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Over de grens Redactioneel

H
Een grens is eigenlijk  
een wens…

Hoe hadden we een jaar geleden, toen we 
begonnen met de eerste brainstorm voor 
dit themanummer, kunnen bedenken welke 
lading het woord grens zou krijgen in 2020? 
Dat onze landsgrenzen vrijwel zouden 
sluiten. Dat we niet meer zomaar in auto of 
vliegtuig konden stappen voor een vakantie 
of een congres. Dat de grens tussen eerste 
en tweede lijn door deze pandemie vervaagt. 
Dat we in de praktijk enerzijds scherpe gren-
zen trekken en anderzijds grenzen verleggen 
door geen handen te schudden, handschoe-
nen en doktersjas te gebruiken bij licha-
melijk onderzoek en patiënten telefonisch 
of via de webcam te helpen die we eerder 
absoluut hadden willen zien. Dat de stress 
ons soms ook confronteert met onze eigen 
menselijke grenzen.
Aan een grens is onlosmakelijk grensover-
schrijding verbonden. Over landsgrenzen, 
over vakgrenzen en over persoonlijke gren-
zen. Maar ook over humane grenzen zoals 
zichtbaar op de coverfoto van collega huis-
arts Niek Vos. Hij werkte als vrijwilliger in 
opvangkamp Moria op Lesbos. Een kamp 
dat gebouwd werd voor 3.000 mensen en 
waar inmiddels 22.000 volwassenen en 
kinderen letterlijk vast zitten. Grensover-
schrijdend en schrijnend zoals ook blijkt uit 
de analyse door huisarts Jelmer Kooistra, die 
als medisch coördinator in hetzelfde kamp 
werkte en met een grote groep vrijwilligers 
de medische problematiek analyseerde en 
beschrijft in deze H&W.  
Het woord grens raakt aan veel in ons vak. 
Aan medische en psychosociale problema-
tiek gerelateerd aan reizen en migratie, aan 
vakgrenzen zoals zorg voor verstandelijk 
beperkte patiënten, aan landsgrenzen, 
zoals Nederlandse huisartsen die in 
het buitenland wonen en werken en 

aan persoonlijke grenzen, bijvoorbeeld burn-
out bij artsen. 
Dit themanummer van H&W gaat Over de 
grens. In de breedste zin van het woord. We 
hopen dat het inspiratie biedt 

Gastredactie themanummer Over de grens 
(v.l.n.r.): Petra van Peet, Marian van den 
Brink, Annet Sollie en Gijs Baaten

…om verder te gaan 
(Loesje)
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In vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos woonden in november 2019 meer 
dan 14.000 vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Bootvluchteling levert 
sinds 2016 acute medische zorg aan de bewoners. De prevalentie van infecties is onveranderd 
hoog en die van psychische problemen is sterk gestegen. Huisartsen in Nederland kunnen hier 
rekening mee houden bij de zorg aan vluchtelingen in hun praktijk.

Medische zorg in 
vluchtelingenkamp Moria
Jelmer Kooistra, Fieke Vrielink, Banne Nemeth

Oorlog en conflicten in landen als Syrië, Afghanistan en 
Zuid-Soedan zorgden volgens de Vluchtelingenorganisa-
tie van de Verenigde Naties (UNHCR) in 2018 voor 70,8 
miljoen vluchtelingen wereldwijd.1 Verreweg de meesten 
zijn ontheemd in eigen land (41,3 miljoen) of worden 
opgevangen in een buurland (Turkije 3,7 miljoen vluchte-
lingen, Pakistan 1,4 miljoen, Oeganda 1,2 miljoen), maar 
een aanzienlijk aantal probeert met bootjes over de Mid-
dellandse Zee Europa te bereiken.2 Nadat deze vluchtelin-
genstroom in 2015 het recordaantal van ruim 1 miljoen 
bereikt had, kwam de EU op 18 maart 2016 met Turkije 
overeen dat dit land de migratieroutes naar de EU zou 
blokkeren en dat nieuwe ‘irreguliere’ migranten vanuit 

Griekenland teruggestuurd zouden worden naar Turkije.3 
Het aantal vluchtelingen dat Europa bereikte nam daarna 
af van 337.000 in 2016 naar 123.000 in 2019.4 Het aantal 
vluchtelingen dat in Griekenland aankwam, nam echter 
tussen 2017 en 2019 weer toe, van 36.310 naar 74.613.5,6

In de periode maart tot mei 2016, vlak na de overeen-
komst met Turkije, onderzochten we de medische zorg in 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, het eiland waar de 
meeste vluchtelingen aankomen.7 Infectieziekten, psy-
chische ziekten en tandheelkundige problemen kwamen 
veel voor en we concludeerden dat de medische zorg in 
Moria niet toereikend was. We adviseerden om het kamp 
aan te passen voor langetermijnverblijf, overbevolking te 

TWEE NON-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES (NGO’S) OP LESBOS

Stichting Bootvluchteling 
levert sinds 2016 acute 
medische zorg in vluchte-
lingenkamp Moria met een 
internationaal team van 
vrijwilligers die een ach-
tergrond hebben als arts 
(met name huisarts) of 
verpleegkundige. Het werk 
heeft enige overeenkom-
sten met dat op een huis-

artsenpost: het team is actief tussen 16:00 en 23:00 
uur en verwijst waar nodig door naar andere ngo’s of 
naar de spoedeisende hulp van het lokale ziekenhuis. 
Stichting Bootvluchteling heeft ook een psychoso-
ciale missie in Moria. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via https://bootvluchteling.nl.

De Britse ngo Kitrinos 
Healthcare is sinds 2018 
verantwoordelijk voor de 
chronische medische zorg 
in vluchtelingenkamp Mo-
ria. Hun vrijwilligersteam 
van medici uit Griekenland 
en andere landen is actief 
van 08:00 tot 16:00 uur. 
Kitrinos Healthcare zoekt 
samenwerking met de lo-

kale Griekse gezondheidszorg en doet ook niet-medi-
sche projecten zoals Tapping Technique tegen stress. 
Daardoor is dit team overdag minder beschikbaar 
voor acute zorgproblemen. Zie ook www.kitrinos-
healthcare.org
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bestrijden en vaccinatieprogramma’s, psychosociale hulp en 
tandheelkundige zorg aan te bieden. Sindsdien hebben ver-
schillende auteurs hun zorgen geuit over de medische vluch-
telingenzorg in Griekenland, maar naar de medische zorg in 
Moria is geen verder onderzoek gedaan.8,9 Daarom voerden 
we in 2019 een vervolgonderzoek uit om de huidige medische 
problemen in Moria in kaart te brengen en te zien of de medi-
sche zorg aldaar toereikend is. Zulk onderzoek is relevant voor 
beleidsmakers en ngo’s in Moria, maar ook voor Nederlandse 
huisartsen die in toenemende mate met de medische zorg 
voor vluchtelingen worden geconfronteerd.10,11 Het onderzoek 
werd uitgevoerd met steun van Stichting Bootvluchteling 
[kader].

METHODE
Ons onderzoek is een dynamisch cohortonderzoek, even-
als het onderzoek uit 2016.7 Wij onderzochten de populatie 
vluchtelingen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos van 
1 februari tot 15 november 2019. In dit onderzoekscohort 
arriveerden of vertrokken vluchtelingen wekelijks en was de 
populatie in november groter dan in februari.12 We hebben 
routinematig verzamelde anonieme patiëntgegevens samenge-
vat en gerapporteerd; het onderzoek was niet WMO-plichtig.
Gedurende de onderzoeksperiode verleenden twee organi-
saties in Moria medische zorg: Stichting Bootvluchteling en 
Kitrinos Healthcare [kader]. Voor aanvullende diagnostiek 
of behandeling konden patiënten verwezen worden naar 
bestaande medische faciliteiten, zoals het lokale ziekenhuis. In 
dit onderzoek zijn alleen de data van Stichting Bootvluchteling 
gebruikt; we analyseerden alle gedurende de onderzoeksperio-
de gedocumenteerde consulten.
De UNHCR verzamelde van elke vluchteling bij aankomst in 
Moria demografische data (leeftijd, geslacht, nationaliteit) en 
gaf deze als papieren document aan de betrokkene mee. De 
behandelend arts nam deze gegevens over in het dossier van 
de patiënt en vulde deze aan met de medische gegevens uit 
het consult. De arts hoefde daarbij niet de ICPC-codering te 

volgen. Bij de digitalisering van de papieren dossiers in het 
kader van dit onderzoek zijn leeftijd, geslacht, nationaliteit, 
diagnose (één per consult), tractus en eventuele verwijzing ge-
protocolleerd vastgelegd, opnieuw zonder ICPC-codering na 
te streven. Uniform taalgebruik en ziekteclassificatie werden 
bevorderd door een lijst met vaak voorkomende diagnoses te 
gebruiken. Ontbrekende gegevens werden niet aangevuld.
Omdat niet was geregistreerd of een consult een nieuwe dan 
wel een bestaande zorgvraag betrof, berekenden we treatment 
rates (TR): het aantal diagnoses of klachten per persoonsjaar 
(voor iedere kalendermaand in de onderzoeksperiode het aan-
tal dagen maal het aantal bewoners op de peildatum, waarna 
de som gedeeld wordt door 365). Omdat niet alle patiënten 
werden behandeld door artsen van Stichting Bootvluchteling 
(maar ook door artsen van Kitrinos) zijn de gerapporteerde 
TR’s waarschijnlijk meestal onderschattingen.

