalingsproblemen, kwijlen, verminderde eetlust 
met aanhoudende hoest en braken) of, in één geval, door het 
vermoeden van de moeder die had gezien dat een batterij uit 
een speeltje was verdwenen.6,10-14

De NVIC-gegevens bevestigen dat het zeer zelden gebeurt 
dat ingeslikte kleine knoopcelbatterijen (< 15 mm) blijven 
steken en er daardoor complicaties ontstaan. Het NVIC-on-
derzoek wees er niet op dat er ernstige effecten optraden, ook 
niet wanneer het kind grote batterijen had ingeslikt. Hierbij 
moeten we echter bedenken dat bij 7% van de gevallen een 
interventie plaatsvond (endoscopie) ter voorkoming van mo-
gelijke complicaties.
Het NVIC-onderzoek kent enkele beperkingen. In de eerste 
plaats betreffen de meldingen aan het NVIC slechts een deel 
van het totale aantal gevallen van batterij-inname in Neder-
land; niet voor alle innames wordt het NVIC geraadpleegd. De 
hier gemelde incidentie van batterij-inname is dan ook zeker 
een onderschatting.
In de tweede plaats is het follow-uponderzoek binnen ongeveer 
een week na de melding aan het NVIC verricht en kunnen we 
niet uitsluiten dat daarna nog complicaties opgetreden zijn. 
In een retrospectief onderzoek van de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NvK) (2008-2016) werd endoscopi-
erende kinderartsen gevraagd om alle kinderen met ernsti-
ge complicaties na batterij-inname te documenteren.10 Ze 
rapporteerden vijftien ernstige complicaties, waaronder één 
sterfgeval, bij kinderen tussen 0 en 4 jaar. Bij dertien kinderen 
had de batterij een diameter ≥ 15 mm; eenmaal betrof het een 
batterij van 13 mm en eenmaal was de diameter onbekend. 
De beschreven complicaties waren stenose van de slokdarm 
na perforatie en mediastinitis, ademhalingsinsufficiëntie die 
mechanische beademing noodzakelijk maakte, fistelvorming 
tussen slokdarm en luchtpijp of tussen slokdarm en aorta, 
perforatie en mediastinitis, en verlamming van de stemban-
den. Eén patiënt (van 21 maanden) overleed twee weken 
na inname van een knoopcelbatterij door een bloeding uit 
een slokdarm-aortale fistel. In dezelfde periode (2008-2016) 
werden bij het NVIC 1529 batterij-innames bij kinderen van 0 
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tot en met 4 jaar gerapporteerd. Op grond van deze gegevens 
schatten wij het risico op ernstige complicaties na batterij-in-
name op ongeveer 1% en het percentage sterfgevallen op 
ongeveer 0,07% voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Praktische aanbevelingen
In het prospectieve follow-uponderzoek betroffen de meeste 
blootstellingen zeer jonge kinderen van ongeveer 1 jaar oud. 
Dit onderzoek laat zien dat aanbevelingen over preventie nood-
zakelijk blijven – kinderen hebben nu eenmaal gemakkelijk 
toegang tot batterijen. Daarom blijft voorlichting aan ouders/
verzorgers zeer belangrijk. Een goed initiatief is een website die 
de European Portable Battery Association (EPBA) met hulp van 
de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ontwikkeld en die in 
vele talen, inclusief Nederlands, voorlichting geeft.15 
Wanneer ouders/verzorgers vermoeden dat hun kind een 
batterij heeft ingeslikt moeten zij direct met hun huisarts 
overleggen. Bij deze kinderen moet zonder uitstel röntgen-
diagnostiek plaatsvinden. Voor een goede risico-inschatting 
zijn de diameter en het type ingeslikte batterij belangrijk, maar 
het achterhalen van deze gegevens mag niet leiden tot vertra-
ging van het maken van de röntgenfoto. Het is verstandig om 
het apparaat of de verpakking waaruit de batterij afkomstig 
is mee te nemen naar het ziekenhuis. Opmeten van het lege 
batterijcompartiment en de aanduiding op het apparaat welk 
type batterij erin hoort geven aanvullende informatie. De code 
van een batterij is uniek voor de afmetingen en de chemische 
samenstelling. Vooral nieuwe batterijen, grote batterijen en 
lithiumbatterijen (vaak 3V in plaats van 1,5V) geven een 
verhoogd risico op complicaties.1,3,4 Voor meer praktische aan-
bevelingen en de indicatie voor een scopie kunnen huisartsen 
de NVK-richtlijn raadplegen.16

CONCLUSIE
De incidentie van batterij-inname bij 0- tot en met 4-jarige 
kinderen is tussen 2002 en 2016 verdrievoudigd. Eerdere 
aanbevelingen over preventie zijn nog steeds noodzakelijk. 
Het risico op schade in de keel of de slokdarm is groter bij 
batterijen met een diameter ≥ 15 mm en bij lithiumbatterijen 
(vanwege het hogere voltage). Om zo min mogelijk risico te 
lopen moet bij kinderen die mogelijk een knoopcelbatterij 
hebben ingeslikt röntgendiagnostiek plaatsvinden. Wordt een 
batterij in keel of slokdarm gevonden, dan dient deze direct 
verwijderd te worden. ■

LITERATUUR 
1. Litovitz T, Whitaker N, Clark L, White NC, Marsolek M. Emerg-

ing battery-ingestion hazard: clinical implications. Pediatrics 
2010;125:1168-77.

2. Tanaka J, Yamashita M, Kajigaya H. Esophageal electrochemical 
burns due to button type lithium batteries in dogs. Vet Hum 
Toxicol 1998;40:193-6.

3. Litovitz T, Schmitz BF. Ingestion of cylindrical and button bat-
teries: an analysis of 2382 cases. Pediatrics 1992;89:747-57.

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

Tabel

Kenmerken van de patiënten en batterijen in het prospectieve 
NVIC-onderzoek (2011-2015)

n (%)

Patiënten 376 (100)

 Geslacht
  Man 190 (51)
  Vrouw 169 (45)
  Onbekend  17 (5)

 Leeftijd (jaar)
  < 1  43 (11)
  1 145 (39)
  2  83 (22)
  3  74 (20)
  4  31 (8)

 Aantal batterijen*

  1 333 (89)
  2 t/m 4  35 (9)
  ≥ 5   2 (< 1)
  Onbekend   6 (1,6)

Batterijen N (%)

Knoopcel Staafbatterij Totaal

 Bron 380 (88) 49 (11) 432 (100)
  Onbekend† 129 (30) 22 (45) 129 (30)
  Los/uit de verpakking†  78 (18)  5 (10)  78 (18)
  Verlichting  55 (13)  0 (0)  55 (13)
  Speelgoed  53 (12)  0 (0)  53 (12)
  Horloge  37 (9)  0 (0)  37 (9)
  Afstandsbediening  35 (8) 18 (37)  35 (8)
  Hoorapparaat  23 (5)  0 (0)  23 (5)
  Rekenmachine   6 (1)  0 (0)   6 (1)
  Telefoon   3 (1)  2 (4)   3 (1)
  Camera   3 (1)  0 (0)   3 (1)
  Overig  10 (2)  2 (4)  10 (2)

 Diameter
  < 15 mm 162 (43)
  ≥ 15 mm  50 (13)
  Onbekend 168 (44)

* Aantal gemeld door ouders
† Soort batterij: in 3 gevallen was niet bekend wat voor soort batterij het betrof (1%). Deze 
batterijen lagen los (n = 1) of de bron was onbekend (n = 2). 
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Onderzoek

Praktijkondersteuners huisarts ggz (poh’s-ggz) zijn niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Ruim tien 
jaar zien ze inmiddels patiënten met psychische, relationele of werkgerelateerde klachten, die meestal niet lang op 
een eerste consult hoeven te wachten. Zijn poh’s-ggz tevreden met de inhoud van hun werk? En hoe verloopt de 
samenwerking met de huisarts?

Sinds de introductie van de functie praktijkondersteuner 
huisarts ggz (poh-ggz) in 2008 bezoeken steeds meer 
patiënten met psychische problemen de poh-ggz.1 Vrijwel 
alle huisartsen in Nederland hebben inmiddels minimaal 
één poh-ggz in de praktijk.2 In 2017 kwam een op de 
25 Nederlanders ten minste eenmaal bij een poh-ggz.3 
Een overzicht van eerder onderzoek laat zien dat: 1) de 
meeste poh’s-ggz een achtergrond hebben als sociaal-psy-
chiatrisch verpleegkundige (SPV), 2) de poh-ggz vooral 
patiënten ziet tussen de 18 en 60 jaar, met spannings-, 
depressieve, angst-, relationele of werkgerelateerde 
klachten, en 3) de poh-ggz vooral patiëntgebonden taken 
uitvoert, waaronder klachteninventarisatie, probleemver-
heldering, diagnostiek, psycho-educatie en kortdurende 
begeleiding.4 Uit ander onderzoek blijkt dat de poh-ggz 
voor patiënten meestal een ‘luisterend oor’ is.5

Om zicht te krijgen op de functiebeleving van poh’s-ggz 
heeft de Landelijke Vereniging POH-GGZ in 2018 een 
vragenlijst uitgezet onder haar leden. Het doel was in-
zicht krijgen in de manier waarop poh’s-ggz hun functie 
en de samenwerking met de huisarts beleven. Wij pre-
senteren de resultaten daarvan en doen aanbevelingen 
voor verbetering van de samenwerking tussen huisarts 
en poh-ggz.

METHODE
De gebruikte online vragenlijst is ontwikkeld door het 
Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ 
voor een langlopend en uitgebreid onderzoek naar de 
functie-uitoefening, effectiviteit en succesfactoren van 
de poh-ggz. De eindresultaten hiervan worden in 2020 
verwacht. Voor onze ledenpeiling voerden we enkele aan-
passingen door om de functiebeleving door de poh-ggz 
verder uit te vragen. Dit resulteerde in een vragenlijst met 
56 items (zie [online] bij Gerelateerd), hoofdzakelijk met 
gesloten vragen en aangevuld met enkele open vragen, 
bijvoorbeeld over de samenwerking met de huisarts. In 
mei 2018 verzonden we de vragenlijst naar alle leden 
van de Landelijke Vereniging POH-GGZ (n = 979). De 

gegevens verwerkten we in Excel. De antwoorden op open 
vragen deelden we voor verwerking in categorieën in. 
We gaan niet verder in op antwoorden op open vragen 
die minder dan 5% van de respondenten noemden. In dit 
artikel bespreken we de resultaten die betrekking hebben 
op de beleving van het werk en de samenwerking met de 
huisarts.

RESULTATEN
De vragenlijst is volledig ingevuld door 407 poh’s-ggz 
(42%). De [infographics] tonen de resultaten van het 
onderzoek.

BESCHOUWING
Gesignaleerde verbeterpunten
Uit ons onderzoek blijkt dat poh’s-ggz over het algemeen 
tevreden zijn over de inhoud van hun werk. De meeste 
respondenten zijn van plan voorlopig als poh-ggz te blij-
ven werken, bijvoorbeeld omdat ze het een leuke functie 
vinden, de afwisseling in het werk waarderen en/of hun 
werk als zinvol ervaren. Over de samenwerking met de 
huisarts zijn veel poh’s-ggz tevreden of zeer tevreden. Het 
al dan niet hebben van een vast overlegmoment bepaalt 
voor de deelnemende poh’s-ggz in belangrijke mate hun 
tevredenheid over de samenwerking. Goede communi-
catie is ook van belang voor de kwaliteit van zorg bij een 
taakverschuiving van huisartsen naar (praktijk)verpleeg-
kundigen.6 

We kunnen uit dit onderzoek vier thema’s distilleren die 
verdere aandacht behoeven: 1) de werkdruk, 2) het afba-
kenen van het zorgaanbod binnen de huisartsenpraktijk, 
3) eventuele wachttijden voor de poh-ggz, en 4) mogelijk-
heden om nascholing en intervisiebijeenkomsten tijdens 
werktijd te plannen. 
Ruim de helft van de poh’s-ggz ervaart de werkdruk als 
(zeer) hoog. In de huisartsenpraktijk is de werkdruk tra-
ditioneel gezien hoog.7,8 Ook in het Verenigd Koninkrijk, 
waar zorgverleners werken die een vergelijkbare functie 
hebben als de poh-ggz, lijkt de werkdruk in de huisart-

Hoe denken poh’s-ggz over hun werk?
Tessa Magnée, Henny Sinnema, Guda van Weelderen, Jasper Nuijen, Audry Kenter
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senpraktijk toe te nemen en vormt dit een reden tot zorg.9 In 
Nederland neemt de werkdruk de komende tijd mogelijk nog 
verder toe vanwege de verwachte personeelstekorten in de 
huisartsenzorg.10 Wellicht is de ervaren werkdruk (deels) terug 
te voeren op het aantal consulten per dag en valt hier nog 
winst te behalen. Uit dit onderzoek blijkt dat poh’s-ggz gemid-
deld ruim elf consulten per dag hebben. Volgens poh’s-ggz is 
het ideale aantal face-to-face consulten per dag echter acht.11,12 
Slechts een kwart van de huisartsen geeft in ander onderzoek 
aan het aantal en de duur van consulten met de poh-ggz te 
bespreken.2 
De poh’s-ggz die deelnamen aan deze ledenpeiling geven ver-
der aan dat een deel van hun patiënten een stabiele chronische 
psychiatrische aandoening heeft of op een wachtlijst voor de 

ggz staat. Ook huisartsen merken dat de complexiteit van de 
psychische problematiek binnen de huisartsenpraktijk is toe-
genomen.2 Ongeveer een kwart van de huisartsen voert geen 
gesprek met hun poh-ggz over de aard van de zorg die zorg-
verleners binnen de praktijk bieden en de grenzen hieraan.2 
Een gesprek hierover tussen huisarts en poh-ggz, bijvoorbeeld 
aan de hand van het standpunt Geestelijke gezondheidszorg in 
de huisartsenzorg van NHG/LHV, en daarnaast goede afstem-
ming met de zorgverleners in de generalistische basis-ggz en 
de gespecialiseerde ggz, lijken van groot belang, zeker gezien 
de huidige wachttijden voor de ggz.13-15

In overeenstemming met eerder onderzoek was de wachttijd 
voor de poh-ggz in dit onderzoek meestal een tot drie weken.16 
Bij het laagdrempelige karakter van de huisartsenzorg passen 
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korte wachttijden. Huisartsen zouden met hun poh-ggz in 
gesprek kunnen gaan over mogelijke oorzaken van langere 
wachttijden en oplossingen daarvoor.
Tot slot is het voor een goede kwaliteit van zorg van belang 
dat poh’s-ggz nascholing en intervisiebijeenkomsten onder 
werktijd kunnen plannen, conform de cao-huisartsenzorg. 
Ongeveer de helft van de poh’s-ggz lijkt dat op dit moment in 
de eigen tijd te doen.

