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Redactioneel

KKlimaatverandering is de grootste bedrei-
ging voor de volksgezondheid op aarde in 
de 21e eeuw. Zo luidt de conclusie van een 
internationale groep wetenschappers die 
onderzoek heeft gedaan naar de effecten van 
de klimaatverandering op de gezondheid 
van de wereldbevolking. Er zijn steeds meer 
voorbeelden dat klimaatverandering en 
gezondheid niet los van elkaar staan.  
Huisartsen zien door de warme zomer 
meer ouderen met uitdrogingsklachten. Bij 
kwetsbare patiëntgroepen, zoals ouderen en 
mensen met een cardiovasculaire of respi-
ratoire aandoening, leidt langdurig aanhou-
dende hitte tot extra sterfte. Maar ook bij het 
vervroegde pollenseizoen, de noordwaartse 
opmars van de eikenprocessierups, de stij-
ging van huidkanker, het vaker voorkomen 
van blauwalg en in de toekomst mogelijk de 
vestiging van de tijgermug speelt klimaatver-
andering een rol.  
Wat kan de huisarts doen? Een belangrij-
ke aanbeveling in het onderzoeksrapport 
is meer bewustwording. In een interview 
met de Amerikaanse arts Renée Salas in 
dit nummer vertaalt zij deze aanbeveling 
als volgt: “We moeten als zorgprofessionals 
leren om een ‘klimaatlens’ toe te passen op 
het werk dat we doen.” Die lens zorgt ervoor 
dat de arts inzoomt op de manier waarop 
klimaatverandering invloed heeft op de 
ontwikkeling van ziektebeelden én op het 

werk van de arts. Zo moet je je er door het 
vervroegde pollenseizoen bewust van zijn 
dat deze periode veel langer duurt en dat 
verkoudheidsklachten dus ook kunnen wij-
zen op een allergie. Ook dienen we meer 
aandacht te hebben voor voorlichting 
over verstandig zonnen en het belang 
van zonbescherming.  
Is de COVID-19-pandemie een 
 wake-upcall aan de mensheid om te 
stoppen met het overschrijden van 
de grenzen van de planeet? De 
COVID-19-crisis toont aan dat het 
mogelijk is om binnen zeer korte 
tijd grote veranderingen door 
te voeren. Zo bevinden we ons 
plotseling in een andere wereld 
met een totaal andere wijze van 
(onder andere digitale) zorgverle-
ning en -organisatie, waar we anders 
jaren over hadden moeten verga-
deren en polderen. Laten we dit 
moment van disruptie aangrijpen als 
een kans om ons te heroriënteren en te 
investeren in duurzaamheid en de ge-
zondheid van onze planeet. We zijn onze 
natuurlijke grenzen al lange tijd aan het 
overschrijden; het is tijd voor een groene 
herstart van patiënt aardbol, waarbij de 
huisarts door de ‘klimaatlens’ gaat kijken!

Mirrian Hilbink, redactielid H&W

Een groene herstart van 
patiënt aardbol?
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op stoppogingen. Goed om ook hun rookgedrag ter sprake te 
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ring van de eGFR in de tijd is gerelateerd aan het cardiovascu-
laire risico, ongeacht de eGFR-waarde zelf.
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Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben vaak koorts, kinderen op 
kinderdagverblijven nog veel vaker. Veel ouders gaan hiermee 
naar de huisarts(enpost). Voor leidsters en ouders is inmiddels 
via Thuisarts.nl educatiemateriaal beschikbaar over hoe te 
handelen bij koorts.
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De meeste overstappers blijven doorgaan met ‘dampen’ en 
lopen zo alsnog risico op longschade en andere, nog onbekende 
langetermijneffecten.

30 Interview met Amerikaanse arts Renée Salas
“Voeg als artsen een klimaatcontext toe aan je patiëntinformatie.”

37 Ecg-casus ‘Frequente dyspneu’

38 Een regionaal protocol voor wondbehandeling
Voor de behandeling van wonden beschikken artsen in de 
eerste en tweede lijn over allerlei dure wondbedekkers. Hebben 
die meerwaarde? Of volstaat een protocol met goedkopere 
materialen? 

43 Intermitterende torsio testis: verdraaid belangrijk om 
te (h)erkennen
Intermitterende torsio testis (ITT) is een klinisch zeer relevante 
diagnose, omdat ze een belangrijke voorspeller vormt voor het 
optreden van een (irreversibele) torsio testis in de toekomst. 
Wanneer huisartsen ITT tijdig herkennen, kunnen ze morbidi-
teit en verminderde vruchtbaarheid helpen voorkomen.

45 Uw diagnose ‘Lentigo maligna’

46 Kennistoets ‘Intermitterende torsio testis’
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Fotografie omslag: iStock
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De herziene NHG-Standaard Anticonceptie biedt onder andere 
door overzichtstabellen meer handvatten voor counseling bij de 
keuze voor een methode.

51 Nieuwe NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten
Zowel huisarts als praktijkondersteuner kunnen direct het ge-
sprek met hun chronisch zieke patiënt starten wanneer ze alle 
(medicatie)gegevens bij de hand hebben.

64 Nieuwe NHG-richtlijnenwebsite is online
Snel, praktisch en gebruiksvriendelijk. 90 NHG-Standaarden 
en 44 NHG-Behandelrichtlijnen zijn beschikbaar op de volle-
dig vernieuwde website. Projectleider Ton Kuijpers vertelt over 
het hoe en waarom. 

65 “Kaderhuisarts opent deuren”
Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Fahima Ettaher-Lakbiach 
vindt dat meer huisartsen de kaderopleiding Geïntegreerde 
Eerstelijns Ouderengeneeskunde zouden moeten doen: “Je leert 
de woorden die deuren openen.”

 COVID-19

■■ Up-to-date informatie over het coronavirus en herstart van 
de zorg op nhg.org/coronavirus

 huisartspodcast.nl/henw

■■ Luister elke maand naar de verhalen achter uitgelichte 
artikelen, zoals over koorts op kinderdagverblijven.

9 64

 www.henw.org

■■ Reacties op ‘Nieuw bewijs voor LDL-waarde van 1,8 mmol/l’
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Britse onderzoekers bekeken met een 
discrete choice experiment (DCE) de 
voorkeuren van patiënten bij de behan-
deling van hypertensie. De patiënten 
konden daarbij steeds kiezen uit twee 
scenario’s. Uit dit onderzoek bleek dat 
patiënten een voorkeur hadden voor 
scenario’s met door de huisarts gestuur-
de zorg in plaats van zelfmanagement 
en voor frequentere bloeddrukmetin-
gen, lagere kosten en het laagste cardio-
vasculaire risico.

Het afgelopen decennium lag de nadruk 
bij hypertensiemanagement op het 
ondersteunen van zelfmanagement, 
waarbij de patiënt centraal stond. Daar-
naast verschoof de behandeling van 
artsen naar praktijkondersteuners en 
patiënten zelf. Om de voorkeuren van 
patiënten voor de hypertensiebehande-
ling beter in kaart te brengen, voerden 
Britse onderzoekers een discrete choice 
experiment (DCE) uit. Hierbij kiezen 
patiënten steeds tussen twee scena-
rio’s, waarvan de onderdelen telkens 
wisselen. Het eerste onderdeel was het 
zorgmodel met [A] door de huisarts 
gestuurde zorg [B] door de apotheker 
gestuurde zorg [C] telehealth (thuis-
metingen waarbij huisartsen op afstand 
meekeken) of [D] zelfmanagement 
(thuismetingen met geprotocolleerde 
medicatietitratie). Het tweede onder-
deel was meetfrequentie: maandelijks, 
elke 3 maanden, 6 maanden of jaarlijks. 
Het derde onderdeel was het risico op 
hart- en vaatziekten: 5%, 10%, 15% of 
25%. Ten slotte waren er de jaarlijkse 
kosten.
Aan dit DCE deden 167 patiënten met 
zelfgerapporteerde hypertensie mee 
(leeftijd 61,4 ± 9,9 jaar; 52% deed thuis 
bloeddrukmetingen; 49% was universitair 
opgeleid). De patiënten waren gerekru-
teerd uit een database van mensen die 
wilden deelnemen aan wetenschappelijk 
onderzoek. 

Deze patiënten gaven 
de voorkeur aan scena-
rio’s met door de huisarts 
gestuurde zorg in plaats van 
zelfmanagement, en aan vaker 
bloeddrukmetingen en lagere 
kosten. Het cardiovasculaire 
risico bepaalde de keuze 
voor een scenario het sterkst, 
waarbij patiënten de voorkeur 
gaven aan het laagste cardio-
vasculaire risico. Voor 25% 
risicoreductie waren zij bereid £ 
673,45 te (laten) betalen (kosten 
voor de National Health Service).
Hoewel de onderzoekspopulatie verre 
van representatief was en de scenario’s 
merendeels hypothetisch waren, laat dit 
onderzoek wel zien dat patiënten goed 
prioriteiten kunnen stellen. Daarnaast 
lijkt het belangrijk om de voorkeuren 
van patiënten goed te exploreren voordat 
een nieuw zorgmodel, bijvoorbeeld 
zelfmanagement, in de praktijk wordt 
geïntroduceerd. ■

Fletcher B, et al. Patient preferences for 
management of high blood pressure in the 
UK: a discrete choice experiment. Br J Gen 
Pract 2019;69:e629-e637.

Voorkeuren van patiënten bij behandeling 
hypertensie
Anne Meike Boels

Per jaar krijgen in Nederland meer 
dan 20.000 personen de diagnose 
dementie. Naarmate de ziekte vordert, 
worden veel patiënten opgenomen in 
een verpleeghuis. Eerder ontbraken 
betrouwbare schattingen over de duur 
vanaf de diagnose tot aan opname 
en tot aan overlijden. Een groot 
Nederlands onderzoek laat nu zien 
dat patiënten met dementie gemid-
deld 3,9 jaar na de diagnose worden 
opgenomen in een verpleeghuis en na 
gemiddeld 5 jaar overlijden. 

De auteurs vergeleken data van 9230 
patiënten met dementie met 24.624 
controlepatiënten (gematcht op leeftijd, 
geslacht en al dan niet samenwonend 
met partner). De mediane tijd van 
de diagnose dementie tot opname in 
een verpleeghuis was 3,9 jaar en van 
de diagnose tot overlijden 5 jaar. Dit 
was significant korter dan voor de 
controlepatiënten. De hazardratio’s 
voor patiënten met dementie lagen 
ook veel hoger voor opname (HR 7,3; 
95%-BI 6,9 tot 7,7) en voor overlijden 

Tijd van diagnose tot opname en overlijden 
bij dementie
Lin Smeets
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Veel Nederlanders hebben last van chro-
nische rinitis of rinosinusitis: de preva-
lentie bedraagt 49 per 1000 patiënten 
(allergisch én niet-allergisch). Een aan-
zienlijk deel van hen bezoekt de huisarts 
vanwege de hinderlijke klachten. In een 
recente cochranereview bekeken onder-
zoekers de waarde van biologicals bij 
ernstige chronische rinosinusitis. 

De auteurs includeerden 8 RCT’s met 
986 volwassenen met ernstige chroni-
sche rinosinusitis en poliepen, ondanks 
gebruik van intranasale corticosteroïden; 
43 tot 100% van hen had tevens astma. In 
alle onderzoeken werden biologicals met 
placebo vergeleken op symptoomscore 
(VAS 0 tot 10), risico op operatief ingrij-
pen, uitgebreidheid van ziekte (CT-score 
0 tot 24 of endoscopische poliepscore 0 
tot 8, hoger = slechter) en bijwerkingen. 
Drie RCT’s onderzochten dupilumab 
(anti-IL-4-receptor), twee RCT’s mepo-
lizumab (anti-IL-5) en drie kleine RCT’s 
(totale n = 65) omalizumab (anti-IgE). 
De symptoomscores waren klinisch 
relevant lager bij dupilumab en mepoli-

zumab, respectievelijk 3 (95%-BI 2,53 tot 
3,47) en 2 punten (95%-BI 0,41 tot 3,65). 
Dat gold ook voor het risico op chirur-
gisch ingrijpen: RR 0,17 (95%-BI 0,05 tot 
0,52) en RR 0,78 (95%-BI 0,64 tot 0,94). 
De uitgebreidheid van ziekte verbeterde 
bij dupilumab klinisch relevant met een 7 
punten lagere CT-score (95%-BI 4,39 tot 
9,61) en dubieus relevant bij mepolizu-

mab met 1,23 punten lagere endoscopie-
score (95%-BI 0,68 tot 1,79). Het risico 
op ernstige bijwerkingen was mogelijk 
lager in de dupilumabgroep (RR 0,17; 
95%-BI 0,05 tot 0,52) en onduidelijk in 
de mepolizumabgroep (RR 1,57; 95%-BI 
0,07 tot 35,46); milde bijwerkingen zoals 
nasofaryngitis kwamen even vaak voor. 
Het effect van omalizumab was onduide-
lijk door de kleine patiëntenaantallen. De 
langetermijnveiligheid werd niet onder-
zocht.
Deze cochranereview toont de effectiviteit 
van dupilumab aan en, in mindere mate, 
van mepolizumab voor ernstige chro-
nische rinosinusitis bovenop reguliere 
behandeling met intranasale corticostero-
iden. De NHG-Standaard Allergische en 
niet-allergische rinitis beveelt intranasale 
corticosteroïden aan bij patiënten met al-
lergische rinosinusitis en azelastineneus-
spray bij idiopathische rinosinusitis 
(tweede keus: intranasaal corticosteroïd). 
Bij onvoldoende effect van deze midde-
len volgt verwijzing; mogelijk is er in de 
tweede lijn een effectieve medicamenteu-
ze behandeloptie bij gekomen. ■

Chong LY, et al. Biologics for chronic rhi-
nosinusitis (Review). Cochrane Database 
Syst Rev 2020;2:CD013513.

Biologicals bij chronische rinosinusitis
Rick van Uum

(HR 2,2; 95%-BI 2,2 tot 2,3). Oudere 
leeftijd en het ontvangen van thuiszorg 
op het moment van de diagnose waren 
belangrijke voorspellers van zowel 
eerdere opname als overlijden. Eenmaal 
opgenomen in een verpleeghuis was de 
mediane tijd tot aan overlijden langer 
voor mensen met dementie (2,5 jaar) 
dan voor mensen uit de controlegroep 
(1,2 jaar). 
Deze resultaten kunnen de huisarts hel-
pen om patiënten met dementie en hun 
familie zo goed mogelijk te informeren 
over de prognose. ■

Joling KJ, et al. Time from diagnosis to 
institutionalization and death in people 
with dementia. Alzheimer’s Dement 
2020;16:662-71.
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Is een testosteronbehandeling zinvol en 
veilig bij mannen zonder organische 
oorzaken van hypogonadisme? In 
opdracht van het American Col-
lege of Physicians werd hiernaar 
een uitvoerig literatuuronder-
zoek gedaan. Daaruit bleek dat 
testosteron het subjectief sek-
sueel functioneren enigszins 
zou kunnen verbeteren, maar 
de kwaliteit van het bewijs laat 
te wensen over.

De auteurs analyseerden de 
uitkomsten van 38 RCT’s en 20 
observationele onderzoeken waar-
in mannen met een testosterontekort 
werden behandeld met testosteron. De 
definitie van testosterontekort (op basis 
van symptomen en/of serumconcentra-
tie) en de aangeboden behandeling (dosis 
en toedieningsroute) verschilden sterk. 
Testosteron verbeterde het subjectief 
seksueel functioneren enigszins (7 RCT’s; 
n = 1140; Cohen’s d 0,35 (klein tot matig 
effect); 95%-BI 0,23 tot 0,46; I2 = 0%), 
maar deed niets voor het fysiek functi-
oneren of de subjectieve kwaliteit van 
leven die klinisch van belang was. Voor 
het bestuderen van (ernstige) bijwerkin-
gen waren de trials vaak te klein en was 
de follow-upduur waarschijnlijk te kort. 
Het literatuuronderzoek wekt de indruk 
volledig te zijn, maar is dat niet. Alle 
onderzoeken die korter dan 6 maanden 
duurden (n = 24), die naar orale be-
handeling keken (n = 12) of die alleen 
intermediaire uitkomsten als metabole 
gezondheid bestudeerden werden niet 
meegenomen. De auteurs excludeer-
den daarmee dus minstens 50% van de 
beschikbare onderzoeken. In de onder-
zoeken zelf werden verder patiënten 
met comorbiditeit vaak uitgesloten van 
deelname, waardoor de resultaten niet 
van toepassing zijn op veel (oudere) 
patiënten, en twee derde van de onder-
zoeken was gesponsord door de industrie. 
De kwaliteit van het bewijs laat dus te 
wensen over.

De review geeft daarmee geen aanleiding 
om de indicatie van testosteronbepa-

lingen of -therapie te verbreden. De 
NHG-Standaard Seksuele klachten 

adviseert alleen op testosteron te 
testen bij mannen met erectiele 
disfunctie die ook aanwijzingen 
voor hypogonadisme hebben. Als 
dan blijkt dat het testosteronge-
halte < 11 nmol/L is – gemeten 
op twee verschillende ochtenden 
vóór 10.00 – kan de patiënt voor 

suppletietherapie worden verwe-
zen naar de uroloog. ■

Diem SJ, et al. Efficacy and safety of tes-
tosterone treatment in men. An evidence 
report for a clinical practice guideline by 
the American College of Physicians. Ann 
Intern Med 2020;172:105-118.

Is testosteronbehandeling zinvol en veilig?
Raissa Derckx

De auteurs van een Nederlands 
populatiecohortonderzoek bekeken 
het voorschrijfgedrag van huisartsen 
wat betreft opioïden bij patiënten met 
artrose. Daaruit bleek dat het aantal 
voorschriften tussen 2008 en 2017 
ongeveer gelijk bleef, maar dat ster-
kere opiaten (oxycodon en fentanyl) 
duidelijk in opkomst zijn en zwakkere 
opiaten (tramadol/paracetamol en 
paracetamol/codeïne) minder vaak 
worden voorgeschreven. 

De auteurs zagen dat bij 157.904 op 
ICPC-code geïncludeerde artrose-
patiënten 100 nieuwe opiaatvoor-
schriften per 1000 patiëntjaren werden 
uitgegeven. Er was een sterke stijging in 
het voorschrijven van oxycodon (van 
7,1 naar 40,7 per 1000 patiëntjaren) 

en fentanyl (van 4,2 naar 7,4 per 1000 
patiëntjaren) ten koste van zwakkere 
opiaten. Bij paracetamol/codeïne (van 
63,0 naar 13,3 per 1000 patiëntjaren) 
valt dit overigens te verklaren door 
het vervallen van de vergoeding in 
de onderzoeksperiode. Bij 3% van de 
nieuwe artrosepatiënten was er sprake 
van chronisch gebruik (> 6 recepten/
jaar). Daarbij valt op dat sterke opiaten 
tweemaal zo vaak langdurig werden 
gebruikt. Andere factoren die invloed 
hadden op het uitschrijven van meer 
voorschriften waren leeftijd tussen de 
60 en 80 jaar, vrouwelijk geslacht, artro-
se in meerdere gewrichten, en bijko-
mende nek- en rugklachten.
De huidige richtlijnen adviseren te-
rughoudend opiaatgebruik bij artro-
se, omdat de winst ten opzichte van 

Meer oxycodon en fentanyl bij artrose
Aimée Kok
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Jonge adolescenten (12 tot 16 jaar) bren-
gen steeds meer tijd zittend door. Deze 
leefstijl is geassocieerd met een vergrote 
kans op depressieve klachten op 18-jari-
ge leeftijd. Uit Brits onderzoek blijkt dat 
lichte fysieke inspanning het risico op 
depressiviteit bij deze groep aanzienlijk 
kan verminderen.

In een prospectief cohortonderzoek se-
lecteerden de auteurs 4257 adolescenten 
uit de ALSPAC-database (kinderen van 
moeders die waren bevallen in 1991). Zes 
jaar lang registreerden zij gedurende een 
week de fysieke activiteit van de deelne-
mers op 12-, 14- en 16-jarige leeftijd met 
een versnellingsmeter.
De primaire uitkomstmaat was de aan-
wezigheid van depressieve symptomen 
op 18-jarige leeftijd, gemeten met de 

CIS-R depressiescore. De gemiddelde 
totale fysieke activiteit nam af van 326 
minuten per dag op 12-jarige leeftijd naar 
245 minuten per dag op 16-jarige leeftijd 
(p < 0,0001). De gemiddelde duur van 
het zittende bestaan nam toe van 431 

minuten per dag op de leeftijd van 12 jaar 
naar 523 minuten per dag op 16-jarige 
leeftijd (p < 0,0001). De tijd die de jon-
geren besteedden aan gemiddelde/forse 
fysieke activiteit bleef stabiel. Op alle drie 
de meetmomenten bleek een toename 
van een uur per dag meer zitten te zijn 
geassocieerd met een hoge depressiescore 
op 18-jarige leeftijd. Na analyse waren er 
op 18-jarige leeftijd 747 (17,5%) gevallen 
van een mogelijke depressie.
Jonge adolescenten leiden steeds meer 
een zittend bestaan. Dit onderzoek 
laat zien dat dit is gerelateerd aan een 
verhoogde kans op depressieve klachten, 
maar laat tevens zien dat dagelijks licht 
fysieke inspanning, zoals wandelen, is 
gerelateerd aan een risicoreductie van de-
pressie van 16 tot 22%. Voor adolescenten 
met subklinische depressieve symptomen 
kan een dergelijke reductie van wezenlijk 
belang zijn. Bij volwassenen is al langer 
bekend dat fysieke inspanning helpt bij 
de behandeling van depressies. Het tijdig 
verwisselen van de bank voor de benen-
wagen lijkt een goede manier om een de-
pressie op latere leeftijd te voorkomen. ■

Kandola A, et al. Depressive symptoms 
and objectively measured physical activity 
and sedentary behaviour throughout ado-
lescence: a prospective cohort study. Lancet 
Psychiatry 2020;7:262-71.