RESULTATEN
Populatie
Op 31 januari 2019 verbleven er 4871 vluchtelingen in Moria, 
op 1 november waren dat er 14.520 [tabel 1].12 Voor de totale 
onderzoeksperiode komt dit neer op 2.045.895 persoonsdagen 
en 5601 persoonsjaren. Verreweg de meeste patiënten op het 
spreekuur van Stichting Bootvluchteling waren van Afghaanse 
afkomst (74%), gevolgd door Congolezen (5%) en Syriërs (5%) 
[online bijlage tabel 4]. De mediane leeftijd was 21 jaar (IQR 
13-30). De [figuur] toont de leeftijdsopbouw; 59% was man, 

WAT IS BEKEND?
	■ Blijkens een onderzoek in 2016 waren de meest voorko-

mende acute medische problemen in vluchtelingenkamp 
Moria infecties, psychische problemen en gebitsproble-
men.

	■ De onderzoekers adviseerden deze problemen te 
bestrijden door te waken voor overbevolking en door 
vaccinatie programma’s, psychosociale hulp en tand-
heelkundige zorg aan te bieden.

	■ Chronische aandoeningen bij vluchtelingen blijven 
groten deels buiten beeld.

WAT IS NIEUW?
	■ Door zich bewust te zijn van de specifieke acute medi-

sche en psychosociale problematiek van vluchtelingen 
in hun praktijk kunnen Nederlandse huisartsen hun zorg 
aan deze doelgroep optimaliseren.

	■ Infecties bij vluchtelingen in Moria zijn veelvoorkomend, 
met name bovensteluchtweginfecties, gastro-enteritis 
en scabiës.

	■ De incidentie van psychische klachten in Moria is in 2019 
sterk gestegen.

	■ De urgentie van beleidsmaatregelen inzake overbevol-
king, leefomstandigheden, psychosociale hulpverlening, 
screening en vaccinatie is toegenomen.

Tabel 1

Aantal bewoners van vluchtelingenkamp Moria in 201912

Maand Peildatum n

Januari 03-01-19  5.007
Februari 31-01-19  4.871
Maart 04-03-19  5.274
April 10-04-19  4.776
Mei 05-05-19  4.848
Juni 31-05-19  4.520
Juli 30-06-19  5.627
Augustus 01-08-19  7.213
September 01-09-19 10.383
Oktober 30-09-19 12.565
November 01-11-19 14.520
December 02-12-19 16.785
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39% was vrouw en van 2% werd het geslacht niet geregis-
treerd.

Zorgvraag
Tussen 1 februari 2019 en 15 november 2019 documenteerde 
Stichting Bootvluchteling 21.328 medische consulten, waarvan 
188 (1%) met personen > 65 jaar, 7177 (34%) met personen 
< 18 jaar en 605 (3%) met kinderen < 1 jaar. [Online tabel 
2] toont het aantal consulten per tractus (voor een uitgebreid 
overzicht zie [online bijlage tabel 5]). De meeste klachten wa-
ren kno-klachten (23,6%), gastro-intestinale klachten (12,2%), 
dermatologische aandoeningen (11,8%) en psychiatrische 
klachten (11,1%). Hartklachten kwamen het minst voor 
(0,4%). De vluchtelingen in Moria consulteerden gemiddeld 
3,8 keer per persoonsjaar een arts.

Veelvoorkomende gezondheidsproblemen
[Tabel 3] toont de 25 meest voorkomende klachten. Het 
vaakst gediagnosticeerd werden bovensteluchtweginfecties 
(11,6%), pijnklachten van het bewegingsapparaat (4,8%), 
gastro-enteritis (3,8%) en scabiës (2,5%). Influenza (1,8%), 
verkoudheid (2,1%), tonsillitis (1,5%), faryngitis (2,0%), 
rinitis/sinusitis (1,1%) en hoesten (1,4%) vormden samen met 
bovensteluchtweginfecties de grootste zorgvraag, met in totaal 
4588 consulten en een TR per honderd persoonsjaren (TR100) 
van 81,9 (95%-BI 80,9 tot 82,9). Andere veelvoorkomende 
infectiegerelateerde klachten waren otitis (2,0%), urinewegin-
fectie (1,4%), longontsteking (1,1%) en cellulitis (1,0%).
Ook psychiatrische diagnoses zoals PTSS, stress, paniekaan-
vallen en depressies kwamen veelvuldig voor, met in totaal 
1350 consulten (TR100 24,1; 95%-BI 23,0 tot 25,2). Een suïcide-
poging werd 25 keer geregistreerd (TR100 0,4; 95%-BI 0,3 tot 
0,6). 
Veel patiënten presenteerden zich met pijn van spieren of 
gewrichten: respectievelijk 1022 consulten (4,8%; TR 18,0; 
95%-BI 17,3 tot 19,3) zonder en 896 consulten (4,2%; TR 16,0; 
95%-BI 15,1 tot 17,0) met specifiek geregistreerde locatie zoals 
rugpijn (1,9%) en kniepijn (0,6%). Tandheelkundige diagnoses 
werden 372 keer gesteld (1,7%; TR 6,6; 95%-BI 6,0 tot 7,3).

BESCHOUWING
Zorgvraag
De vluchtelingen in Moria consulteerden gemiddeld 3,8 keer 
per persoonsjaar een arts. Die zorgvraag is vergelijkbaar met 
2016, toen we een gemiddelde vonden van 3,6 consulten 
per persoonsjaar. In 2019 was de populatie in Moria echter 
fors groter, terwijl de capaciteit van de medische teams niet 
gegroeid was. Daarnaast leverde Stichting Bootvluchte-
ling in 2016 nog nachtzorg. In tegenstelling tot 2016 moest 
Stichting Bootvluchteling daarom ’s avonds soms patiënten 
weigeren. De feitelijke zorgvraag is dus waarschijnlijk groter. 
Wereldwijd wonen er 6,6 miljoen vluchtelingen in honder-
den vluchtelingenkampen, maar er is weinig vergelijkbaar 
onderzoek gedaan.13 Blijkens cijfers van de UNCHR hadden 
de vluchtelingenkampen Zaatri en Azraq in Jordanië TR’s 

van respectievelijk 6,1 en 8,2 in 2019. De cijfers zijn echter 
moeilijk te vergelijken, want die kampen zijn ingericht op 
een langetermijnverblijf en hebben betere medische voorzie-
ningen dan Moria.14,15 In 2018 was de TR voor Nederlandse 
huisartsenpraktijken 4,5 en voor huisartsenposten 0,26.16 De 
acute zorgvraag in Moria lijkt dus evident hoger dan op een 
Nederlandse huisartsenpost.

Infecties
Het aantal bovensteluchtweginfecties in vluchtelingenkampen 
wereldwijd is opvallend hoog.8,14,15 Onze onderzoeken beves-
tigen dat beeld: wij vonden voor luchtwegaandoeningen in 
2019 een TR100 van 81,9 versus 83,7 in 2016. Verder vonden we 
tussen 2016 en 2019 een sterke stijging van gastro-enteritis en 
scabiës, met respectievelijk een TR100 van 14,4 versus 7,6 en 9,4 
versus 1,0. Een verklaring is wellicht de extreem toegenomen 
overbevolking sinds 2016. De bewoners verblijven in overvolle 
isoboxen in het kamp of in tenten in de omringende olijf-
gaarden met te weinig toiletten en doucheruimtes, waardoor 
infectieziekten floreren en antibioticaresistentie toeneemt.10,17 
Hoewel bekend is dat vluchtelingen relatief vaak drager zijn 
van asymptomatische parasitaire of virale infecties (zoals 
schistosomiasis of hepatitis B en C), wordt hierop in Moria niet 
gescreend.10,18 Ook het WHO-advies om vluchtelingen in het 
aankomstland direct te vaccineren als zij daar langer dan een 
week zullen verblijven, wordt in Moria niet opgevolgd.10,18,19 
In Moria zijn infectieziekten te bestrijden door overbevolking 
tegen te gaan, leefomstandigheden te verbeteren, te screenen 
op infectieziekten en te zorgen voor gestructureerde vaccina-
tieprogramma’s. In Nederland krijgen vluchtelingen tuber-
culosescreening en vaccinatieprogramma’s aangeboden en is 
het voor huisartsen van belang te weten dat infectieziekten 
veelvuldig voorkomen bij vluchtelingen.20