Representativiteit
Een sterk punt van dit onderzoek is het grote aantal respon-
denten – voor onderzoek in de huisartsenzorg is de respons 
van ruim 40% relatief hoog.17 Een beperking van het onder-
zoek is dat niet duidelijk is of de respondenten representa-
tief zijn voor alle poh’s-ggz in Nederland en of de resultaten 
dus generaliseerbaar zijn. Non-responders zouden mogelijk 
andere antwoorden hebben gegeven. Ook is de enquête alleen 
naar leden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ gestuurd. 
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de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz
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Deze heeft momenteel ongeveer 1100 leden, terwijl er naar 
schatting enkele duizenden poh’s-ggz werkzaam zijn in Ne-
derland.18 Poh’s-ggz kunnen ook lid zijn van andere beroeps-
verenigingen, bijvoorbeeld de V&VN, het NIP of de NVvPO. 
Poh’s-ggz in loondienst waren in dit onderzoek mogelijk 
oververtegenwoordigd (56% in dit onderzoek tegenover 25% 
volgens huisartsen), terwijl psychologen ondervertegenwoor-
digd waren (20% in dit onderzoek tegenover 38% volgens 
huisartsen).2,19 Ten slotte waren mogelijk poh’s-ggz-jeugd, die 
in steeds meer gemeenten worden ingezet, ondervertegen-
woordigd binnen dit onderzoek. Slechts een zeer klein aantal 
respondenten gaf aan (exclusief) patiënten jonger dan achttien 
jaar te zien.

Aanbevelingen voor huisartsen en poh’s-ggz
■■ Plan een vast (bijvoorbeeld wekelijks) overlegmoment 

tussen huisarts en poh-ggz.
■■ Ga in gesprek over de werkdruk (op de website van de 

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg zijn daarvoor hand-
vatten te vinden).

■■ Maak duidelijke afspraken over: 
 – het aantal consulten per dag;
 – afbakening van het zorgaanbod binnen de huisartsen-

praktijk; 
 – onderlinge verwijzingen; 
 – hoe om te gaan met wachttijden voor de poh-ggz;
 – mogelijkheden voor nascholing en intervisiebijeenkom-

sten onder werktijd. 

CONCLUSIE
Tien jaar na de invoering van de functie zijn poh’s-ggz over het 
algemeen tevreden over de inhoud van hun werk en de samen-
werking met huisartsen. Wel ervaren ze de werkdruk als hoog. ■

LITERATUUR
De literatuurlijst en de auteursgegeves staan bij dit artikel op www.
henw.org.
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WAT IS BEKEND?
■■ In bijna alle huisartsenpraktijken in Nederland werken 

inmiddels een of meer poh’s-ggz.
■■ Bij sommige huisartsenpraktijken is er een wachttijd van 

enkele weken voor de poh-ggz.

WAT IS NIEUW? 
■■ De meeste poh’s-ggz zijn over het algemeen tevreden 

over de inhoud van hun functie en de samenwerking.
■■ Een minderheid van de patiënten van de poh-ggz heeft 

een stabiele chronische psychiatrische aandoening of 
staat op een wachtlijst voor de ggz.

■■ Gewenste verbeterpunten zijn: een vast overlegmoment 
met de huisarts, vermindering van de werkdruk, nascho-
ling en intervisiebijeenkomsten onder werktijd.
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Casuïstiek

Zo’n 40 tot 60% van de zwangere vrouwen krijgt in het 
tweede trimester of aan het einde van de zwangerschap last 
van bekkengordelpijn. Een kwart krijgt klachten tijdens de 
kraamperiode. Klachten variëren van lichte pijn tot hevige 
langdurige pijn die leidt tot ernstige beperkingen, zoals 
niet meer kunnen staan, zitten of lopen. Driekwart van 
deze vrouwen herstelt na de bevalling spontaan. Vooral het 
geven van informatie en het dragen van een bekkenband 
hebben een positief effect.

De meest gebruikte definitie van zwangerschapsgerelateer-
de bekkengordelpijn is de formulering die voorgesteld is 
in de Europese richtlijnen. Vrij vertaald: pijn die tijdens de 
zwangerschap of kraamperiode ontstaat in de regio van een 
of beide sacro-iliacale gewrichten en/of de symfyse, die te 
reproduceren is met specifieke klinische tests en waarbij 
specifieke oorzaken van sacro-iliitis zijn uitgesloten.1 Deze 
definitie sluit urogenitale oorzaken van pijn in de bekkenre-
gio uit. Voor zwangerschapsgerelateerde bekkengordelpijn 
worden ook wel de termen ‘symfysiolyse’ en ‘bekkeninstabili-
teit’ gebruikt.2 
De term symfysiolyse suggereert ten onrechte dat het uitslui-
tend gaat om pijn aan de voorkant van het bekken, terwijl de 
meeste patiënten met bekkengordelpijn hun pijn aan de ach-
terzijde van het bekken voelen.1 De term bekkeninstabiliteit 
suggereert dat de pijn uitsluitend veroorzaakt wordt door een 
vergrote beweeglijkheid in de bekkengewrichten.1,3 Andere 
factoren kunnen echter ook een rol spelen, zoals overbelas-
ting, zwakte van de stabiliserende musculatuur en ontstekings-
verschijnselen in en rond de sacro-iliacale gewrichten. 
De klachten variëren van lichte pijn en ongemak tot hevige 
langdurige pijn die leidt tot ernstige beperkingen. De mogelij-
ke beperkingen treffen een breed scala van ADL-activiteiten, 
zoals staan, lopen, zitten, traplopen en omdraaien in bed.1,2 
Hoewel veel vrouwen na de bevalling snel en volledig herstel-
len, houden de klachten bij sommigen jarenlang aan.2,4 

WAARMEE KOMT DE PATIËNT? 
De meest gemelde klacht is pijn onder in de rug, net naast de 
middenlijn, die begonnen is – of sterk is toegenomen – tijdens 
een zwangerschap of in de eerste weken na een bevalling. De 
pijn kan uitstralen naar de achterkant of de zijkant van het bo-

venbeen en/of de lies. Soms wordt de pijn aangegeven rond 
de symfyse. Vaak is er dan uitstraling langs de binnenkant 
van het bovenbeen.1 De patiënte kan veel hinder hebben bij 
dagelijkse bezigheden, zoals omdraaien in bed, (trap)lopen, 
opstaan vanuit een zittende houding en seksueel contact.1 
Activiteiten als staan, lopen, zitten of fietsen geven geen pro-
blemen als ze worden afgewisseld, maar zijn belastend als ze 
langer duren.
De klachten ontstaan meestal in het tweede trimester van de 
zwangerschap.1,4 Vrouwen met klachten die na de bevalling 
langdurig blijven bestaan, hebben vaak pijntoename rond de 
menstruatie, slaapproblemen en ernstige vermoeidheid.1 

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Bij het ontstaan van bekkengordelpijn speelt een aantal facto-
ren een rol. Onder invloed van hormonen wordt de symfyse 
aan het eind van het eerste trimester weker. Het is nog ondui-
delijk om welk hormoon of combinatie van hormonen het 
gaat bij mensen. Ook mechanische krachten op de bekkenring 
tijdens zwangerschap en bevalling spelen een rol.
Bij obductie en met beeldvormend onderzoek is herhaaldelijk 
aangetoond dat de beweeglijkheid van de gewrichten in de 
bekkengordel tijdens de zwangerschap toeneemt. Bij vrouwen 
met bekkengordelpijn tijdens de zwangerschap of de kraam-
periode is de beweeglijkheid 32 tot 68% groter dan bij vrou-
wen zonder deze klachten. De overlap tussen de bevindingen 
is echter zo groot dat de beweeglijkheid niet als diagnosticum 
kan dienen in individuele gevallen.3

De overlap bewijst ook dat de grote beweeglijkheid niet de 
enige factor van belang is bij het ontwikkelen van klachten. 
Naast het elastischer worden van de verbindingen spelen ook 
een toenemende belasting door de groter wordende baarmoe-
der en een andere lichaamshouding in de zwangerschap een 
rol. Naarmate de zwangerschap vordert, komt de buik meer 
naar voren. Ook de stand van de rug en het bekken verandert. 
Hierdoor wordt er als het ware meer vanaf de zijkanten aan 
de symfyse getrokken. Een verkeerde houding of overbelas-
ting kan dit proces versterken. Vaak is er een verstoring in de 
balans tussen belasting en belastbaarheid.5 Bij onvoldoende 
herstel postpartum worden de klachten soms onderhouden 
door bijkomende somatische (lumbale wervelkolom, heupen) 
en psychosociale factoren.1

Zwangerschapsgerelateerde 
 bekkengordelpijn 
Jan Mens, Lotte Groot-van Wayenburg, Just Eekhof
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DIFFERENTIAALDIAGNOSE EN EPIDEMIOLOGIE
Bij een zwangere vrouw met pijn in het bekkengebied staan in 
de differentiaaldiagnose ook radiculair syndroom, trochanter-
bursitis en coxitis, naast aandoeningen van buiten het bewe-
gingsapparaat, zoals bekkenvenentrombose, urineweginfectie, 
solutio placentae of dreigende partus praematurus.6

De prevalentie van bekkengordelpijn is sterk afhankelijk van 
de gehanteerde definitie. De meeste onderzoeken komen op 
percentages tussen 40 en 60% aan het einde van de zwan-
gerschap, waarvan ongeveer een kwart ernstig, en 25% in de 
kraamperiode, waarvan maar een zeer klein deel ernstig.2,4,7 
De kans op snel herstel na de bevalling is kleiner bij posterieu-
re bekkenpijn dan bij symfysepijn en minder goed bij ernstige 
klachten dan bij geringe klachten.8

ANAMNESE EN ONDERZOEK
De huisarts vraagt:

■■ waar de pijn is gelokaliseerd
■■ hoe de klachten zijn begonnen
■■ hoever de zwangerschap gevorderd is
■■ of de klachten toenemen tijdens omdraaien in bed, lang 

staan, lang lopen of lang zitten
■■ of er eerder rug- of bekkenklachten waren
■■ of er traumata van het bekken zijn
■■ of de vrouw pijnlijke mictie of frequente aandrang heeft
■■ naar klachten passend bij radiculaire prikkeling
■■ naar risicofactoren voor trombose

De huisarts let op hoe de patiënte loopt en beweegt. Karak-
teristiek, maar niet specifiek voor bekkengordelpijn, is de 
waggelgang.9 De huisarts vraagt de patiënte om de pijn aan te 
wijzen.10 Meestal betreft het pijn in de regio van een of beide 
sacro-iliacale gewrichten en/of op de symfyse. Er zijn twee 
sensitieve, specifieke en betrouwbare tests. Bij klassieke bevin-
dingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek heeft beeldvor-
mend onderzoek geen aanvullende waarde.1

Active straight leg raise
Bij de active straight leg raise oftewel de beenheftest heft de 
patiënte, liggend op de rug, het gestrekte been tot 20 cm boven 
het oppervlak [figuur 1]. De test is positief als het heffen aan 
een of beide zijden meer moeite kost dan normaal. De ernst 
wordt gescoord op een schaal van 0 (geen moeite) tot en met 
5 (niet in staat het been 20 cm te heffen). De scores van beide 
benen worden bij elkaar opgeteld; een score van 5 tot 10 wordt 
als ernstig beschouwd.1,9 

Posterior pelvic pain provocation
Bij deze test buigt de arts, met patiënte in rugligging, het 
been in de heup en de knie 90 graden en oefent vervolgens 
druk uit op de knie in de richting van de onderzoeksbank 
[figuur 2]. De uitslag is positief als patiënte pijn voelt aan de 
achterkant van het bekken aan de zijde waar de test wordt 
gedaan.1,9

Heuponderzoek
Met heuponderzoek kunnen coxitis en trochanterbursitis 
worden uitgesloten. Ook kijkt de arts of er tekenen zijn van 
radiculaire prikkeling. Bij pijnklachten die niet samenhangen 
met houding of beweging en die niet te provoceren zijn bij het 
lichamelijk onderzoek, moet worden gedacht aan aandoenin-
gen buiten het bewegingsapparaat. Bij klassieke bevindingen 
bij anamnese en lichamelijk onderzoek heeft beeldvormend 
onderzoek geen aanvullende waarde.1

Figuur 1 

De active straight leg raise oftewel beenheftest.1,9

Figuur 2

Posterior pelvic pain provocation.1,9
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BELEID
Goede uitleg en leefregels
De huisarts vertelt de patiënte dat hij de aandoening herkent 
en dat de prognose goed is: driekwart van de zwangeren met 
bekkengordelpijn herstelt binnen drie weken na de bevalling 
spontaan.4-9,11 Hij adviseert de zwangere vrouw enerzijds om 
zuinig met haar energie om te gaan. Dat wil zeggen: traplo-
pen, gebukte activiteiten, staan en slenteren zo veel mogelijk 
vermijden, zitten, staan en lopen zo veel mogelijk afwisselen 
en oververmoeidheid vermijden. Anderzijds adviseert de 

huisarts dat ze moet proberen haar conditie zo lang mogelijk 
op peil te houden, eventueel onder begeleiding van een oefen- 
of fysiotherapeut.9

Analgetica 
Het voorschrijven van medicatie zonder verdere maatregelen 
wordt afgeraden. Het gebruik daarvan kan het beste worden 
geïntegreerd in een groter pakket van maatregelen onder 
leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Wanneer voor 
pijnstilling wordt gekozen, kunnen de richtlijnen worden 
gebruikt van de NHG-Standaard Pijn. In de zwangerschap en 
tijdens borstvoeding is paracetamol eerste keus. Tijdens borst-
voeding kunnen ook ibuprofen en diclofenac worden gebruikt. 