Worden adolescenten depressief van een zittend 
bestaan?
Rob van Kimmenaede

niet-opiaten in pijnreductie en kwaliteit 
van leven onzeker is. Bovendien is er 
kans op bijwerkingen en afhankelijk-
heid. Conform dit advies behandelden 
de artsen in dit onderzoek dan ook zo’n 
75% van de patiënten zonder opiaten 
en, indien zij dat wel deden, in de mees-
te gevallen initieel met een zwak opioïd. 
Bij 17,2% van de patiënten werd wel 

direct een sterk opioïd 
voorgeschreven. Een 
beperking van het on-
derzoek is dat het niet 
duidelijk is wie de eer-
ste voorschrijver was: 
huisarts of specialist. 
Huisartsen zijn terug-
houdend in het voor-
schrijven van opioïden 
bij artrose. Wel is er 
een tendens zichtbaar 
naar het voorschrijven 
van sterker werkende 
opioïden ten koste van 

zwakker werkende opioïden. Gezien 
de bekende risico’s, vooral bij ouderen, 
geeft dit te denken. Een blijvend punt 
van aandacht dus. ■

Van den Driest JJ, et al. Opioid prescrip-
tions in patients with osteoarthritis: a 
population-based cohort study. Rheuma-
tology 2020 [Epub ahead of print].
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In het multicenter-, internationale 
ADDITION-Europe onderzoek werd 
het effect bekeken van een intensieve be-
handeling die was gericht op meerdere 
risicofactoren bij patiënten met diabetes 
type 2. Na tien jaar bleek er geen signifi-
cant verschil in cardiovasculaire events 
en mortaliteit tussen patiënten die de in-
tensieve behandeling kregen en degenen 
die de gebruikelijke zorg ontvingen.

De onderzoekers traceerden de patiënten 
via screening op diabetes type 2 in acade-
mische huisartsenpraktijken uit drie lan-
den (Denemarken, Verenigd Koninkrijk 
en Nederland). De 343 huisartsenpraktij-
ken werden willekeurig toegewezen aan 
routinematige diabeteszorg (n = 176) of 
intensieve multifactoriële behandeling 
(n = 167). De interventie duurde vijf jaar. 
Tien jaar na randomisatie werden post-
hoc analyses van cardiovasculaire events 
uitgevoerd. Net als in het oorspronkelijke 
onderzoek was de primaire uitkomst-
maat een samenstelling van het eerste 
cardiovasculaire event, inclusief cardio-
vasculaire mortaliteit of cardiovasculaire 
morbiditeit (niet-fataal myocardinfarct en 
niet-fatale beroerte), revascularisatie en 
niet-traumatische amputatie.
De gemiddelde duur van de follow-up 
was 9,61 jaar (SD 2,91). In die periode 
kregen 443 deelnemers een eerste car-
diovasculair event en stierven er 465. Er 
was geen significant verschil tussen beide 
groepen in incidentie van de primaire 
uitkomstmaat (HR 0,87; 95% BI 0,73 tot 
1,04) of sterfte door alle oorzaken (HR 
0,90; BI 0,76 tot 1,07). 
De auteurs concluderen dat na vijf jaar 
interventie kleine maar significante 
verbeteringen op het gebied van behan-
deling en cardiovasculaire risicofactoren 
mogelijk zijn. Dit onderzoek laat echter 
ook zien dat er op de lange termijn geen 
effecten zijn van intensieve behandelin-
gen bij diabetes op harde uitkomstmaten. 
Het lijkt erop dat er veel meer factoren 

invloed hebben op de gezondheidstoe-
stand van onze diabetespatiënten dan 
intensieve behandeling alleen. Dat maakt 
intensieve behandeling niet per se ver-
keerd maar het is goed het belang hiervan 
te relativeren, ook op de lange termijn. ■

Griffin SJ, et al. Long-term effects of inten-
sive multifactorial therapy in individuals 
with screen-detected type 2 diabetes in 
primary care: 10-year follow-up of the AD-
DITION-Europe cluster-randomised trial. 
Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:925-37.

Intensieve behandeling diabetes heeft weinig effect 
op lange termijn
Wim Verstappen

Macroliden antibiotica zijn geïndi-
ceerd bij bacteriële huidinfecties, 
zijn het middel van tweede keus voor 
pneumonie bij zwangere vrouwen 
en zijn het alternatief bij een peni-
cilline-allergie. Uit een eerdere grote 
meta-analyse bleek dat gebruik van 
macroliden in de zwangerschap leidde 
tot meer miskramen, maar er was 
geen duidelijkheid over het risico op 
aangeboren afwijkingen. Uit een retro-
spectief cohortonderzoek blijkt nu dat 
macroliden tijdens de zwangerschap 
de kans op met name cardiovasculaire 
aangeboren afwijkingen licht vergroot.

De onderzoekspopulatie bestond uit 
een groep van 104.605 kinderen, ge-
boren tussen 1990 en 2016, van wie de 
moeder tussen de vierde week tot aan 
de bevalling een macrolide (n = 8632) 
of penicilline (n = 95.973) antibioticum 
kreeg voorgeschreven. Eindpunt was de 
aanwezigheid van aangeboren afwijkin-
gen in een van de vijf systemen (ze-
nuwstelsel, cardiovasculair, gastro-in-
testinaal, genitaal en urologisch), zoals 
gedefinieerd door de European Surveil-
lance of Congenital Anomalies.

Gebruik van macroliden tijdens de 
zwangerschap blijft een afweging
Sanne Dijkhuizen

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Lees verder op pagina 15



15JUNI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Velen vragen zich af hoe we de specia-
listische consultatie kunnen optimali-
seren. Is een e-meedenkconsult interne 
geneeskunde via Zorgdomein misschien 
een efficiënte en effectieve mogelijkheid? 
Uit een Nederlands observationeel on-
derzoek hiernaar bleek dat huisartsen in 
80% van de gevallen de zorg konden blij-
ven leveren en er een kostenbesparing 
van 30% mogelijk was.

De huisarts kon via Zorgdomein de 
expertise inwinnen van een internist bij 
een patiëntgerelateerde klinische vraag. 
Binnen twee dagen kreeg de huisarts 
antwoord via edifact. De vraag werd 
beantwoord door een op het deelgebied 
deskundige internist, de vergoeding voor 
de specialist was € 60,- per e-meedenk-
consult. De universiteit van Maastricht 
onderzocht in samenwerking met MCC 
Omnes en Zuyderland Medisch Cen-
trum (Sittard) hoe vaak en met welke 
vragen huisartsen van deze mogelijk-
heid gebruikmaakten, en of er na een 

e-meedenkconsult werd doorverwezen 
of verwijzing juist werd voorkomen. De 
onderzoekers keken ook naar de kosten.
Van de in 2017 en 2018 aangevraagde 
e-meedenkconsulten werden er 1047 
geanalyseerd. Gemiddeld maakten 
huisartsen in deze periode 5 keer gebruik 

van deze mogelijkheid. De vragen waren 
redelijk verdeeld over de deelspecialis-
men hemato-oncologie (23%), nefrologie 
(21,8%), MDL (16,7%) en algemeen 
(12,4%). Bij ruim 80% van de e-meedenk-
consulten kon de huisarts de zorg blijven 
leveren. Ruim 8% van de patiënten kwam 
ondanks het advies binnen 3 maanden 
toch in de tweede lijn terecht.
Van de patiënten die de huisarts zonder 
e-meedenkconsult zou hebben verwezen, 
hoefde 70% uiteindelijk niet te worden 
verwezen. Een aantal patiënten werd door 
het e-meedenkconsult juist wel verwezen. 
Door de inzet van het e-meedenkconsult 
werd een besparing bereikt van bijna 30% 
per verwezen patiënt. De vragen hadden 
veelal betrekking op medicatie, aanvul-
lende diagnostiek, wel of niet verwijzen, 
en meedenken over differentiaaldiagnos-
tiek.
Het e-meedenkconsult lijkt zeker bij 
internistische problemen een kansrijke 
mogelijkheid als digitale overlegstruc-
tuur. ■

Muris D, et al. Gebruik van e-mee-
denkconsulten interne geneeskunde 
door huisartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 
2020;164:D3860.

Het e-meedenkconsult levert veel op
Pieter Buis

Bij gebruik van macroliden in het 
eerste trimester kwamen aangeboren 
afwijkingen voor bij 27,7 per 1000 
kinderen en bij gebruik in het tweede 
of derde trimester bij 19,5 per 1000 
kinderen. Macrolidegebruik in het 
eerste trimester gaf een verhoogde 
kans op aangeboren afwijkingen in 
vergelijking met penicilline (RR 1,55; 
95%-BI 1,19 tot 2,03), met name op 
cardiovasculaire afwijkingen (RR 1,62; 
95%-BI 1,05 tot 2,51). Bij gebruik in 
het tweede en derde trimester was het 
risico niet verhoogd (RR 1,13; 95%-
BI 0,94 tot 1,36). De kans op genitale 
malformaties was echter wel verhoogd 
bij gebruik van macroliden in elk van 
de drie trimesters (RR 1,58; 95%-BI 
1,14 tot 2,19). 

Bijwerkingencentrum Lareb rappor-
teert dat macroliden niet de voorkeur 
hebben bij zwangeren, maar een goed 
alternatief zijn voor penicillines en 
cefalosporines. De huidige resulta-
ten benadrukken dat we voorzichtig 
moeten zijn met het voorschrijven van 
macroliden aan zwangere vrouwen. 
Zoals altijd moet de afweging worden 
gemaakt tussen het onbehandeld laten 
van een (mogelijk ernstige) infectie 
enerzijds en de bijwerkingen van de 
behandeling anderzijds. ■

Fan H, et al. Associations between 
macrolide antibiotics prescribing during 
pregnancy and adverse child outcomes in 
the UK: population based cohort study. 
BMJ 2020;368:m331.
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Onderzoek

Veel stoppen-met-rokeninterventies focussen op de individuele roker, maar familie, vrienden en (vooral) collega’s 
hebben grote invloed op stoppogingen. Het zou goed zijn in de spreekkamer ook het rookgedrag van belangrijke 
personen in de omgeving van de roker ter sprake te brengen en hen zo nodig te betrekken bij de stoppoging. De 
werkplek is een veelbelovende setting voor stoppen-met-rokeninterventies.

INLEIDING
Veel stoppen-met-rokeninterventies richten zich op de 
individuele roker en laten diens sociale omgeving buiten 
beschouwing,1-5 terwijl toch bekend is dat familie, vrien-
den en collega’s een grote invloed hebben op stoppogin-
gen. Rokers met een rokende partner zijn minder geneigd 
om een stoppoging te doen en slagen ook minder vaak.5,6 
Als iemand vrienden of huisgenoten heeft die roken, 

verlaagt dat de kans op een succesvolle stoppoging.2,7-9 
Omgevingsfactoren die een rol spelen, zijn de positieve 
waardering van roken, gebrek aan sociale steun en directe 
blootstelling aan roken tijdens de stoppoging.1,10,12 Steun 
en groepsdruk vanuit de sociale omgeving kunnen ook 
een positieve invloed hebben op stoppogingen.13 On-
duidelijk is echter wanneer precies die sociale invloed 
werkzaam is tijdens het stopproces.
De werkplek is bij uitstek een omgeving waar mensen 
elkaars overtuigingen en gedragingen beïnvloeden. Ze 
brengen hier immers een groot deel van hun dag samen 
door.14,15 Sociale steun van collega’s zou dus in principe 
waardevol kunnen zijn bij een stoppoging,16 maar er is tot 
dusver weinig onderzoek gedaan naar stoppen-met-ro-
keninterventies op de werkplek.13 Wij onderzochten wat 
de invloed is van de sociale steun en het rookgedrag in 
de sociale omgeving op het stopsucces van personen die 
deelnemen aan een stoppen-met-rokeninterventie op de 
werkplek.

METHODE
Onderzoeksopzet
Wij voerden een secundaire analyse uit op gegevens van 
een eerder clustergerandomiseerd onderzoek, uitgevoerd 
tussen maart 2016 en maart 2018 bij 604 rokende werkne-
mers van 61 Nederlandse bedrijven.17 Deze werknemers 
volgden op hun werkplek een stoppen-met-rokenpro-
gramma, bestaande uit zeven wekelijkse sessies van ne-
gentig minuten gedurende twee maanden. Na afloop van 
de interventie en drie, zes en twaalf maanden later vulden 
ze vragenlijsten in over het rookgedrag van personen in 
hun omgeving en over de sociale steun die ze ontvingen 
(ze kregen daarvoor een waardebon). Een onderzoeks-
assistent mat direct na afloop van het programma en drie, 
zes en  twaalf maanden later via een CO-blaastest of de 
deelnemers nog steeds abstinent waren. In de interventie-

Sociale steun van collega’s op de werkplek vergroot de kans dat stoppogin-
gen slagen.  Foto: Shutterstock

Steun op het werk bij stoppen met 
roken
Puck Francis Nagtzaam, Floor van den Brand, Gera Nagelhout, Bjorn Winkens, Niels Chavannes, Onno van Schayck

Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd als Van den Brand FA, Nagtzaam P, 
Nagelhout GE, Winkens B, Van Schayck CP. The association of peer smoking be-
havior and social support with quit success in employees who participated in a 
smoking cessation intervention at the workplace, Int J Environ Res Public Health 
2019;16(16):pii: E2831. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
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groep ontvingen degenen die abstinent waren op elk moment 
extra waardebonnen. Dit kon oplopen tot een totaal van 350 
euro als zij na twaalf maanden nog steeds abstinent waren. 

Deelnemers
De deelnemers rookten, waren minimaal 18 jaar oud en gaven 
informed consent. [Online tabel 1] toont hun kenmerken bij 
de voormeting.

Uitkomstmaten
Continue abstinentie van roken werd gemeten door middel 
van een koolmonoxideblaastest zoals beschreven in de 
russelstandaard.18 Rookgedrag in de omgeving werd bepaald 
aan de hand van de vraag: ‘Hoeveel van de vijf meest nabije 
vrienden, bekenden of collega’s met wie u regelmatig tijd 
doorbrengt, zijn roker?’ De rookstatus van de partner werd 
genoteerd op de voormeting (T0) en direct na afloop van de 
interventie (T1). De antwoorden werden gecombineerd tot 
‘nooit gerookt’, ‘blijven roken’ en ‘gestopt met roken tussen T0 
en T1’. De mate van sociale steun werd bepaald aan de hand 
van de vraag: ‘Hoeveel steun heeft u gekregen van uw … (colle-
ga-deelnemers aan de interventie, andere collega’s, vrienden, 
familie, partner) bij het proberen te stoppen met roken in de 
afgelopen … maanden?’. Antwoordmogelijkheden waren ‘veel 
steun’, ‘niet veel/niet weinig steun’, ‘weinig steun’ en ‘weet niet’.

Analyse
De analyse van abstinentie direct na de interventie werd 
gecorrigeerd voor de covariabelen interventiegroep, inkomen, 
opleidingsniveau en score op de fagerströmtest, een vragenlijst 
van zes vragen over nicotineafhankelijkheid met een score-
bereik van 0 (niet afhankelijk) tot 10 (zeer afhankelijk).19,20 
Omdat te weinig deelnemers niet-abstinent waren bij deze 
meting, konden we niet alle variabelen in één model opnemen 
en hebben we elke omgevingsvariabele apart geanalyseerd. In 
de analyse van abstinentie na twaalf maanden includeerden 
we de variabelen met power < 0,2 in een multivariabele mixed- 
effects logistische regressieanalyse met een random intercept 
op bedrijfsniveau. Multipele imputaties werden gebruikt voor 
ontbrekende data.

RESULTATEN
[Online tabel 2] en [online tabel 3] tonen de onderzoeks-
resultaten. Direct na afloop van de interventie waren 482 
van de 604 deelnemers (80%) met succes gestopt, na twaalf 
maanden nog 206 van de 603 (34%). De meeste deelnemers 
(78%) hadden veel steun ontvangen van collega-deelnemers 
binnen het bedrijf. Dit was positief gerelateerd aan abstinentie, 
zowel direct na de interventie (OR 3,63; 95%-BI 2,07 tot 6,37; 
p < 0,001) als twaalf maanden later (OR 1,85; 95%-BI 1,14 tot 
3,00; p = 0,013). 
Van de 410 deelnemers die een partner hadden, vonden er 
277 (68%) hun partner zeer steunend. Die steun was positief 
gerelateerd aan abstinentie direct na de interventie (OR 2,01; 
95%-BI 1,23 tot 3,30; p = 0,006), maar niet aan abstinentie na 

twaalf maanden. Bij deelnemers zonder partner of met een 
partner die rookte of gerookt had, was de abstinentie direct 
na de interventie significant lager dan bij deelnemers van wie 
de partner nooit gerookt had (OR 0,46; 95%-BI 0,25-0,85;  p = 
0,014).
De aanwezigheid van meerdere rokers in iemands hechte 
kring van vijf personen was negatief gerelateerd aan absti-
nentie na twaalf maanden (OR 0,81; 95%-BI 0,71 tot 0,92; 
p = 0,002). Dat wil zeggen dat elke extra roker in de nabije 
omgeving de kansverhouding op stopsucces met ongeveer 
19% deed afnemen. 

BESCHOUWING
Ons onderzoek bevestigt het belang van sociale processen, 
onderlinge steun en groepsdruk bij stoppen met roken. Het 
laat ook zien dat de steun van collega’s de kans op stopsucces 
vergroot. De werkomgeving kan dus een veelbelovende setting 
zijn voor stoppen-met-rokeninterventies, misschien vooral 
voor rokers bij wie roken thuis geaccepteerd is. Hoe meer 
rokers zich in iemands nabije sociale kring bevinden, des te 
lager de kans op stopsucces, met name op de lange termijn.1,2,21 
Ook het rookgedrag van de partner is van invloed op het 
stopsucces. Opvallend is dat de interventie bij rokers zonder 
partner relatief minder succesvol was, wellicht omdat de soci-
ale controle thuis ontbrak. 
Onze resultaten impliceren dat het nuttig kan zijn om, als men 
een stoppen-met-rokeninterventie overweegt, in de spreekka-
mer ook het rookgedrag in de sociale omgeving te bespreken. 
Ons onderzoek onderstreept hoe belangrijk het is niet alleen 
te kijken naar de roker zelf, maar ook naar de personen die 

WAT IS BEKEND?
■■ De meeste stoppen-met-rokeninterventies richten zich 

op het individu en betrekken diens omgeving niet bij de 
behandeling.

■■ Bekend is dat familie, vrienden en collega’s een grote 
invloed hebben op stoppogingen.

■■ Mensen brengen een groot deel van hun dag samen 
door op de werkplek; collega’s beïnvloeden elkaars 
rookgedrag.

■■ Rokers met een rokende partner zijn minder geneigd om 
een stoppoging te doen en slagen ook minder vaak.

WAT IS NIEUW?
■■ Sociale steun van collega’s op de werkplek vergroot de 

kans dat stoppogingen slagen.
■■ Ook steun van de partner vergroot de kans dat een stop-

poging slaagt, maar alleen op de korte termijn.
■■ Rokers zonder partner, of met een partner die gerookt 

heeft, hebben minder succes met stoppen.
■■ Elke extra roker binnen iemands hechte kring van vijf 

mensen verlaagt de kansverhouding op stopsucces met 
ongeveer 19%.
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invloed hebben op diens rookgedrag. Men zou deze personen 
eventueel zelfs kunnen betrekken in het stoppen-met-roken-
proces.

Sterke punten en beperkingen
Dit was een relatief groot onderzoek naar de invloed van so-
ciale steun en rookgedrag in de omgeving op rokers die willen 
stoppen. Omdat gekeken werd naar veel verschillende perso-
nen in die omgeving konden we ook de invloed van collega’s 
analyseren. Dit was echter een post-hocanalyse, de onder-
zoeksvragen en hypothesen werden pas na de dataverzameling 
opgesteld. Eventuele veranderingen in de sociale omgeving en 
de thuissituatie werden niet geregistreerd en het rookgedrag 
in de sociale omgeving werd alleen door de deelnemers zelf 
gerapporteerd. Daarbij was het aantal geïmputeerde gegevens 
tamelijk groot (zie [tabel 1] en [tabel 2]). Daarom zullen onze 
bevindingen moeten worden bevestigd in verder onderzoek. 