Psychische problematiek
Psychische problematiek is tussen 2016 en 2019 sterk geste-
gen. De TR100 voor PTSS steeg van 1,4 naar 9,0, die voor angst- 
en paniekklachten van 2,8 naar 4,5 en die voor automutilatie 

Figuur 

Leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie op het spreekuur van 
Stichting Bootvluchteling
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en suïcidepoging van 1,4 naar 1,6. De extreem lange asiel-
procedures en onzekerheid over de toekomst spelen daarin 
een grote rol.21,22 Internationaal vastgelegde mensenrechten, 
waaronder het recht op gelijkwaardige gezondheidszorg, 
worden in Moria niet altijd nageleefd.8,10,23 Sinds de overeen-
komst tussen de EU en Turkije is de psychische problematiek 
onder vluchtelingen in Griekenland toegenomen, evenals 
geweld en drugsgebruik.9,18 De psychische hulpverlening die 
in Moria door enkele ngo’s geboden wordt, is sinds 2016 wel 
iets uitgebreid. Maar deze schiet nog ernstig tekort, met een 
capaciteit voor individuele consulten van twee psychiaters en 
enkele psychologen op duizenden vluchtelingen. Om het psy-
chische welzijn van de vluchtelingen in Moria te verbeteren, is 

naast psychische hulpverlening vooral ook aandacht voor hun 
politieke situatie nodig.

Tandheelkunde 
De incidentie van gebitsproblemen is duidelijk gedaald, met 
een TR100 van 6,6 in 2019 versus 18,0 in 2016. In 2016 was er 
tijdens de onderzoeksperiode geen tandheelkundige zorg in 
Moria, in 2019 werd die wel aangeboden.

Sterke punten en beperkingen
Een beperking van ons onderzoek zijn de 1084 ontbrekende 
diagnoses, 5,1% van het totaal. We vermoeden dat de ver-
klaring schuilt in de moeilijke werkomstandigheden en dat 
de aard van deze diagnoses geen verband houdt met het niet 
documenteren ervan, waardoor ze de onderlinge verhouding 
van diagnoses niet zullen beïnvloeden. 
Een tweede beperking is dat de registratie niet gebeurde 
volgens de ICPC-codering, wat de analyse en vergelijkingen 
met eerder onderzoek bemoeilijkt. Om niet te ver af te wijken 
van de originele klachten hebben we de klachten en diagnoses 
bewust niet omgezet naar ICPC-codes, al hadden we som-
mige klacht- of syndroomdiagnoses misschien wel onder een 
ICPC-code kunnen onderbrengen (zoals ‘bovensteluchtweg-
infectie’ en ‘verkoudheid’). 
Een derde beperking is dat de artsen van Stichting Boot-
vluchteling beperkte diagnostische middelen ter beschikking 
stonden. Dit kan soms hebben geleid tot misclassificatie. 
Een laatste beperking is dat chronische aandoeningen onder-
belicht zijn gebleven omdat deze door een andere ngo werden 
verzorgd. Slechts 0,7% van de consulten had betrekking op 
hypertensie en 0,3% op diabetes mellitus, in de Nederland-
se huisartsenpraktijk is dat respectievelijk 2,8% en 1,8% 
[ tabel 3].16 Dat verwijzingen naar tweedelijnszorg nauwelijks 
plaatsvinden, medicatie slecht beschikbaar is en de Griekse 

Gezondheidsproblemen n* %† TR100‡

Moria

1 Bovensteluchtweginfectie 2.465 11,6% 44,0

2 Pijn van spieren en gewrichten 1.022 4,8% 18,2

3 Gastro-enteritis 810 3,8% 14,5

4 Scabiës 532 2,5% 9,5

5 Wond 531 2,5% 9,5

6 Hoofdpijn 514 2,4% 9,2

7 Posttraumatische stressstoornis 503 2,4% 9,0

8 Verkoudheid 439 2,1% 7,8

9 Otitis media acuta/otitis externa 431 2,0% 7,7

10 Faryngitis 426 2,0% 7,6

11 Gastritis 401 1,9% 7,2

12 Rugpijn 399 1,9% 7,1

13 Koorts 388 1,8% 6,9

14 Influenza 384 1,8% 6,9

15 Allergie/huiduitslag 369 1,7% 6,6

16 Stress 360 1,7% 6,4

17 Pijn gebit 348 1,6% 6,2

18 Tonsillitis 326 1,5% 5,8

19 Hoesten 308 1,4% 5,5

20 Urineweginfectie 308 1,4% 5,5

21 Obstipatie 297 1,4% 5,3

22 Psychiatrische nood 259 1,2% 4,6

23 Paniekaanval 250 1,2% 4,5

24 Buikpijn 249 1,2% 4,4

25 Pneumonie 240 1,1% 4,3

*  Moria: aantal geregistreerde consulten door Stichting Bootvluchteling in 2019. Ne-
derland: aantal geregistreerde consulten per 1000 ingeschreven patiënten per jaar 
(bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn 2018).

† Percentage van het totaal aantal consulten. 
‡ Aantal consulten per honderd persoonsjaren

Gezondheidsproblemen n* %† TR100‡

Nederlandse huisartsenpraktijk

1 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 157 2,8%

2 Cystitis/urineweginfectie 147 2,6%

3 Diabetes mellitus 103 1,8%

4 Hoesten 97 1,7%

5 Acute infectie bovenste luchtwegen 91 1,6%

6 Moeheid/zwakte 90 1,6%

7 Overmatig cerumen 71 1,3%

8 Depressie 70 1,3%

9 Wratten 64 1,1%

10 Astma 56 1,0%

Tabel 3

Meest voorkomende gezondheidsproblemen in Moria en in de Nederlandse huisartsenpraktijk
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gezondheidszorg mede door de recente economische crisis 
al nauwelijks kan voldoen aan de zorgvraag van de lokale 
bevolking, wettigt de veronderstelling dat chronische zorg in 
vluchtelingenkamp Moria niet gewaarborgd is.9,18 Onderzoek 
is nodig om inzicht te geven in wat er nodig is om deze chro-
nische zorg te optimaliseren.

CONCLUSIE
De zorgvraag in vluchtelingenkamp Moria is sinds 2016 
onveranderd hoog gebleven. De prevalentie van infecties is 
nog steeds hoog en die van psychische problemen is sterk 
gestegen. De medische zorg is ontoereikend. Ons advies aan 
beleidsmakers is de overbevolking in het kamp te bestrijden, 
de slechte leefomstandigheden te verbeteren en te zorgen voor 
adequate psychosociale hulpverlening, medische screening 
en vaccinatieprogramma’s. Huisartsen in Nederland kunnen 
de zorg aan vluchtelingen in hun praktijk optimaliseren door 
rekening te houden met de hoge prevalentie van de genoemde 
problemen. ■

LITERATUUR
1. Global trends: forced displacement 2018. Geneva: UNHCR, 

2019.
2. Global appeal: 2019 update. Geneva: UNHCR, 2019.
3. Verklaring EU-Turkije, 18 maart 2016 Persmededeling 144/16. 

Brussel: Europese Raad, 2016. www.consilium.europa.eu/nl, 
geraadpleegd april 2020.

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

De prevalentie van infecties in vluchtelingenkamp Moria is onveranderd hoog.  Foto: Hollandse Hoogte

Kooistra J, Vrielink F, Nemeth B. Medische zorg in vluchtelingen-
kamp Moria op Lesbos. Huisarts Wet 2020;63(7):6-10. DOI:10.1007/
s12445-020-0761-z.
Stichting Bootvluchteling, Utrecht: J. Kooistra, huisarts, screener 
medisch team Stichting Bootvluchteling: huisartskooistra@gmail.
com; F. Vrielink, huisarts. Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling 
orthopedie: B. Nemeth, aios orthopedie, onderzoeker klinische epide-
miologie. Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Wanneer mensen in contact komen met hydroïdpoliepen en 
kwallen kunnen ze lokale toxische huidreacties krijgen, zo-
als roodheid, papels, vesikels, urticaria en oedeem. Ook sys-
temische symptomen zijn mogelijk, zoals algehele malaise, 
misselijkheid en soms zelfs anafylactische shock. Bijzonder 
is dat een in regressie gegaan huidbeeld weken tot maanden 
na het eerste contact soms plots weer kan  opvlammen, zelfs 
tot buiten het aanrakingsgebied. Hoewel u patiënten met 
dit soort problemen niet dagelijks zult zien, neemt de kans 
daarop wel toe doordat mensen vaker verre reizen maken 
en watersporten beoefenen.