Oefentherapie
Uit de literatuur blijkt dat stabiliserende oefeningen tijdens 
de zwangerschap, onder leiding van een oefentherapeut, een 
gunstig effect hebben op de klachten.7,11 Van alternatieve 
therapieën, zoals craniosacraaltherapie en acupunctuur, is het 
effect niet aangetoond. Reden om deze behandelingen niet toe 
te passen.11

Bekkenband
Wanneer de huisarts vermoedt dat er een indicatie voor een 
bekkenband is, dan kan hij de patiënt het best verwijzen naar 
een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze kan de indicatiestel-
ling heroverwegen en eventueel een advies geven over het type 
bekkenband. Ook kan de fysiotherapeut het eventuele gebruik 
van de bekkenband integreren in een groter pakket van maat-
regelen, zoals ergonomie, oefentherapie en adviezen over de 
bevalling en over belastbaarheid.

Lactatie en anticonceptie
Na de bevalling hoeft borstvoeding niet te worden ontraden. 
In de literatuur is geen relatie gevonden tussen het geven van 
borstvoeding en bekkengordelpijn. Er is evenmin reden om 
het gebruik van de anticonceptiepil af te raden. Gebleken is 
dat dit geen invloed heeft op het verloop van de klachten.9

Chirurgie
Patiënten die na de bevalling ondanks conservatieve maatre-
gelen ernstige klachten houden, komen soms in aanmerking 
voor operatieve fixatie van de bekkenring.1,12,13

WANNEER VERWIJZEN?
Tijdens de zwangerschap is bij veel pijn en/of sterke beperkin-
gen en/of veel ongerustheid een consult bij een gespecialiseer-
de fysiotherapeut aan te bevelen.25 Als vier tot zes weken na de 
bevalling nog veel pijn en/of sterke beperkingen bestaan, is een 
consult bij een gespecialiseerde fysiotherapeut geïndiceerd.1,9

Als de patiënte ondanks conservatieve maatregelen lang-
durig ernstige klachten houdt, kan de huisarts zo nodig 
overleggen met of verwijzen naar een orthopeed of revalida-
tiearts.1,9,13

DE KERN
■■ Driekwart van de zwangere vrouwen met bekkengordel-

pijn herstelt spontaan binnen drie weken na de bevalling. 
■■ Er is sterk bewijs dat het verstrekken van informatie over 

de aandoening aan zwangere vrouwen met bekkengor-
delpijn een positief effect heeft. 

■■ Er is beperkt bewijs dat stabiliserende oefeningen onder 
leiding van een oefentherapeut een gunstig effect heb-
ben op de klachten. 

■■ Er is sterk bewijs dat het dragen van een bekkenband 
een positief effect heeft. 

WAT IS AANGETOOND?
Voor oefentherapie is beperkt bewijs:
 ∫ oefenen helpt beter dan niet oefenen14-16

 ∫ een combinatie van oefeningen met uitleg over de aan-
doening en praktische adviezen helpt beter dan uitleg en 
adviezen alleen11,17

 ∫ stabiliserende oefeningen helpen beter dan andere min-
der specifieke oefeningen17

 ∫ individueel geïnstrueerde oefeningen helpen beter dan 
oefeningen in een groep11

 ∫ oefeningen ter preventie van klachten lijken niet effec-
tief.6,7,11,18

Voor de effectiviteit van een bekkenband bij posterieure 
bekkenpijn tijdens de zwangerschap is sterk bewijs.11,19,20 
De band heeft waarschijnlijk geen effect op de pijn rond de 
symfyse.21,22 Effecten op langere termijn en effecten na de 
bevalling zijn niet onderzocht.
Bij langdurige bekkenpijn na de zwangerschap wordt een 
klein percentage van de patiënten geopereerd. Daarbij 
fixeert de chirurg de sacro-iliacale gewrichten en soms ook 
de symfyse. In een Nederlands onderzoek was de ingreep 
bij 70% van de patiënten na een jaar succesvol en na twee 
jaar bij 89%.12 In een Zweeds gerandomiseerd onderzoek 
werd aangetoond dat een operatie bij patiënten met ernsti-
ge langdurige bekkengordelpijn significant beter helpt dan 
conservatieve maatregelen.13
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PREVENTIE EN VOORLICHTING
Er is geen goede manier om de klachten te voorkomen.1 Leg 
uit dat de klachten in driekwart van de gevallen verdwijnen na 
de bevalling. Van de zwangere vrouwen met bekkenklachten 
ontwikkelt de helft opnieuw klachten bij een volgende zwan-
gerschap. Bij 70% van deze vrouwen zijn de klachten ernstiger 
en beginnen ze gemiddeld eerder.1,9 Bekkengordelpijn komt 
vaker voor bij vrouwen die zware lichamelijke arbeid ver-
richten.1,9 De huisarts kan eventueel contact opnemen met de 
bedrijfsarts. De vrouw kan langs de natuurlijke weg bevallen. 
Er is geen bewijs dat een keizersnede of het inleiden van de 
bevalling het verloop van de klachten beïnvloedt.9
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Uw diagnose

Een 10-jarige jongen heeft last van jeuk en kale plekken op 
het behaarde hoofd. Bij lichamelijk onderzoek ziet u rode, 
schilferende plekken met afgebroken haren. De lymfeklieren 
zijn occipitaal palpabel. Er zijn geen andere gezinsleden met 
dezelfde afwijking en het gezin heeft geen huisdieren. Wat is 
uw diagnose?
1. Trichotillomanie
2. Alopecia areata
3. Tinea capitis 
4. Psoriasis capitis 

➤  Het antwoord leest u op pagina 70 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Kale plekken’).
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Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose.
Maak een goede en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere aandoening,  (minimaal 300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke 
diagnose en toelichting op de diagnose. Mail uw bijdrage naar redactie@nhg.org onder vermelding van ‘Uw diagnose’.

Kale plekken
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COVID-19 in de praktijk

De huisartsenpraktijk en 
COVID-19
Half maart brak de mitigatiefase aan in de strijd tegen COVID-19 en veranderde het werk in veel Nederlandse  
huisartsenpraktijken totaal, met grote regionale verschillen. H&W-fotograaf Margot Scheerder bracht begin april in beeld 
hoe diverse huisartsenpraktijken in Nederland hiermee omgaan.

‘Gewone’ patiënten en huisartsen dragen tijdens het spreekuur een mondkapje (foto links, Muiden). Bij patiënten die coronaverdacht zijn, 
draagt de huisarts naast een mondkapje ook een beschermend schort met lange mouwen, handschoenen en een veiligheidsbril (foto rechts, 
Burgum).
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De dagpraktijk

Huisarts Jantine de Maat onderweg naar een coronaverdachte patiënt. De assistente pakt een in plastic verpakt urinesample met 
handschoenen aan.

In de wachtkamer dragen niet-coronaverdachte patiënten mondkapjes (Muiden).
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De drive-thru
Zorgpersoneel en patiënten kunnen zich laten testen bij een drive-thru 
(Hoogeveen en Baarn).
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Spreekuur in een container

Coronaspreekuur in een container die 
naast de praktijk op het parkeer terrein 
staat (Burgum). 
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De hoestpoli

Coronaspreekuur in een oud verpleeghuis (Ooster-
wolde, Fr.). Foto boven: de assistente voert op de 
gang de gegevens in het HIS in. Foto's onder: na ieder 
onderzoek moet alles gereinigd worden. Een boter-
hamzakje gaat om de saturatiemeter om besmetting 
te voorkomen.
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Spreekuur in een sporthal

Huisartsen houden coronaspreekuur in een 
sporthal waar zes spreekkamers gerealiseerd 
kunnen worden (Oisterwijk). Door het werken 
met verschillende HISsen schrijven huisartsen 
alles ouderwets op papier, maken er een foto van 
en delen deze via de app Siilo met de huisarts 
van de patiënt.
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Kennistoets

1. De effectiviteit van zuurstoftoe-
diening in de eerste lijn is nog niet 
goed onderzocht. Een Britse richtlijn 
(British Thoracic Society) geeft wel 
aanbevelingen op basis van beschik-
bare evidence. Bij welke aandoening 
is een hoge concentratie zuurstof (15 
l/min) altijd geboden?
a. Beroerte
b. Koolmonoxidevergiftiging
c. Myocardinfarct

2. Vanwege een longaanval COPD is de 
huisarts gestart met zuurstoftoedie-
ning. De huisarts wil CO2-stapeling 
vermijden. Bekend is dat in eerste 
instantie zuurstof toegediend kan 
worden zonder extra saturatiemeting 
of bijstelling. Vanaf wanneer moet de 
huisarts gaan titreren op streefwaar-
de?
a. Vanaf 5 minuten toediening
b. Vanaf 10 minuten toediening
c. Vanaf 15 minuten toediening 

3. In afwachting van de ambulance 
start de huisarts bij Jilali, 10 jaar, met 
zuurstoftoediening. Jilali heeft een 
pneumonie. Hij is tachypnoeisch 
(30/min), heeft blauwe lippen en de 
gemeten zuurstofsaturatie is 91%. De 
huisarts wil maximaal zuurstof geven. 
Welke combinatie is in dit geval 
aangewezen?
a. Toediening via neusbril – 6 l/min
b. Toediening via een non-rebreathing 

masker – 10 l/min
c. Toediening via een non-rebreathing 

masker – 15 l/min

4. Mevrouw Damen, 62 jaar, is vanwe-
ge een ernstige longaanval COPD 
behandeld met salbutamol via een 
voorzetkamer. De huisarts wil daarna 
een prednisonkuur voorschrijven. 

Welke kuur is in dit geval aangewe-
zen?
a. Prednisolon 20 mg, 14 dagen 
b. Prednisolon 30 mg, 7 dagen 
c. Prednisolon 40 mg, 5 dagen 

5.  Mevrouw Peek, 76 jaar, is klam en 
heeft een lage bloeddruk, RR 90/60 
mmHg. Een uur eerder was ze mis-
selijk en had ze pijn op de borst. De 
huisarts vermoedt een cardiogene 
shock na een myocardinfarct. Teke-
nen van ernstig acuut hartfalen zijn 
er niet. Is in dit geval infusietherapie 
aangewezen?
a. Nee, vanwege de gestoorde pomp-

functie
b. Ja, maximaal 250 ml ringerlactaat-

oplossing of NaCl 0,9% intrave-
neus 

c. Ja, 500 tot 1000 ml ringerlactaat-
oplossing of NaCl 0,9% intrave-
neus

6. De heer Jongerius, 23 jaar, voelt zich 
licht in het hoofd en heeft dikke lip-
pen nadat hij door een wesp is gesto-
ken. De huisarts meet een bloedruk 
van 85/60 mmHg. De huisarts besluit 
adrenaline toe te dienen. Een ampul 
(1 ml) bevat adrenaline 1 mg/ml. 
Welke toediening is correct?
a.  0,5 ml intramusculair
b. 1 ml intramusculair
c. 0,5 ml intraveneus
d. 1 ml subcutaan

7. Vochtretentie als gevolg van acuut 
hartfalen wordt behandeld met 
lisdiuretica. Als er bovendien sprake 
is van een verminderde nierfunctie 
(eGFR < 30 min/minuten) moet de 
dosering aangepast worden. Wat is de 
consequentie voor de toe te dienen 
dosis?

a. De dosering moet omlaag.
b. De dosering moet omhoog.

8. De huisarts gaat op spoedvisite bij 
Jesse, 2 jaar. Jesse heeft een koorts-
convulsie. Bij aankomst is de convul-
sie nog niet voorbij. De huisarts wil 
de aanval couperen met een diaze-
pam rectiole. Welke dosis is aange-
wezen?
a. 2,5 mg
b. 5 mg 
c. 10 mg

NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen 
en zuurstof in spoedeisende situaties
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De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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De Jong J. NHG-Behandelrichtlijn Genees-
middelen en zuurstof in spoedeisende 
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De volledige NHG-Behandelrichtlijn is te 
raadplegen op: richtlijnen.nhg.org.
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Casuïstiek

De kans dat je als huisarts te maken krijgt met eergere-
lateerd geweld is niet groot, maar de impact is enorm. 
Eergerelateerd geweld wordt vaak ten onrechte gezien als 
huiselijk geweld of kindermishandeling, en zowel daders als 
slachtoffers zijn geneigd erover te zwijgen. Voor de huisarts 
is de opgave signalen tijdig op te vangen en het slachtoffer 
een veilige omgeving te bieden. Informatie binnenskamers 
houden is daarbij van groot belang.

Eergerelateerd geweld heeft belangrijke psychosociale ge-
volgen, maar de meeste hulpverleners herkennen het niet en 
realiseren zich niet hoeveel gevaar een potentieel slachtoffer 
loopt. Slachtoffers praten er liever niet over en doen niet 
vaak aangifte bij de politie. In 2017 werden 456 gevallen van 
eergerelateerd geweld voorgelegd aan het Landelijk Expertise 
Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG).1 Vermoedelijk 
is de werkelijke incidentie veel hoger. Van de aangiften bij het 
LEC EGG had 25% een Turkse, 17% een Marokkaanse, 13% 
een Irakese, 13% een Irakees-Koerdische en 13% een Syrische 
context.1 Eergerelateerd geweld staat overigens los van de Is-
lam (de Koran rechtvaardigt geen eerwraak), maar komt voor 
in patriarchale gemeenschappen van allerlei signatuur.

WAT IS EERGERELATEERD GEWELD?
In de definitie van het LEC EGG is eergerelateerd geweld ‘elke 
vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een 
collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schen-
ding van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of 
haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt 
te raken’.1 Het begrip ‘familie-eer’ is gebaseerd op opvattin-
gen over de rol van mannen en vrouwen, over seksualiteit en 
over de reproductieve rechten van vrouwen. Het is een zeer 
belangrijk begrip in conservatieve patriarchale gemeenschap-
pen, waar het aanzien en de goede naam van de familie ervan 
afhangen. Zodra een familielid de familie-eer schendt of dreigt 
te schenden, verwacht de gemeenschap dat de familie haar 
eigen eer herstelt.