CONCLUSIE
Sociale steun en het rookgedrag en van personen in de omge-
ving kunnen een belangrijke rol spelen bij stoppen met roken. 
Huisartsen zouden er goed aan doen in de spreekkamer ook 
het rookgedrag van belangrijke personen in de sociale omge-
ving van de roker ter sprake te brengen, en hen zo nodig te be-
trekken bij de stoppoging. Vooral collega’s zijn een belangrijke 
bron van sociale steun, de werkplek is dan ook een veelbelo-
vende setting voor stoppen-met-rokeninterventies. ■
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Onderzoek

De achteruitgang van de geschatte glomerulaire filtratie-
snelheid (eGFR) bij ouderen is een gevolg van hemody-
namische en structurele veranderingen, waaronder het 
verlies van niermassa.1 In Vlaanderen wordt de prevalen-
tie van chronische nierschade in de volledige bevolking 
geschat op 13% bij mannen en 16% bij vrouwen.2 Slechts 
enkele patiënten met chronische nierschade zullen het 
stadium van terminale nierinsufficiëntie bereiken, omdat 
de meesten eerder zullen overlijden door andere aandoe-
ningen. Risicofactoren die bijdragen aan de ontwikkeling 
van terminale nierziekte zijn diabetes, hoog totaal chole-
sterol, hoog LDL-cholesterol, hypertensie en vrouwelijk 
geslacht.3-8 Zorgverleners in de eerste lijn onderschatten 
vaak het hogere cardiovasculaire risico bij chronische 
nierschade, met onderbehandeling als gevolg.9 Vooral een 
snelle afname van eGFR, gedefinieerd als > 3 ml/min/
jaar, levert een hoger risico op voor acuut myocardinfarct, 
hartfalen en beroerte.8 Een ander onderzoek rapporteert 
een vergelijkbare correlatie tussen eGFR-achteruitgang 
en cardiovasculaire events.10 Wij wilden onderzoeken of 
de eGFR-daling gedurende een periode van vijf jaar een 
relatie heeft met cardiovasculaire events (acuut myocard-
infarct, perifere arteriële ziekte, cerebrovasculair accident/
transient ischaemic attack en acuut hartfalen). Voor ons 
onderzoek hebben we gebruikgemaakt van Vlaamse huis-
artsengegevens.

METHODE
We voerden een retrospectieve gegevensanalyse uit 
met behulp van de INTEGO-databank, die epidemio-
logische gegevens van meer dan honderd huisartsen in 
Vlaanderen bevat.11 De eGFR berekenden we met de 
MDRD-formule en de populatie verdeelden we op basis 
van  eGFR-evolutie ml/min/1,73 m2 per jaar (ml/min/
jaar). De [tabel] laat de referentiegroepen zien, ingedeeld 
naar de eGFR-afname.

Statistische analyse
Alle analyses zijn uitgevoerd met R-software. We gebruik-
ten Cox proportional hazards-modellen om het verband 
tussen de eGFR-helling en de incidentie van cardiovascu-
laire events te evalueren. 
Tijdens de follow-upperiode, tussen 1 januari 2011 en 31 
december 2015, keken we naar cardiovasculaire events 
als acuut myocardinfarct (code K75 en/of K76), acuut 
hartfalen (K77), beroerte (transient ischaemic attack, 
K89; cerebrovasculair accident, K90) en perifere arteriële 
ziekte (K92). Patiënten met een eerdere cardiovasculaire 
aandoening hebben we niet uitgesloten. Patiënten die 
gedurende de follow-upperiode geen contact met de 
huisarts hadden sloten we uit van de analyses, omdat deze 
patiënten overleden of verhuisd kunnen zijn. Omdat er 
in Vlaanderen geen sprake is van een vaste inschrijving 
bij een huisarts kunnen we dit niet met zekerheid nagaan. 
De volgende variabelen beschouwden we als mogelijke 
confounders: leeftijd, vrouwelijk geslacht, diabetes (T90), 
hypertensie (K85, K86), nierfunctie bij aanvang (laatste 
waarde in een periode van vijf jaar) en cardiovasculair 
event in de voorgeschiedenis (K75, K76, K77, K89, K90 en 
K92). 

Zorgverleners in de eerste lijn onderschatten vaak het hogere cardiovasculaire risico bij chronische nierschade. Bij 
een dalende geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) blijkt het risico op een cardiovasculair event groter 
dan bij een stabiele of stijgende eGFR. De eGFR-verandering in de tijd kan de cardiovasculaire gezondheid voor-
spellen, ongeacht de eGFR-waarde zelf. HIS’sen zouden de eGFR-veranderingen in de tijd moeten registreren en 
de huisarts moeten waarschuwen bij een daling van de eGFR in verband met een hoger risico op cardiovasculaire 
events.

Dit is een bewerkte vertaling van Van Pottelbergh G, Mamouris P, Opdeweegh 
N, Vaes B, Goderis G, Van den Akker M. Is there a correlation between an eGFR 
slope measured over a 5-year period and incident cardiovascular events in the 
following 5 years among a Flemish general practice population: a retrospective 
cohort study. BMJ Open. 2018;8(11):e023594.

Invloed dalende eGFR op 
 cardiovasculaire events
Gijs Van Pottelbergh, Pavlos Mamouris, Nele Opdeweegh, Bert Vaes, Geert Goderis, Marjan van den Akker
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RESULTATEN
Van de patiënten voldeden er 19.567 aan de inclusiecriteria. 
Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 66,1 jaar en 52% was 
vrouw. 
De [figuur] geeft de kans op een cardiovasculair event weer 
als functie van de eGFR-ontwikkeling. In de categorie met 
een eGFR-afname van ≤ 5 ml/min/jaar had bijna 12% van 
de patiënten een nieuw cardiovasculair event, terwijl dat in 
de referentiegroep op 7,8% lag. Patiënten van groep 4, 3 en 2 
hadden een hazardratio van respectievelijk 1,68 (95%-BI 1,40 
tot 2,02), 1,44 (1,19 tot 1,75) en 1,20 (1,02 tot 1,42) voor het 
ontwikkelen van een cardiovasculair event, in vergelijking met 
de referentiegroep [tabel]. Na correctie van deze analyses voor 
hypertensie, diabetes, cardiovasculaire events in de voor-
geschiedenis en eGFR op baseline bleef een duidelijk effect 
zichtbaar: een HR van 1,56 (BI 1,29 tot 1,87) voor groep 4 en 
1,38 (BI 1,13 tot 1,67) voor groep 3. Bij verdere analyse van 
deze subgroepen bleek dat 86% van groep 4 en 92% van groep 
3 bij baseline een eGFR > 60 ml/min had.

BESCHOUWING
We hebben gegevens van een grote populatie gebruikt om te 
onderzoeken of een dalende eGFR over een periode van vijf 

jaar een slechtere cardiovasculaire uitkomst voor de volgende 
vijf jaar kan voorspellen. We vonden dat patiënten met een 
dalende eGFR meer risico lopen op een cardiovasculair event 
dan degenen met een stabiele of stijgende eGFR. Deze gege-
vens suggereren dat de eGFR-verandering in de tijd prognos-
tisch kan zijn voor de cardiovasculaire gezondheid, ongeacht 
de eGFR-waarde zelf. Met deze eGFR-verandering kunnen we 
patiënten met een normale of licht verminderde eGFR achter-
halen die een hoger risico hebben op cardiovasculaire events.

Context van de resultaten
Er zijn onlangs twee onderzoeken met een grote onder-
zoekspopulatie gedaan naar cardiovasculaire ziekte en 
 eGFR-verandering in de tijd. Het eerste betrof een grote ana-
lyse van verschillende bestaande cohortonderzoeken en vond 
dat zowel positieve als negatieve eGFR-veranderingen een 
significant verband hebben met mortaliteit door alle oorzaken 
(dus cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire sterfte).12 Het 
tweede onderzoek richtte zich op het verband tussen eG-
FR-verandering gedurende 2,5 jaar en het risico op congestief 
hartfalen, acuut myocardinfarct en beroerte.13 Dat risico was 
het hoogst wanneer de eGFR-daling gemiddeld meer dan 5 
ml/min/jaar was. De aangepaste hazardratio’s van congestief 
hartfalen, acuut myocardinfarct en beroerte waren respec-
tievelijk 2,57, 1,31 en 1,29. Bij aanpassing voor de laatste eG-
FR-meting zagen de onderzoekers echter alleen een significant 
verband met congestief hartfalen (hazardratio: 1,78).
Een sterk punt van ons onderzoek is het gebruik van een 
grote real life-dataset. Dit onderzoek heeft ook twee beper-
kingen. Omdat patiënten in België makkelijk van huisarts 
kunnen wisselen weten we niet of er patiënten uit de dataset 
verdwenen zijn. Het is dus mogelijk dat een aantal van de 
patiënten tijdens de onderzoeksperiode overleden is aan fatale 
cardiovasculaire events, wat de mortaliteitscijfers niet geheel 
betrouwbaar maakt. Verder ontbreken gegevens over albu-
minurie. Die waren maar van een beperkte groep patiënten 
beschikbaar, terwijl albuminurie een bekende voorspeller van 
ongewenste uitkomstmaten is, zoals cardiovasculaire events of 
daling van de eGFR.

Aanbevelingen voor de praktijk
Het lijkt ons nuttig om HIS’sen eGFR-veranderingen in de 
tijd te laten registreren, met een waarschuwingsfunctie voor 
een hoger risico op cardiovasculaire events wanneer een 
eGFR-daling van ten minste 3 ml/min/jaar wordt opgemerkt. 
Het feit dat het grootste deel van de groep met een gemid-
delde jaarlijkse eGFR-verandering van ≤ -5,00 op baseline 
een normale nierfunctie had, kan tot een onjuiste inschatting 
leiden. Daardoor kunnen huisartsen de verslechtering van 
de eGFR onderschatten wanneer ze de eGFR-verandering, 
ook bij een normale uitgangswaarde van de eGFR, zelf niet 
opmerken. Dit onderzoek vormt dan ook een aanvulling op de 
NHG-Standaard Chronische nierschade, waar in het volgende 
staat: ‘Evalueer het beloop van de nierschade als er eerdere 
laboratoriumwaarden beschikbaar zijn. Verwijs bij progressie 

WAT IS BEKEND?
■■ Er is een correlatie tussen eGFR-verandering en de 

incidentie van cardiovasculaire events. 

WAT IS NIEUW?
■■ Een daling van de eGFR van ten minste 3 ml/min/jaar 

geeft een hoger risico op cardiovasculaire events, 
onafhankelijk van de eGFR-waarde zelf.

Een dalende eGFR met ten minste 3 ml/min/jaar geeft een hoger risico 
op cardiovasculaire gebeurtenissen over een periode van vijf jaar, 
onafhankelijk van de uitgangs-eGFR-waarde.  Foto: iStock
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van chronische nierschade.’ De NHG-Standaard beveelt aan 
om afhankelijk van het stadium van chronische nierschade 
jaarlijks of zo nodig vaker de eGFR te bepalen. 

CONCLUSIE
Er is een correlatie tussen de eGFR-verandering in de tijd 
over een periode van vijf jaar en incidente  cardiovasculaire 
gebeurtenissen. Een dalende eGFR van ten minste 3 ml/min/
jaar geeft een hoger risico op cardiovasculaire gebeurtenissen 
over een periode van vijf jaar, onafhankelijk van de uit-
gangs-eGFR-waarde. Verder onderzoek is nodig om te zien of 
deze verslechtering reageert op de behandeling en, zo ja, welke 
behandelingen of preventieve maatregelen moeten worden 

genomen. Zal het vertragen van het afnemen van de nier-
functie ook de incidentie van cardiovasculaire gebeurtenissen 
verminderen? Om die vraag te kunnen beantwoorden is een 
interventieonderzoek nodig.
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Tabel

Aantal patiënten per referentiegroep en de hazardratio (95%-BI; 
gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

Referentiegroep Verandering eGFR Aantal patiënten Hazardratio 

1 (grijs) (-1,00 tot 1,00) 3731 1,00
2 (roze) (-3,00 tot -1,00) 2817 1,20 (1,02 tot 1,42)
3 (rood) (-5,00 tot -3,00) 1433 1,44 (1,19 tot 1,75)
4 (zwart) ≤ -5,00 1598 1,68 (1,40 tot 2,02)
5 (blauw) (1,00 tot 3,00) 3598 0,96 (0,81 tot 1,14)
6 (geel) (3,00 tot 5,00) 2765 0,99 (0,82 tot 1,19)
7 (groen) ≥ 5,00 3585 0,93 (0,78 tot 1,12)

Figuur 

De kans op een cardiovasculair event over een periode van vijf jaar als functie van de eGFR-verandering (helling in ml/min/jaar). 
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Beschouwing

Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben vaak koorts, kinderen op 
kinderdagverblijven nog veel vaker. De infecties zijn vaak 
zelflimiterend, maar veel ouders gaan er toch mee naar 
de huisarts of huisartsenpost. Voor leidsters en ouders is 
inmiddels via Thuisarts.nl educatiemateriaal beschikbaar 
over hoe te handelen bij koorts.

Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben vaak koorts, kinderen op 
kinderdagverblijven nog veel vaker. Daar komen ze immers 
in direct contact met andere kinderen en kunnen infecties 
ook worden overgedragen via bijvoorbeeld het speelgoed. 
Gemiddeld maken kinderen op kinderdagverblijven jaarlijks 
zes tot twaalf infectie-episodes door en zitten ze 23 dagen ziek 
thuis.1-5 De infecties zijn vaak zelflimiterend, maar veel ouders 
gaan er toch mee naar de huisarts of huisartsenpost.6

VAN KINDERDAGVERBLIJF NAAR HUISARTSENPOST
In een dwarsdoorsnedeonderzoek met een vragenlijst onder 
515 ouders die één of meer kinderen op een kinderdagver-
blijf hadden, bleek maar liefst 98% van de kinderen in de 
maand februari ten minste één dag koorts of infectiegerela-
teerde klachten te hebben gehad. Hoewel slechts een kwart 
van de ouders met die klachten naar de huisarts ging,7,8 bleek 
uit een kwalitatief onderzoek onder huisartsen dat consulten 
met kinderen met koorts op huisartsenposten toch voor een 
hoge werkdruk zorgen. De ondervraagde huisartsen rappor-
teerden dat een toenemend aantal ouders de huisartsenpost 
bezocht op advies van het kinderdagverblijf. Andere rede-
nen die genoemd werden, waren bezorgdheid bij de ouders, 
behoefte aan geruststelling en gebrek aan kennis over de 
pathofysiologie van en zelfmanagement bij koorts.9 Een rol 
speelde ook dat verschillende zorgverleners in en buiten de 
zorgketen, maar ook op het kinderdagverblijf, uiteenlopende 
adviezen gaven.10

EDUCATIE VIA SCHOLING, BESLISBOOM, BOEKJE EN VIDEO
Omdat kinderen steeds vaker op advies van een kinderdag-
verblijf naar een huisartsenpost komen, besloten wij voor 
leidsters en ouders educatiemateriaal te ontwikkelen over hoe 

te handelen wanneer een kind op het kinderdagverblijf koorts 
blijkt te hebben.11

Dit materiaal bestaat uit vier elementen. Het eerste is een 
scholing voor leidsters over de pathofysiologie van koorts en 
over zelfmanagementstrategieën, gegeven door een huisarts 
en een apotheker. Het tweede element is een beslisboom voor 
leidsters en ouders om de ernst in te schatten bij koorts. De 
beslisboom, die is gebaseerd op de NHG-Standaard Kinde-
ren met koorts, mondt uit in een stoplichtsysteem: bij groen 
kan het kind op het kinderdagverblijf blijven, bij oranje is 
paracetamol nodig en bij rood moet het kind gezien worden 
door de huisarts. Het derde element is een informatieboekje 
voor leidsters en ouders, Mijn kind heeft koorts, waarin het 

Koorts op kinderdagverblijven
Kirsten Peetoom

Veel ouders gaan op advies van het kinderdagverblijf met hun kind 
met koorts naar de huisarts. Foto: Hollandse Hoogte

Kirsten Peetoom won de Catharina Pijls Proefschriftprijs voor haar 
proefschrift Fever management in children under 4 years in childcare 
centres and well-child clinics. Zij promoveerde op 26 april 2019 aan 
de Universiteit Maastricht. Dit artikel is voor een deel gebaseerd op dit 
proefschrift.
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stoplichtsysteem is geïntegreerd (het ‘stoplichtboekje’).12,13 
Tot slot wordt de belangrijkste informatie uit de eerste drie 
elementen herhaald in een online filmpje voor leidsters en 
ouders.

EFFECTONDERZOEK
We evalueerden het effect van dit educatieve programma in 
de winter van 2017/2018 op achttien kinderdagverblijflocaties 
in Zuid-Limburg.14 Het was een clustergerandomiseerde trial 
met een interventieconditie van negen locaties die educatie 
kregen en een controleconditie van negen locaties die geen 
educatie kregen. Alle locaties hielden drie maanden lang het 
ziekteverzuim van de kinderen bij en de leidsters vulden bij 
aanvang en na afloop vragenlijsten in, zodat wij konden zien 
of er veranderingen optraden in hun kennis, hun houding 
over koorts en hun voorgenomen gedrag (op basis van een 
casus).
Uit de evaluatie bleek dat het ziekteverzuim in de interventie-
conditie bijna gelijk was aan dat in de controleconditie. Wel 
zagen we verbetering bij de leidsters. Op de interventieloca-
ties mochten naar verhouding meer zieke kinderen op het 
kinderdagverblijf blijven, de kennis van leidsters over koorts 
was toegenomen en ze waren minder bang geworden voor 
(hoge) koorts. In hun aanpak van de casus waren ze (terecht) 
minder geneigd ouders te adviseren naar de huisarts te gaan. 
Deze verbeteringen kunnen een belangrijke stap zijn naar een 
betere aanpak van koorts bij kinderen op kinderdagverblijven. 
We moeten echter een slag om de arm houden. In de onder-
zochte winter werden beduidend minder kinderen ziek dan in 
de winters ervoor en onze meetperiode was bij nader inzien 
mogelijk te kort voor een definitieve conclusie. Of de interven-
tie ook effect had op ouders konden we niet vaststellen omdat 
de respons te laag was. 

IMPLEMENTATIE
Momenteel werken we aan de verdere verspreiding van de 
beslisboom, het informatieboekje en de nascholing, zodat 
huisartsen ouders met vragen daarnaar kunnen verwijzen. 
De scholing voor leidsters die tijdens de ontwikkelfase werd 
gegeven door een arts en een apotheker, wordt momenteel 
door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik omgevormd 
tot een e-learning. De video en het stoplichtboekje zijn sinds 
januari 2020 te downloaden via de pagina ‘Mijn kind heeft 
koorts’ op Thuisarts.nl. Thuisarts.nl werkt ook aan een inter-
actieve versie van de beslisboom. 
Bij dit alles is het vooral de bedoeling de informatievoorzie-
ning voor ouders te verbeteren. Daarom kunnen in de toe-
komst ook andere professionals die betrokken zijn bij de zorg 
voor kinderen naar deze materialen verwijzen: praktijkonder-
steuners, verpleegkundig specialisten, triagisten, doktersassis-
tentes, artsen en verpleegkundigen op consultatiebureaus en 
leidsters op kinderdagverblijven. ■
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Casuïstiek

Voor rokers lijkt overstappen op e-sigaretten een goede ma-
nier om te stoppen. De meeste overstappers blijven echter 
doorgaan met ‘dampen’ en lopen zo alsnog risico op long-
schade en andere, nog onbekende langetermijneffecten. Wie 
echt wil stoppen, heeft meer baat bij nicotinevervangers.

BESCHOUWING
Een in 2017 in Huisarts en Wetenschap beschreven cochra-
nereview liet zien dat overstappen op e-sigaretten mogelijk 
effectief is bij stoppen met roken.1,2 In deze review was echter 
nog niet het meest recente – en tot dusver grootste – onder-
zoek verwerkt, dat in 2019 gepubliceerd werd in The New 
England Journal of Medicine.3 Dit onderzoek, een gerando-
miseerde gecontroleerde trial bij 886 rokers, vergeleek het 
gebruik van e-sigaretten met dat van nicotinepleisters bij 
stoppogingen. Van degenen die e-sigaretten gebruikten lukte 
het 18% te stoppen met roken, bij nicotinepleisters was 
dat 10%. Opvallend was echter dat 80% van de rokers die 
e-sigaretten gebruikten, deze na twaalf maanden nog steeds 
gebruikte, terwijl de nicotinepleisters na twaalf maanden 
nog slechts door 9% gebruikt werden. Dit doet vermoeden 
dat het gebruik van e-sigaretten het gebruik van reguliere 
sigaretten alleen maar vervangt, en dus bij een belangrijk 
deel van de gebruikers de nicotineverslaving niet opheft. In 
eerdere onderzoeken is wel op dit risico gewezen, maar niet 
eerder werd het feitelijk vastgesteld.4

De e-sigaret: van de regen in de drup
Onno van Schayck, Ingrid Looijmans, Jean Muris

MENEER AALBERSEN
Meneer Aalbersen, 54 jaar, komt op uw spreekuur in verband met 
aanhoudend hoesten en slijm opgeven. Hij gebruikt tiotropium per 
inhalator, 1 dd 18 µg, en salbutamol zo nodig. In het verleden heeft u al 
meerdere keren een prednisonkuur voorgeschreven vanwege hoesten 
en slijm opgeven. Hij heeft verschillende keren geprobeerd om te 
stoppen met roken maar is iedere keer weer teruggevallen. De laatste 
keer heeft hij het met behulp van nicotinepleisters een paar maanden 
kunnen volhouden, maar een half jaar geleden is hij toch weer begon-
nen. Hij rookt zeker een pakje per dag en is vastbesloten om nu echt 
te stoppen. Kort geleden is het een van zijn collega’s gelukt te stoppen 
met roken door te beginnen met e-sigaretten (‘dampen’). Meneer Aal-
bersen wil ook graag proberen te stoppen met behulp van e-sigaretten. 
Hij vraagt u of dat veilig is vanwege enkele recente krantenberichten 
over dit onderwerp. Wat is uw advies?