HUIDREACTIES NA AANRAKING MET NETELDIEREN
Hydroïdpoliep dermatitis en kwallensteken zijn voorbeelden 
van een toxische reactie als gevolg van contact met het gif van 
een organisme uit de stam der neteldieren (cnidaria). Op de 
tentakels van deze dieren, bij de uitmonding van hun lichaam, 
zitten meerdere netelcellen (nematocysten). Dit zijn vacuolen 
waaruit giftige harpoentjes geschoten kunnen worden, die een 
prooi kunnen verlammen. Bij mechanisch contact met men-
sen leiden ze tot een cytotoxische of allergische reactie.1 
Er kunnen verschillende huidafwijkingen optreden, afhanke-
lijk van de uitgescheiden toxine (bijvoorbeeld catecholamine, 
enzymen, proteïnes en histamine): urticaria, erytheem, papels, 
vesikels, bullae, hemorragieën en oedeem.1-3 De aanra-
king veroorzaakt meestal direct een brandende, tintelende, 
pijnlijke en soms stekende sensatie, vergelijkbaar met die na 
contact met een brandnetel. Deze reactie kan gepaard gaan 
met lymf adenopathie en systemische klachten, zoals koorts, 
malaise, misselijkheid [casus 1] en incidenteel een anafylac-
tische shock. De ernst van de reactie is afhankelijk van het 
type  neteldier, de omvang van het contactoppervlak, de duur 
van het contact en de direct getroffen maatregelen. Mogelijke 
lokale langetermijneffecten zijn postinflammatoire hyperpig-
mentatie, verlittekening, lipoatrofie en zelfs gangreen.1 

BEHANDELING
Verschillende artikelen en websites bieden behandeladviezen, 
die vooral voor de acute fase sterk van elkaar kunnen afwij-
ken en elkaar soms zelfs compleet tegenspreken.4 Dat komt 

doordat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is en doordat 
verschillende neteldieren uiteenlopende reacties kunnen uit-
lokken, die verschillend op therapieën kunnen reageren.5,6 
Als huisarts zult u niet vaak betrokken zijn bij de directe 
behandeling na een contact en al helemaal niet als het om 
een tropisch neteldier gaat. Toch is het zinvol wanneer u hier 
enige kennis over hebt. De behandeling richt zich eerst op het 
verwijderen van de nematocysten. Dit kunt u heel voorzichtig 
met een pincet of de hand doen, waarbij u secundaire steken 
moet voorkomen.1,6 Het is echter veiliger om met water te 
spoelen. In enkele grotere reviewartikelen wordt geadviseerd 
om daarvoor zout (zee)water te gebruiken.1,5 Zoet water zou 
vermeden moeten worden omdat dit de nematocysten juist 
tot gifafscheiding activeert. De osmotische gradiënt zou een 
rol spelen bij het activeren van de nematocysten.1 Het door 
huisartsen veelgebruikte boek Kleine kwalen in de huisart-
senpraktijk ontraadt echter het gebruik van zout water.7 De 
onderbouwing voor dit advies is ons niet bekend.
Vanwege het gebrek aan evidencebased therapieën zijn in 
2017 ex vivo- en in vitro-onderzoeken uitgevoerd naar de 
behandeling na contact met de haarkwal (Cyanea capillata).6 
Dit is het meest voorkomende neteldiercontact in de Europe-
se wateren. De onderzoekers concluderen dat de gifactivatie 
na spoelen met zeewater juist toeneemt en adviseren om 
niet af te spoelen. Azijnzuurapplicatie zou het effectiefst zijn. 
Eerder onderzoek toonde al aan dat het gif van vele tropische 
neteldieren alkalisch is en dat ook hierbij de applicatie van 
een neutraliserend zuur in de acute fase tot een snelle pijn- en 
oedeemafname kan leiden.1 Indien beschikbaar kan ook het 
aanbrengen van een warmtekompres (hot pack) van 45 graden, 
gedurende 40 minuten, de ernstigste activatie dempen.6 Kou-
dekompressen lijken niet zinvol.6 Een andere vaak genoemde 
mogelijke behandeling met zuiveringszout (baking soda) is 
niet nader onderzocht.5,6 Het bij veel mensen hardnekkige 
idee van besproeiing met (zure) urine is niet wetenschappelijk 
onderbouwd en toepassing zou zelfs tot secundaire infecties 
kunnen leiden.5

Meestal zullen patiënten pas in een latere fase bij hun huisarts 
aankloppen. De huidafwijkingen kunnen dan erg jeuken, 
waarvoor potente steroïden en mentholgel uitkomst kunnen 
bieden.1 De systemische verschijnselen worden afhankelijk 
van de aard ondersteunend behandeld met onder andere 
antihistaminica en orale steroïden.1 Wanneer de patiënt steeds 
meer oncontroleerbare systemische verschijnselen krijgt, zoals 
kortademigheid, of als er twijfels zijn over de oorzaak van de 
systemische klachten, is het aan te bevelen de patiënt door 

Aquatische dermatologie
Ruud Horlings, Mieke van Keimpema

Dit is een bewerkte versie van Horlings RK, Van Keimpema M. Gaastra 
M. Een netelige situatie in de tropen. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 
2018;5:16-8. Publicatie gebeurt met toestemming.
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CASUS 2
Een 35-jarige huisarts loopt in Indonesië vanaf het 
strand de zee in. Plotseling voelt ze een brandende 
en tintelende sensatie van haar linkervoet nadat 
deze met een kwal in contact is gekomen. Op de 
voet en het onderbeen links is een gebied met 
urticaria en oedeem te zien. Azijnzuur vermindert 
de branderigheid. Thuisgekomen smeert ze de 
plek in met triamcinolon 0,1% crème. De dagen 
daarna nemen de huidklachten geleidelijk af, om 
na ongeveer tien dagen plotseling weer in alle 
hevigheid los te barsten. Deze keer ziet ze scherp 
begrensde, deels lineair gerangschikte samen-
vloeiende rode papels, vesikels en enkele bullae 
[figuur 3]. Deze huidklachten geven vooral jeuk. 
Nadat ze triamcinolon 0,1% zalf heeft aange-
bracht, verdwijnen de huidafwijkingen groten-
deels. Ongeveer anderhalve maand na het eerste 
contact zijn ze er plotseling weer, nu ook buiten 
de contactgebieden, bijvoorbeeld op de knieën, 
bovenbenen en billen [figuur 4]. Een bevriende 
dermatoloog legt uit dat het waarschijnlijk om 
een type IV-overgevoeligheidsreactie gaat. Ook nu 
biedt een topicaal steroïd binnen een paar dagen 
soelaas en blijven de klachten daarna in remissie, 
zonder permanente restverschijnselen.

Figuur 3

Casus 2, dag 12: rode, deels lineair gegroepeer-
de papels, vesikels en een enkele bulla op de 
rechtervoet

Figuur 4

Casus 2, dag 45: terugkerende huidreactie, met 
rode papels buiten het contactgebied, hier in de 
knieholte 

CASUS 1
Een 52-jarige vrouw schuurt bij het zwemmen 
op Aruba langs een lijn in zee. Dat veroorzaakt 
aan haar linkerflank een branderige sensatie. Er 
ontstaan vrijwel direct blaasjes op een lichtrode 
ondergrond, die ze insmeert met aloë vera. In de 
vier dagen daarna gaat ze zich steeds slechter 
voelen, met temperatuursverhogingen en misse-
lijkheid zonder braken. Zeven dagen na het eerste 
contact meldt ze zich bij de spoedopvang van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen. Op haar 
linkerzij heeft ze, in een lineaire distributie, vele 
rode, gegroepeerde blaasjes [figuur 1]. Ze heeft 
een bloeddruk van 175/110, een pols van 90/min, 
een zuurstofsaturatie van 98% en een CRP van 
63. Vanwege de algehele malaise en verhoogde 
CRP vermoedt de arts aanvankelijk dat de patiënte 
een onderliggende virale infectie heeft (dengue, 
zika). Bloedonderzoek hiernaar is negatief. De 
arts denkt nu aan een toxische huidreactie op 
hydroïdpoliepen met systemische symptomen. 
Twaalf dagen na de start van een clobetasolzalf-
behandeling en 25 dagen na het eerste contact 
zijn de huidafwijkingen grotendeels in remissie, 
en resteren slechts licht erytheem en postinflam-
matoire hyperpigmentatie [figuur 2]. De algehele 
malaiseklachten zijn volledig verdwenen.