Gulsays vader heeft zijn dochter uitgehuwelijkt omdat hij bang 
was dat zij de familie-eer zou schenden als zij in Nederland 
zou blijven. Omdat zij zich naar de mening van de Turkse 
gemeenschap te ‘vrij’ gedroeg, moest haar vader de familie-eer 
redden. De eer van de vrouw is gekoppeld aan haar seksuali-
teit en de seksuele eer van de vrouw, zichtbaar in haar zedelijk 
gedrag, is gekoppeld aan de familie-eer.2,3 Vrouwen horen 
zich binnen de familie aan allerlei voorschriften te houden. 
Ze mogen geen seks hebben voor of buiten het huwelijk, geen 
gearrangeerd huwelijk weigeren en ook geen lesbische relatie 
of identiteit hebben. Deze situaties mogen onder geen beding 

Eergerelateerd geweld in de 
spreekkamer
Sandra Bijl, Toine Lagro-Janssen, Doreth Teunissen

EEN UITGEHUWELIJKTE VROUW VAN 25 JAAR
Op het spreekuur zie ik Gulsay, 25 jaar oud, met pijn in de onderbuik. Ze 
vertelt mij het volgende verhaal. Tijdens de lagere en middelbare school 
werd zij door haar vader streng gecontroleerd. Toen ze 16 jaar was, is 
ze tijdens een zomervakantie op het platteland in Turkije uitgehuwe-
lijkt door haar vader. Haar echtgenoot was 26 jaar. Het huwelijk werd 
door de imam ingezegend, er was geen burgerlijk huwelijk omdat ze 
nog geen 18 jaar was. Tijdens de huwelijksnacht werd zij door haar 
man vastgebonden, kreeg ze een prop in haar mond en werd ze diverse 
keren verkracht. Door de vrouwelijke leden van haar schoonfamilie werd 
zij maandenlang uitgehongerd en mishandeld.
Uiteindelijk vond ze haar Nederlandse paspoort, zette het op een 
rennen en smeekte de chauffeur van een taxibusje haar mee te 
nemen naar de grote stad. Met hulp van een Nederlandse vriendin is 
ze uiteindelijk teruggevlogen naar Nederland. Nadat ze haar ouderlijk 
huis weer binnenstapte, heeft haar vader er nooit meer een woord over 
gesproken. Ze is bang dat vanbinnen alles kapot is en durft daarom 
geen relatie aan te gaan.

EEN GESCHEIDEN VROUW VAN 40 JAAR
De gynaecoloog belt me over mijn patiënte, 40 jaar en verwezen vanwe-
ge prolapsklachten. Zij vertelde hem dat ze, destijds wonend in Turkije, 
als 14-jarig meisje werd uitgehuwelijkt door haar vader en werd ver-
kracht door haar dertien jaar oudere echtgenoot, inmiddels ex-echtge-
noot. In de huwelijksnacht wilde ze niet door hem aangeraakt worden. 
Gevolg: hij zette een pistool tegen haar hoofd en dreigde te schieten. 
Ze heeft recent een nieuwe relatie gekregen. Haar oudste zoon, die bij 
zijn vader woont, ontdekte foto’s van haar met haar vriend op haar oude 
mobiel, die niet vergrendeld was, en lichtte direct haar ex-echtgenoot 
en haar broers in. Toen ze thuiskwam, probeerde haar oudste zoon haar 
eerst te wurgen en vervolgens bedreigde hij haar met een mes. Beide 
keren werd ze ontzet door haar inwonende jongste zoon van 18 jaar. Ze 
is op van de zenuwen. Ik raadpleeg de politie, die me adviseert de vrouw 
te motiveren om aangifte te doen, maar dat durft zij niet. Ik overleg met 
de organisatie Veilig Thuis, die een afspraak met haar maakt.

Dit is een bewerking van: Bijl S, Lagro-Janssen T, Teunissen D. 
Eergerelateerd geweld in de spreekkamer van de huisarts. Bijblijven 
2019;35:81-86. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.



58 HUISARTS EN WETENSCHAP MEI 2020

met iemand van buiten de familie besproken worden en de 
vrouw mag zeker niet van huis wegvluchten, want dan wordt 
het in de buitenwereld bekend. Na een scheiding blijft de 
familie of de ex-schoonfamilie verantwoordelijk voor de zede-
lijke eer van de vrouw; een nieuwe vriend kan dan reden zijn 
voor eergerelateerd geweld, zoals in de casus van de 40-jarige 
vrouw.3,4 Ook mannen kunnen de familie-eer schenden. Als de 
gemeenschap denkt dat een man bij seks gepenetreerd wordt, 
is dit een ernstige aantasting van de familie-eer. De man die 

een andere man penetreert, contrasteert niet met de manne-
lijke rol. 
De mannelijke leden van de familie hebben de plicht om de 
familie-eer te beschermen. Een echtgenoot moet zijn vrouw 
en dochters in de gaten houden, een broer zijn zus. Als één 
familielid zijn of haar eer verliest, is de hele familie eerloos: 
alle leden verliezen dan het respect en de steun van de ge-
meenschap. Ze worden genegeerd in het koffiehuis, voor de 
dochters zijn geen goede huwelijkskandidaten meer te vinden 
en als ze een winkel bezitten worden daar geen boodschappen 
meer gedaan. Deze situatie blijft bestaan totdat eerherstel heeft 
plaatsgevonden.3

HERSTEL VAN DE EER
Om de geschonden eer te herstellen is eerwraak nodig, zo 
nodig met geweld. Het familielid dat de eer geschonden heeft, 
wordt opgesloten, mishandeld, verstoten, uitgehuwelijkt, ge-
dwongen tot abortus, in het land van herkomst achtergelaten, 
gedwongen tot zelfmoord of – in het ergste geval – gedood.5 
De familie wijst degene aan die de eerwraak uitvoert. Het ri-
sico op eergerelateerd geweld is groter in families waar eerder 
huiselijk geweld of eergeweld plaatsvond, waar de echtgenoot 
of vader getraumatiseerd is, waar wapens in omloop zijn of 
waar de pater familias een lagere status heeft dan in het thuis-
land.3

DE KERN
■■ De meeste hulpverleners herkennen eergerelateerd 

geweld niet en realiseren zich niet hoeveel gevaar het 
slachtoffer loopt.

■■ Eergerelateerd geweld onderscheidt zich van huiselijk 
geweld doordat er vaak een hele familie bij betrokken is; 
de daad is gepland en er is een groep verdachten.

■■ Slachtoffers van eerwraak durven geen hulp van buiten 
in te schakelen omdat ruchtbaarheid het gevaar voor 
henzelf vergroot.

■■ Een veilige omgeving is voor het slachtoffer van cruciaal 
belang.

Slachtoffers van eerwraak praten hier liever niet over en doen niet vaak aangifte bij de politie. Foto: Hollandse Hoogte
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Als uitvoerder van een eermoord wordt vaak een minderja-
rige jongen aangewezen omdat deze minder straf krijgt. De 
pleger kan ook een familielid zijn met een lage sociale status 
of zonder de verantwoordelijkheid voor een gezin. Verdachten 
van een eermoord bekennen meestal niet dat eerwraak de 
reden was. Dat zou moord met voorbedachten rade zijn en de 
straf valt dan meestal hoger uit.6 Daders zijn wel bereid lang 
de gevangenis in te gaan, liever dan de vernedering te onder-
gaan dat ze de geschonden eer niet hersteld hebben. Onder 
de sharia kan de familie van het slachtoffer de pleger van een 
eermoord vergiffenis schenken; zo kan een vader zijn zoon 
vergeven voor het doden van zijn dochter.

HET SIGNALEREN
Hulpverleners en politie herkennen eergerelateerd geweld 
vaak niet als zodanig, maar duiden het als huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Huiselijk geweld draait echter meestal 
om de gekrenkte persoonlijke trots van een enkele dader, 
waardoor in de relatie een spiraal van geweld ontstaat. Bij 
eergerelateerd geweld is de daad gepland, is er een grotere 
groep verdachten en is vaak de hele familie erbij betrokken. 
Dat maakt de risico-inschatting complex: arrestatie van de 
verdachte betekent niet dat het gevaar voor het slachtoffer 
geweken is.
Om eergerelateerd geweld beter te kunnen signaleren kan een 
signalenlijst handig zijn [online signalenlijst].7 Belangrijke 
signalen zijn bijvoorbeeld: iemand is bang om op vakantie 
te gaan, mag geen spullen hebben die de eer zouden kunnen 
schaden (westerse muziek, geld, eigen identiteitsbewijs), is 
achterdochtig of schuw in het contact, heeft angstklachten of 
vertoont wegloopgedrag. Een reden waarom slachtoffers geen 
hulp van buiten durven in te schakelen, is dat het naar buiten 
komen van informatie het gevaar vergroot. Het is daarom van 
groot belang dat hulpverleners zorgvuldig met deze informatie 
omgaan.

WAT MOET DE HUISARTS DOEN?
In alle omstandigheden staat de veiligheid van het slachtoffer 
centraal. Bij eergerelateerd geweld geldt de Meldcode kin-
dermishandeling en huiselijk geweld en is overleg nodig met 
de organisatie Veilig Thuis, die de vereiste deskundigheid 
in huis heeft of weet te vinden. De wijkagent is vaak degene 
die dichtbij zonder grote drempels goede ondersteuning kan 
geven. 

Als de vrouw verkiest in de thuissituatie te blijven, kan via 
de vrouwenopvang een AWARE-alarmsysteem aangevraagd 
worden. Dit is een GPS-systeem dat de vrouw continu bij zich 
draagt, met een noodknop die een 112-melding naar de politie 
stuurt.
De vrouwenopvang kan ook een oplossing zijn, al is het niet 
altijd de eerste keus omdat het de schande naar buiten brengt 
en daarmee het risico vergroot. Sommige slachtoffers, zoals de 
gescheiden vrouw in de casus, zijn thuis veiliger, waar andere 
kinderen of andere familieleden haar kunnen beschermen en 
de ruchtbaarheid beperkt blijft.
Concrete hulpverlening bij eergerelateerd geweld komt pas tot 
stand na een aangifte. De weg daarheen moet het slachtoffer 
vaak alleen afleggen. De bijdrage die een huisarts kan leveren, 
is zich ervan bewust zijn dat er eergerelateerd geweld in het 
spel kan zijn en dat de spreekkamer een veilige plek moet zijn 
waaruit geen informatie naar buiten mag komen. Alleen dan 
is er ruimte om het slachtoffer mentaal te ondersteunen en 
samen de juiste uitweg te zoeken. ■
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NHG richtlijn

De NHG-Standaard Urineweginfecties is herzien. In deze 
herziening is de indeling van urineweginfecties gewijzigd. 
Daarnaast is het diagnostische stroomschema vereenvou-
digd. Ook is vanwege antibioticaresistentie en bijwerkingen 
het medicamenteus beleid voor sommige patiëntengroe-
pen aangepast. 

De indeling van urineweginfecties is gewijzigd, waarbij 
primair onderscheid wordt gemaakt tussen cystitis en een uri
neweginfectie met tekenen van weefselinvasie. Daarna volgt 
onderscheid op basis van patiëntkarakteristieken, zoals leeftijd 
en het al dan niet behoren tot een risicogroep. 

VEREENVOUDIGD STROOMSCHEMA
De diagnostiek met behulp van de urinestick voor de verschillen
de patiëntgroepen is vereenvoudigd. Er is nu een stroomschema 
voor alle patiëntgroepen, met uitzondering van patiënten met 
een verblijfskatheter. De urinestick wordt bovendien alleen nog 
beoordeeld op aanwezigheid van nitriet en leukocyten. 

MEDICAMENTEUS BELEID
Het medicamenteus beleid bij verschillende patiëntengroe
pen is tegen het licht gehouden in verband met antibiotica
resistentie en bijwerkingen. Zo luidt het advies om bij ge
zonde, nietzwangere vrouwen niet alleen op geleide van de 
klachten te behandelen, maar diagnostiek te verrichten met 
behulp van de urinestick. De voordelen van het stellen van de 
diagnose op basis van klachtherkenning wegen niet op tegen 
de risico’s van overprescriptie. Bij een cystitis kan de huisarts 
in overleg met patiënte een afwachtend beleid overwegen, 
met eventueel een ‘uitgesteld recept’. Bij pijnklachten kan 
pijnstilling overwogen worden. Het risico op het ontwikkelen 
van een pyelonefritis lijkt voldoende klein om een afwach
tend beleid te bespreken.

KEUZE ANTIBIOTICA
Ciprofloxacine blijft eerste keus voor de behandeling van 
urineweginfecties met tekenen van weefselinvasie. Vanwege het 
potentieel ernstige beloop van deze infecties is het van belang de 
kans op therapiefalen klein te houden. Ciprofloxacine kent een 
laag resistentiepercentage, maar ook potentieel ernstige bijwer
kingen en risico op resistentieontwikkeling. Om de risico’s op 
bijwerkingen te beperken kan de huisarts overwegen de behan

deling aan te passen op geleide van kweekresultaten. Bij mannen 
blijft nitrofurantoïne eerste keus voor de behandeling van 
urineweginfecties. De tweedekeusbehandeling bij een cystitis bij 
vrouwen met diabetes mellitus, een verminderde weerstand of 
afwijkingen aan de nieren of urinewegen is oraal fosfomycine in 
plaats van trimetoprim. Deze keuze is een gevolg van resisten
tie tegen trimetoprim en het feit dat er geen reden is om aan te 
nemen dat fosfomycine bij deze patiënten minder effectief is.

AANPASSING ANTIBIOTICABELEID
Bij vrouwen met een urineweginfectie met tekenen van 
weefselinvasie, waarbij uit de kweek blijkt dat de verwekker 
gevoelig is voor amoxicilline(/clavulaanzuur) of cotrimoxazol, 
kan de huisarts overwegen het eerder (empirisch) gestarte 
antibioticum te stoppen en als eerste keus amoxicilline te 
starten, of als tweede keuze amoxicilline/clavulaanzuur of 
 cotrimoxazol. Bij mannen met een urineweginfectie met te
kenen van weefselinvasie kan de huisarts bij gebleken gevoe
ligheid voor cotrimoxazol overwegen het eerder (empirisch) 
gestarte  antibioticum te staken en cotrimoxazol te starten. Bij 
patiënten met een verblijfskatheter kan de huisarts bij een 
goede respons op therapie voor zowel mannen als vrou
wen overwegen zeven in plaats van tien of veertien dagen met 
antibiotica te behandelen. 