E-sigaretten vervangen het gebruik van reguliere sigaretten alleen maar en heffen de nicotineverslaving niet op. Foto: iStock
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Voorstanders van e-sigaretten wijzen er vaak op dat de bijwer-
kingen veel minder ernstig zijn dan die van gewone sigaretten. 
Reguliere sigaretten bevatten inderdaad veel meer kanker-
verwekkende stoffen dan e-sigaretten, maar ook e-sigaretten 
bevatten zeker wel kankerverwekkende stoffen, onder andere 
formaldehyde.5 Het probleem met e-sigaretten is bovendien 
dat deze relatief kortgeleden zijn geïntroduceerd waardoor 
de langetermijneffecten nog niet bekend zijn.4 In 2019 werd 
in de Verenigde Staten gerapporteerd dat de incidentie van 
ernstige longziekten bij gebruikers van e-sigaretten verhoogd 
is.6 Verschillende van deze patiënten zijn inmiddels overleden. 
Een theorie luidt dat de oorzaak van het overlijden gezocht 
moet worden in de toevoeging van vitamine E-acetaat, maar 
anderen betwijfelen dit.7

Vanwege deze aangetoonde schadelijke effecten en de on-
duidelijke gevolgen op lange termijn waarschuwen de Ne-
derlandse longartsen en kaderhuisartsen astma/COPD tegen 
het gebruik van e-sigaretten. Kaderhuisartsen adviseren bij 
stoppen-met-rokeninterventies de e-sigaret alleen dan als 
hulpmiddel te overwegen wanneer geen enkel ander eviden-
ce-based geneesmiddel succes gehad heeft.8,9

Het verschil in effectiviteit tussen nicotinepleisters (10%) en 
e-sigaretten (18%), dat in de eerdergenoemde gerandomiseer-
de gecontroleerde trial gevonden werd, lijkt niet groot maar 
is gezien de grote aantallen wel degelijk klinisch relevant.3 De 
NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken noemt naast ni-
cotinevervangende middelen drie andere geneesmiddelen die 
effectief zijn bij stoppen met roken: bupropion, varenicline en 
nortriptyline. De twee eerstgenoemde zijn geregistreerd voor 
deze indicatie, nortriptyline is dat niet (off-labelgebruik).10 
Het is niet te zeggen of deze drie middelen effectiever zijn bij 
stoppen met roken dan e-sigaretten, want er zijn geen onder-
zoeken gedaan waarin deze middelen rechtstreeks vergeleken 
zijn met e-sigaretten. Het zou goed zijn als zulk onderzoek er 
kwam. 

ADVIES
Al met al is de conclusie dat e-sigaretten niet direct aan te 
raden zijn als hulpmiddel om te stoppen met roken. Ze lijken 
weliswaar iets effectiever dan de andere beschikbare middelen, 
maar het risico lijkt te groot dat rokers alleen maar stoppen 
met reguliere sigaretten en vervolgens doorgaan met e-siga-
retten. De langetermijnbijwerkingen van e-sigaretten zijn nog 
niet volledig duidelijk, maar recente berichten over korte-
termijnbijwerkingen zijn niet op voorhand geruststellend. 
Dergelijke bijwerkingen zijn in ieder geval niet te verwachten 
van de middelen die in de richtlijnen geadviseerd worden, zo-
als nicotinevervangers. Ons advies aan de heer Aalbersen zou 
daarom zijn: probeer toch eerst nog eens een nicotinevervan-
gend middel in combinatie met intensieve begeleiding vanuit 
de huisartsenpraktijk. ■
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DE KERN
■■ Van de rokers die e-sigaretten gebruiken bij een 

stop poging, gebruikt 80% de e-sigaret na twaalf 
maanden nog steeds.

■■ Ook bij gebruikers van e-sigaretten is de incidentie 
van ernstige longziekten verhoogd.

■■ De langetermijnbijwerkingen van e-sigaretten zijn 
nog niet volledig duidelijk.

■■ De e-sigaret komt alleen in aanmerking als hulp-
middel bij stoppogingen als geen enkel ander middel 
succes gehad heeft.
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De Amerikaanse Renee Salas is 
klinisch instructeur voor spoedge-
neeskunde aan de Harvard Medical 
School en arts spoedeisende 
geneeskunde in het Massachusetts 
General Hospital. Hiernaast heeft ze 
ook masters in klinisch onderzoek 
en publieke gezondheidszorg, met 
een specialisatie in milieugezond-
heid. De laatste jaren concentreert 
ze zich volledig op klimaatverande-
ring en gezondheid. In juni zou zij 
naar Nederland komen om te spre-
ken op een conferentie van inVIVO 
Planetary Health. Deze conferentie 
is uitgesteld.

Foto: Massachusetts General Hospital Photography
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Interview

Voor Renée Salas is klimaatverandering niet alleen iets 
waarover zij zich als privépersoon zorgen maakt. Het 
aha-moment dat er echt iets moet gebeuren om onze 
aarde leefbaar te houden, dat zij zeven jaar geleden 
beleefde, was ook een life changer voor haar. En het kan 
niet anders of het heeft ook gevolgen voor zorgprofessi-
onals, vindt ze.

Salas herinnert zich het moment nog heel goed waarop ze 
zich realiseerde dat klimaatverandering een onderwerp 
is dat haar onmiddellijke aandacht vereiste. “Dat was in 
2013, toen ik in the Lancet een artikel las over klimaat-
verandering als de grootste bedreiging van de publieke 
gezondheidszorg”, vertelt ze. “Ik weet nog hoe verbaasd ik 
was dat ik daar nooit eerder over had nagedacht. Maar ik 
weet ook nog dat ik meteen dacht: hier moet ik wat mee.”
Dat deed ze dan ook, want ze gooide meteen haar hele 
carrièreplan om. Ze had zich gespecialiseerd in spoed-
eisende geneeskunde en werkte ook al in die discipline, 
maar ze concentreert zich nu aan het Harvard Global 
Health Institute volledig op de relatie tussen klimaat-
verandering en gezondheid. “Na dat artikel te hebben 
gelezen, ging ik me steeds meer realiseren hoe klimaat-
verandering het leven van mensen beïnvloedt. Ik zag dat 
ook in de praktijk: een meisje van vier jaar bijvoorbeeld 
dat in een week tijd drie keer een ernstige astma-aanval 
kreeg. Met spoed opgenomen, moeder totaal hulpeloos. Ik 
vertelde haar over de hoge pollenconcentratie door CO2 
en daar bleek ze niets van te weten. Sinds die tijd kijkt ze 
op de pollenindicator-app voordat ze beslist of haar kind 
buiten mag spelen.”

Wereldwijde aandacht in symposia
We moeten als zorgprofessionals leren een ‘klimaatlens’ 
toe te passen op het werk dat we doen, vindt Salas. Een 
praktisch voorbeeld: een oudere man in Boston belt in 
de zomer de spoedzorglijn. De ambulancemedewerkers 
hebben bij het betreden van zijn huis het gevoel dat ze de 
Sahara binnenstappen. Salas: “Het was er 41 graden, de 
man had een hitteberoerte”, zegt Salas. “De klassieke situ-

atie: een oude man alleen, afhankelijk van medicijnen, in 
een huis dat in de hete zomer niet goed koel te houden is. 
In zo’n situatie heeft het geen zin in de achteruitkijkspiegel 
te kijken en je af te vragen hoe het heeft kunnen gebeuren. 
Wat we wel hebben gedaan, is in Boston alle onderwijszie-
kenhuizen bij elkaar brengen om te discussiëren over de 
vraag hoe klimaatverandering invloed heeft op ons werk. 
Daaruit is het idee ontstaan om wereldwijd symposia over 
dit onderwerp te gaan organiseren.”

Daarmee is al veel bereikt sinds Salas in 2013 voor het 
eerst anderen aansprak over het onderwerp. “Het was 
verrassend moeilijk om mijn collega’s op de afdeling 
spoedeisende hulp ervoor te interesseren”, herinnert ze 
zich, “ook dat was een eyeopener. Gelukkig is dat sinds-
dien wel veranderd, het onderwerp staat nu ook veel meer 
op de politieke agenda. Maar nog steeds is veel voorlich-
ting nodig over wat er op ons afkomt. We moeten op de 
hoogte blijven van de nieuwe ziekten waarmee ze door 
klimaatverandering te maken kunnen krijgen.” 

Gevolgen voor de zorg
Behalve de invloed van klimaatverandering op de ont-
wikkeling van ziektebeelden, moeten artsen zich er ook 
bewust van zijn wat de gevolgen voor hun eigen werk 
kunnen zijn. In een editorial in The New England Journal 
of Medicine maakte Salas duidelijk hoe verstrekkend die 
gevolgen kunnen zijn. Ze vertelt: “Neem bijvoorbeeld 
de orkaan in Florida van 2018. Het hele openbare leven 
kwam stil te liggen. Artsen moesten via Twitter de politie 
waarschuwen dat ze toch echt de trucks met medische 

Renée Salas: “Voeg als artsen 
een klimaatcontext toe aan je 
patiëntenvoorlichting”
Frank van Wijck, Iris Wichers

“We moeten leren  
een ‘klimaatlens’ toe te passen 

op het werk dat we doen”
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hulpmiddelen moesten toelaten om hun werk te kunnen 
blijven doen. Afgelopen juni is een ziekenhuis door extreem 
weer zeven uur afgesloten geweest van de stroomvoorziening. 
De airconditioning was niet op alle afdelingen aangesloten op 
de noodstroomgenerator en het was een snikhete dag. Appa
ratuur moest worden gekoeld voordat die weer kon worden 
gebruikt. Verder moeten we ons realiseren dat hulpmiddelen 
niet altijd beschikbaar zullen zijn. In Puerto Rico bijvoorbeeld 
was intraveneuze zoutoplossing niet leverbaar toen een orkaan 
de fabriek had uitgeschakeld. We moeten nadenken over hoe 
we met zulke zaken omgaan, want we zijn niet voorbereid op 
wat we niet begrijpen.”

Grote impact op kinderen
De gezondheidszorg moet ook nadenken over haar eigen voet
afdruk, vindt Salas. Al beseft ze dat dit nog niet zo eenvoudig 
is, want het is nu eenmaal een gegeven dat veel geneesmid
delen en medische hulpmiddelen in lagelonenlanden worden 
geproduceerd. “Dat is een lastige”, zegt ze. “We hebben op we
reldschaal een aanpak ontwikkeld die niet houdbaar is. Maar 
ik word dagelijks geïnspireerd door collega’s die net als ik 
zeggen: ‘we moeten gewoon beginnen.’ Greta Thunberg heeft 
ervoor gezorgd dat dit inmiddels in ieder huishouden gebeurt. 
Dat is al enorme winst.” 
Daarmee is de tijd volgens Salas nu rijp om artsen erop aan 
te spreken dat ze behalve over de misleiding van de tabaks
industrie ook met hun patiënten kunnen spreken over alle 
andere milieuonderwerpen waarover ze jarenlang niet of 
verkeerd zijn geïnformeerd, maar die wel van invloed zijn op 
hun gezondheid. Daarbij verdienen vooral de gevolgen voor 

kinderen aandacht, vindt ze. Ze sluit hiermee aan op het the 
Lancet Countdown Report 2019, dat focust op de impact van 
klimaatverandering op kinderen die nu worden geboren. “Die 
ondervinden de grootste gevolgen van klimaatverandering 
zonder er zelf aan bij te dragen”, zegt ze. “Er zijn zelfs al onder
zoeken die erop wijzen dat een hoge omgevingstemperatuur 

bij zwangere vrouwen tot vroeggeboorten leidt of hartafwij
kingen bij het kind. Kinderen worden dus al geschaad voordat 
ze geboren zijn. En hun immuunsysteem is nog onvolkomen, 
zodat ze gevoeliger zijn voor ziekten als astma. We weten nog 
niet wat de cumulatieve gevolgen zijn van de blootstelling aan 
klimaatverandering. Ik lig daar wel eens wakker van.”

Topje van de ijsberg
Salas beseft dat ze een doemscenario schetst. “Alles wat we 
nu al zien als de gevolgen van klimaatverandering, zal alleen 
nog maar erger worden”, zegt ze. “Ik zie het als een ijsberg en 
maak mij het drukst om wat nu nog onder de oppervlakte zit. 
De gevolgen van temperatuurstijging voor de effectiviteit van 
antibiotica, bijvoorbeeld. Of de vraag wat de gevolgen zijn 
als door verdere klimaatverandering bepaalde delen van de 
wereld onbewoonbaar worden. En het is ook een probleem 
dat gezondheidsverschillen vergroot, want niet iedereen heeft 
evenveel middelen om zich te weren tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. Denk aan de investering in airconditio
ning in huis bijvoorbeeld, dat kan niet iedereen betalen. Het is 
dan ook heel waardevol dat sommige gemeenten in Amerika 
er al toe overgegaan zijn airconditioning beschikbaar te stellen 
aan mensen in wijken waar dit het hardst nodig is.”
Artsen hebben een taak om de gevolgen van klimaatverande
ring voor de zorg en voor patiënten onder de aandacht van de 
politiek te brengen, vindt Salas. Ook dragen ze hun eigen ver
antwoordelijkheid, in overeenstemming met de NICErichtlijn 
over het toevoegen van data over de milieuimpact van inha
lers aan patiëntinformatie? “Zeker”, zegt Salas, “het vergroot 
ook hun bewustzijn. Bovendien, het grote publiek kan politie
ke en maatschappelijke druk uitoefenen om te investeren in 
oplossingen”, zegt ze. “Medische professionals worden gezien 
als betrouwbare informanten. Dus als we gezamenlijk onze 
verantwoordelijkheid pakken om dit onderwerp op de kaart 
te zetten, kunnen we echt het verschil maken. En ik ben ervan 
overtuigd dat we dan dit gevecht kunnen winnen.” ■

“Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen 
van temperatuurstijging voor de ef-
fectiviteit van antibiotica?”

“Klimaatverandering vergroot ook 
gezondheidsverschillen”

•  Minder bloedingen én minder beroertes t.o.v.
VKA bij patiënten met niet-valvulair AF2

•  Oók bij risicopatiënten, lichte tot matige
nierinsuffi ciëntie en ouderen3-7

ELIQUIS,® WERELDWIJD DE MEEST 
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Casuïstiek

OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2

➤   Het antwoord leest u op pagina 47 en op www.henw.org 
(zoek op ‘ecg-casus’ en de titel ‘Frequente dyspneu’).

LITERATUUR
1. Konings KTS, Willemsen RTA. ECG10+: systematisch ECG’s 

beoordelen. Huisarts Wet 2016;59:166-70.
2. Konings K, Willemsen RTA, Bertholet GJM. ECG’s beoordelen 

én begrijpen. De ECG10+ methode. Leer- en oefenboek. Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum, 2017.

Ecg-casus ‘Frequente dyspneu’
Robert Willemsen, Karen Konings, Guusje Bertholet
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CASUS
Patiënt: Een 69-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts.
Voorgeschiedenis: Hypertensie, COPD GOLD II met frequente exacer-
baties en daarom ‘triple therapie’, barrettoesofagus, hypertensie.
Medicatie: Umeclidinium/vilanterol 1 dosis 55/22 µg eenmaal daags 
per inhalatie, budesonide 200 µg dosis tweemaal daags per inhalatie, 
enalapril/hydrochloorthiazide 1 dosis 20/12,5 mg, amlodipine 1 dosis 
10 mg, esomeprazol 1 dosis 40 mg.
Anamnese: De patiënte heeft nu de vierde exacerbatie COPD dit jaar. Ze 
heeft een noodkuur prednison thuis (30 mg, 7 dagen) en hiermee is ze 
drie dagen geleden op eigen initiatief gestart. Ze bemerkt echter weinig 
verbetering en bovendien heeft ze fors enkeloedeem. Dat laatste heeft 
ze niet eerder gehad. De vorige exacerbatie, nu 2,5 maand geleden, 

verliep moeizamer dan anders met vooral een traag herstel (3 tot 4 
weken klachten). Tijdens deze exacerbatie werd er tweemaal een pred-
nisonkuur ingezet en uiteindelijk ook een antibioticumkuur, amoxicilline 
3 dosis 500 mg, gedurende een week. 
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 128/84 mmHg, pols 112/min, 
regulair. Saturatie 91%. Temperatuur 37,1 ° C. Hart: normale tonen, 
souffle graad II/VI systolisch (nieuw). Longen: symmetrisch, vesiculair 
ademgeruis, met verlengd expirium en piepende expiratoire rhonchi 
(fors). Enkels: behoorlijk pitting oedeem, symmetrisch. 

De huisarts denkt aan ‘rechtsfalen’ bij COPD, danwel hartfalen door een 
andere, bijkomende oorzaak. Ze bepaalt het BNP en maakt een ecg.
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Implementatie

Artsen in de eerste en tweede lijn zien vaak patiënten met 
een wond. Voor de behandeling daarvan beschikken ze over 
allerlei dure wondbedekkers, waarvan het maar de vraag 
is of ze echt meerwaarde hebben. Om na te gaan of er een 
goedkoper en eenvoudiger alternatief is, is een regionaal 
multidisciplinair protocol met goedkope materialen samen-
gesteld. Wij voerden een retrospectieve evaluatie uit in een 
huisartsenpraktijk, waaruit blijkt dat zowel acute, niet-acu-
te als chronische wonden bij gebruik van het protocol snel 
genezen (gemiddeld een tot vier weken).

INLEIDING
In een eerstelijnsnormpraktijk komen per jaar gemiddeld vijf-
tig scheur- en snijwonden, elf bijtwonden en twee tot drie keer 
een ulcus cruris voor.1,2 De incidentie van decubitus is niet 
bekend.1-4 Omdat er een wildgroei aan verbandmiddelen was 
ontstaan, gepaard gaand met een aanzienlijke kostenstijging 
van de wondverzorging, is in de regio Midden-Kennemer-
land in 2011 een multidisciplinair eenvoudig protocol voor 
wondbehandeling opgesteld (zie [bijlage]), dat gebruikmaakt 
van goedkope verbandmaterialen.5 Het uitgangpunt was dat 
er geen bewijs was voor de meerwaarde van de vele (meestal 
dure) wondbedekkers.1,3,5-10 Het regionale protocol is gebaseerd 
op richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, 
de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en het Acade-
misch Medisch Centrum, de Federatie Medisch Specialisten, 
het Radboudumc, het Landelijk Expertisecentrum Verpleging 
en Verzorging, en het Transmuraal netwerk Midden-Hol-
land.2,3,7,9,11-17 Om een indruk te krijgen van de implementatie 
en de werkzaamheid van dit protocol voerden we in onze 
huisartsenpraktijk een retrospectieve evaluatie naar deze vorm 
van wondbehandeling uit.
Het protocol is in onze regio geïmplementeerd door de huis-
artsen, het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en de thuiszorg-
organisaties. Het wordt onderwezen via FTO’s en in regionale 
nascholingen. Om het protocol te implementeren hebben we 
het in onze praktijk tijdens een werkoverleg met de huisartsen 
besproken. Vervolgens legden we op elk bureau een uitdraai 
van het protocol neer. Meer ervaren collega’s begeleidden de 
huisartsen die minder ervaring hadden met wondbehandeling. 
De huisarts spoelde de wonden en verbond deze.18-21 De meeste 
patiënten konden daarna zelf hun wonden verbinden. Con-

trole gebeurde bij de huisarts, aanvankelijk twee keer per week 
en later eenmaal in de een tot twee weken. Als hoofdbehande-
laar gaf de huisarts in voorkomende gevallen informatie over 
het protocol aan de thuiszorgmedewerkers en wondverpleeg-
kundigen, zodat zij de wonden op dezelfde manier zouden 
behandelen.4,5 De thuiszorgmedewerkers en wondverpleeg-
kundigen gaven geregeld (wekelijks) telefonisch door hoe de 
wondgenezing verliep en bij complexe wonden waren zij vaak 
ook aanwezig wanneer de huisarts de wond kwam controleren.
We hebben deze retrospectieve evaluatie uitgevoerd in een 
normpraktijk (ongeveer 2600 patiënten), waar drie huisartsen 
en vier doktersassistenten werkzaam zijn, allen parttime. Van 
de patiënten is 23% ouder dan 65 jaar (het landelijk gemiddel-
de is 18%). De evaluatie vond plaats in de periode van 1 janu-
ari 2014 tot 1 juli 2019. Hierbij beschreven we de patiënt- en 
wondkarakteristieken en keken we naar de duur van de wond-
genezing. De gegevens haalden we uit de patiëntendossiers 
van het huisartsinformatiesysteem. We selecteerden patiënten 
op basis van de ICPC-codes S97 (ulcus cruris/decubitus/chro-
nisch ulcus), S97.01 (ulcus cruris), S97.02 (decubitus), S17 
(schaafwond/schram/blaar), S18 (scheurwond/snijwond) en 
S14 (brandwond).