Figuur 1

Casus 1, dag 10: gegroepeerde rode vesikels op 
de linkerflank

Figuur 2

Casus 1, dag 25: rode en deels (postinflamma-
toir) gehyperpigmenteerde maculae 
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te sturen naar het ziekenhuis. Anafylactische reacties zijn 
zeldzaam bij contact met neteldieren uit Nederlandse wateren, 
maar kunnen voorkomen bij enkele tropische soorten. Beken-
de voorbeelden hiervan zijn aanraking met het Portugese oor-
logschip, dat onder andere in de Curaçaose wateren voorkomt, 
en het Irukandji-syndroom (door kubuskwallen, voornamelijk 
de kleine Irukandji-kwal), vooral aan de Australische kust.1

Er zijn gevallen bekend waarbij het huidbeeld tot maanden na 
het contact met het neteldier opvlamt. Waarschijnlijk is dan 
na de directe toxische reactie een vertraagde B- en T-celge-
medieerde immuunreactie ontstaan, mogelijk als gevolg van 
resterende gifdeeltjes die als antigeendepot functioneren.8-10 
Uiteindelijk zullen deze reacties, net als bij de patiënt uit casus 
2, na enkele weken tot maanden afzwakken en verdwijnen. 
Een medium-sterk topicaal steroïd, zoals triamcinolon 0,1% 
of mometason 0,1%, gedurende enkele dagen tot twee weken 
een- tot tweemaal daags, zal de ernstigste symptomen in de 
meeste gevallen onderdrukken en de vertraagde reactie ver-
sneld laten afnemen. ■
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Over reizen en migratie Uw diagnose

Een gezonde 32-jarige man heeft rode, verheven, kronkelige 
en fors jeukende huidafwijkingen aan beide voeten sinds zijn 
vakantie op Zanzibar. Hij heeft daar samen met een vriend 
een beachvolleybalwedstrijd gespeeld op het strand bij het 
hotel, waar opvallend veel katten rondliepen. Bij vertrek naar 
huis hadden ze beiden last van dezelfde uitslag op de voeten. 
De man was niet ziek en had geen koorts, buikpijn of diarree. 
Wat is uw diagnose?

1. Granuloma annulare 
2. Creeping eruption (larva cutanea migrans)
3. Scabiës 
4. Tinea pedis

➤   Het antwoord leest u op pagina 30 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Pittige jeuk na bezoek 
Zanzibar’).
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 Bijzondere aandoening gezien?

denk dan aan onze H&W-rubriek uw diagnose.
maak een goede en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere 
aandoening (minimaal 300 dpi of 1 mb), met een duidelijke 
diagnose en toelichting op de diagnose. mail uw bijdrage naar 
redactie@nhg.org onder vermelding van ‘uw diagnose’.

Pittige jeuk na bezoek Zanzibar
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Met het toegenomen aantal vluchtelingen in Nederland is 
de kans groter dat huisartsen te maken krijgen met specifie-
ke vluchtelingenproblematiek. Psychische problemen uiten 
zich bij hen vaker in allerlei afzonderlijke klachten en zijn 
niet gemakkelijk onder een afgebakende diagnose te scha-
ren. Dan is het beter om de behandeling op de afzonderlijke 
symptomen te richten en in te gaan op achterliggende, exis-
tentiële problemen. Een op kracht gerichte psychosociale 
benadering verdient de voorkeur boven een klachtgerichte 
medische aanpak.

Sinds de massale instroom van bijna 60.000 asielzoekers 
in 2015 ligt het jaarlijkse gemiddelde aantal instromende 
vluchtelingen in Nederland iets boven de 30.000. De belang-
rijkste herkomstlanden zijn Syrië, Iran en Eritrea.1 Eind 2018 

Vluchtelingen met psychische 
klachten
Pim Scholte

Bij vluchtelingen met psychische klachten gaat het vooral om diagnostiek en begeleiding. Foto: iStock

CASUS
Een 43-jarige man uit het Midden-Oosten is drie jaar geleden samen 
met zijn vrouw als politiek vluchteling in Nederland aangekomen. 
Sindsdien hebben ze in primitieve wooneenheden in verschillende 
asielzoekerscentra (AZC’s) gewoond. Het paar heeft tot nu toe vergeefs 
verschillende verblijfsprocedures gevoerd. De man meldt zich bij zijn 
huisarts met somberheid, wanhoop en overprikkelbaarheid. Hij spreekt 
goed Engels, maar de diagnostiek wordt bemoeilijkt door zijn wijd-
lopige, geagiteerde monologen. De huidige symptomen voldoen niet 
volledig aan de criteria van een posttraumatische stressstoornis of een 
depressie. Mogelijk is er bij hem sprake van een nooit gediagnosticeer-
de bipolaire stoornis. Wanneer de huisarts hem bij het derde consult 
vraagt naar zijn vroegere leven, lopen tijdens het antwoord de tranen 
over zijn wangen. De patiënt was in zijn thuisland een gerespecteerd 
bestuurder en intellectueel, zijn vrouw was er tandarts en het paar 
leefde in welstand. In het AZC hebben ze nauwelijks mogelijkheden tot 
zinvolle tijdsbesteding, al helemaal niet op hun niveau. “Dit is de eerste 
keer in al die jaren dat iemand hiernaar vraagt.”
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verbleven er in ons land ruim 100.000 vluchtelingen, terwijl 
meer dan 12.000 asielaanvragen nog in behandeling waren.2 
Huisartsen zullen dus al snel een of meer vluchtelingen in hun 
praktijkbestand hebben. Er is alle reden om bij deze patiënten 
rekening te houden met mogelijke psychische problemen, 
alleen zullen ze hiervoor niet snel de hulp van de huisarts in-
schakelen. Bovendien zijn de klachten lang niet altijd makke-
lijk te interpreteren. Taalproblemen, cultuurgebonden opvat-
tingen en uitingen, en onwetendheid over de mogelijke rol van 
de huisarts zijn veelvoorkomende belemmeringen tijdens het 
contact. Daarbij komt dat huisartsen vaak geen duidelijk beeld 
hebben van de achtergrond van deze patiënten. Dit artikel 
gaat in op de mogelijkheden die huisartsen hebben om deze 
moeilijkheden te overkomen, hoe ze zicht kunnen krijgen op 
veelvoorkomende problematiek en psychische klachten, en 
welke rol ze kunnen spelen bij de behandeling ervan. 

EXISTENTIËLE PROBLEMATIEK
Vluchtelingen hebben verliezen geleden, of ze nu traumati-
sche gebeurtenissen hebben meegemaakt of niet. Ze hebben 
bijna alles achtergelaten wat vertrouwd en betekenisvol was: 
huis en haard, geliefden, het gebruikelijke klimaat en voed-
sel, hun taal, hun cultuurgebied met de daarbij behorende 
vanzelfsprekendheden en gewoonten.3 En vooral: de rollen 
die zij in het sociale leven speelden, waaraan zij zelfrespect 
ontleenden en waarvoor ze waardering van anderen kregen. 
Van al deze zaken, die bijdragen aan het identiteitsgevoel en 
het zelfbeeld, is de vluchteling verstoken. Intussen mist het 
bestaan betekenis, en ontbeert het individu erkenning en her-
kenning. Eenzaamheid en vervreemding kunnen het gevolg 
zijn, wat voor alle vluchtelingen wel in enige mate geldt.4 In 
hun omgeving weet bijna niemand over hun leven in het land 
van herkomst: hoe woonden ze, hoe zag de dag eruit, wat gaf 
trots, plezier, enzovoort? Iemand die de gelegenheid krijgt 
over zulke dingen te vertellen onthult zijn of haar feitelijke 
kernwaarden, voelt zich gezien en erkend. Het zijn wezenlijke 
stappen in de opbouw van een intermenselijke relatie, en dat 
geldt natuurlijk evenzeer voor de relatie tussen vluchteling en 
(huis)arts.