ECHO BIJ KINDEREN
Bij kinderen ouder dan een maand en jonger dan 2 jaar met 
een urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie, is het 
advies een echo van de urinewegen te verrichten om een 
onderliggende oorzaak uit te sluiten. Dit kan zowel in eigen 
beheer als via het ziekenhuis.

TOT SLOT
De NHGStandaard is afgestemd met de richtlijnen over 
 urineweginfecties van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor  Urologie 
en Verenso. De belangrijkste adviezen van Verenso voor 
 urineweginfecties bij kwetsbare ouderen zijn in deze 
NHGStandaard opgenomen. ■

Herziene NHG-Standaard Urineweginfecties 
Margriet Bouma, Maureen van den Donk, Tamara Platteel

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard 
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NHG

Bij de diagnostiek van urineweginfecties speelt de dipslide 
een belangrijke rol. In de ANW-uren is dit diagnosticum 
vaak afwezig. Dit leidt tot zowel overbehandeling met anti-
biotica als tot onderdiagnostiek voor alternatieve diagno-
ses. Huisartsenposten ervaren knelpunten met betrekking 
tot het gebruik van dipslides. In de herziene NHG-Stan-
daard Urineweginfecties staan enkele overwegingen en 
praktische tips hoe dit te verbeteren voor de ANW-uren. 

Urineweginfecties en mictieklachten staan in de top 5 van 
contactredenen met de huisartsenpost.1 In het diagnostisch 
proces bij een urineweginfectie is een dipslide of urinesedi-
ment van belang voor zowel het aantonen als het uitsluiten 
van een urineweginfectie. Daarnaast is het advies om bij 
gecompliceerde urineweginfecties en bij risicogroepen een 
urinekweek in te zetten.2 Hoewel gegevens ontbreken lijkt de 
algemene tendens dat er nauwelijks huisartsenposten zijn die 
dipslides gebruiken of urinesedimenten doen. Ook zijn er 
nog huisartsenposten die geen route hebben ingericht om een 
urinekweek in te kunnen zetten.

ONJUISTE BEHANDELING EN VERKEERDE DIAGNOSES
Het minder of niet beschikbaar hebben van aanvullende 
diagnostiek kan leiden tot een aantal problemen. Zo kan het 
onterecht stellen van de diagnose urineweginfectie ervoor 
zorgen dat de patiënt de onjuiste behandeling krijgt. Bij 
urineweg infecties krijgt 72% een antibioticum voorgeschreven 
als daar een onzekere indicatie voor is volgens de NHG-Stan-
daard.3 Verder kan het niet beschikbaar hebben van aanvul-
lende diagnostiek ervoor zorgen dat de huisarts onterecht 
geen alternatieve diagnose overweegt of onterecht de diagnose 
urineweginfectie verwerpt, waardoor de patiënt onbehandeld 
blijft. En tot slot: het bij een onzekere diagnose niet inzetten 
van een kweek bij risicogroepen (bijvoorbeeld kinderen, 
mannen, zwangere vrouwen of bij infecties met tekenen van 
weefselinvasie) kan tot gevolg hebben dat bij therapiefalen 
geen weloverwogen medicatiewissel wordt gedaan. Wanneer 
bij zwangeren geen kweek wordt ingezet, is onduidelijk of er 
sprake is van een infectie met een groep B-streptokok. Dit is 
een indicatie voor profylaxe bij de partus. 

VOORDEEL EN PROCEDURE DIPSLIDE
De dipslide heeft het voordeel dat deze, naast het aantonen en 
uitsluiten van een urineweginfectie, ook als medium gebruikt 
kan worden voor het inzetten van een urinekweek. Het aflezen 
ervan is relatief eenvoudig, zeker in vergelijking met het be-
oordelen van een urinesediment, waarvoor specifieke scholing 
en het beschikbaar hebben van een microscoop vereist zijn.4 

Een dipslide kan worden afgelezen nadat deze 24 uur bewaard 
is op kamertemperatuur en kan daarom op vrijdagen en zon-
dagen worden meegegeven aan de patiënt om af te lezen op de 
huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk. 

KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN
Mogelijke knelpunten voor de invoering zijn extra consulten op 
de huisartsenpost voor het aflezen, het vormen van beleid, de 
tijdsinvestering, de vaardigheid van de triagisten in het aflezen 
van de dipslide en de kans dat de patiënt bij meegeven de test 
verkeerd bewaart of kwijtraakt. Om deze punten te onder-
vangen is allereerst heldere gegevensoverdracht en een vooraf 
vastgesteld behandelbeleid nodig via het journaal/LSP van de 
eerst beoordelende huisarts. Er dienen goede afspraken te zijn 
op de huisartsposten over wie wat doet en wie er communiceert 
met de patiënt. Daarnaast moeten triagisten goede instructies 
krijgen en dient er een instructie voor patiënten te zijn. Thuis-
arts.nl voorziet hierin (vragenlijst bij het urine-onderzoek). ■

LITERATUUR
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Dipslide bij urineweginfecties in de ANW-uren
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Het minder of niet beschikbaar hebben van aanvullende diagnos-
tiek in de ANW-uren kan problemen geven. Foto: Shutterstock
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NHG richtlijn

De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in 
spoedeisende situaties is volledig herzien. De behandel-
richtlijn geeft aanbevelingen over medicatie die de huisarts 
actief toedient in spoedeisende situaties, vaak in afwach-
ting van een ambulance. 
 
De richtlijn sluit aan bij de ABCDE-systematiek, die ook 
binnen de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp van 
ziekenhuizen wordt toegepast. In de behandelrichtlijn wordt 
bij iedere aandoening  een helder onderscheid gemaakt tussen 
ABCDE instabiel en stabiel; bij een instabiele toestand bestaat 
een direct levensbedreigende situatie. 
De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen over de toediening 
van zuurstof en infusievloeistof en over geneesmiddelen bij 
specifieke aandoeningen. Deze aanbevelingen komen over-
een met de in NHG-Standaarden beschreven spoedeisende 
klachten of aandoeningen, zoals acuut hartfalen, pseudokroep 
en longaanvallen (exacerbaties) astma en COPD. Daarnaast 
geeft de behandelrichtlijn aanbevelingen voor toestandsbeel-
den waarvoor geen NHG-richtlijn bestaat, zoals anafylaxie, 
epileptisch insult en ernstige agitatie. 

FACULTATIEVE GENEESMIDDELEN 
Bij het herzien van deze behandelrichtlijn is ernaar gestreefd 
het aantal geneesmiddelen dat de huisarts bij zich moet heb-
ben zo klein mogelijk te houden. De behandelrichtlijn maakt 
daarom onderscheid tussen middelen waarbij het raadzaam 
is dat de huisarts die in de meeste situaties bij zich heeft en 
facultatieve geneesmiddelen. De huisarts(enpost) kan hierin 
zelf een keus maken, afhankelijk van setting, populatiegrootte 
(solo-, groepspraktijk of huisartsenpost), de afstand tot een 
spoedeisendehulpafdeling of aanrijdtijd van de ambulance. 

AANPASSING DOSERINGEN EN GEBRUIK ZUURSTOF 
Een aantal indicaties en doseringen zijn aangepast. Ook is de 
behandeling van shock toegevoegd, inclusief aanbevelingen 
over infusievloeistoffen, indien beschikbaar. Bij de behande-
ling van shock wordt aanbevolen om, indien beschikbaar, ook 
zuurstof toe te dienen. Het advies bij respiratoir falen zuurstof 

te titreren op grond van streefwaardes is vervallen voor de 
eerste 15 minuten. Bij het acuut coronair syndroom is zuurstof 
(indien beschikbaar) alleen nog bij respiratoir falen of hypoxie 
geïndiceerd. Morfine bij acuut hartfalen is uitsluitend nog te 
overwegen bij persisterend hevige onrust, dyspneu, angst of 
pijn op de borst.

GEWIJZIGDE TOEDIENINGSVORMEN
Daarnaast is ook de toediening van een aantal geneesmidde-
len herzien: adrenaline hoeft niet meer verdund te worden 
toegediend en bij pseudokroep kan dexamethason in de vorm 
van een oraal toegediende injectievloeistof worden gegeven. 
Ook kan de huisarts ervoor kiezen medicatie nasaal toe te die-
nen, met een intranasal mucosal atomization device (MAD) of 
(liever) met een kant-en-klare neusspray; het gaat daarbij met 
name om midazolam en fentanyl. Bij kinderen met epilepsie 
of een koortsstuip is midazolam (intramusculair, intraveneus 
of eventueel als neusspray) een gelijkwaardig alternatief voor 
een rectiole met diazepam. ■

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen 
en zuurstof in spoedeisende situaties 
Jip de Jong

De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen  over geneesmiddelen in 
spoedeisende situaties. Foto: Margot Scheerder

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Behandel-
richtlijn op https://richtlijnen.nhg.org.
Bij dit nummer vindt u een kaart met een overzicht van ge-
neesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.
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Uit een cochranereview naar het effect van motiverende 
gespreksvoering als stoppen-met-rokeninterventie blijkt dat 
het resultaat tegenvalt. Een half jaar na de interventie is het 
percentage stoppers niet groter dan na geen of een andere 
interventie.

Roken is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van 
vermijdbare ziekte en dood. Motivatie is een belangrijke 
voorspellende factor voor succesvol stoppen met roken. 
Motiverende gespreksvoering is een directieve patiëntgerichte 
gesprekstechniek om die motivatie te verhogen.

NIET AANTOONBAAR EFFECTIEVER
De auteurs selecteerden 37 gerandomiseerde trials (in totaal 
meer dan 15.000 deelnemers) waarin motiverende gespreks-
voering (MG) werd vergeleken met geen interventie of een 
andere stoppen-met-rokeninterventie. Ook werd het effect 
van MG als toevoeging aan een andere stoppen-met-rokenbe-
handeling onderzocht en werd intensieve MG vergeleken met 
minder intensieve MG.1 De uitkomstmaat was de rookstatus 
ten minste zes maanden na de interventie. Het gros van de 
onderzoeken werd uitgevoerd in de Verenigde Staten. De 
deelnemers kwamen uit diverse populaties, onder meer de 
algemene bevolking, adolescenten, mensen met acute gezond-
heidsproblemen en familieleden van longkankerpatiënten. 
Door de bank genomen was minder dan een op de vijf deelne-
mers na minimaal zes maanden follow-up gestopt met roken. 
In vergelijking met een andere stoppen-met-rokeninterventie 
was het relatieve risico (RR) voor stoppen met roken 1,24 
(95%-BI 0,91 tot 1,69), dus statistisch niet significant. Als aan-
vulling op een andere interventie had MG ook geen aantoon-
bare meerwaarde (RR 1,07; 95%-BI 0,85 tot 1,36). Intensieve 
MG leek in eerste instantie wel effectiever dan minder intensie-
ve MG (RR 1,23; 95%-BI 1,11 tot 1,37), maar na het verwij-
deren van drie van de vijf onderzoeken met een hoog risico 
op vertekening was het effect niet meer significant (RR 1,00; 
95%-BI 0,65 tot 1,54). Zelfs vergeleken met geen interventie 
was MG niet effectief (RR 0,84; 95%-BI 0,64 tot 1,12). Deze 
conclusie was gebaseerd op vier ‘negatieve’ onderzoeken in de 
algemene bevolking (n = 684) na uitsluiting van één positief 
onderzoek (RR 8; 95%-BI 3,48 tot 18,41) bij gedetineerde man-
nen (n = 600) vanwege de heterogeniteit van de onderzoeken.

VERANDERTAAL
Motiverende gespreksvoering is in de negentiger jaren ontwik-
keld in de verslavingszorg en vervolgens verder ontwikkeld 
als gesprekstechniek voor het verbeteren van therapietrouw 

en leefstijl.2 De methode sluit aan op de wensen en mogelijk-
heden van de patiënt. Kenmerkende ingrediënten zijn het 
uitvergroten van de ambivalentie van de patiënt ten aanzien 
van een gewenste gedragsverandering en het uitlokken van 
‘verandertaal’ in plaats van ‘weerstandstaal’.3

Een eerdere cochranereview met 28 onderzoeken naar het effect 
van MG op stoppen met roken rapporteerde nog een beschei-
den maar significant effect (RR 1,26; 95%-BI 1,16 tot 1,36).4 
Vooral in de subgroep met huisartsen als behandelaars leek het 
effect robuust. In de update van de review kon dit helaas niet 
bevestigd worden. Opvallend is dat MG zelfs niet effectiever lijkt 
te zijn dan niets doen, behalve wellicht bij gedetineerde man-
nen , maar dat betrof maar één onderzoek. Overigens waren de 
onderzoeken tamelijk heterogeen en van lage kwaliteit, maar dat 
gold ook voor de vorige review. Elf van de 37 onderzoeken wer-
den geacht een hoog risico op vertekening te hebben en slechts 
vier onderzoeken kregen het predicaat ‘low risk of bias’. In veel 
onderzoeken werd niet onderzocht hoe goed de interventie was 
uitgevoerd, of dit werd niet gerapporteerd. De NHG-Zorgmo-
dule Leefstijl Roken beveelt een kortdurende motiverende inter-
ventie aan om de motivatie aan te wakkeren.5 Hoewel het leuker 
kan zijn om ‘verandertaal’ uit te lokken, is het niet gezegd dat 
dit meer rokers over de stopstreep trekt dan het uitlokken van 
‘weerstandstaal’. In elk geval lijkt het niet verantwoord hier veel 
werk van te maken. Huisartsen en hun ondersteuners kunnen 
hun tijd en energie waarschijnlijk beter besteden. ■

Helpt motiverende gespreksvoering bij stoppen 
met roken?
Berend Terluin

Foto: Shutterstock
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Wet 2020;63(5):63. DOI:10.1007/s12445-020-0552-6.
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Ingezonden

Ik ben gewend om deze aandoening operatief te behandelen 
in de huisartsenpraktijk, dat scheelt hoge zorgkosten. Met 
goede desinfectie, lokale verdoving, openklappen van de 
huid, wegkrabben van de nodulus met een scherpe lepel en de 
huid sluiten met huidlijm, lijkt het mij een simpele oplossing 
wanneer conservatieve behandeling niet werkt. Ik heb nooit 
complicaties gezien, maar bespreek ze wel vooraf.