Een regionaal protocol voor 
wondbehandeling
Monique van Montfort, Brigitte Burger

De snelle genezing van ulcera lijkt de werkzaamheid van het regio-
nale protocol te ondersteunen. Foto: Monique van Montfort
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RESULTATEN
We selecteerden 457 patiënten, van wie uiteindelijk 183 
patiënten (met 236 wonden) overbleven die we volgens het 
protocol behandelden. De overige patiënten vielen af omdat 
ze een hechtwond hadden (verreweg de grootste groep) of een 
wond die niet door de huisarts werd behandeld.
De patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 55 jaar 
(standaarddeviatie 27 jaar) en er waren iets meer vrouwen 
(54,1%) dan mannen. We maakten onderscheid tussen acute 
(< 2 weken), niet-acute (2 tot 4 weken) en chronische wonden 
(> 4 weken). Dat deden we omdat de meeste ongecompliceer-
de acute wonden binnen twee tot vier weken genezen of een 
duidelijke genezingstendens laten zien.1,18,22 De wonden waren 
vooral gelokaliseerd op het scheenbeen (ulcus cruris venosum; 
21,2%), de tenen (waaronder diabetische ulcera; 14,4%), de 
handen (12,7%) en de enkels (mediale en laterale arteriële ul-
cera; 7,2%). Het meest kwamen ulcera (51,7%), brandwonden 
(12,7%) en schaafwonden (11,0%) voor. Ongeveer een kwart 
van de patiënten (24,6%) had meerdere wonden. 
Bij 80,1% van de wonden gaven we vier tot zes lagen paraffine-
gaas, met of zonder zinkolie. Oppervlakkige acute schaafwon-
den en oppervlakkige tweedegraads brandwonden behan-
delden we met alleen paraffinegaas. Droge ulcera, impetigo 
vulgaris en bullosa, paronychia (na eventuele evacuatie van 
débris), intertrigo, geïnfecteerde stomaopeningen en pier-
cings, en decubitus met niet te vermijden blootstelling aan 
defecatie en urine behandelden we zonder paraffinegaas met 
alleen zinkolie, afgedekt met niet-steriele gazen (19,9%). 
[Tabel 1] geeft de gemiddelde genezingsduur van de acute, 
niet-acute en de chronische wonden weer. Van de wonden is 
97% zonder verwijzing genezen. Verwijzen gebeurde bij vier 
patiënten (1,7%), waarna eenmaal een huidtransplantatie en 
tweemaal een amputatie plaatsvond. In 1,3% van de gevallen is 
de patiënt overleden of verhuisd.

BESCHOUWING
Dit onderzoek in één huisartsenpraktijk laat een snelle gene-
zing zien van zowel acute als chronische wonden, waarbij de 
behandeling bestond uit spoelen, vier tot zes lagen paraffine-
gaas en zinkolie. Het vernieuwende aan het gebruikte regio-
nale wondprotocol is dat vochtige wonden, ongeacht de duur, 
de locatie, de etiologie, het stadium en de kleur (geel, rood of 
zwart), op dezelfde wijze worden behandeld én dat er sprake 
was van een herwaardering van zinkolie. Vochtige chronische 

wonden, waaronder veneuze, arteriële en diabetische ulcera, 
bleken binnen drie tot zes weken te genezen. In de literatuur 
gaat men uit van een behandelduur van drie maanden voor 
veneuze ulcera en twee tot vijf maanden voor diabetische ulce-
ra.1,7,9 De snelle genezing van ulcera in ons onderzoek lijkt de 
werkzaamheid van het regionale protocol te ondersteunen.
Tijdens de implementatie bleek dat alle huisartsen dankzij 
dit protocol snel expertise opbouwden in de behandeling en 
controle van wonden. Het gebrek aan ervaring met de behan-
deling van wonden bij huisartsen kan bij de implementatie 
van dit protocol een belemmering vormen. Dit kan mogelijk 
worden ondervangen door het regionale protocol in een 
nascholing met praktijkvoorbeelden toe te lichten. Thuiszorg-
medewerkers en de wondverpleegkundigen zouden eveneens 
via nascholing of individuele coaching uitleg moeten krijgen 
over het protocol.
Een beperking van deze evaluatie is dat deze in een huisart-
senpraktijk is verricht met gemotiveerde zorgverleners die veel 
aandacht hadden voor wondbehandeling. De resultaten van 
deze evaluatie zijn volgens ons genoeg reden om ons regio-
nale eenvoudige protocol voor wondbehandeling verder op 
grotere schaal te onderzoeken op (kosten)effectiviteit en, bij 
een positief resultaat, te verwerken in een landelijke richtlijn 
wondbehandeling in de huisartsenpraktijk. ■
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Tabel 1

Genezingsduur van de wonden

Duur wonden Totaal Acuut 
(< 2 weken) 

Niet-acuut
(2-4 weken)

Chronisch
(> 4 weken)

Aantal wonden 236 146 64 19 
Gemiddelde genezingsduur in weken + standaarddeviatie 1,65 + 0,69 2,88 + 1,77 3,63 + 1,54

Van Montfort MCM, Burger BHCM. Een regionaal protocol voor wond-
behandeling. Huisarts Wet 2020;63(6):38-40. DOI:10.1007/s12445-
020-0591-z.
Huisartsenpraktijk Van Montfort, Heemskerk: M.C.M. van Montfort, 
huisarts, fam.montfort@planet.nl. Spaarne Gasthuis, afdeling Interne 
Geneeskunde, Heemstede: B.H.C.M. Burger, anios.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Bijlage 
Protocol Wondbehandeling in de eerste en tweede lijn

ALGEMEEN
■■ Elke vochtige wond, rood, geel of zwart, oppervlakkig of 

diep, tweemaal daags douchen met water (bij goede wond-
genezing kan dit naar eenmaal daags).

■■ Débridement (mechanisch of met nat gaasje).
■■ Een keer desinfecteren met povidonjood op waterbasis (bij 

verontreinigde wond).

WONDBEDEKKING
■■ Wondranden beschermen met dun laagje zinkolie (gaat 

verweking tegen).
■■ Wond afdekken met paraffinegaas (vier tot zes lagen door 

twee tot drie keer dubbelvouwen, dan plakt het minder aan 
de wond) en een diepere wond opvullen met paraffinegaas.

■■ Wond verder verbinden met niet-steriele non woven gazen 
en elastomull®.

■■ Zwachtelen bij oedeem, eerst een- tot tweemaal daags, 
later driemaal per week (paraffinegaas kan een paar dagen 
blijven zitten zodra de wond goed geneest) (eerst controle 
perifere pulsaties).

WONDGENEZING
■■ Aanvankelijk tweemaal daags verbinden (veel wondvocht-

productie), later eenmaal daags.
■■ Controle door huisarts eenmaal per week (tweemaal per 

week bij risicofactoren zoals diabetes mellitus, vascularisa-
tiestoornissen); als het goed gaat eenmaal per twee weken.

■■ De wond moet binnen twee tot vier weken genezingsten-
dens vertonen. 

■■ Bij afwezigheid van genezingstendens verwijzen naar 
regionale wondpoli (in een dag analyse en behandelplan), 
waarna terugverwijzing naar de huisarts.

COMPLICERENDE FACTOREN
■■ Cachexie: eiwitrijke voeding.
■■ Oedeem: altijd ambulante compressietherapie (eerst con-

trole arteriële doorbloeding), anders geen genezing van de 
huid en de wond. Bij veel oedeem kan de huid nattend zijn 
van het vocht, dan verbinden met paraffinegazen afgedekt 
met non woven niet-steriele gazen.

■■ Eczeem: indifferente vette crème (emolliens), hormooncrè-
me

■■ Necrose:
■– droge necrose: zinkolie en droog verbinden;
■– natte necrose: débridement, verder als boven beschreven 

(zinkolie/paraffinegaas).
■■ Infectie: wondtoilet (vaak al voldoende), douchen tweemaal 

daags, paraffinegaas, zinkolie rond de wond, eventueel 
antibiotica bij cellulitis.

■■ Veel fibrinebeslag: opvullen met vier tot zes lagen paraffine-
gaas, débridement, eventueel tijdelijk natriumhypochloriet 
in de wond aanbrengen.

■■ Blaren: intact laten, afdekken met paraffinegaas, eventueel 
indrogen met zinkolie (bij impetigo bullosa).

■■ Decubitus: wondbehandeling als boven. Bij blootstelling 
aan feces/urine: dik zinkolie. Zinkolie werkt ook preventief 
bij decubitus door preventie van maceratie.

■■ Intertrigo, paronychia, impetigo, geïnfecteerde stoma-
openingen of piercings: zinkolie, afgedekt met non woven 
niet-steriele gazen.

■■ Het is niet aangetoond dat duurdere wondbedekkers een 
meerwaarde hebben..

■■ Paraffinegaas is eerste keus. 
■■ Geen biotex® of soda meer adviseren om wonden schoon te 

maken.

SOORTEN WONDEN EN PRINCIPES VAN WONDGENEZING
Een wond kan op diverse manieren ontstaan: door decubitus, 
diabetes mellitus (diabetisch voetulcus), arteriële en veneuze 
insufficiëntie (ulcus cruris venosum/arteriosum), trauma 
(schaafwond, skin tears, penetrerende wond of brandwond), 
chirurgische ingrepen, een auto-immuunziekte, en door 
een maligniteit en de betreffende behandeling (oncologisch 
ulcus: ulcus ten gevolge van tumor of metastase; oncologische 
wond: huiddefecten ten gevolge van tumorbehandeling).3,22 
Bij een ongecompliceerde wondgenezing geneest een wond, 
afhankelijk van de aard, locatie en omvang meestal in twee 
tot vier weken.1,3,18 Na een tot drie maanden spreken we van 
een chronische wond.1 Voorwaarde voor een snelle genezing 
is een optimale vochtige wondomgeving.4,5,7,16,17,24 Voor een 
optimale wondgenezing moet worden voldaan aan een aantal 
voorwaarden: fibrinebeslag, necrotisch weefsel, bloedresten en 
débris dienen zo veel mogelijk te worden verwijderd, omdat 
deze een optimaal milieu vormen voor bacteriële proliferatie, 
een ontstekingsreactie stimuleren, epithelisatie beperken en de 
visualisatie van het wondbed belemmeren.5,14,16,19,20,21,24 Oedeem 
moet worden bestreden omdat dat tot een lager zuurstofni-
veau leidt, waardoor neovascularisatie en de vorming van 
granulatieweefsel worden belemmerd.3,7,19 De wondranden 
dienen te worden beschermd en comorbiditeit van de omge-
vende huid, bijvoorbeeld eczeem, een dermatomycose en xe-
rodermie, moet worden behandeld.3,4,5,7,9,11,14,16,23 De voedings-
toestand moet worden geoptimaliseerd en contaminatie van 
de wond, door bijvoorbeeld urine en defecatie, moet worden 
voorkomen.23 Ten slotte mag het wondverband bij verwijde-
ring door adhesie geen beschadigingen aan het herstellende 
weefsel of de omgevende huid veroorzaken.4,5,9,13,15,17,25
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Casuïstiek

Een torsio testis is voor huisartsen een bekende en waar-
schijnlijk ook beruchte diagnose. Minder bekend is de 
‘reversibele’ variant hiervan, de zogenaamde intermitte-
rende torsio testis (ITT). ITT is een klinisch zeer relevante 
diagnose, omdat ze een belangrijke voorspeller vormt voor 
het optreden van een (irreversibele) torsio testis in de toe-
komst. Wanneer huisartsen ITT tijdig herkennen, kunnen 
ze morbiditeit en verminderde vruchtbaarheid helpen 
voorkomen. Alleen zoeken veel patiënten met ITT geen 
medische hulp en onderkennen huisartsen het belang van 
deze aandoening niet altijd.

ACUTE SCROTALE PIJN EN TORSIO TESTIS
Acute scrotale pijn komt geregeld voor in de huisartsen-
praktijk en tijdens de ANW-dienst (incidentie: 3,4 per 1000 
mannen per jaar).1 Meestal heeft de pijn een relatief onschul-
dige oorzaak, zoals een epididymitis.2,3 Een torsio testis, een 
urologisch spoedgeval, moet echter bij alle patiënten worden 
uitgesloten. Dit ziektebeeld kan op iedere leeftijd ontstaan 
(incidentie: 3,8 per 100.000 mannen per jaar), maar kent 
twee grote incidentiepieken: in de perinatale fase en rond de 
puberteit.2 De tweede piek tussen 12 en 18 jaar ontstaat door 
een snelle massatoename van de testes, waardoor het risico 
op torsie hoger is. Bij een torsio testis draait de testis rond zijn 
longitudinale as, waardoor de funiculus spermaticus getor-
deerd wordt, wat tot ischemie van de testis leidt [figuur]. 
Een torsio testis kenmerkt zich door acute, unilaterale en 
intense pijn in het scrotum, uitstralend naar lies of abdomen. 
Vanaf zes uur na het ontstaan van de klachten kan de pijn 
weer langzaam uitdoven als de testis necrotisch wordt. Bij 
patiënten met een klassieke presentatie bevindt de aangedane 
testis zich hoog in het (meestal gezwollen) scrotum en is de 
epididymis anterieur gelegen. De cremasterreflex is aan de 
aangedane zijde doorgaans afwezig en de pijn neemt meestal 

niet af bij omhooghouden van de aangedane scrotumzijde 
(zoals bij epididymitis).2,3 De perinatale torsio testis heeft 
duidelijk andere klinische kenmerken, aangezien 70% al gerui-
me tijd voor de geboorte is ontstaan. Daardoor is doorgaans 
sprake van een vaste pijnloze hemiscrotale zwelling zonder 
ontstekingskenmerken.4 

INTERMITTERENDE TORSIO TESTIS (ITT)
ITT, ook wel ‘torsio-detorsio testis’ genoemd, is voor het eerst 
in 1895 beschreven.5 Deze aandoening heeft dezelfde leeftijds-
verdeling als een irreversibele torsie en kenmerkt zich ook 
door hevige hemiscrotale pijn met een plotseling begin. Bij 
ITT houdt de pijn echter slechts enkele minuten tot hooguit 
een uur aan, om daarna plotseling weer te verdwijnen.6-8 De 
pijn ontstaat vaak in de nacht, bij lichamelijke inspanning of 
tijdens seksuele opwinding.6,9 Behalve hevige pijn met een 
plotseling begin en einde rapporteert 25-50% van de patiënten 
misselijkheid en/of braken.6,8 Na de aanval is de patiënt uren 
tot maanden volledig klachtenvrij, waarna de ITT kan terug-
keren. Gemiddeld heeft een patiënt twee tot vier pijnaanvallen 
gehad voordat hij medische hulp zoekt.6-8

Intermitterende torsio testis:  
verdraaid belangrijk om te (h)erkennen
Pim Keurlings, Diederik Baas, Diederik Somford

CASUS
Een 16-jarige gezonde jongeman bezoekt zijn huisarts. Hij is ongerust, 
want afgelopen week heeft hij tweemaal zeer hevige stekende pijn 
gehad aan zijn linkertestikel (VAS-score 8). De twee pijnaanvallen ont-
stonden acuut, tijdens respectievelijk liggen en wandelen, en duurden 
ongeveer een uur, waarna ze even plotseling spontaan verdwenen. De 
pijn ging niet gepaard met andere klachten. De twee tussenliggende 
dagen was hij volledig klachtenvrij, net als nu. Bij onderzoek van de 
genitalia en urineonderzoek vindt de huisarts geen afwijkingen. Tot 50% van de patiënten met een ITT ontwikkelt later een irreversibele 

torsio testis. Foto: iStock
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DIAGNOSTIEK
Het stellen van de diagnose ITT vormt om twee redenen een 
uitdaging: de meeste patiënten zijn klachtenvrij wanneer ze bij 
de huisarts komen en er bestaat geen definitieve diagnostische 
test voor ITT.6,8 De kenmerkende anamnese heeft de belang-
rijkste diagnostische waarde. Vooral de hevige hemiscrotale 
pijn (meestal VAS-score 8 of hoger) in afwezigheid van een 
trauma, het abrupte begin, het plotse einde en de begeleidende 
misselijkheid en/of braken onderscheiden ITT van andere 
oorzaken van scrotale pijn.6 
Naast een zorgvuldige reconstructie van de pijnaanval kan 
ook lichamelijk onderzoek bijdragen aan het stellen van de 
diagnose. Hoewel de kenmerkende bevindingen van een 
torsio testis vrijwel altijd afwezig zijn, zijn soms nog enige 
testiculaire zwelling en gevoeligheid vast te stellen wanneer 
de aangedane zijde met de andere zijde wordt vergeleken 
(vooral wanneer een patiënt kort na de ITT op het spreekuur 
komt).6,10,11 Bovendien is bij minimaal de helft van de ITT-pa-
tiënten (onafhankelijk van het moment waarop deze bij de 
arts komen) een horizontaal gelegen testis te voelen.6,8,9 Zo’n 
horizontale testis past bij de zogenaamde ‘klepeldeformiteit’ 
van de testis (bell clapper testis), een aangeboren anatomische 
anomalie die een belangrijke predisponerende rol speelt bij 
ITT [figuur]. Hierbij heeft de testis relatief meer bewegings-

ruimte in het scrotum, wat de kans op een draaiing vergroot.9 
Omdat een definitieve diagnostische test voor ITT ontbreekt, 
betreft het een diagnose per exclusionem. Andere oorzaken 
van recidiverende hemiscrotale pijn, waaronder trauma, een 
urineweginfectie, epididymitis/orchitis, bekkenbodempatho-
logie en hydrocele, moeten worden uitgesloten.7 Naast anam-
nese en lichamelijk onderzoek past hierbij een urineonderzoek 
en eventueel ook een echografisch onderzoek.6,8 Gemiddeld 
krijgt slechts 6% van de mannen met recidiverende unilaterale 
scrotumpijn daarna de werkdiagnose ITT.7,8

BEHANDELING
Herkenning en erkenning van ITT zijn van groot belang om-
dat deze aandoening een voorbode van (irreversibele) torsio 
testis kan zijn. Dertig tot 50% van de patiënten met een ITT 
ontwikkelt later een irreversibele torsie.9,12,13 En omgekeerd: 
50% van de patiënten met een (irreversibele) torsio testis 
vertelt dat ze een of meer voorafgaande episodes van acute 
voorbijgaande scrotale pijn hebben doorgemaakt.9,14,15 Zodra 
eenmaal duidelijk is dat het om een irreversibele torsie gaat, 
geldt het adagium ‘tijd is testis’: chirurgische exploratie dient 
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes uur, plaats te 
vinden om de kans op irreversibele ischemische schade aan de 
testis zo klein mogelijk te maken.2 Bij 20-40% van de patiënten 
met een torsio testis treedt testikelverlies op wanneer diag-
nosestelling en behandeling vertraging oplopen.16 Ook kan 
verminderde vruchtbaarheid ontstaan doordat ischemie en 
samengaande oxidatieve stress schade aan de contralaterale 
(gezonde) testis kunnen veroorzaken.2 Voorkomen van een 
torsio testis is daarom beter dan genezen. Met ITT heeft men 
een machtig wapen in handen: in theorie zou de helft van de 
irreversibele torsio’s kunnen worden voorkomen. Wanneer 
ITT wordt behandeld met het operatief fixeren van de testikels 

VERVOLG VAN DE CASUS
De huisarts weet niet goed wat er aan de hand is, maar vermoedt voor-
bijgaande hypertonie van de bekkenbodemmusculatuur. Hij is in eerste 
instantie gerustgesteld door de volledige afwezigheid van klachten op 
dit moment en het normale lichamelijk onderzoek. Hij stelt de patiënt 
gerust en legt hem de alarmsymptomen van een torsio testis uit. Toch 
laat deze beslissing hem die dag niet los, vooral omdat de pijn zo hevig 
was. Aan het einde van de dag besluit de huisarts daarom de casus 
telefonisch voor te leggen aan de uroloog. Deze denkt aan ITT.

Normale anatomie Klepeldeformiteit Torsio testis 

Vas deferens
en arterie 

Arteria
testicularis 

Plexus
pampiniformis 

Testikel

De testikels zijn  
horizontaal gelegen. 

De rechtertestikel raakt 
getordeerd, leidend tot 
ischemie.

Figuur
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(orchidofixatie) blijkt 98% van de patiënten nooit meer scro-
tale pijn te rapporteren.6,8 Behandeling van ITT is ook relevant 
om een andere reden: recidiverende ITT-episodes kunnen 
atrofie en fibrosering van de testis veroorzaken, met eveneens 
verminderde vruchtbaarheid tot gevolg.7-9,11 
Bij een vermoeden van de diagnose ITT moet de huisarts 
een patiënt met verkorte toegangstijd (< 2 weken) verwijzen 
naar de uroloog. Een orchidofixatie moet men bij voorkeur zo 
spoedig mogelijk na het stellen van de diagnose ITT uitvoe-
ren, omdat uit onderzoek blijkt dat 10% van de patiënten 
tijdens de wachttijd tot de operatie alsnog een irreversibele 

torsio testis ontwikkelt.17 Veel patiënten zullen peroperatief 
een klepeldeformiteit vertonen, een pathognomisch kenmerk 
van ITT.6,7,11 Aangezien een klepelanomalie bij 90% van de 
mannen bilateraal aanwezig is,7 zal de uroloog in dit geval 
altijd een tweezijdige orchidofixatie uitvoeren. ■
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VERVOLG VAN DE CASUS
Ook tijdens polikliniekbezoek denkt de uroloog aan de diagnose ITT. 
Lichamelijk onderzoek en urineonderzoek vertonen ook nu geen afwij-
kingen en de arts denkt dat aanvullend echografisch onderzoek geen 
toegevoegde waarde heeft. Na overleg met de patiënt meldt de uroloog 
hem aan voor een electieve orchidofixatie beiderzijds.
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Testikelnecrose

De testikel necrotiseert.