BENADERING
Tijdens het consult is het dan ook een gouden zet om expli-
ciet interesse te tonen voor de identiteit van de patiënt en 
niet alleen voor diens klachten of problemen: “Vertel eens, 
ik weet verder zo weinig van u, hoe was het vroeger?” Door 
naar het vroegere leven te vragen kan de arts de vluchteling 
helpen weer voeling te krijgen met zijn of haar potentieel. Dat 
kan lastig zijn en vereist ook bepaalde gespreksvaardigheden. 
Vluchtelingen hebben dikwijls lang in een positie verkeerd 
waarin moeilijkheden en hulpbehoefte de boventoon voerden. 
Deze zijn hun zelfbeeld als het ware gaan inkleuren, en lijken 
als enige te kunnen worden gevoeld en geuit. Het kan helpen 
om uitleg te geven over de invloed van tegenslag en ellende op 
het zelfbeeld, en over het belang van herstel van het vroegere 
potentieel. Dat is voor hen op dat moment misschien nau-

welijks voelbaar, maar zeker nog aanwezig (denk aan intelli-
gentie, sociale vaardigheden en dergelijke).5,6 Zo’n uitgebreide 
kennismaking kost tijd en vraagt om een dubbel consult, 
maar deze investering betaalt zich later stellig uit. Zie ook het 
hoofdstuk over vluchtelingen in de NHG/Pharos-uitgave Zorg 
voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren en de 
gerelateerde factsheet.7,8

TAAL 
Het is essentieel dat de vluchteling voldoende taalvaardig is 
om zich genuanceerd uit te kunnen drukken. Vaak zal het 
Nederlands (of Engels) niet toereikend zijn en is een vertaler 
onontbeerlijk. De inzet van een professionele telefonische tolk 
is eenvoudig en vaak ad hoc te realiseren. Dit heeft omwille 
van de vrijheid van spreken en van de kwaliteit van de (letter-
lijke en ongekleurde) vertaling de voorkeur boven het inzetten 
van familie of bekenden. De digitale kennisbank van Pharos 
bevat nuttige filmpjes die psychologische onderwerpen in 
eenvoudige taal uitleggen.9-12

PSYCHOPATHOLOGIE
Hulpverleners denken bij vluchtelingen bijna reflexmatig aan 
trauma en verlies, en dat is niet voor niets: oorlogsgeweld en 
politieke repressie gaan gepaard met vaak huiveringwekkende 
wreedheden en gewelddadig verlies van naasten. Tijdens de 
vlucht zijn ervaringen met misbruik, bedreigingen of levens-
gevaar niet ongebruikelijk. Na aankomst in ons land kunnen 
minimale leefomstandigheden, gedwongen ledigheid en 
onzekerheid over de toekomst vervolgens het herstel belem-
meren. De geschatte prevalentie van vooral posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) en depressie is onder vluchtelingen dan 
ook flink verhoogd: respectievelijk 13-25% en 8-25% versus 
2,6-3,3% en 4,2-6,3% onder de algemene Nederlandse bevol-
king.13-16 
Traumagerelateerde psychopathologie manifesteert zich bij 
vluchtelingen echter zelden in zuivere PTSS- of depressie-
symptoomprofielen zoals gedefinieerd volgens de DSM-5.17 

DE KERN
	■ achter psychische klachten gaat bij vluchtelingen vaak 

existentiële nood schuil; diagnostiek en behandeling 
hebben baat bij een daarop gerichte gespreksvoering. 

	■ Psychopathologie manifesteert zich bij hen vaker als een 
spectrum van afzonderlijke klachten dan als een afgeba-
kende, diagnosticeerbare stoornis.

	■ als er geen duidelijke psychiatrische stoornis zoals een 
posttraumatische stressstoornis of depressie is vast te 
stellen, kan de huisarts aanwezige psychische klachten 
op symptoomniveau behandelen.

	■ Een krachtgerichte, psychosociale benadering geeft de 
huisarts meer middelen in handen dan een klachtgerich-
te, medische behandeling.
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Veel vaker is er sprake van een gevarieerd spectrum aan 
klachten, samengesteld vanuit de PTSS-, depressie-, angst-, 
somatisatie- en andere domeinen.18 De huisarts kan zich bij 
de diagnostiek dan ook beter richten op het vaststellen van 
afzonderlijke symptomen, dan streven naar een ‘echte’ diagno-
se. Het laatste vereist immers herkenning van een groep af te 
bakenen symptomen, en juist dat is problematisch. Vanuit de 
hoofdklacht kan men eventuele daarbij passende symptomen 
exploreren en, wanneer deze niet voldoen aan alle criteria 
voor een feitelijke (DSM-)diagnose, vaststellen welke klacht 
het meest last geeft. Deze kan dan het doelsymptoom worden 
van een eventueel in te zetten klachtgerichte behandeling (zie 
beneden).
Bij dit alles is het van belang om te beseffen dat vluchtelingen 
veelal kampen met actuele en dagelijkse stress, die voortkomt 
uit hun ongunstige sociale omstandigheden. Deze vormen 
vaak een belangrijker bron van psychische klachten dan de 
schokkende ervaringen in het verleden.19 Verwijzing naar 
maatschappelijk georiënteerde hulp ligt dan meer voor de 
hand dan medisch ingrijpen.

INDIRECTE PRESENTATIE
Het is niet alleen lastig om psychische problemen bij vluchte-
lingen te diagnosticeren omdat klachten vaak niet onder één 
noemer te vangen zijn. Wat ook een rol speelt is dat het voor 
veel migranten niet voor de hand ligt om voor psychische 
problemen hulp te zoeken bij een huisarts. Ze zullen eerder 
bijvoorbeeld een goede vriend in vertrouwen nemen of steun 
zoeken in hun geloof.20 Ook komt het voor dat ze van een arts 
een strikt biomedische oriëntatie en medicatievoorschriften 
verwachten, terwijl ze zelf andere (bijvoorbeeld bovennatuur-
lijke) ideeën hebben over de oorsprong van de klachten.21,22 
Een andere complicerende factor is dat het uiten van psychi-
sche problematiek in veel culturen van herkomst als zwakte 
wordt gezien, en tot stigmatisering en uitstoting kan leiden. 
Uit angst en schaamte hiervoor zoeken vluchtelingen niet snel 
hulp, en áls ze zich in ons land al tot een huisarts wenden, 
uiten ze zich dikwijls niet in psychologisch idioom maar via 
fysieke klachten. Bovendien bestaat er in veel culturen zowel 
in de beleving als in het taalgebruik geen lichaam-geestdua-
lisme, geen scheidslijn tussen lichaam en geest.23-25 Het kan 
voor de huisarts dan lastig zijn om vast te stellen of een patiënt 
een beschrijving van een fysieke gewaarwording symbolisch 
bedoelt of dat het om een feitelijke ervaring gaat.
Wanneer de patiënt fysieke klachten noemt, moet de huisarts 
natuurlijk de herkomst vaststellen en het ervaren lijden serieus 
nemen. Wanneer een somatische verklaring ontbreekt kan de 
arts al dan niet kiezen voor een expliciete uitleg over de sa-
menhang met eventuele psychische problematiek. Nog belang-
rijker is het om geïnteresseerd te informeren hoe het gaat met 
gezin, familie, woning, werk, enzovoort. Dat stelt de patiënt 
in de gelegenheid eventuele problemen te benoemen, zonder 
dat hij of zij de ervaren psychische last hoeft te verwoorden. 
Vervolgens kan men empathisch reageren met steun, adviezen 
of maatregelen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN
Men moet ook altijd aan ervaringen met seksueel geweld den-
ken, dat immers tijdens oorlogsgeweld, gedurende de vlucht 
en in opvang- en asielzoekerscentra veel voorkomt, soms in 
de vorm van uitbuiting.26 Ondanks de nauwelijks te overschat-
ten impact op het psychische en fysieke welzijn, is het door 
schaamte en angst voor stigmatisering onder slachtoffers ge-
bruikelijker om hier over te zwijgen dan te spreken. Men moet 
dan ook niet schromen er expliciet naar te vragen wanneer het 
verhaal van de patiënt(e) of de aard van de fysieke klachten 
daarvoor ook maar de geringste aanwijzing geeft. Terughou-
dendheid hierin komt neer op nalatigheid. De vraag ‘Hebt u 
ooit te maken gehad met seksueel geweld of dwang?’ is nooit 
schadelijk, en kan bevrijdend zijn. 
Bedenk daarnaast dat overmatige prikkelbaarheid bij PTSS 
in ernstige gevallen kan leiden tot agressiviteit en woede-
aanvallen, bijvoorbeeld jegens drukke jonge kinderen in het 
eigen gezin. Het is raadzaam bij getraumatiseerde vluchtelin-
gen rekening te houden met dergelijke vormen van huiselijk 
geweld.27 Omdat zulke agressie buiten de eigen controle ligt 
en veelal met grote schaamte is omgeven, verdient deze een 
voorzichtige exploratie en begrip. Ook is het goed om te 
vragen naar misbruik van alcohol of andere middelen, die bij 
PTSS veelvuldig als zelfmedicatie worden aangewend om de 
arousal te dempen of te kunnen slapen. Het leidt geregeld tot 
middelenafhankelijkheid.28