Leandro Melini 

Reactie ‘Chondrodermatitis nodularis chronica helicis’

DE AUTEURS: STUUR ALTIJD MATERIAAL IN
Volgens ons kan een dergelijke chirurgische behandeling 
inderdaad ook door een huisarts uitgevoerd worden, mits men 
zich hiertoe bekwaam voelt en voldoende ervaring heeft. Om-
dat we inschatten dat de meeste huisartsen zich hiertoe min-
der bekwaam zullen voelen en slechts sporadisch in aanraking 
zullen komen met CNCH, hebben we in ons artikel vooral willen 
adviseren om te verwijzen naar de medisch specialist. 
We raden huisartsen die de behandeling zelf willen uitvoeren 
aan om altijd materiaal voor pathologisch onderzoek in te stu-
ren, om zeker te weten dat het om CNCH gaat. Bovendien is het 
belangrijk dat het kraakbeen zo glad mogelijk gemaakt wordt 
tijdens de behandeling, omdat een patiënt anders nog steeds 
klachten van irritatie kan blijven ervaren.

Pim Keurlings en Satish Lubeek

Reactie ‘Bepalen BSE 
en CRP overbodig bij 
aspecifieke klachten’

Dit artikel benoemt dat het bepalen van BSE en CRP niet 
nodig is bij aspecifieke klachten. Het artikel beschrijft ook 
dat 15% van de patiënten met afwijkende waarden relevante 
pathologie had. Eerlijk gezegd valt me deze score niet tegen. 
Dat had ik vooraf beroerder ingeschat. Daarna volgt dat er 
veel diagnostiek en verwijzingen als gevolg hiervan plaats-
vinden.
Idealiter zou je gebruik willen maken van diagnostiek met be-
tere differentiatie op het wel of niet aanwezig zijn van patho-
logie. Zijn er betere testen? Het alternatief kan zijn om geen 
test te doen. Het betreft immers aspecifieke klachten. Maar 
wat is een aspecifieke klacht precies? Klachten zijn vaak niet 
heel duidelijk. Weinig collega’s willen een ernstige diagnose 
missen. Mogelijk wordt bij gebrek aan beter nu gebruikge-
maakt van weinig specifieke laboratoriumtesten.

Marieke van Lankveld

DE AUTEUR: DE VRAAG BLIJFT: IS DIT TERECHT?
Dezelfde onderzoeksgroep interviewde ook 26 huisartsen 
over hun redenen om BSE en CRP aan te vragen. Daaruit 
bleek dat diagnostische onzekerheid (‘niets willen missen’) 
inderdaad een veelvoorkomende reden was.1 Ik denk dat dit 
in Nederland ook het geval is, de vraag blijft echter: is dit 
terecht? Stuurt het bepalen van BSE en CRP je de goede 
richting op bij diagnostische onzekerheid? Ik vind 42/1000 
terecht-positieve testen tegenover 236/1000 fout-positieve 
en ook nog eens 43/1000 fout-negatieve testen (en dus 
mogelijk valse geruststelling) niet veel. Die fout-positieve 
testuitslagen geven, naast het vermelde aanvullend onder-
zoek en extra consulten, mogelijk ook nog eens extra onrust 
en paradoxaal genoeg juist veel diagnostische onzekerheid in 
plaats van zekerheid. In de LESA Rationeel aanvragen labora-
toriumdiagnostiek worden onder aspecifieke klachten onder 
andere vermoeidheidsklachten en malaise verstaan.2 CRP en 
BSE hebben dan dus helaas weinig aanvullende waarde, want 
als ze verhoogd zijn wil dat niet zeggen dat er pathologie is 
en normale waarden sluiten pathologie ook niet uit. Als we 
het wetenschappelijk benaderen biedt het in deze gevallen dus 
eerder een ‘wassen neus’ dan diagnostische zekerheid. 

Hieke Barends

1. Watson J, et al. ‘I’m fishing really’ - inflammatory marker 
testing in primary care: a qualitative study. Br J Gen Pract 
2016:66;e200-6.

2. LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. 
Utrecht: NHG, NVKC, NVMM, SAN, 2005. https://www.nhg.org/
themas/artikelen/lesa-rationeel-aanvragen-van- 
laboratoriumdiagnostiek
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Casuïstiek

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.

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 

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 

DIAGNOSTIEKPatiënten 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 
BEHANDELINGCNCH 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

Chondrodermatitis nodularis 

chronica helicis: de kussenduivel

Pim Keurlings, Satish Lubeek

CASUSEen 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 anti-

helix, 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.



67MEI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Nieuws

GOEDE ONDERSTEUNING BIJ CVRM

Den Boer JKW, Nijs MM. CVRM in de huisartsenpraktijk | Utrecht/
Houten: NHG/Prelum, 2019 | ISBN 9789085621652 | 170 pagina’s 
| € 49,30

De herziene NHG-Standaard 
CVRM leverde veel discussie 
op. Nu de verhoogde bloed-
drukken in de beroepsgroep en 
in de media weer enigszins zijn 
genormaliseerd, zullen huisart-
sen en praktijkondersteuners 
met de nieuwe richtlijn aan de 
slag moeten. Dit boek biedt 
daarbij zeer bruikbare en prak-
tische ondersteuning.

In deze geheel herziene NHG-uit-
gave bieden de auteurs hand-

vatten voor het leveren van CVRM, met als uitgangspunt de 
NHG-Standaard CVRM en de bijbehorende Praktische handlei-
ding. In vergelijking met de vorige editie ligt de nadruk nu meer 
op de praktische uitvoering. De auteurs veronderstellen dat er al 
een CVRM-spreekuur is opgezet, wat in veel praktijken ook zo is.
Dit toegankelijke boek bestaat uit vier delen met veel inzich-
telijke tabellen, stroomdiagrammen en stappenplannen. De 

leeswijzer en de schematisch weergegeven inhoud aan het 
begin van een aantal hoofstukken maken het boek ook zeer 
bruikbaar als naslagwerk. In dat licht is het jammer dat het 
register zo opvallend summier is. 
Het boek begint met de verschillende fasen in het zorgproces, 
van case-finding, via instellen behandeling tot controlebeleid. 
Het tweede deel bespreekt de mogelijkheden voor medica-
menteuze behandeling. De laatste twee delen omvatten pro-
tocollen en bijlagen: deels overzichten uit de NHG-Standaard 
en Praktische handleiding, deels ondersteunende documenten 
die hierop een mooie aanvulling vormen. Handig om offline 
erbij te nemen. De protocollen en bijlagen zijn ook te vinden 
op een speciaal daarvoor ingerichte webpagina en dat biedt de 
mogelijkheid om de protocollen als Word-bestand te down-
loaden en aan te passen aan de eisen van de eigen praktijk. 
Zorg op maat voor de hulpverlener dus!
Ook zorg op maat voor de patiënt? Hoewel de auteurs benoe-
men dat de NHG-Standaard is bedoeld om persoonsgericht 
te kunnen werken met ruimte voor gedeelde besluitvorming, 
leiden de tabellen, stroomdiagrammen en stappenplannen hier 
soms van af. Een minpuntje van dit verder zeer handzame boek 
voor (toekomstige) huisartsen en praktijkondersteuners. ■

Gijs Baaten

WAARDERING: ∫∫∫∫∫

Apptip Medicijnwekker 
Medapp
Medapp is een app die als belangrijkste functie medicatiebe-
waking heeft. Eigenlijk is het een medicatiewekker, maar dan 
wel een uitgebreide. Zeker voor mensen die ingewikkelde me-
dicatieschema’s hebben, kan de app een goed hulpmiddel zijn. 

Met de app kun je bijhouden welke medicatie iemand wanneer 
inneemt, waarbij de app op het juiste moment een signaal 
afgeeft. Die momenten zijn zelf in te stellen, ook complexe 
schema’s zoals een stopweek bij de pil. Duidelijke instructie-
video’s laten zien hoe dit werkt. 
De medicatiewekker werkt goed en flexibel, al zijn niet alle 
medicijnen te vinden. Zelf invoeren is dan de oplossing. 
Opvallend is dat elk medicijn precies moet worden ingevoerd, 
met de fabrikant erbij. Dit vinden wij niet handig, een volledig 
generieke naam zou beter zijn.
Verder is de naamgeving van de uitbreidingen niet logisch. 
Zo zou je verwachten dat je in ‘Dagboek’ ook klachten kunt 
bijhouden, maar dat moet onder ‘Klachten’. In de apotheek-
functie kun je helaas alleen het middel kiezen, geen aantal of 
gebruik. Navraag bij de apotheek leert dat dit alleen werkt als 
er een recept van de huisarts of specialist aan ten grondslag 

ligt. Het middel moet dus al in 
de herhaalreceptuur staan.
Medapp is een goed gebouw-
de medicatiewekker met veel 
extra’s. De app werkt stabiel en 
oogt verzorgd. ■

Annet Sollie, Bart Timmers

Naam Medapp

Maker Medapp Nederland BV

Doel Bewaken proces rondom inname medicatie

Platform iOS, Android

Prijs Gratis

Oordeel ∫∫∫∫
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Nieuws

Het aantal patiënten met COVID-19 neemt in rap tempo 
toe. Bescherming van medisch personeel is van groot belang 
om de ziekte onder medisch personeel te voorkomen en 
continuïteit in de zorg te waarborgen. Welk mondkapje 
heeft dan de voorkeur voor huisartsen: een FFP2-mond-
masker of een chirurgisch mondkapje? Er is hiernaar nog 
geen specifiek onderzoek verricht bij het coronavirus, maar 
bij kortdurend contact in de eerste lijn lijkt er geen verschil 
tussen beide te zijn. Daarnaast is het nog onduidelijk of 
chirurgische mondkapjes vergelijkbare bescherming bieden 
bij langdurig of meervoudig contact.

De beschikbaarheid van mondkapjes (chirurgische mondkap-
jes en FFP-mondmaskers) is in Nederland beperkt. Het NHG 
heeft onlangs een advies uitgebracht waarin bij luchtweg- of 
coronaspreekuren minimaal een FFP1-mondmasker wordt 
aangeraden.1 Vanwege dreigende tekorten kan het echter 
gebeuren dat huisartsen noodgedwongen gebruik moeten 
maken van chirurgische mondkapjes als zij patiënten zien met 
(vermoedelijk) COVID-19. Hierdoor zijn huisartsen dan mo-
gelijk minder goed beschermd tegen infectie. De vraag is dan 
ook of chirurgische mondkapjes medisch personeel even goed 
beschermen tegen infectie met COVID-19 als FFP2-mond-
maskers.

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
Op 6 april 2020 voerden we de volgende zoekopdracht uit in 
PubMed: ((“COVID-19”[Supplementary Concept] OR “severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2”[Supplementary 
Concept] OR ((“Coronavirus”[MeSH Terms] OR “Corona-
virus Infections”[Mesh:NoExp] OR pneumonia virus*[tiab] 
OR cov[tiab]) OR coronavirus*[tiab] OR corona virus*[tiab] 
OR ncov[tiab] OR 2019ncov[tiab] OR covid19[tiab] OR 
“covid 19”[tiab] OR “sars cov 2”[tiab] OR sars2[tiab] OR 
“ncov 2019”[tiab] OR “sars coronavirus 2”[tiab] OR “sars 
corona virus 2”[tiab] OR “severe acute respiratory syndrome 
cov 2”[tiab] OR “severe acute respiratory syndrome cov2”[-
tiab] OR severe acute respiratory syndrome cov*[tiab] OR 
cov2[tiab] OR respiratory infection OR influenza) AND mask 
AND (preventing OR protecting OR effectiveness) AND 
English[Language]). Deze zoekopdracht leverde 213 resultaten 
op, waaronder verschillende recente systematische literatuur-
onderzoeken en meta-analyses. De resultaten van de verschil-
lende trials en observationele onderzoeken zijn tegenstrijdig, 
vooral vanwege beperkte onderzoeksgroottes. Bovendien 
zijn er geen specifieke onderzoeken over de bescherming bij 
COVID-19.

In 2019 werd in JAMA een grote clustergerandomiseerde 
klinische trial (RCT) gepubliceerd waarin het effect werd ver-
geleken van chirurgische mondkapjes en FFP2-mondmaskers 
op de preventie van griep en andere virale luchtweginfecties 
onder medisch personeel.2 We behandelen deze trial van Ra-
donovich hier, alsmede twee recente systematische literatuur-
onderzoeken waarin de trial werd geïncludeerd.2-4 
De RCT werd uitgevoerd in diverse settings waaronder 
huisartsenpraktijken, tandheelkundige klinieken en eerste-
hulpafdelingen. Deelnemers kregen de instructie om het toe-
gewezen masker te dragen gedurende een jaarlijkse periode 
van twaalf weken waarin de kans op infectie het hoogst was. 
Uiteindelijk analyseerden de auteurs 2512 perioden waar-
bij medewerkers een FFP2-mondmasker droegen en 2668 
perioden waarbij medewerkers een chirurgisch mondkapje 
droegen. Het betrof in 70% van de gevallen medewerkers in 
de eerstelijns gezondheidszorg. De auteurs vonden geen ver-
schil in risico tussen beide beschermingsmiddelen voor het 
optreden van infecties bij medisch personeel. Het relatieve 
risico op een in het laboratorium bevestigde griepinfectie 
en op griepachtige aandoeningen was voor dragers van 
FFP2-mondmaskers ten opzichte van dragers van chirurgi-
sche mondkapjes respectievelijk 1,20 (rate ratio 1,20; 95%-BI 
0,97 tot 1,48) en 0,86 (95%-BI 0,68 tot 1,10). Ook het risico 
op acute luchtweginfecties in het algemeen (al dan niet in 
het laboratorium bevestigd) was vergelijkbaar. Tot eenzelfde 
conclusie komen de meta-analyses van Long en Bartoszko, 
die zowel de RCT van Radonovich als eerdere onderzoeken 
meenamen in hun analyse.3,4 In de meta-analyse van Long 

FFP2-mondmasker of chirurgisch mondkapje bij 
COVID-19
Astrid van Hylckama Vlieg, Frits Rosendaal, Dennis Mook-Kanamori