Uw diagnose

Een 73-jarige vrouw heeft een in grootte toenemende bruine 
vlek op haar rechterwang. De vlek geeft geen klachten. De 
voorgeschiedenis vermeldt behalve de ziekte van Bell (perifere 
facialisverlamming), geen andere (huid)ziekten. Zij gebruikt 
geen medicijnen. Wat is uw diagnose?

1. Lentigo solaris
2. Lentigo maligna
3. Postinflammatoire hyperpigmentatie
4. Melasma

➤   Het antwoord leest u op pagina 62 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Een bruine vlek in het 
gezicht’). Fo
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Bijzondere aan-
doening 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’.

Een bruine vlek in het gezicht
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Kennistoets

1. Belangrijke anamnestische kenmer-
ken voor intermitterende torsio testis 
(ITT) zijn hemiscrotale pijn (VAS ≥ 
8) in afwezigheid van trauma, en een 
abrupt begin en einde. Welk gegeven 
is daarnaast kenmerkend voor de 
diagnose?
a. Koorts
b. Mictieklachten
c. Misselijkheid en/of braken

2. Bij een aantal patiënten met een ver-
moeden van een ITT ontwikkelt zich 
alsnog een irreversibele torsio testis. 
Bij welk percentage is dit het geval?
a. 5-10%
b. 30-50%
c. 70-80%

3. Een aantal patiënten met een torsio 
testis presenteert zich met geïsoleerde 
buikpijn zonder uitstraling naar lies 
of scrotum. Om hoeveel patiënten 
gaat het?
a. Ongeveer 2%
b. Ongeveer 10%
c. Ongeveer 25%
d. Ongeveer 40%

4. In de testikels zijn Leydig-cellen 
verantwoordelijk voor de testos-
teronproductie en Sertoli-cellen voor 
de spermatogenese. Welke van deze 
functies is het eerst aangedaan bij een 
torsio testis?
a. Eerst vermindering van de tes-

tosteronproductie, daarna van de 
spermatogenese.

b. Eerst vermindering van de 
spermatogenese, daarna van de 
testosteronproductie. 

c. Vermindering van de testosteron-
productie en spermatogenese 
treedt gelijktijdig op.

5. Kleurendop-
plerechografie 
is de gouden 
standaard voor 
het stellen van 
de diagnose 
torsio testis. 
Met echografie 
(verminderde 
doorbloeding) 
wordt bij 89% 
van alle ziektege-
vallen de diagnose gesteld. Om welke 
testeigenschap gaat het hier?
a. Negatief voorspellende waarde
b. Positief voorspellende waarde
c. Sensitiviteit 
d. Specificiteit

6. Wat is volgens de auteurs de belang-
rijkste diagnostische waarde bij ITT?
a. Kenmerkende anamnese
b. Lichamelijk onderzoek
c. Aanvullende diagnostiek (echo-

grafie)

7. Aios en opleider bespreken lichame-
lijk onderzoek bij acute scrotale pijn 
en het onderscheid tussen torsio testis 
en epididymitis. De opleider vertelt 
dat bij een van beide aandoeningen 
het heffen van het scrotum verlich-
ting van de pijn kan geven (teken van 
 Prehn). Voor welke aandoening geldt 
dit?
a. Epididymitis 
b. Torsio testis

8. Diederik, 17 jaar, heeft sinds 4 uur 
vanochtend heftige pijn links in zijn 
scrotum, zonder uitstraling. Hij zweet 
en is misselijk. Diederik heeft wis-
selende seksuele contacten en heeft 
recent nog azitromycine voor een 
chlamydia-infectie gehad. Bij onder-

zoek is de linkertestikel zeer pijnlijk 
en gezwollen. De testikel ligt hoog in 
het scrotum en de cremasterreflex is 
afwezig. De urine toont leukocyten 
en erytrocyten. Welk beleid is aange-
wezen, naast pijnstilling?
a. Start levofloxacine en voer de 

volgende dag controle uit.
b. Verwijs dezelfde dag voor een echo.
c. Verwijs met spoed naar de uro-

loog.
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De kennistoets is gemaakt door Anne 
Klijnsma, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

LITERATUUR
Keurlings PAJ, Baas DJH, Somford DM. 
Intermitterende torsio testis: verdraaid 
belangrijk om te (h)erkennen Huisarts Wet 
2020;63(6):43-5. DOI:10.1007/s12445-
020-0590-0.
NVU. Basiseisen Acute Urologische 
Diagnostiek en Therapie. Standpunt NVU. 
Utrecht: NVU, 2015.
Bangma CH (red.). Leerboek urologie. Hou-
ten: Bohn Stafleu van Loghum, 2018.
Zwijnenburg A, Van Staaij B. Denk bij 
buikpijn aan torsio testis. Huisarts Wet 
2015;58(11):617.
De Vries LJ, Vos H, Speel TGW, Van den 
Elskamp I, Datema J, Lameijer H. Een 
jongeman met een pijnlijk scrotum. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2019;163.pii:
D3529. 

ANTWOORDEN

1c / 2b / 3b / 4b / 5c / 6a / 7a / 8c
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Casuïstiek

1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
Ecg
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 16 

complexen te zien, de frequentie is dus 96/min, er is een 
regelmatig ritme.

2. As | Het voltage van de QRS-complexen in de extremiteit-
safleidingen is opvallend laag. Toch is de as wel goed te 
beoordelen: de sterkst positieve afleiding is afleiding I (ho-
rizontaal, past bij een as van 0 graden). De meest iso-elek-
trische as is afleiding aVF (aVF verloopt verticaal, een as 
loodrecht daarop past dus eveneens bij 0 graden). De as is 
dus ongeveer horizontaal en dat is normaal.

3. P-top | De P-toppen in afleiding II zijn met 2,5 mm wat 
breed, maar niet te breed. Dit past bij verhoogde drukken 
in het rechteratrium bij COPD. De P-top in V1 is bifasisch 
met slechts een klein negatief deel (kleiner dan 1 mm 
breed en kleiner dan 1 mm diep), dat is normaal. 

4. PQ-tijd | Normaal (< 5 mm).
5. Q | De Q’s in de onderwand (II, III en aVF) zijn ongeveer 

een derde van de eropvolgende R. Daarmee zijn ze qua 
diepte op de grens van afwijkend. De Q in III is echter 
zeker te breed (> 1 mm breed, namelijk bijna 2 mm). Dit is 
verdacht voor pathologische Q’s onderwand.

6. QRS | Lage voltages in de extremiteitsafleidingen, QRS niet 
verbreed. Sterk verminderde R-progressie voorwand V1-4. 
Normaliter moet er zeker in V3 en V4 steeds meer R-acti-
viteit zichtbaar zijn, dat is hier niet het geval.

7. ST-segment | Geëleveerd in V2-3.
8. T-top | T-top inversie III en aVF.
9. QT-tijd | Normaal, 360 mm, niet verlengd. 
10. Ritme | Positieve P-toppen voorafgaand aan QRS-com-

plexen. Normale PQ-tijd: sinusritme.

Conclusie | De P-top is prominent in II, passend bij COPD. Be-
langrijker zijn de aanwijzingen voor een doorgemaakt infarct in 
de onderwand (Q’s in II, III, aVF) en anteroseptaal (R-verlies in 
V2-4). De T-top inversie in de onderwand en de ST-elevaties in 
V2 en V3 passen bij het doorgemaakte infarct en wijzen in dit 
geval niet op nieuwe ischemie. Al met al lijkt er afsluiting van 
twee coronaire vaten te zijn geweest: in het stroomgebied van 
de rechter coronair arterie (RCA, onderwand) en in dat van de 
left anterior descending artery (LAD, voorwand). Mogelijk zijn 
de symptomen van een hartinfarct gemaskeerd door de klach-
ten van een exacerbatie (bijvoorbeeld in de vorige langdurige 
exacerbatie die matig op behandeling reageerde).

2. DIAGNOSE EN BELEID
Er zijn symptomen van hartfalen en het ecg laat een oud in-
farct zien. Het (NT-pro)BNP bleek ook sterk te zijn verhoogd. 
Daarmee is de diagnose hartfalen gesteld. De cardioloog 
wordt de volgende dag geconsulteerd en echografisch is er 
inderdaad wandstilstand in de onder- en voorwand zichtbaar, 
wijzend op oudere infarcering. Bij coronairangiografie zijn 
enkele niet-significante stenoses in LAD en RCA zichtbaar en 
een significante stenose in de ramus circumflexus (Cx). Ter 
plaatse van deze Cx-stenose wordt een stent geplaatst. Verder 
wordt secundair preventieve medicatie gestart met gedurende 
het eerste jaar dubbele plaatjesremming, gevolgd door enkele 
plaatjesremming.
Hart- en longaandoeningen komen vaak gecombineerd voor. 
De risicofactoren zijn deels gelijk. Bovendien versterken hart- 
en longaandoeningen elkaar, bijvoorbeeld door oplopende 
druk in het pulmonale vaatbed bij hypoxemie en daardoor 
een grote belasting voor de rechterventrikel en oplopende 
druk in het rechteratrium (met soms daarbij de kenmerkende 
P-top-vergroting in afleiding II). Daarnaast kunnen hart- 
en longaandoeningen identieke symptomen vertonen, wat 
het lastig maakt klachten te duiden. Bij deze patiënte is een 
doorgemaakt myocardinfarct mogelijk voor een exacerbatie 
aangezien. Dat is niet altijd te voorkomen, hoewel het aan te 
raden is om alert te blijven op episodes die ‘anders dan anders’ 
verlopen. Laagdrempelig aanvullend onderzoek bij patiënten 
bij wie bijvoorbeeld een exacerbatie langer duurt dan gewoon-
lijk, is gerechtvaardigd gezien de grote kans op comorbiditeit 
bij COPD.

Antwoord ecg-casus  
‘Frequente dyspneu’
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NHG richtlijn

De herziene NHG-Standaard Anticonceptie biedt onder 
andere door overzichtstabellen meer handvatten voor 
counseling bij de keuze voor een methode. Inhoudelijk zijn 
er enkele wijzigingen: er zijn nieuwe voorkeursmiddelen 
voor de pil, er is meer aandacht voor het beleid bij bijwer-
kingen, zoals spotting of stemmingsklachten, en het beleid 
bij het vergeten van de pil is aangepast. Ook zijn er enkele 
wijzigingen over de spiraal. 

De herziene standaard biedt een overzichtstabel met de 
belangrijkste kenmerken per anticonceptiemethode. Dit vormt 
een goed uitgangspunt om de methodes te bespreken en met 
elkaar te vergelijken. Als voorbereiding op het consult kan de 
vrouw of het stel zich oriënteren door middel van informatie 
op Thuisarts.nl, die gebaseerd is op deze overzichtstabel. 

VOORKEURSCOMBINATIEPILLEN 
De pil met levonorgestrel 150 microg/ethinylestradiol 30 
microg blijft de eerste keuze. Tweede keuze zijn de pil met 
levonorgestrel 100 microg/ethinylestradiol 20 microg en de pil 
met gestodeen 75 microg/ethinylestradiol 20 microg. Deze 
pillen geven de minste toename van het risico op veneuze 
trombo-embolieën (VTE). Vanwege het risico op spotting zijn 
de pillen met 20 microg ethinylestradiol tweede keus. Het 
voorschrijven van andere pillen wordt niet afgeraden, maar 
gaat gepaard met een hoger VTE-risico. 

CORTISOL EN STEMMING
Onlangs zijn in de media zorgen geuit over de invloed van 
hormonale anticonceptie op het cortisolmetabolisme, en 
stressregulatie. De klinische consequenties hiervan zijn ondui-
delijk. In theorie zou dit onder andere stemmingsklachten tot 
gevolg kunnen hebben. Er zijn aanwijzingen dat hormonale 
anticonceptie het risico op stemmingsklachten en depressie 
vergroot. De kwaliteit van het bewijs is echter nog onvoldoende 
om bijvoorbeeld vrouwen met reeds bestaande stemmingsklach-
ten op voorhand een niet-hormonale methode aan te raden. Wel 
is het van belang om bij de controle na drie maanden, en 
daarna, aandacht te hebben voor deze mogelijke bijwerking. 

BELEID BIJ SPOTTING
Adviseer bij spotting in de eerste maanden van gebruik door 
te zetten, aangezien de klachten vaak na drie maanden 
afnemen. Sluit op indicatie specifieke oorzaken, zoals een soa, 

uit. De effectiviteit van 
interventies bij spotting, 
zoals behandeling met 
oestrogeen, is niet bewezen. 
Overweeg bij aanhoudende 
klachten over te stappen op 
een andere methode, of indien 
mogelijk, tijdelijk te stoppen. 

PLAATSING SPIRAAL 
Soa-onderzoek kan bij afwezigheid van klachten voortaan 
plaatsvinden in hetzelfde consult als de plaatsing van de spiraal. 
Behandeling van een soa kan met de spiraal in situ plaatsvin-
den. Uit (zeer beperkt) onderzoek blijkt dat het risico op pelvic 
inflammatory disease (PID) door dit beleid niet toeneemt. 
Bespreek het verhoogde risico op uterusperforatie met 
vrouwen die borstvoeding geven en een spiraal wensen. Dit 
risico is verhoogd van een naar zes per duizend plaatsingen. 
Weeg de voor- en nadelen van vroege plaatsing (maar 
minimaal zes weken post partum) en plaatsing na het stoppen 
met borstvoeding tegen elkaar af. 

BELEID BIJ VERGETEN PIL
Bespreek bij het vergeten van de eerste pil van een nieuwe 
strip, na een stopweek van zeven dagen, het advies om 
noodanticonceptie te overwegen en zeven dagen aanvullend 
een condoom te gebruiken. Dit vanwege het vermeende risico 
op ovulatie als de stopweek langer dan zeven dagen duurt. 

SAMENWERKING MET APOTHEKER
Aandachtspunt bij hormonale anticonceptie blijft dat herhaal-
recepten via de apotheker verlopen, en dat nieuw ontstane 
contra-indicaties niet altijd gesignaleerd worden. In dit kader 
zijn ook samenwerkingsafspraken met de apotheker belang-
rijk. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
ontwikkelt een nieuwe FTO-module waarin hiervoor aan-
dacht is. ■

Herziening NHG-Standaard Anticonceptie
Zamire Damen, Miranda Kurver, namens de NHG-werkgroep Anticonceptie

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

Damen Z en Kurver M, namens de NHG-werkgroep Anticonceptie. 
Herziene NHG-Standaard Anticonceptie. Huisarts Wet 2020;63(6):48. 
DOI:10.1007/s21445-020-0608-7. 
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en 
wetenschap: Damen Z, wetenschappelijk medewerker: z.damen@nhg.
org; Kurver M, wetenschappelijk medewerker. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven. 
De NHG-werkgroep Anticonceptie bestond uit (op alfabetische volg - 
orde): Barnhoorn PC, Bruinsma ACA, Bouma M, Damen Z, De Swart SM, 
Koetsier MJE, Kurver MJ, Van der Sande R, Van der Wijden CL, Van 
Groeningen COM.
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NHG

Voor het voeren van een goed gesprek met een chronisch 
zieke patiënt heeft de huisarts een totaalplaatje nodig van 
de stand van zaken. De nieuwe ICT-leidraad Ziektespecifie-
ke overzichten van het NHG presenteert deze informatie op 
een overzichtelijke manier.

Zowel huisarts als praktijkondersteuner kunnen direct het 
gesprek met hun chronisch zieke patiënt starten wanneer ze 
alle gegevens bij de hand hebben, zoals welke medicatie de 
patiënt gebruikt. Ook is het nuttig om op de hoogte te zijn van 
de laatste uitslagen en te weten hoe ze te interpreteren. Deze 
manier van werken is persoonsgericht.
De NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten komt 
voort uit de Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022 (zie 
[kader]). De leidraad beschrijft hoe de HIS-leveranciers huis-

Nieuwe NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzichten
Maret Zonneveld

Casus Meneer Jansen
Meneer Jansen, 60 jaar, heeft astma én COPD GOLD 3. Hij is onder 
controle in de huisartsenpraktijk. Het overzicht [figuur] toont hoe 
hij er voorstaat. Het overzicht geeft bijvoorbeeld informatie over zijn 
medicatie en of er medicatie is die hij niet mag hebben of niet ver-
draagt. Duidelijk is wie zijn hoofdbehandelaar is. De bolletjes visuali-
seren belangrijke uitslagen (zoals gewicht of het aantal exacerbaties), 
waarbij de kleuren aangeven in hoeverre dit afwijkt van streefwaarden. 
De blauwe bolletjes in het voorbeeld geven weer of er persoonlijke 
streefwaarden zijn afgesproken. In het overzicht is zichtbaar dat hij 
kampt met ondergewicht bij COPD. Verder beweegt hij niet veel, maar 
is vastbesloten om dit meer te gaan doen. Hij rookt, maar wil minderen. 
Recent heeft hij een exacerbatie gehad. Dat is een aandachtspunt. 
Zijn inhalatietechniek is lang niet gecontroleerd. Dit kan een rol spelen 
bij de exacerbaties. Mogelijk is er ook een relatie met het gebrek aan 
therapietrouw voor salmeterol/fluticason: in het najaar blijkt hij deze 
medicatie een tijdje niet gebruikt te hebben. In plaats daarvan heeft hij 
meer gebruikgemaakt van escapemedicatie.

Figuur 

Ziektespecifiek overzicht COPD gebaseerd op ziektelastmeter COPD
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artsenpraktijken kunnen helpen door snel en handig overzicht 
te geven over alle noodzakelijke informatie bij een chronische 
aandoening. 

INHOUDELIJKE HANDVATTEN
HIS-leveranciers spelen een cruciale rol bij het voor de 
praktijken beschikbaar maken van dergelijke praktische tools. 
Zij hebben vooral inhoudelijke handvatten nodig om derge-
lijke overzichten voor chronische aandoeningen te maken. 
Met deze ICT-leidraad geeft het NHG deze handvatten, die 
gebaseerd zijn op de NHG-Standaarden. Vertegenwoordigers 
vanuit NHG-expertgroepen DiHAG, HartVaatHAG, CAHAG, 
BOHAG en Laego hebben meegedacht en belangrijke input 
geleverd voor de leidraad. 
Er zijn beschrijvingen uitgebracht voor overzichten over 
astma, COPD, diabetes, hart- en vaatziekten en verhoogd 
vasculair risico met daarbij de mogelijkheid om naar believen 
overzichten samen te voegen. De overzichten tonen relevante 
uitslagen, medicatie (inclusief informatie over therapietrouw), 
medicatiebewaking, comorbiditeit en logistieke zaken, zoals 
bijvoorbeeld hoofdbehandelaarschap. Ook is beschreven wel-
ke informatie direct beschikbaar moet zijn en welke verdie-
pende informatie eenvoudig oproepbaar via mouse-overs of 
doorklikken. 
De huisarts krijgt meteen ook een indicatie of een uitslag 
afwijkt van medische of persoonlijke referentiewaarden. Dat 
kan gaan om inhoudelijke afwijkingen (een te lage nierfunc-
tie), afwijkingen in actualiteit (de nierfunctie is lang niet 
bepaald), of afwijkingen in het tijdsbeloop (de nierfunctie is te 
veel gedaald). De informatie is overzichtelijk en wordt visueel 
aantrekkelijk gepresenteerd, zoals te zien is in de [figuur]. 
Informeer bij uw leverancier wanneer deze overzichten op 

de ontwikkelagenda komen en wanneer u hiervan in uw HIS 
gebruik kunt maken. 
Voor wie wil ervaren hoe je in de praktijk kunt werken met 
ziekteoverzichten is er een demo te vinden op  
https://3rm7ee.axshare.com/v_2_juli_2019.html). ■

De nieuwe ICT-leidraad staat op de website van het NHG: 
www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuw-leidraad-ziektespecifie-
ke-overzichten

VISIE DIGITALISERING HUISARTSENZORG 2019-2022
De wereld om ons heen is in de afgelopen decennia sterk 
veranderd en gedigitaliseerd. Mensen staan continu in contact 
met de wereld om hen heen. Informatie is continu en snel 
toegankelijk. De zorg is ook veranderd: de huisarts staat aan 
het hoofd van een groot team en er ligt steeds meer complexe 
zorg op zijn bord. Huisartsenposten leveren 24-uurszorg. Pro-
tocollaire zorg is vanzelfsprekend. Tegelijk willen we persoons-
gericht werken.
De huisartsenzorg staat onder druk. Informatisering helpt om 
die druk te verminderen. De huisartsenkoepels hebben een 
gezamenlijke visie hoe. De focus ligt daarbij op:

 ∫ de huisarts: ontlasten van de huisartsenzorg en prak-
tijkvoering 

 ∫ de patiënt: online toegankelijkheid, betrouwbare pu-
blieksinformatie en bevordering van zelfmanagement 

 ∫ multidisciplinaire en regionale samenwerking 
 ∫ goede randvoorwaarden, zoals beveiliging

Zonneveld M. Nieuwe NHG-ICT-leidraad Ziektespecifieke overzich-
ten. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0617-6. NHG, 
afdeling Automatisering, Utrecht: M. Zonneveld, wetenschappelijk 
medewerker, m.zonneveld@nhg.org.
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Nieuws

Artsen gebruiken verschillende predictiemodellen om het ri-
sico op hart- en vaatziekten (HVZ) in te schatten bij mensen 
met cardiovasculaire risicofactoren zonder HVZ. Deze mo-
dellen zijn echter niet zo nauwkeurig in het schatten van het 
cardiovasculair risico. Biomarkers bieden hierbij mogelijk 
uitkomst. Zo zou behandeling op geleide van de hoogte van 
het (NT-pro)BNP een gunstig effect kunnen hebben op (car-
diovasculaire) morbiditeit bij patiënten met cardiovasculaire 
risicofactoren zonder hartfalen. Dat is althans de conclusie 
van een recente cochranereview. Het bewijs daarvoor is 
echter nog te mager om deze interventie in de reguliere zorg 
te implementeren.