BEHANDELEN OF VERWIJZEN
Veelvoorkomende klachten zijn somberheid, slaapproblemen, 
agitatie en middelenmisbruik. Het is vaak moeilijk, maar wel 
van belang om moedeloosheid rond vooral sociale problemen 
(de verblijfsprocedure, acculturatiestress, werkeloosheid) en 
rouw te onderscheiden van depressie. Bij de eerste twee zijn 
steun en eventueel begeleiding aan de orde, terwijl medica-
lisering voorkomen moet worden. Suïcidale uitspraken zijn 
soms wanhoopsuitingen zonder feitelijke doodswens. Goed 
doorvragen helpt dit onderscheid te maken: ‘Ik snap uw wan-
hoop en uw wens hier vanaf te zijn, maar wilt u nu werkelijk 
dood?’ Uiteraard is psychiatrische bemoeienis geboden bij een 
werkelijke depressie en suïcidaliteit. 
Wanneer symptomen van vooral PTSS specifieke aandacht 
behoeven kan men deze proberen aan te pakken via psycho- 
educatie, leefstijlmaatregelen (waaronder slaaphygiëne), en 
ontspannings- en grounding-oefeningen (vooral bij agitatie en 
dissociatieve verschijnselen).29,30 Daarvoor is eventueel ook de 
poh-ggz in te zetten.
Bij PTSS is psychotherapie de behandeling van eerste keuze, 
en bij een volledige PTSS – bij vluchtelingen meestal een com-
plex beeld – is een verwijzing naar de specialistische ggz dan 
ook op zijn plaats, net als bij ernstig middelenmisbruik. Vaak 
is PTSS niet in volle omvang vast te stellen; dat wil zeggen, 
niet volgens alle vier DSM-criteria (intrusies, overprikke-
ling, vermijding, verstoorde cognities en stemming). Toch 
kunnen afzonderlijke symptomen extreme last veroorzaken, 
bijvoorbeeld aanhoudende nachtmerries. Wanneer de eerder 
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genoemde maatregelen onvoldoende helpen en er (nog) geen 
sprake is van verwijzing naar de ggz, is medicamenteuze be-
handeling een optie. SSRI’s hebben dan de voorkeur.31 
Wanneer de PTSS-patiënt slaapproblemen heeft is benzodia-
zepinegebruik riskant omdat het dissociatieve verschijnselen 
kan versterken of uitlokken in de vorm van anterograde 
amnesie, verwardheid en desoriëntatie. Bovendien is de 
slaapstoornis vaak chronisch, waardoor middelenafhankelijk-
heid op de loer ligt.32 Off-label wordt soms mirtazapine in lage 
dosering (7,5 mg of lager) voorgeschreven, al strookt dit niet 
met de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen en 
is de effectiviteit ervan niet wetenschappelijk aangetoond.33,34 
De psychiater schrijft soms atypische antipsychotica voor bij 
ernstige slaapproblemen met frequente nachtmerries (bijvoor-
beeld olanzapine of quetiapine).
Ook psychotische uitingen kunnen de diagnostiek bemoeilij-
ken. Het is dan lastig te bepalen of er sprake is van een psy-
chotische stoornis, herbelevingen of dissociatie in het kader 
van PTSS. Het kan ook gaan om verschijnselen die binnen 
de cultuur van de patiënt tot het normale gedrag behoren 
(bijvoorbeeld het horen van stemmen van voorouders).35,36 
Wanneer dergelijke verschijnselen het dagelijkse functioneren 
verstoren is verwijzing naar de specialistische ggz hoe dan ook 
geïndiceerd.
Verwijzing naar de ggz vereist bij vluchtelingen vaak meer dan 
gemiddelde overreding. Zoals eerder aangegeven, schamen ze 
zich en zijn ze vaak bang voor stigmatisering. Psychiatrische 
hulp associëren ze dikwijls met ‘gekte’. Geduldige psycho-edu-
catie en uitleg zijn dan geboden. Voor adequate consultatie en 
verwijzing stelde het ARQ Kenniscentrum Migratie onlangs 
een landelijk overzicht van interculturele ggz-instellingen 
samen.37

BESCHOUWING
Uit het voorgaande moge blijken dat de psychische problema-
tiek bij vluchtelingen zich weliswaar kan uiten via psychiatri-
sche symptomen, maar dat existentiële nood bijna altijd een 
rol speelt. In de behandeling kan de huisarts juist bij dat laatste 
een rol spelen door krachtgericht en niet klachtgericht te werk 
te gaan, en door het bevorderen van contactherstel met het 
eigen potentieel (vaardigheden, talenten, trots en liefde, ambi-
ties, enzovoort) en eventuele sociale hulpbronnen (familie!). 
Zo’n benadering put uit de verworvenheden van de Positieve 
Psychologie en de Herstelondersteunende Zorg.5,38

Bij de casus zorgde een tijdelijke focus van de huisarts op de 
hoogwaardige rol die de patiënt in het verleden speelde voor 
een doorbraak in het contact, waarna diagnostiek en behande-
ling pas goed mogelijk werden. De patiënt voelde zich einde-
lijk erkend en werd rustiger. Hij beschreef het beloop van zijn 
stemmingswisselingen, waardoor de huisarts uiteindelijk de 
diagnose bipolaire stoornis kon stellen. Na instelling op pas-
sende medicatie kon de patiënt worden gestimuleerd om zich 

in te zetten in verschillende commissies van de vereniging van 
zijn landgenoten en stabiliseerde zijn stemming. 
Voor krachtgerichte interventies moet men het gesprek dus 
richten op de vaardigheden van de patiënt (‘U hebt kinderen 
grootgebracht, vrienden gemaakt, voor familie gezorgd, een 
vak uitgeoefend’, enzovoort), op bronnen van zingeving en 
plezier, en op de kernwaarden van de patiënt (‘Wat is essen-
tieel om uw leven waardevol te laten zijn?). Vervolgens is het 
goed de patiënt tot activiteiten aan te zetten die aansluiten 
bij diens belevings- en ideeënwereld, bijvoorbeeld zorgende 
of ambachtelijke taken, goede zelfzorg en sport of sociale 
activiteiten. Het gaat, kortom, vooral om het herwinnen van 
zelfrespect en verbondenheid met (en erkenning door) de 
omgeving. 
Bij een krachtgerichte benadering moet de religie of spirituali-
teit extra aandacht krijgen, die voor veel vluchtelingen immers 
op enige wijze als belangrijke bron fungeert. De steun van ge-
bed en rituelen, het lezen van teksten en de adviezen van een 
geloofsgemeenschap en geloofsleiders zijn dikwijls van grote 
waarde en versterken de veerkracht. Het onderwerp vraagt wel 
om een omzichtige benadering vanwege mogelijke gevoelighe-
den rond religieuze denkwijzen en groeperingen.

CONCLUSIE
De waarde die de huisarts voor de vluchteling met psychische 
klachten heeft komt uiteindelijk vooral tot uiting tijdens het 
gesprek dat gericht is op de existentiële nood. Belangrijk is het 
om de identiteit, het eigen potentieel, de kernwaarden en het 
maatschappelijk functioneren te erkennen en te bekrachtigen. 
Bij symptomen gaat het vooral om diagnostiek en begelei-
ding, onder andere met psycho-educatie en het aanreiken van 
leefregels en oefeningen. Het aandeel van medicamenteuze 
behandeling is beperkt. ■
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Het aantal patiënten met een verworven 
afweerstoornis neemt toe. Infectiepre-
ventie door vaccinatie is voor hen van 
extra belang. Toch is de vaccinatiegraad 
binnen deze groep laag. Een Nederlands 
overzichtsartikel bespreekt de verschil-
lende aspecten van vaccinatie bij deze 
patiënten. Huisartsen kunnen wellicht 
een rol spelen door bij hen ook alert te 
zijn op de vaccinatiestatus.

Het aantal  immuungecompromitteerde 
patiënten dat immunosuppressiva ge
bruikt – zoals methotrexaat, mycofenol
zuur en corticosteroïden, TNFalfa
blokkers en rituximab – neemt toe. Verder 
hebben patiënten met hiv of asplenie een 
verminderde afweer, evenals patiënten na 
allogene stamceltransplantatie. Hoewel 
de behandeling van deze aandoeningen 
zich meestal beperkt tot de spreekkamer 
van de specialist, geldt dat niet voor de 
gevolgen! Zo gaat een verstoorde afweer 
doorgaans gepaard met een verhoog

de vatbaarheid voor (gecompliceerde) 
infecties, zoals influenza en invasieve 
pneumokokkenziekte (in Nederland), of 
virale hepatitis, gele koorts en buiktyfus 
bij reizen naar endemische gebieden.
De auteurs van dit overzichtsartikel 
bespreken de aspecten van vaccinatie bij 
patiënten met een verworven afweerstoor
nis. In het algemeen geldt een absolute 
contraindicatie voor levend verzwakte 
vaccins – zoals bofmazelenrubella 
(BMR), gele koorts en het BCGvaccin 
tegen tuberculose – vanwege het risico 
op de ziekte door het vaccin zelf. Geïnac
tiveerde vaccins zijn wel veilig, maar de 
vaccinatierespons is vaak verminderd. 
Het advies bij chronisch inflammatoire 
aandoeningen is pneumokokken en 
influenzavaccinatie. Bij hiv worden hepa
titis A-, hepatitis B- en influenzavaccina
tie en soms een pneumokokkenvaccinatie 
geadviseerd. In de richtlijnen van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizi
gersadvisering staan aanbevelingen over 

reizigersvaccinaties. Voor mensen zonder 
milt bestaat een aparte richtlijn. Ondanks 
deze richtlijnen is de vaccinatiegraad 
laag, waarschijnlijk door onwetendheid 
over noodzaak en effectiviteit van vacci
natie bij behandelaars. 
Hoewel het primair de taak van de behan
delaar is, kan ook de huisarts een bijdrage 
leveren door alert te zijn op de preven
tieve vaccinatiemogelijkheden en deze te 
benoemen. Bespreek bijvoorbeeld het al
gemene belang van periodieke influenza- 
en pneumokokkenvaccinatie en zorg voor 
selectie van patiënten met een afweer
stoornis bij de jaarlijkse griepvaccinatie. 
Verwijs bij vragen over reiswensen nu of 
in de toekomst door naar een deskundig 
reizigersgeneeskundige, bij voorkeur voor 
start met immuunsuppressiva. ■