Bescherming is essentieel om de ziekte bij medisch personeel te 
voorkomen en continuïteit in de zorg te waarborgen. Foto: Shutterstock
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was het relatieve risico op een in het laboratorium beves-
tigde griepinfectie voor dragers van FFP2-mondmaskers 
en dragers van chirurgische mondkapjes 1,09 (95%-BI 0,92 
tot 1,28). Ook voor in het laboratorium bevestigde virale 
luchtweginfecties en andere luchtweginfecties verschilde dit 
risico niet: respectievelijk 0,90 (95%-BI 0,71 tot 1,14) en 0,74 
(95%-BI 0,42 tot 1,29). In de meta-analyse van Bartozsko 
werd ook de conclusie getrokken dat chirurgische mondkap-
jes niet waren geassocieerd met een hoger risico op infectie 
dan FFP2-mondmaskers. De oddsratio was voor lucht-
weginfecties 1,06 (95%-BI 0,90 tot 1,25) en voor klinische 
luchtwegaandoeningen 1,49 (95%-BI 0,98 tot 2,28). Voor elk 
van deze risicoschattingen gold echter een lage bewijskracht. 
Slechts 1 trial analyseerde het risico op coronavirussen apart 
en vond hiervoor ook geen verschil tussen beide bescher-
mingsmiddelen (infectie bij dragers FFP2-mondmaskers was 
5,7% en infectie bij dragers chirurgisch mondkapjes 4,3%).5

DE KEUZE VOOR DE HUISARTS
Er zijn verschillende zaken belangrijk bij de interpretatie 
van deze getallen. Het belangrijkst is dat in de onderzoe-
ken niet specifiek naar de bescherming tegen COVID-19 is 
gekeken, maar naar de bescherming tegen luchtwegklachten 
in het algemeen. Daarnaast is het in de meeste gevallen niet 
duidelijk waar de besmetting van het medisch personeel 
optrad. In een hoogrisicoperiode, zonder instructie voor het 
dragen van bescherming buiten werktijd, kan besmetting 
evengoed elders optreden. Daarnaast is de compliantie voor 
het dragen van FFP2-mondmaskers mogelijk niet gelijk aan 
die van chirurgische mondkapjes, aangezien deze minder 
comfortabel zijn. Wanneer de compliantie bij dragers van 
de FFP2-mondmasker lager was, verklaart dit mogelijk de 
afwezigheid van een verhoogde bescherming ten opzichte 
van chirurgische mondkapjes. De gerapporteerde complian-
tie in de trial van Radonovich leek echter vergelijkbaar tussen 
beide groepen. Ook is niet altijd duidelijk of er goede in-
structies zijn gegeven voor het dragen van een goed sluitend 
FFP2-mondmasker. Onjuist gebruik van deze maskers kan de 
bescherming verminderen. Laboratoriumonderzoeken lieten 
wel superioriteit zien van FFP2-mondmaskers ten opzichte 
van chirurgische mondkapjes bij influenza.6 Dit verschil ver-
dween wanneer het FFP2-mondmasker niet goed aansloot. 
Daarnaast werken sommige huisartsen nu op speciaal voor 
COVID-19 ingerichte huisartsenposten, waar zij gedurende 
een dienst tientallen patiënten zien die mogelijk COVID-19 
hebben. Het is onduidelijk of er in deze setting een verschil is 
tussen FFP2-mondmaskers en chirurgische mondkapjes. 

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Er is nog geen specifiek onderzoek gedaan naar bescherming 
tegen COVID-19 en het is onduidelijk of we conclusies wat 
betreft de overdracht van COVID-19 kunnen vergelijken met 
andere virussen, zoals influenza. Van belang hierbij is of het 
virus door aerosolen en/of druppels wordt overgedragen. Het 
definitieve antwoord op deze belangrijke vraag kan echter nog 
jaren op zich laten wachten.7 Wat betreft de bescherming te-
gen luchtweginfecties in bredere zin lijkt er in de praktijk geen 
verschil te zijn tussen FFP2-mondmaskers en chirurgische 
mondkapjes bij kortdurend contact in de eerste lijn. Het is niet 
duidelijk of chirurgische mondkapjes vergelijkbare bescher-
ming bieden bij langdurig of meervoudig contact, zoals op de 
huisartsenposten. ■
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Uw diagnose

Overweeg bij kinderen vóór de puberteit zonder pre-exis-
tente huidziekten met jeuk, huidafwijkingen en haarverlies 
op het behaarde hoofd altijd een schimmelinfectie. Tinea 
capitis wordt veroorzaakt door Microsporum en Trichophyton 
en kan verschillende verschijningsvormen hebben. Bij de 
niet-inflammatoire variant zijn met name afgebroken haren 
van wisselende lengte, black dots (haarstompjes), minimale 
schilfering en mogelijk enig erytheem zichtbaar. Kommaha-
ren en kurkentrekkerharen zijn karakteristieke bevindingen 
voor tinea capitis bij dermatoscopisch onderzoek (zie [figuur 
1a en 1b]). Bij de inflammatoire variant is er een duidelijke 
ontstekings reactie, die zich in de ergste gevallen kan uiten als 
nodus/abces (kerion) en gele, riekende crustae met verlitte-
kening (favus). Deze variant gaat vaak gepaard met cervicale 
lymfadeno pathie. De diagnose kan worden gesteld op basis 
van het klinisch beeld in combinatie met een of meerdere 
van de volgende onderzoeken: dermatoscopie, Wood-lamp, 
KOH-preparaat en een kweek van meerdere, liefst afgebro-
ken haren inclusief haarwortel uit het aangedane gebied. Het 
nadeel van de kweek is dat het enkele weken duurt voordat 
de uitslag bekend is en de infectie in de tussentijd verder kan 
uitbreiden, zoals in deze casus. 
Bij tinea capitis moet altijd systemisch worden behandeld, 
omdat lokale middelen niet goed doordringen in de haarfol-
likels en onderbehandeling kan leiden tot verlittekening met 
permanent haarverlies. Lokale middelen, zoals ketoconazol-
shampoo, kunnen wel toegevoegd worden aan de behandeling. 

De NHG-Standaard Dermatomycosen adviseert terbinafine 
250 mg 1 dd gedurende 1 maand voor personen boven de 40 
kg. Voor kinderen vanaf 2 jaar met een lichaamsgewicht van 
15-20 kg luidt het advies 1 dd 62,5 mg, en bij een lichaamsge-
wicht van 20-40 kg 1 dd 125 mg.
Bij onvoldoende effect is er vaker sprake van besmetting 
door Microsporum en kan een langere behandelduur en/of 
dosering nodig zijn. Denk eraan om eventuele huisdieren 
met schimmel ook te laten behandelen door een dierenarts 
en kruis besmetting tussen onder andere gezinsleden (door 
gebruik van bijvoorbeeld dezelfde haarborstel/haartrimmers) 
te voorkomen. ■

LITERATUUR
De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.

Oplossing Uw diagnose ‘Kale plekken’

Figuur 1a Kommaharen bij dermatoscopie 
Figuur 1b Kurkentrekkerharen bij dermatoscopie

1a 1b
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1,5 meter en een 
nieuw NHG-bestuur
Dit jaar de Nationale Herdenking op de Dam, 
75 jaar na de bevrijding, zonder publiek. 
Hoewel de omvang in verloren levensjaren en 
verdriet onvergelijkbaar lijkt, gaan de 
gedachten ook uit naar het enorme aantal 
slachtoffers van COVID-19, die de aarde 
overspoelt en ons heeft opgesloten. 
Met Pasen leek het aantal met positieve tests 
gemelde ziekenhuisopnames en sterfgevallen 
af te nemen. Tegelijkertijd zijn huisartsen gaan 
registreren wie waarschijnlijk aan deze ziekte 
thuis of in wooncentra gestorven. 
Steeds meer informatie zal de generieke 
lockdown langzaam selectiever moeten 
maken, want de wereld kan niet op slot 
blijven. Maar de besmettingsgraad mag niet 
opnieuw stijgen. De zorg, vooral ook van de 
huisartsen, moet het aankunnen. We zullen 
daarvoor steeds meer moeten meten, wellicht 
via digitale surveillance met apps. 
Het NHG speelt tripartite met de LHV en 
InEen een belangrijke rol in de steun aan alle 
huisartsen, bijvoorbeeld in de discussie over 
de verdeling van schaarse beschermingsmid-
delen, met het coronadossier op corona.nhg.
org en via Thuisarts.nl, dat meer dan ooit zijn 
unieke kwaliteit toont dankzij de enorme inzet 
van de – thuiswerkende - medewerkers.
Vanaf november 2019 ben ik tijdelijk 
waarnemend bestuurder van het NHG. Net als 
eenieder van ons heb ik een dergelijke crisis 
nooit eerder meegemaakt. Stilstaan is geen 
optie, we moeten doorzetten!
Het NHG gaat verder met een tweehoofdig 
bestuur waarvan de werving reeds is gestart. 
Intussen bereiden wij ons allen voor op een 
anderhalvemetersamenleving, ook bij het 
NHG. Ik hoop dat het iets rustiger wordt voor 
het nieuwe bestuursteam om weer voluit 
door te gaan met het mooie werk van het 
NHG.
Hans van der Schoot, interim-bestuurder van 
het NHG, schreef deze maand de gastcolumn.

Verplaatste evenementen
Door de maatregelen van de overheid om de 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn een 
aantal evenementen verplaatst: 
• EZD NedHIS Congres: 16 september 2020
• LHV Huisartsendag: 19 september 2020
• WONCA Europe: 17-19 december 2020
• EQuiP Conferentie: 26-27 januari 2021
• NHG-Wetenschapsdag: 5 februari 2021

De Algemene Ledenvergadering van het NHG op 29 juni 2020 gaat vooralsnog door.

Vragentest corona op 
 Thuisarts.nl
Op Thuisarts.nl is een vragentest beschikbaar 
voor mensen die denken COVID-19 te hebben. 
De test vervangt vanzelfsprekend geen consult 
met de huisarts of andere zorgverleners, maar 
geeft op een makkelijke manier informatie en 
advies over het coronavirus. De test gaat in op 
symptomen en alarmsignalen en doet uitvraag 
over het risicoprofiel van de bezoeker. Bij een 
combinatie van gezondheidsklachten krijgt de invuller het advies om contact op te nemen met de 
huisarts of huisartsenpost. De vragen en adviezen zijn begrijpelijk geschreven in eenvoudige taal.
De corona vragentest is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op 
adviezen van het RIVM. Daarnaast neemt de test het bredere huisartsgeneeskundige perspectief mee.

➤ Thuisarts.nl/nieuws/nieuw-corona-vragentest.

Psychosociale zorg bij stress door corona
Mensen hebben aanmerkelijk meer angst- en somberheidsklachten dan voor de coronacrisis. Dat 
geldt voor zowel patiënten als voor medewerkers van de huisartsenpraktijk. Op corona.nhg.org/
psychosociale-zorg staan diverse handreikingen en tips hoe hiermee om te gaan.
Zo is het belangrijk dat huisartsenpraktijken patiënten(groepen) die psychisch kwetsbaar zijn door 
de coronacrisis of een grotere kans hebben om langdurig psychische klachten te ontwikkelen, in het 
zicht te hebben. Ook is er een flyer beschikbaar met specifieke informatie voor patiënten en 
hulpverleners over hoe om te gaan met stress door COVID-19. MIND heeft voor mensen met 
psychische problemen een speciale coronapagina met informatie, tools en speciale initiatieven en 
dagelijks een livestream. Ook Cordaan biedt tips voor behandelaren van mensen met psychische 
klachten en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking. Verder is er een tabel met 
telefonische (en chat) hulpdiensten, een handreiking over psychosociale zorg voor migranten en zijn 
er aanwijzingen over hoe hulp en steun te bieden bij (dreigende) onveiligheid in de thuissituatie.
Voor medewerkers in de huisartsenpraktijk die stress ervaren door de COVID-19-pandemie is onder 
meer de NHG-poster ‘Zorg voor de huisarts’ beschikbaar met een kort overzicht van problemen en 
mogelijke oplossingen bij stress bij hulpverleners door COVID-19.

➤ Alle tips, links en handreikingen zijn te vinden op corona.nhg.org/psychosociale-zorg.

kort nieuws
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Maret Zonneveld: “Masker op en gelijk vies benauwd.”

ZATERDAG 14 MAART
Daar sta ik dan, coronadokter van de dag. 
Zodra ik deze taak op me heb genomen, durft 
niemand meer in mijn buurt te komen.
Ik ben al twee weken gekluisterd aan de 
corona dossiers van NHG/LHV en RIVM, heb 
zelfs de nascholing gedaan. Best goed 
ingelezen in de theorie dus. Nu de praktijk. 
Dokterstas mee naar binnen. Handschoenen 
zijn aanwezig. Ik word voorzien van een 
disposable jas, waar ik de hele dienst mee 
moet doen. Mondkapje op. Daar moet ik zes 
uur mee doen. Een hippe spatbril erbij. 
Compleet! ‘’Als er iets is, moet je bellen hoor!’’ 
Deuren dicht en in het pak gehesen. Wat is 
ook alweer de volgorde van aankleden? Geen 
aanwijzingen in de kamer. Jammer. Masker op 
en gelijk vies benauwd. Die elastiekjes knellen 
trouwens. Disposable jas aan en gelijk 
loeiwarm. De thermostaat kan echt niet lager. 
En dan bril op. Ik heb al een bril. Zonder zie ik 
geen moer. Dan maar er overheen. In 
combinatie met een mond masker beslaat die 
bril direct. Ik beoordeel de patiënten in een 
dikke mist, wat niet gaat. 
Patiënten moeten wachten in de eigen auto. Ik 
ga ze daar ophalen. In astronautenoutfit. 
Verder neem ik maskers mee voor de patiënt 
en eventuele begeleider. En een stickertje met 
daarop kleur, merk en kenteken van de auto. Ik 
heb geen verstand van auto’s. En dan niet je 
entreepas vergeten, anders kom je niet meer 
binnen. Die zit de eerste keer in mijn broekzak. 
Onder dat beschermpak dus. Tweede keer 
weer vergeten. Derde keer: het masker voor de 
patiënt vergeten. Terug dus. 
Waar staat de auto van de patiënt? Zoeken in 
het donker. Patiënt gevonden. Rare kennis

making met als start de uitleg over het opdoen 
van een mondmasker. De kinderen gelijk op tilt. 
Die denken (volkomen terecht) dat er een alien 
bij de auto staat. Wist je dat kinderen geen 
masker op willen? En als ze dat al wel willen: bij die 
maskers met elastiekjes blijken de oren van 
kinderen te ver naar voren te zitten, voor maskers 
met touwtjes blijven ze niet lang genoeg stilzitten. 
Volwassenen die benauwd zijn, blijken ook niet 
vrolijk te worden van een masker. Duurt allemaal 
eindeloos. Ik naast die auto. Oh ja, het regent 
pijpenstelen.
Eindelijk naar binnen. Bij de ingang kijken of er 
niemand aan de balie staat. Zolang dat het geval 
is, mag ik er niet langs. Dan blijken die gesprekken 
aan de balie best lang te duren. 
Alles wat maar enigszins luchtwegklachten heeft, 
is voor mij. Er zijn patiënten bij wie ik die zaterdag 
al overtuigd was dat ze flink COVID hebben. Een 
raar beeld: mijn klinische blik klopt niet meer, 
vitale controles lijken niets te maken te hebben 
met wat ik zie. Ik hoop dat ik de goede beslissin
gen neem. Ik drijf mijn patiënten in de hoek met 
de onderzoeksbank. Daar moeten ze blijven. Zo 
houd ik ook een schone zone. Ik ben de hele 
avond aan het schoonmaken. Hoe doe je dat met 
je apparatuur? Kan die daar tegen? Die saturatie
meter is ook best lastig om te desinfecteren. 
Hetzelfde geldt voor de bloeddrukband. 
Eindelijk klaar. Ik heb voor mijn gevoel keihard 
gewerkt en nog geen kwart van de patiënten 
gezien die ik normaal gesproken zie. De rest heeft 
ook keihard gewerkt hoor ik achteraf: het 
callcenter stond roodgloeiend. Naar huis, moe, 
zere voeten, vies, warm en klef. Thuis heel lang 
onder de douche. Alles in de was op 60 graden. 
Morgen maar artsoverleg plannen hoe we dit in 
de dagpraktijk gaan regelen.