In Nederland schatten we het risico op hart- en vaatziekten 
(HVZ) bij mensen zonder HVZ met het SCORE-model met 
als risicofactoren leeftijd, geslacht, roken, systolische bloed-
druk en de cholesterol-HDL-ratio. Het SCORE-model en 
andere predictiemodellen zijn echter niet bijzonder nauwkeu-
rig in het schatten van het cardiovasculair risico.1 Biomarkers 
zouden hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Behan-
deling op geleide van het B-type natriuretisch peptide (BNP 
of NT-proBNP) zou het cardiovasculair risico verder kunnen 
verlagen, ook bij patiënten die geen hartfalen hebben. Deze 
cochranereview laat zien dat zo’n aanpak inderdaad succesvol 
zou kunnen zijn.2

BNP en diens precursor NT-proBNP komen vrij uit hartspier-
cellen als gevolg van toegenomen volume en wandspanning. 
Beide zijn dan ook verhoogd bij patiënten met hartfalen. Ook 
bij patiënten zonder hartfalen zijn verhoogde concentraties 
(NT-pro)BNP geassocieerd met het risico op HVZ.3

Een in 2016 gepubliceerde cochranereview gaf aanwijzingen 
dat behandeling van hartfalen op geleide van het natriuretisch 
peptide leidt tot minder ziekenhuisopnames.4 In deze nieuwe 
cochranereview onderzochten de auteurs of eenzelfde aanpak 
bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren maar zónder 
hartfalen, de cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit zou 
kunnen verminderen.2

RESULTATEN
De auteurs vonden twee in 2013 gepubliceerde gerandomi-
seerde trials. In de eerste trial, uitgevoerd in Oostenrijk, inclu-
deerde men patiënten met diabetes type 2 (gemiddelde leeftijd 
67 jaar), zonder HVZ, maar met een NT-proBNP > 125 pg/
ml.5 Zowel de controlegroep (n = 150) als de interventiegroep 
(n = 150) kreeg de standaardzorg, die bestond uit vier afspra-
ken in de diabeteskliniek gedurende een jaar. De interven-
tiegroep kreeg bovendien – in een cardiologische polikliniek 
volgens protocol – een bètablokker en ACE-remmer voorge-
schreven die, indien getolereerd, tot de maximaal aanbevolen 
dosis werden verhoogd. De follow-upduur was twee jaar. De 

Wel of niet behandelen op geleide van B-type 
natriuretisch peptide
Wim Lucassen, Henk van Weert

Biomarkers helpen mogelijk het cardiovasculaire risico in te schatten bij mensen met cardiovasculaire risicofactoren zonder hart- en vaat-
ziekten.  Foto: Shutterstock
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tweede trial, uitgevoerd in Ierland, includeerde eerstelijnspati-
enten (gemiddelde leeftijd 65 jaar) met ten minste één cardio-
vasculaire risicofactor, maar zonder hartfalen.6 In de controle-
groep (n = 677) werden de patiënten ten minste eenmaal per 
jaar gezien door de huisarts en alleen indien nodig verwezen 
naar de specialist. In de interventiegroep (n = 697) kregen 
patiënten met een BNP < 50 pg/ml (n = 434) dezelfde zorg 
als de controlegroep. Patiënten met een BNP ≥ 50 pg/ml (n 
= 263) kregen een echocardiogram en werden verwezen naar 
de cardioloog, die naar eigen inzicht aanvullende diagnostiek 
verrichtte en/of therapie startte of optimaliseerde. Ook werden 
patiënten begeleid door een verpleegkundige, die hen aan-
sprak op therapietrouw en leefstijl. De gemiddelde follow-up 
bedroeg ruim vier jaar. Alleen in het Oostenrijkse onderzoek 
werd gekeken naar cardiovasculaire sterfte, maar het geringe 
aantal events rechtvaardigt geen conclusie daarover. 
Beide onderzoeken keken wel naar ‘cardiovasculair gerelateer-
de ziekenhuisopnames’, de andere primaire uitkomstmaat. Er 
waren significant minder opnames in de interventiegroep (72 
versus 135 opnames; gepoolde analyse RR 0,52; 95%-BI 0,40 
tot 0,68). 
Ook ‘ziekenhuisopname voor alle oorzaken’, een secundaire 
uitkomstmaat liet significant minder opnames zien in de 
interventiegroep (343 versus 404 patiënten; RR 0,83; 95%-BI 
0,75 tot 0,92). De andere secundaire uitkomstmaat ‘sterfte 
door alle oorzaken’ liet geen significant verschil zien (41 ver-
sus 45 overledenen; RR 0,90; 95%-BI 0,60 tot 1,35). 

COMMENTAAR
We zijn het eens met de auteurs van de review dat een be-
handeling op geleide van de hoogte van het (NT-pro) BNP 
een gunstig effect zou kunnen hebben op (cardiovasculaire) 
morbiditeit bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren 
zonder hartfalen. De kwaliteit van evidence is echter matig 
voor zowel de uitkomsten ‘cardiovasculair gerelateerde zie-
kenhuisopname’ als ‘ziekenhuisopname voor alle oorzaken’. In 
beide onderzoeken waren noch patiënten, noch behandelaars 
geblindeerd voor de interventie, wat de resultaten kan hebben 
beïnvloed. Bovendien was in beide onderzoeken de follow-up 
te kort en waren de onderzoeken niet gepowerd om effect op 
mortaliteit te kunnen vaststellen. 

Hoewel eerstelijnspatiënten werden geïncludeerd, vond de 
daadwerkelijke interventie plaats in de cardiologische po-
likliniek en niet in de huisartsenpraktijk. Bovendien is ‘een 
behandeling op geleide van het NP’ een breed begrip, dat 
één of meerdere interventies kan omvatten op diverse terrei-
nen, zoals diagnostiek en/of behandeling (medicamenteus of 
aanpak van leefstijl). Er is dus nog veel onderzoek nodig naar 
de optimale interventie. Thans lopen er twee trials. Tot die 
tijd zullen wij als huisartsen het BNP vooral blijven gebruiken 
voor de diagnostiek van hartfalen. ■
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Dit is een PEARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van Cochra-
ne Database of Systematic Reviews.
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OVERZICHT VAN DESKUNDIGE 
UROGYNAECOLOGISCHE ZORG

Toine Lagro-Janssen, Doreth Teunissen (redactie) | Praktische 
Huisartsgeneeskunde Urogynaecologie | Houten: Bohn Stafleu Van 
Loghum, 2019 | ISBN 9789036824088 | 601 pagina’s | € 69,95.

Met dit boek willen de auteurs 
de huisarts ondersteunen in het 
bieden van deskundige eerste-
lijns urogynaecologische zorg 
en het verbreden van de kijk op 
dit vakgebied. Daarin zijn zij 
absoluut geslaagd. 

Het boek begint bij de basis 
van de urogynaecologie zoals 
epidemiologie, embryologie, 
en lichamelijk en aanvullend 

onderzoek. Vervolgens gaat het dieper in op specifieke klachten 
en ziektebeelden zoals subfertiliteit, plasproblemen bij kinderen 
en seksueel overdraagbare aandoeningen. Tot slot volgen actuele 
aandachtsgebieden zoals preventie van HPV-infectie, genderdis-
congruentie en genitale traumata. De indeling van het boek is 
overzichtelijk, de hoofdstukken zijn niet te lang en niet te kort. 
Heldere illustraties en afbeeldingen ondersteunen de informatie. 
Een groot aantal urogynaecologisch opgeleide huisartsen en bij 
de eerste lijn betrokken specialisten schreven mee aan dit boek. 

Als toekomstig huisarts voel ik me behoorlijk bekwaam om 
een patiënt goede, urogynaecologische, eerstelijnszorg te 
bieden nadat ik me heb verdiept in de relevante richtlijnen. 
Wat dit boek extra biedt, is een breder perspectief. Het boek 
is gebaseerd op de relevante richtlijnen en vult deze aan 
met achtergronden die in de spreekkamer het differentieel 
diagnostisch denken, het onderzoek en de beleidsvoering 
ondersteunen. Zo zijn de anatomie, embryologie, fysiologie 
en epidemiologie direct toepasbaar. Door het gehele boek be-
lichten de auteurs culturele verschillen die het consult kunnen 
beïnvloeden en geven daarbij tips voor de communicatie met 
patiënten. Bovendien is er aandacht voor actuele ontwikke-
lingen in de wetenschap. De informatie die ik na het lezen 
van de richtlijn anders nog even in verschillende bronnen zou 
opzoeken ter voorbereiding op het consult, staat nu overzich-
telijk gebundeld in dit boek. Een kritische noot is wel dat een 
deel daarvan een beknopte herhaling is van de richtlijn. Dat 
maakt dat het boek, bij vernieuwing van een richtlijn, wat kan 
gaan achterlopen op de actuele aanbevelingen.
Dit heldere boek omvat alle facetten van een urogynaecolo-
gisch consult in de huisartsenpraktijk, zonder te verzanden in 
te veel achtergrondinformatie. Het boek kan de (toekomstige) 
huisarts absoluut ondersteunen in het bieden van deskundige 
urogynaecologische zorg. ■

Anne Loohuis

WAARDERING: ∫∫∫∫∫

PYSCHOTHERAPIE IS HELPEN VERDRAGEN

Flip Jan van Oenen | Het misverstand psychotherapie | Amsterdam: 
Boom uitgevers, 2019 | Paperback ISBN 9789024430239, 160 
pagina’s, € 21 | E-book ISBN 9789024430246, € 12.

In dit boek stelt Flip Jan van Oenen dat psychotherapie 
doorgaans niet leidt tot veranderingen in iemands persoon-
lijkheid. Helpen verdragen, dat is de essentie van psychothe-
rapie. Zijn boek is lezenswaardig als achtergrond informatie 
voor iedereen die belangstelling heeft voor de geestelijke 
gezondheidszorg. 

De auteur is arts en systeemtherapeut. Hij haakt aan bij de 
actualiteit, waarin psychotherapie zich heeft doorontwikkeld 
naar protocollaire behandelingen voor specifieke DSM-diag-
nosen met als doel de patiënt en zijn coping te veranderen. 
Dat een patiënt door psychotherapie verandert is echter een 
mythe, stelt Van Oenen. De belangrijkste toegevoegde waarde 
van psychotherapie is het vergroten van de capaciteit van de 
cliënt om lijden, verlies, ambiguïteit en kwetsbaarheid te 
verdragen. Therapie is een stapsgewijs proces waarin de 
therapeut en de cliënt gezamenlijk werken aan onverdraaglijke 
gedachten en gevoelens. Helpen verdragen, dat is de essentie 
van alle hedendaagse psychotherapieën.

De opgeblazen verwachting over veranderen is schadelijk voor 
het individu en voor de samenleving. Die gedachte versterkt het 
sprookje van de maakbaarheid en leidt tot overdreven verwach-
tingen van specifieke therapieën, waardoor lange wachtlijsten 
ontstaan en ondertussen de cliënt het eigen potentieel parkeert.
De mythe is een gevolg van de predominantie van de natuurwe-
tenschappen, het dichotome denken, het oorzaak-gevolgmodel. 
En de financiering van de zorg heeft deze modellen gevolgd, 
terwijl de gemeten verbeteringen slechts kortetermijnfluctuaties 
zijn. Maar psychotherapie valt onder de geesteswetenschappen 
waarbij het gaat om een continuüm van gevoelens, stemming 
en welzijn. De aspecifieke factoren, het wederkerige proces en 
taal zijn de werkzame ingrediënten van psychotherapie. En 
‘genezing’ bestaat niet, want lijden is subjectief en fluctueert in 
de tijd. Daarom zijn lange behandeltrajecten vaak niet zinvol. 
Als de patiënt weer op eigen kracht verder kan, is het zaak om 
de behandeling af te sluiten met de toezegging dat zo nodig een 
nieuwe afspraak kan worden gemaakt. Kortom, net als in de 
huisartsgeneeskunde?
De betekenis van dit boek is voor huisartsen en aios: het is een 
fraai pleidooi voor bescheidener verwachtingen van de ggz. ■

Marian Oud

WAARDERING: ∫∫∫∫∫
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De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longem-
bolie adviseert bij idiopathische diepe veneuze trombose 
(iDVT) een behandelduur met antistolling van zes maanden, 
terwijl de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) drie 
maanden adviseert – met daarna een individuele afweging 
tussen recidief- en bloedingsrisico. De huidige literatuur 
wijst erop dat drie of zes maanden behandelen met vitamine 
K-antagonisten evenveel kans op recidief DVT geeft. Gezien 
het toegenomen bloedingsrisico tijdens de behandeling 
adviseren wij het advies van het NHG gelijk te trekken met 
dat van de NIV.

De behandelduur van iDVT is een afweging tussen het hoge 
recidiefrisico en het bloedingsrisico dat anticoagulantia met 
zich meebrengen. Op dit moment verschilt het advies van de 
NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (zes 
maanden) met de NIV-richtlijn Antitrombotisch beleid (drie 
maanden).1 De auteurs vroegen zich af, mede door de intro-
ductie van de DOAC’s, of het advies uit de NHG-Standaard 
aan revisie toe is. De vraagstelling was: geeft behandeling van 
iDVT met antistolling gedurende drie maanden een ander 
risico op een recidief, ernstige bloeding en/of mortaliteit dan 
behandeling gedurende zes maanden?

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
De auteurs verrichtten in mei 2019 een systematische  search, 
in samenwerking met de informatiespecialist van het NHG, 
in de Cochrane Library en op PubMed. De gebruikte zoekter-
men waren onder andere ‘deep vein thrombosis’ en ‘venous 
thrombo-embolism’; ‘idiopathic’ en ‘unprovoked’; ‘anticoagu-
lants’ en ‘DOAC’ en ‘duration’. De search leverde 89 artikelen 
op, die door beide auteurs onafhankelijk van elkaar werden 
gescreend. Over verschillen in selectie werd consensus bereikt. 
Na bestudering van de volledige artikelen bleven slechts drie 
geschikte systematische literatuuronderzoeken of meta-ana-
lyses over. Er werd voor gekozen om de meta-analyse van 
Boutitie et al. te gebruiken.2 De overige artikelen gaven geen 
gepoolde analyse voor iDVT’s of waren gebaseerd op on-
derzoeken die ook in de analyse van Boutitie et al. werden 
gebruikt.
Boutitie et al. beschrijven zeven onderzoeken waarvan er zes 
data over iDVT bevatten. De data over iDVT van deze zes 
onderzoeken werden apart genomen en gepoold geanalyseerd. 
In alle onderzoeken betrof het behandeling met cumarinede-
rivaten met verschillende behandelduur. Voor recidief DVT 
kon een vergelijking tussen drie en zes maanden behandeling 
worden gemaakt, terwijl voor bloedingen en mortaliteit alleen 

een korte (≤ 3 maanden) en lange 
(≥ 6 maanden) behandeling werd 
vergeleken. De uitkomstmaten werden 
gerapporteerd als episodes van recidief 
VTE, ernstige bloeding of mortaliteit 
per 100 patiëntjaren na discontinueren 
van de antistolling. De analyse vond 
plaats volgens de GRADE-methodiek.
De meta-analyse toonde geen signi-
ficant verschil in het aantal recidief 
DVT’s tussen beide behandelgroepen: 
9,2% in de groep van 3 maanden 
behandeling versus 10,0% in de groep 
van 6 maanden behandeling (RR 0,92; 
95%-BI 0,65 tot 1,31). Het percentage 
ernstige bloedingen was met 0,9% 
versus 2,0% significant lager in de 
groep met korte versus lange behan-
deling (RR 0,39; 95%-BI 0,18 tot 0,85). 
Het mortaliteitsrisico verschilde niet 
significant: 4,4% in de groep met korte 
behandeling versus 4,1% in de groep 
met lange behandeling (RR 1,08; 95%-
BI 0,73 tot 1,60).

Behandeling idiopathische diepe veneuze 
trombose
Stijn Hoogwout, Maurice de Ronde

Er lijkt geen verschil in het risico op een recidief DVT tussen drie en zes maanden behandeling.
 Foto: iStock
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GEZOCHT!
Foto's van uw innovatieve spreekkamer 

Hoe ziet uw spreekkamer eruit? Heeft u bewust gekozen voor bepaalde kleuren? 
Hoe ziet de opstelling eruit en voor welk meubilair heeft u gekozen? 
Waarin onderscheidt uw spreekkamer zich van andere spreekkamers 

en wat maakt juist uw spreekkamer zo vernieuwend? 

In december verschijnt het H&W-congresnummer ‘Poten in de klei, kop in de cloud’. 
Voor dit nummer zijn we voor een beeldreportage op zoek naar vernieuwende, innovatieve 

en toekomstbestendige spreekkamers. 
Onze gast- en beeldredactie beoordelen de kwaliteit, originaliteit en toepasbaarheid. 

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

Stuur uw foto met een korte toelichting uiterlijk 1 juli 2020 naar de redactie van H&W (redactie@nhg.org). 
Meer informatie? Neem contact op met Judith Mulder, eindredacteur H&W, via 088 506 55 45.

CONCLUSIE EN AANBEVELING
Er zijn geen aanwijzingen dat er verschil is in het risico op een 
recidief DVT tussen drie en zes maanden behandeling met 
cumarinederivaten. De behandeling van een iDVT gedurende 
maximaal drie maanden geeft minder ernstige bloedingen dan 
een behandeling van zes maanden of langer. Het toegenomen 
aantal bloedingen bij zes maanden of langer leidt niet tot meer 
mortaliteit. Over DOAC’s is met betrekking tot behandelduur 
nog geen bewijs beschikbaar. 
De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie 
bespreekt het advies bij iDVT’s slechts kort. Noot 41 vermeldt 
dat (ook gebaseerd op de meta-analyse van Boutitie et al.) het 
recidiefrisico van iDVT’s niet significant verschilt tussen drie 
en zes maanden. Over bloedingsrisico wordt geen uitspraak 
gedaan. De internationale richtlijnen adviseren om minimaal 
drie maanden te behandelen en daarna bij een laag bloe-
dingsrisico onbepaalde tijd behandeling te overwegen. Deze 
afweging kan bij idiopathische trombose resulteren in het 
advies tot langdurige behandeling, stelt de NHG-werkgroep. 
Mogelijk dat de NHG-werkgroep daarom heeft gekozen voor 
een behandeladvies van zes maanden, om zo te voorkomen 
dat patiënten met DVT te lang worden behandeld.
Een beperking van deze CAT is dat de bewijskracht van de 
beschikbare literatuur als laag (ernstige bloedingen) tot zeer 
laag (recidief DVT’s en mortaliteit) werd beoordeeld. Een 
andere beperking is dat voor bloedingen en mortaliteit alleen 
korte (≤ 3 maanden) en lange (≥ 6 maanden) behandelingen 
werden vergeleken. Hoewel de toename in bloedingsrisico 

bij zes maanden behandeling ten opzichte van drie maanden 
mogelijk minder groot is, zijn er wel degelijk aanwijzingen dat 
langer behandelen risico met zich meebrengt, terwijl de kans 
op recidief DVT niet afneemt.
Daarom adviseren de auteurs om het advies van de 
NHG-Standaard gelijk te trekken met dat van de NIV en 
iDVT te behandelen met drie maanden antistolling, waarna 
een individuele afweging moet worden gemaakt tussen bloe-
dings- en recidiefrisico. ■
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Uw diagnose

Het betrof bij deze patiënte een lentigo maligna melanoom 
met een Breslow-dikte van 0,5 mm pT1aN0M0 van de wang, 
doorlopend naar het onder- en bovenooglid, conjunctiva 
en de neus rechts. Een lentigo maligna is een in-situ me-
lanoom en komt het meest voor in het gelaat bij ouderen met 
een blank huidtype. Klinisch zijn het vaak grotere, grillige, 
lichtbruin tot donkerbruin/grijs gepigmenteerde maculae. Bij 
deze casus vormen het grillige aspect, de asymmetrie en de 
verschillende kleuren pigmentatie een clou tot de diagnose. 
Dermatoscopie helpt om een lentigo maligna te onderschei-
den van een lentigo solaris of verruca seborrhoica en is van 
nut om een representatieve biopsieplaats te bepalen.¹
Een lentigo maligna is microscopisch vaak uitgebreider dan 
wat er klinisch wordt gezien. Bij deze patiënte werd het lentigo 
maligna geëxcideerd via de techniek van Breuninger, maar 
waren er vier operatierondes nodig om radicaliteit te bereiken. 
Conventionele excisie met 5 mm marge leidt vaker tot irra-
dicaliteit en dus een hogere recidiefkans. Een excisie volgens 
Breuninger of Mohs-chirurgie is een chirurgische techniek 

waarbij alle snijranden (zowel de bodem als de zijsnijran-
den) bekeken worden, in tegenstelling tot een conventionele 
excisie waarbij < 0,1% van alle snijranden bekeken wordt. Het 
‘life time’-risico op een melanoom bij een lentigo maligna 
is niet met zekerheid te geven, maar wordt geschat op 5%. 
Het probleem is dat de patholoog regelmatig een invasieve/
melanoomcomponent in het lentigo maligna vindt zonder 
dat hier een klinisch vermoeden van was. Watchful waiting is 
zeker een optie voor het lentigo maligna, vooral bij ouderen 
met een beperkte levensverwachting, waarbij er laagdrempelig 
(meerdere) biopten genomen kunnen worden van de meest 
verdachte gebieden. 