TWEE WEKEN  
ALS  CORONA-ARTS

Het NHG en COVID-19

Sinds eind januari zijn NHG-medewer-

kers bezig met het nieuwe coronavirus. 

Er is een uitbraakteam, een dagelijks 

bijgehouden dossier die inmiddels is 

geüpgraded naar de website corona.

nhg.org, er zijn persoptredens, webi-

nars en nieuwsbrieven.

Huisarts en NHG-medewerker Maret 

Zonneveld hield de eerste twee weken 

als coronadokter een dagboek bij. 

Nuttig voor NHG-medewerkers die 

niet aan de frontlinie staan, maar wel 

betrokken zijn bij het vertalen en 

communiceren van maatregelen naar 

de huisarts.
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MAANDAG 16 MAART
We hebben ervoor gekozen de gewone dagzorg 
door te laten gaan, op een laag pitje en geschei-
den van de corona-activiteiten. Volgens mij een 
goed besluit. De sfeer in het team is fantastisch. 
Schattige patiënten bieden mondkapjes aan.
Ik ben ook op de dagpraktijk vandaag corona-arts. 
Ik merk dat ik inhoudelijke informatie mis over 
corona. Mijn onderbuik vertelt me dat ik het 
COVID-beeld kan herkennen: een op zichzelf 
staande tachypneu of tachycardie met koorts, 
maar verder goede controles is heel opvallend. 
Helaas weet ik inhoudelijk niet wat ik ermee moet 
doen. Normaal zie ik geen gezonde patiënten met 
een griepje, maar met een tachycardie van 130 en/
of een tachypneu van 28. Wat moet ik ermee? En 
die immuungecompromitteerde patiënt? Een 
coronastandaard of zoiets zou best handig zijn. 
Ik word overspoeld met appjes en leer dat niet 
alles betrouwbaar is.

DONDERDAG 19 MAART
Mijn eerste videoconsult. Weliswaar met mijn 
collega, maar it’s a start. 
De apotheek heeft het zwaar! Er wordt idioot 
gehamsterd, werknemers draaien daar allemaal 
overuren. Ik merk dat wij bij de organisatie van 
deze crisis in eerste instantie allemaal op onze 
eigen praktijk hebben gefocust. Dat is logisch, 
maar afstemming zou goed zijn geweest. Zelfs de 

schoonmaakster blijkt behoefte te hebben aan 
extra informatie. 
Wat doen we met de chronische zorg? Laborato-
ria willen niet meer zomaar iedereen prikken. Ik 
krijg nu al buikpijn als ik denk aan de maanden na 
de coronacrisis. Dat wordt pas echt crisis. Intussen 
hamsteren mensen medicatie in de hectiek: 
proberen voorraden benzo’s binnen te slepen.

VRIJDAG 20 MAART
Onze week-evaluatie gaat via Zoom. Enigszins 
schutterig, maar het lukt ons. We horen dat we 
op korte termijn gaan opschalen. Het pand naast 
mijn praktijk is bestempeld tot corona-unit voor 
onze gemeente. Onze collega, vertegenwoordiger 
in het regionale crisisteam, draait op topsnelheid. 
Hoe houden we die overeind?
Het ziekenhuis, waar de huisartsenpost is 
gevestigd, gaat een tent bouwen op het 
parkeerterrein om triage te doen op verdachte 
coronagevallen, zodat de gewone zorg op de HAP 
ook door kan blijven gaan.

ZONDAG 22 MAART
Dit weekend is besloten om op te schalen naar 
regionaal. Ik ben als coördinator het hele weekend 
in touw. Nog nooit zo snel en efficiënt een 
transmuraal/transdisciplinair project mogen 
leiden. Iedereen doet mee en offert zijn vrije 
weekend op (laboratorium, polikliniek, medewer-
kers huisartsenpraktijken). Mensen doen ook 
vrijwillig afstand van hun ruimtes en verhuizen 
naar andere locaties. Hartverwarmend.

DINSDAG 24 MAART
De centrale corona-unit naast mijn praktijk is 
opengegaan. Toch nog veel losse eindjes. Er moet 
een spoedset medicatie en zuurstof aanwezig zijn. 
En een kleine hoeveelheid, maar wel breed assorti-
ment instrumentarium. Je kunt onverwacht 
immers met van alles geconfronteerd worden. 
Voorzetkamers en aerosolen: die durven we in 
verband met besmetting allemaal niet te 
hergebruiken. Meegeven dus maar. En de 
voorraad moet wel op peil blijven. Hoe doe je 
dat?

DONDERDAG 26 MAART
We gaan een kleine, vaste pool artsen op de 
corona-unit laten draaien. Voordeel: iedereen daar 
ingewerkt en kent elkaar. Wel is er zorg over de 
financiën. Het aantal consulten in de praktijk is 
gekelderd. Er komen veel extra kosten bij. We 
draaien eindeloos overuren om alles te organise-
ren. Gaan we er nog bij inschieten ook? 
Aanvullende vragen over verantwoordelijkheden. 
De zorg loopt over meer schijven: triage-assistent, 

triagedokter, coronaspreekuur. Wat als ergens een 
verkeerde beslissing valt? Wie is dan verantwoor-
delijk?
De druk neemt intussen toe. De ‘gewone’ mensen 
zoeken voorzichtig de weg terug naar het 
‘gewone’ spreekuur. De luchtwegklachten worden 
frequenter en venijniger en triage is ervan is 
moeilijker. Ik zie de vermoeidheid toeslaan bij de 
collega’s terwijl, als je naar de agenda’s kijkt, je 
ogenschijnlijk geen moer hebt gedaan. Palliatieve 
zorg wordt lastiger. Waar vind je bedden, pompen, 
zorg? Dat kan nog heftig worden. En intussen ook 
minder medewerkers beschikbaar in de eigen 
dagpraktijk: collega in de GHOR, collega ziek, 
collega in regiobestuur, collega dienst op de 
corona-unit. Druk, druk, druk. En ’s avonds met 
een kopje soep achter de webinar. 

ZATERDAG 28 MAART
LHV geeft hoop op financiële compensatie. Een 
opluchting. Ik ben maar begonnen een uren-
staatje bij te houden om zicht te houden op de 
geïnvesteerde uren. Dat blijkt bij mij de afgelopen 
weken behoorlijk uit de hand gelopen te zijn. 
Weer weekenddienst. Het is deze keer een 
uitdaging om het ziekenhuis in te komen. Strenge 
deurcontrole. Ik kom er net doorheen als 
dienstdoend arts. En dan word ik, hoe rationeel ik 
ook ben, toch wel een beetje week van alle 
patiëntenuitingen van waardering die ik overal 
tegenkom. Door mijn rol als regie-arts heb ik goed 
zicht op het functioneren van de post en alle 
aanwezige medewerkers. Het is onrustig. 
Onduidelijkheid over taken, materialen, et cetera. 
Verhitte coronadokters, opgesloten in een tent op 
de parkeerplaats. 
Ondertussen draait de wereld op een onwerkelij-
ke manier door: mensen die proberen thuis te 
werken met hun kleine kinderen spelend om zich 
heen. Uitgestorven OV. Een collega maakt haar 
eerste online begrafenis mee. En de lente bruist 
onverminderd door…

Maret Zonneveld: “Alles wat maar enigszins 

luchtwegklachten heeft,  

is voor mij.”

Overdracht op de HAP met anderhalve meter afstand.
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Nieuwe richtlijnen maken de huidige 

diabeteszorg uitdagend. Kaderhuisarts 

diabetes Janneke Spitsbaard-Velmans 

helpt praktijken om strak geprotocol-

leerde zorg los te laten.

Janneke Spitsbaard-Velmans, kaderhuisarts 
diabetes: “Ik ben altijd een beschouwende 
huisarts geweest. Als waarnemend huisarts 
had ik na een paar jaar zin in verdieping. 
Voordat ik de huisartsenopleiding ging doen, 
werkte ik als arts niet in opleiding op de 
interne geneeskunde. Maar ik koos voor 
huisartsgeneeskunde: generalistisch, breed, dat 
is toch wel het allerleukste en belangrijkste 
voor mij. Tijdens mijn huisartsenwerk kwam ik 
erachter dat ik wat diepgaander werken, 
internistisch en beschouwend, nog steeds heel 
leuk vond. Door de kaderopleiding kan ik nu 
generalistisch en beschouwend werken 
combineren.
Bij de start van mijn opleiding ging ik bij mijn 
huidige zorggroep aan de slag. Het aardige is 
dat je dan meteen projecten kunt opstarten in 
de zorggroep en dat dat tegelijkertijd bruikbaar 
is voor je kaderopleiding, je portfolio. Nu ik 
kaderhuisarts ben, doe ik consultaties met 
praktijkondersteuners en huisartsen, geef ik 
nascholing, zorg ik voor regionale transmurale 
samenwerkingsafspraken, afspraken met de 
tweede lijn: oogarts en internist, en met andere 
ketenpartners: de diëtiste en podotherapeut, 
en maak ik samen met andere kaderhuisartsen 
regionale protocollen voor ketenzorg.”

Strak
“Diabeteszorg conform wetenschap en 
richtlijnen staat als een huis in Nederland. Een 
jaar of tien geleden ontstond met de 
zorggroepen de geprotocolleerde zorg, die 
mogelijk maakte dat huisartsen zorg aan 
praktijkondersteuners gingen delegeren. 
Kaderartsen hebben met de zorggroepen de 
zorgprogramma’s opgebouwd, ontwikkeld en 
ingevoerd. In Nederland behandelen we onze 
diabetespatiënten volgens dezelfde weten-
schappelijke inzichten en richtlijnen. 
Opvallend is dat kaderhuisartsen nu gaan 
helpen om die strak geprotocolleerde zorg 

weer los te laten. Want er is alweer nieuwe 
wetenschap. Nieuwe richtlijnen vragen om zorg 
op maat, gepersonaliseerde zorg en gezamenlijke 
besluitvorming. Als kaderhuisarts beweeg je mee 
met al die ontwikkelingen door onderwijspro-
gramma’s te maken, te communiceren met 
praktijken en teleconsultaties te geven over 
casuïstiek. Dus je vak blijft verfrissend. 
Veel meer dan vroeger geef ik een praktijkonder-
steuner bij een consultatie niet een maar meerdere 
mogelijkheden. En de boodschap: bespreek met 
de patiënt waar die zich goed bij voelt. Kijk naar 
de individuele streefwaarde van het HbA

1c
. En: niet 

elke patiënt is geschikt voor elk middel. Het is 
spelen met diabeteszorg.

Gepersonaliseerde zorg maakt besluitvorming 
soms ingewikkelder en boeiender voor de huisarts. 
Die is onmisbaar om te beoordelen wat echt past 
bij deze patiënt, wat haalbaar is voor die persoon. 
Ik adviseer praktijkondersteuner en huisarts over 
gezamenlijke besluitvorming met de patiënt, maar 
ik help ook de huisarts om de praktijkondersteu-
ner te faciliteren bij dat open gesprek met de 
patiënt.”

Geen wetenschapper
“Onze expertgroep DiHAG, Diabetes Huisartsen 
Advies Groep, was vroeger vooral een weten-
schappelijke club. We hebben vier nascholings-
avonden per jaar, om inhoudelijk goed bij te 
scholen, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten 
en om kennis en ervaringen uit te wisselen. 
Zelf ben ik niet wetenschappelijk onderlegd, ik 
ben meer een pragmaticus. Maar we hebben ook 
wetenschappelijk experts die gepromoveerd zijn 
en meewerken aan NHG-Standaarden, mensen 
die vooral op de werkvloer aandacht voor 
diabetes hebben, mensen die veel met leefstijl 
bezig zijn en daarover publiceren, mensen die 
innovaties doen en mensen die onderwijs geven. 
Het is een kleurrijke club en ik denk dat je ze 
allemaal nodig hebt.”

Januari 2021 begint de eerstvolgende kaderopleiding 
Diabetes, zie dihag.nhg.org en nhg.org/kaderopleiding. 

“Niet elke patiënt is geschikt 
voor elk middel”

Janneke Spitsbaard-Velmans, kaderhuisarts diabetes 

Huisartsen Utrecht Stad: “Diabeteszorg conform wetenschap 

en richtlijnen staat als een huis in Nederland. Nu is de tijd rijp 

om strak geprotocolleerd werken te leren loslaten, voor 

persoonsgerichte zorg conform nieuwe richtlijnen.”

“KADERHUISARTS 
HELPT LOSLATEN”
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