LITERATUUR 
1. Tio D, Van Doorn R, Mooi W, Van Montfrans C. Gepigmenteerde 

huidafwijkingen in het gelaat. Huisarts Wet 2016;59:356-60.
2. https://www.nhg.org/tabel-4-niet-huidkleurige-huidafwijkin-

gen-met-glad-oppervlak

Oplossing Uw diagnose  
‘Een bruine vlek in het gezicht’
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Richtlijnen digitaal 
NHG-Standaarden worden hoog gewaardeerd 
vanwege hun betrouwbaarheid en hun 
aansluiting bij de dagelijkse praktijk. We 
maken richtlijnen altijd volgens de laatste 
(inter)nationale ontwikkelingen. Beoordelen 
en graderen van het bewijs gebeurt op basis 
van de GRADE-methode, waarden en 
voorkeuren van patiënten worden meegewo-
gen en er is aandacht voor gedeelde 
besluitvorming. Omdat de meeste gebruikers 
de richtlijnen online raadplegen en de oude 
website technisch gezien niet meer voldeed, 
vonden we het tijd voor een speciale 
richtlijnenwebsite. Op 8 juni 2020 gaat 
richtlijnen.nhg.org officieel ‘live’.
Richtlijnen.nhg.org bevat 90 NHG-Standaar-
den en 44 NHG-Behandelrichtlijnen met 
webproof geschreven teksten. De site is 
ontwikkeld op basis van feedback van meer 
dan 300 huisartsen met als voornaamste doel 
het sneller vinden van informatie. Zo is de 
inhoudsopgave continu in beeld om beter te 
kunnen oriënteren en navigeren en is er een 
Thuisarts.nl-koppeling. Binnen de richtlijntekst 
kunnen details (voorheen noten) worden 
opengeklapt en het switchen tussen samenvat-
ting en volledige tekst gaat heel gemakkelijk.
Belangrijk is dat we nu in staat zijn richtlijnen 
te ontwikkelen met het oog op verdere digitale 
mogelijkheden, zoals interactieve grafische 
presentaties en koppelingen met beslisonder-
steuning op basis van data afkomstig uit 
richtlijnen. Doordat de richtlijnen digitaal beter 
gestructureerd zijn, kunnen we ze ook 
efficiënter op onderdelen actueel houden. 
Het is even wennen. Voor degenen die 
richtlijnen toch graag op papier lezen hebben 
we een eenvoudige printfunctie ingebouwd. 
Groot voordeel hiervan is dat deze papieren 
versie altijd actueel is. 
Al een groot aantal gebruikers is enthousiast, 
maar we zijn natuurlijk razend benieuwd naar 
uw ervaringen! We blijven vernieuwen en we 
blijven testen, want de ontwikkeling van de 
website is een continu proces. 

Ton Kuijpers, programmaleider richtlijnen, 
schreef deze maand de gastcolumn.

Leden gezocht voor NHG-Verenigingsraad
In de Verenigingsraad van het NHG zijn vijf vacatures. We zoeken enthousiaste praktiserende 
huisartsen, die op persoonlijke titel hun bijdrage willen leveren aan de koers van het NHG. Wilt u 
dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en 
daarmee indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? Solliciteer dan naar deze functie.
De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. De Raad heeft instemmingsrecht bij de 
jaarplannen en meerjarenbeleidplannen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de hoofdlijnen 
van het te voeren inhoudelijk beleid. De circa 25 leden van de Verenigingsraad weten wat er speelt in 
huisartsenland en onderhouden contacten met hun achterban. De Algemene Ledenvergadering van 
het NHG benoemt de leden. De Verenigingsraad vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Per vergade-
ring wordt een vacatievergoeding geboden. 
Meer informatie over de Verenigingsraad is te vinden op www.nhg.org/Verenigingsraad, of bel bij 
vragen gerust de secretaris van de Verenigingsraad mr. G.M. Sugirtharajah, telefoon 06 536 09 729 of 
per e-mail: g.sugirtharajah@nhg.org. 
Met potentiële kandidaten wordt eerst een gesprek gevoerd. Interesse? We zien uw korte motivatie-
brief graag uiterlijk 1 juli 2020 tegemoet (sollicitatie richten aan de secretaris van de Verenigingsraad 
g.sugirtharajah@nhg.org).

Kaderopleidingen van start
Vijf kaderopleidingen gaan binnenkort van start. Hoewel in deze coronatijden vorm en tijdstip 
onzeker zijn, vermelden we ze toch:
12 juni 2020  Kaderopleiding Urogynaecologie, Nijmegen
September 2020  Kaderopleiding Astma COPD, Ravenstein
September 2020  Kaderopleiding Supervisie en Coaching, Zeist
September 2020 Kaderopleiding Hart en Vaatziekten, Roermond
2-6 november 2020  Kaderopleiding Wetenschappelijke Vorming 
 en Opleiding tot huisartsonderzoeker, Heijenrath
  
Zie voor meer informatie: nhg.org/kaderopleiding

Algemene Ledenvergadering op 29 juni online
Op maandag 29 juni 2020 is de Algemene 
Ledenvergadering van het NHG. Op de 
agenda staan onder meer belangrijke zaken als 
de jaarrekening en het jaarverslag. Alle 
NHG-leden zijn welkom om deze vergadering 
bij te wonen.
De vorm waarin deze ALV zal plaatsvinden – 
online, fysiek of een combinatie – is afhankelijk 
van de maatregelen van het kabinet om de 
COVID-19-pandemie in te dammen.  Leden 
ontvangen daar nog informatie over. De 
vergadering begint om 19.00 uur. U kunt zich 
aanmelden via directie@nhg.org of  www.nhg.org/actueel/agenda.

kort nieuws

NHG FORUM
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Wat was de aanleiding om een aparte 
richtlijnenwebsite te maken?
Uit een ledenraadpleging bleek dat het 
merendeel van de huisartsen de richtlijnen 
digitaal gebruikt. De richtlijnen die op de 
NHG-website stonden, waren een kopie van 
de versies uit het boek. Eigenlijk ongeschikt als 
webtekst, omdat voor webteksten hele andere 
uitgangspunten gelden dan voor een 
boektekst. Bovendien is het onderhouden van 
boeken heel arbeidsintensief en zijn tussentijd-
se updates niet mogelijk. Verder was de 
techniek van de NHG-website verouderd en 
sloot daardoor niet meer aan bij de moderne 
wensen om richtlijnen online te presenteren.
We zijn in 2018 na gaan denken over een 
nieuwe richtlijnenwebsite en in november 
2018 presenteerden we de bètaversie. Daarna 
zijn we in verschillende fasen tot de huidige 
website gekomen, waarbij we steeds versies 
voorlegden aan huisartsen en aanpasten aan 
de hand van de feedback. Uiteindelijk hebben 
meer dan 300 huisartsen geholpen om de 
nieuwe NHG-richtlijnenwebsite te verbeteren. 
Het resultaat mag er zijn.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe 
website?
Gebruikers kunnen de informatie die ze 
zoeken snel en makkelijk vinden doordat de 
inhoudsopgave voortdurend in beeld is en je 
eenvoudig kunt navigeren. Zo weet je precies 
waar je bent in de richtlijn. We hebben de 
nieuwe richtlijnenwebsite zo gebruiksvriende-
lijk mogelijk gemaakt. En of je de site nu 
gebruikt met je desktop of smartphone: je 
beschikt altijd over dezelfde versie. Er is een 
functieknop waarmee je snel naar tabellen en 
schema’s kan en NHG-leden kunnen ook nog 
notities toevoegen en favorieten aanmaken. 
We weten dat veel huisartsen de richtlijnen 
tijdens het spreekuur op hun scherm hebben 
staan en gebruiken, en soms met de patiënt 
naar Thuisarts.nl gaan. Daarom is de koppeling 
met Thuisarts.nl gebruiksvriendelijker 
gemaakt, zodat je heel gemakkelijk kunt 
switchen. 

Wat kunnen gebruikers verwachten?
NHG-richtlijnen die beter aansluiten bij de 
dagelijkse praktijk, op een gebruiksvriendelijke 

website. De informatie op de site bestaat uit 
meerdere lagen. Tussen samenvatting en volledige 
tekst kun je gemakkelijk schakelen. Afhankelijk 
van de informatiebehoefte kun je doorklikken 
naar meer details, voorheen waren dit de noten. 
Gebruikers vinden sneller wat ze zoeken en dat is 
tijdens een consult handig. Wel zullen ze even 
moeten wennen, omdat het gebruik wat anders is 
en de website er ook anders uitziet dan voorheen. 
Overigens is de site ook offline te gebruiken.

Waarom is er geen fysiek samenvattings-
kaartje meer?
De gedrukte samenvattingskaartjes werden steeds 
minder gebruikt. Daarnaast waren ook bij dit 
product wijzigingen minder gemakkelijk door te 
voeren. Dan moesten we een nieuw samenvat-
tingskaartje maken. Je liep daarmee het risico dat 
samenvattingskaartjes niet meer up-to-date 
waren. In de nieuwe situatie is de samenvatting 
digitaal te raadplegen en eenvoudig uit te printen. 
Daarmee heb je een samenvatting – al dan niet 
fysiek - die altijd actueel is.

Is de werkwijze bij het maken van standaar-
den veranderd?
Nee, de werkwijze is nog steeds hetzelfde, we 
maken nog steeds richtlijnen die voldoen aan  
nationaal en internationaal geldende kwaliteitscri-
teria voor richtlijnen en tot stand komen volgens 
de principes van evidence based medicine. Wat 
wel is veranderd is dat we bij het schrijven van de 
hoofdtekst en samenvatting er rekening mee 
houden dat de teksten geschikt moeten zijn voor 
webpresentatie. Teksten moeten goed scanbaar 
zijn en gemakkelijk te lezen op verschillende 
schermen. Het is een hele uitdaging om 
richtlijnteksten op die manier te schrijven. 

Is de website nu af?
We blijven de website doorontwikkelen en 
vernieuwingen doorvoeren, zoals grafische presen-
taties van bewijs. Ook gaan we voortdurend door 
met feedback verzamelen en op basis hiervan 
verbeteringen doorvoeren. De site moet zo goed 
mogelijk aan blijven sluiten bij de behoeften en 
wensen van gebruikers.

➤ Richtlijnen.nhg.org

NIEUWE NHG-RICHTLIJNEN-
WEBSITE IS ONLINE
De NHG-Standaarden en NHG-Behandel-

richtlijnen zijn voortaan te raadplegen op 

een nieuwe website: richtlijnen.nhg.org. 

De 90 NHG-Standaarden en 44 NHG-Be-

handelrichtlijnen die hier te vinden zijn, 

kregen vooraf een tekstuele opfrisbeurt 

om ze webproof te maken. De inhoud 

bleef daarbij ongemoeid en is nog steeds 

onafhankelijk en betrouwbaar. Program-

maleider Ton Kuijpers is vanaf het prille 

begin bij dit project betrokken. 
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Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde 

Fahima Ettaher-Lakbiach: “Een plaats in 

het verpleeghuis of juist meer thuiszorg, 

ik krijg het voor elkaar.” Wat leerde ze 

van de kaderopleiding?

Fahima Ettaher-Lakbiach: “Al tijdens mijn 
huisartsenopleiding in Leiden mocht ik beginnen 
aan een kaderopleiding. Ik koos Ouderengenees-
kunde vanwege mijn zwak voor ouderen. Los van 
mijn Marokkaanse opvoeding met respect voor 
ouderen vind ik deze doelgroep gewoon 
interessant, door wat ze meegemaakt hebben en 
doordat ouderenzorg nooit kant-en-klaar is. Veel 
onderzoeken gaan niet over ouderen, dus je moet 
van alles zelf uitvinden.
Ik ben niet de standaard huisarts. Ik werk een dag 
in de week als vaste waarnemer in een praktijk in 
Den Haag Laakkwartier en doe vooral veel 
nachtdiensten op verschillende huisartsenposten. 
Dit vanwege de zorg voor mijn eigen dementeren-
de moeder die twee jaar geleden sterk achteruit-
gegaan is.”

’s Nachts thuiszorg regelen
“Ik kan heel ver gaan omdat ik weet wat er 
mogelijk is. Ik zie zoveel kwetsbare ouderen in de 
avond en de nacht. Een vrouw van 90 met 
dementie, een UWI en een delier stuur ik liever 
niet in, maar geef ik hooggedoseerd haldol, om na 
twee dagen thuis te controleren. Ik regel acute 
thuiszorg voor het weekend: dit kun je ’s nachts 
regelen. Er zijn acute teams, niet alleen voor acute 
zorg, ook voor extra zorg en voor hulpmiddelen. 
Maar als opname nodig is, ken ik ook meerdere 
manieren om dat voor elkaar te krijgen, ook bij 
het CIZ. Huisartsen kunnen zelf de diagnose 
dementie stellen, daarvoor is geen belastend 
ziekenhuisbezoek nodig. Met de MMSE met 
kloktest is het soms overduidelijk. Dat laat ik 
weten aan mijn netwerk van grote en kleine Haag-
se ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en andere 
zorgorganisaties.”

Oren naar
“Zorgorganisaties willen speciaal met ons om de 
tafel. Ook verzekeraars hebben oren naar de 

kaderhuisarts Ouderengeneeskunde, die ze 
erkennen als een eerstelijnsspecialist. In de 
kaderopleiding leerden we om onszelf te 
promoten. Het eerste jaar van de kaderopleiding is 
meer medisch-inhoudelijk, over polyfarmacie, de 
bloed-hersenbarrière bij ouderen, psychiatrie en 
interne, heel interessant. Het tweede jaar gaat 
meer over organisatie, hoe een zzp-indicatie in 
elkaar zit, hoe je een zwaarder zorgpakket regelt, 
de toverwoorden die deuren openen: ‘volledig 
ADL-afhankelijk’, ‘cognitief niet sterk’ en ‘overbe-
laste mantelzorgster/mantelzorger’ geven een 
punt omhoog in zzp.”

Gesprekken met VWS
“Laego, de Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsge-
neeskunde voor Ouderen, is de expertgroep voor 
alle kaderhuisartsen en specialisten ouderenge-
neeskunde die de kaderopleiding Geïntegreerde 
Eerstelijns Ouderengeneeskunde hebben gedaan. 
Laego ontwikkelt handvatten voor de eerste lijn 
zoals het Zorgplan voor ouderen, of de Toolkit 
Advance Care Planning voor de levenseinde-
gesprekken. Iedereen kan dit gratis downloaden. 
Het is ontzettend praktisch doordat er veel kennis 
bij elkaar staat.
Laaggeletterden moet de huisarts voor een 
dementietest doorsturen naar de tweede lijn, 
want die tests kunnen alleen clinici afnemen. 
Maar deze uitgebreide tests zorgen voor 
urenlange faalervaringen en de patiënt komt 
uitgeput en nog verwarder uit het ziekenhuis 
terug. Een kortere eerstelijnstest bestaat nog niet 
voor laaggeletterden. Mijn netwerk kent passende 
screeningsinstrumenten, Laego wil daarmee een 
verkorte eerstelijns dementietest ontwikkelen 
voor laaggeletterden en migranten.
In december voerde Laego gesprekken bij VWS, 
met heftige discussies. ‘Kwetsbare ouderen thuis’ 
is leuk in een boerendorp met sociale steun; voor 
grote steden is het lastiger. Het is mooi hoe Laego 
een stempel kan drukken en de overheid kan 
adviseren. Ik zie Laego als een soort NHG, maar 
dan voor ouderenzorg.”

Maart 2021 begint de eerstvolgende NHG-Kader-
opleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengenees-
kunde, zie www.laego.nl/kaderopleiding-ouderen-
geneeskunde en NHG.org/kaderopleiding. 

Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Fahima Ettaher- 

Lakbiach: “Acute thuiszorg voor het weekend kun je ’s nachts 

regelen. Acute teams zijn er ook voor extra zorg. Zo kun je 

voorkomen dat je patiënt door een onnodige opname 

achteruitgaat.”

“Iemand van 90 met 
 dementie, UWI en delier  
houd ik liever thuis” 

“KADERHUISARTS OPENT DEUREN”
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Huisarts & Wetenschap: blader vier pagina’s terug.

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. 
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van de 
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen 
biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn 
bewerkt; zie HAweb Weer wat geleerd! voor de volledige 
teksten.

Laten zitten, wel een echo
Ik denk dat je gelijk op het niveau van de case reports zit met 
je casus. Heb er een gevonden die een beetje jouw situatie 
beschrijft met ook ‘management options’ (Diego D, et al. 
Axillary migration of Nexplanon®: Case report. Contraception 
2017;95:218-20.). Daarnaast vond ik nog een onderzoek naar 
de mate van migratie bij Implanon® in de eerste lijn (Ismail H, 
et al. Migration of Implanon®. J Fam Plann Reprod Health Care 
2006;32:157-9). Hierin wordt beschreven dat van de circa 100 
anticonceptiestaafjes er zich maar één met meer dan twee 
centimeter had verplaatst. De grootste kans dat een staafje 
migreert is als hij in een spier is geplaatst, of – zoals bij de case 
report – bij een patiënte met veel spiercontracties.
Als ik het zo op rijtje zet zou ik als hij geen hinder geeft en/of 
geen neurovasculatuur bedreigt hem laten zitten, aangezien hij 
ook daar gewoon betrouwbaar is. Denk dat het wel fijn is om 
een echo te doen om uit te sluiten of het staafje in een spier zit 
of bij vaten of zenuwen. En als je de betrouwbaarheid ook nog 
zeker wilt stellen zou ik een etonogestrelspiegel laten bepalen.
Huisarts in Utrecht

Watchfull waiting
Heel toevallig heb ik afgelopen maand voor het eerst ook 
een ‘migrant’ gehad. Ik plaats ze al vanaf de introductie voor 
alle drie de huisartsen in onze groepspraktijk, maar dit was 
de eerste keer dat een staafje was opgeschoven. Lijkt me 
ook meer kwestie van watchfull waiting dan per se 
verwijderen. Misschien controle na drie maanden?
Huisarts in Gelderland

Implanon® in long of borstwand
Ik heb wel eens gelezen dat een Implanon® in een long of in 
de borstwand terecht is gekomen. Het zal wel zeldzaam zijn. 
Zelf heb ik nog nooit enige migratie meegemaakt. (Belang 
juiste locatie inbrengen Implanon nogmaals onderstreept. 
Utrecht: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 2016).
Huisarts in Overijssel

Implanon® 
 opgeschoven
Annet Sollie is als huisarts werkzaam in Zuid-Frankrijk. Zij plaatst sinds een aantal jaren 
regelmatig een anticonceptiestaafje (Implanon®) in de bovenarm. “Dit gaat eigenlijk 
altijd goed. In oktober plaatste ik er eentje bij een 17-jarig meisje. Ik zag haar vier 
maanden later terug en toen vertelde ze dat het staafje was opgeschoven. Het was 
bijna 7 centimeter omhoog gemigreerd richting de oksel en goed palpabel vlak onder 
de huid.” Omdat Sollie dit nog nooit eerder gezien had, plaatste ze een oproep in de 
HAweb-rubriek Weer wat geleerd!
“Dat je een anticonceptiestaafje vlak onder de huid moet plaatsen, wist ik”, zegt Sollie. 
“Ik heb een echo aangevraagd en wilde een hormoonspiegel etonogestrel laten 
bepalen. Ook had ik contact met een gynaecoloog die aangaf dat ik de patiënte moest 
vervolgen en het staafje moest laten zitten, zolang het in de arm palpabel was.” De 
gynaecoloog adviseerde om het staafje te (laten) verwijderen als het in de oksel terecht 
zou komen.
Sollie: “Helaas zijn de hormoonspiegelbepaling en echo nog niet uitgevoerd vanwege 
de corona-epidemie.”

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

Uitgelichte post HAweb Weer wat geleerd! 

➤  Herziene NHG-Standaard Anticonceptie, bijlage Procedure plaatsing en 
verwijdering implantatiestaafje (richtlijnen.nhg.org)

➤ PIN Anticonceptie (nhg.org/winkel/producten/anticonceptie-pin-2309)
➤ Thuisarts.nl: Hormoonstaafje (Thuisarts.nl/implantatiestaafje)
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