Garcia Garrido HM, et al. Vaccinatie van 
immuungecompromiteeerde patiënten: 
veiligheid of schijnzekerheid? Ned Tijdschr 
Hematol 2019;16:401-9.

Denk aan vaccineren bij een afweerstoornis
Gijs Baaten

Foto: iStock
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Patiënten met reisplannen beginnen hun reis geregeld in uw 
spreekkamer. Ze vragen u om advies over de gezondheids-
risico’s in het buitenland en hoe ze die kunnen voorkomen. 
Kunt u dat reizigersadvies zelf geven? Waar moet u dan aan 
denken? En wanneer is het wettelijk vereist of medisch gezien 
raadzaam om te verwijzen naar een reizigersvaccinatiebu-
reau of een geregistreerd reizigersgeneeskundig (huis ) arts?

REIZIGERSADVIES IS MAATWERK
Reizigersadvies omvat gezondheidsvoorlichting en eventu-
ele vaccinaties en profylaxe, afgestemd op het risico dat de 
individuele reiziger gaat lopen. Een onderbouwd advies komt 
tot stand door rekening te houden met verschillende reizigers- 
en reisgerelateerde factoren. Reizigersfactoren zijn leeftijd, 
gezondheidstoestand, medicijngebruik (zoals maagzuurrem-
mers, immuunsuppressiva), allergieën en bijwerkingen (voor 
vaccins, antibiotica of malariaprofylaxe) en vaccinatiestatus. 
Tot de reisgerelateerde factoren behoren reisbestemming 
(ziekte-endemiciteit, bijvoorbeeld malariarisico, en bestaande 
vaccinatieverplichtingen, zoals gelekoortsvaccinatie), reisduur 
en het soort reis (risicovolle activiteiten, reizen naar afgelegen 
gebieden, familiebezoek, de mate van contact met de lokale 
bevolking). Naast deze factoren kunnen ook de tijd tussen het 
consult en het vertrek een rol spelen.
Het in kaart brengen en wegen van deze factoren vraagt om 
specifieke kennis en ervaring. Een reizigersgeneeskundig 
huisarts is op het gebied van de reizigersadvisering inhoude-
lijk deskundig en voldoet aan de opleidingseisen en nascho-
lingsnormen, en is ingeschreven in het kwaliteitsregister van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). 
Om de kwaliteit en uniformiteit van de adviezen te bevorde-
ren ontwikkelt het LCR landelijke richtlijnen en kwaliteitsei-
sen waaraan reizigersadvies- en vaccinatiebureaus moeten 
voldoen.2 De richtlijnen zijn via de website alleen toegankelijk 
voor abonnees. De kwaliteitseisen voor adviseurs zijn wel 
openbaar, net zoals de publieksinformatie.

ADVISEREN OF VERWIJZEN?
Verwijs uw patiënten naar een reizigersgeneeskundige als u 
niet geschoold bent in het geven van reizigersadvies. Op de 
website van het LCR vindt u terug voor welke landen adviezen 
gelden. 

Over de grenzen van het reizigers-
advies
Floortje Elfrink, Gijs Baaten, Sanne-Meike Belderok

CASUS B
Een gezond echtpaar gaat drie weken naar Bali en Java. De vrouw is 
vijftien weken zwanger en komt bij u voor advies over het zik avirus, 
waarvan ze heeft begrepen dat het aangeboren afwijkingen kan 
veroorzaken. Ze wil van u weten of ze deze reis kan maken of niet. Wat 
adviseert u?

CASUS A
Een gezin (vader, moeder, twee kinderen van vijf en zeven jaar) gaat 
vijftien dagen naar Marokko op vakantie en komt voor advies. De moe-
der en kinderen zijn gezond en zijn allemaal gevaccineerd volgens het 
rijksvaccinatieprogramma, maar hebben nooit vaccinaties gehad voor 
reizen. De vader heeft de ziekte van Crohn en gebruikt azathioprine. 
U raadpleegt de open website van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering, die difterie-tetanus-polio (DTP)- en hepatitis 
A-vaccinatie aanbeveelt. U vraagt zich af of u voldoende ervaring hebt 
om tot een goed advies te komen of dat u beter kunt verwijzen naar 
een huisarts met meer ervaring met reizigersgeneeskunde of een 
reizigersvaccinatiebureau.

CASUS C
Een 30-jarige man komt op uw spreekuur omdat hij met zijn vriendin 
voor drie weken op vakantie gaat naar de binnenlanden van Maleisisch 
Borneo. Hij is niet eerder gevaccineerd, maar weet van zijn vriendin, 
die naar een reizigersvaccinatiebureau van een GGD is geweest, welke 
adviezen er voor deze reis zijn: DTP- en hepatitis A-vaccinatie, en een 
noodbehandeling voor malaria. U weet dat hij tien jaar geleden na een 
ongeluk een miltextirpatie heeft ondergaan. U vraagt zich af of u hem 
daarom nog specifieke adviezen moet geven voor deze reis.

CASUS D
Een gezonde 35-jarige zakenman komt bij u op het spreekuur omdat 
hij voor zijn werk naar Sierra Leone moet. Hij heeft voor eerdere reizen 
al vaccinaties gehad: een volledige hepatitis A-serie en een geldige 
DTP, en hij heeft nog voldoende malariatabletten. Hij komt alleen voor 
de gelekoortsvaccinatie, omdat deze verplicht is om het land binnen te 
komen en hij wil graag een recept voor antibiotica van u voor als hij tij-
dens de reis ziek wordt. Hij heeft zijn vaccinatiepaspoort meegenomen. 
U bent geen reizigersgeneeskundig huisarts, maar u zoekt op om welk 
vaccin het gaat, schrijft hier een recept voor uit en wil dat vervolgens 
in uw praktijk (laten) toedienen en noteren in zijn vaccinatiepaspoort. 
Mag dat?
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Ook voor reizigersgeneeskundig huisartsen kan het soms be-
ter zijn toch te verwijzen of te overleggen. Het is immers niet 
alleen belangrijk om voldoende geschoold te zijn, maar ook 
om met een zekere regelmaat adviezen te geven en zo ervaren 
te blijven.
Het onderscheid tussen bijzondere en niet-bijzondere reizi-
gers/reizen kan helpen bij het geven van advies. Bijzondere 
reizigers zijn bijvoorbeeld reizigers met een (ernstige) afweer-
stoornis (onder andere door medicatie), reizigers zonder milt, 
zwangere vrouwen of kinderen jonger dan vijf jaar. Maar ook 
het maken van een bijzondere reis waardoor ze specifieke 
risico’s lopen kan van hen bijzondere reizigers maken: een lang 
verblijf (gehanteerde grens: langer dan drie maanden), fami-
liebezoek of de aard van de activiteiten (zoals werken in een 
ziekenhuis, reizen naar grote hoogte of werken met apen).
Verwijs deze bijzondere reizigers naar een reizigersadvies- 
en vaccinatiebureau of een ervaren reizigersgeneeskundig 
huisarts. Bij twijfel overlegt u. Zodra gedurende het consult 
blijkt dat het advies toch gecompliceerder is dan u aanvan-
kelijk dacht, kunt u besluiten de reiziger alsnog te verwijzen. 
Op het publiek toegankelijke deel van www.lcr.nl staan de 
adressen van alle centra die voldoen aan de kwaliteitseisen 
van het LCR. Om voor vergoeding in aanmerking te komen 
moet de reiziger zelf nagaan of zijn verzekeringsmaatschappij 
afspraken heeft met een bepaald vaccinatiebureau of reizigers-
geneeskundig huisarts.
We zullen aan de hand van de vier casussen uitwerken wat een 
reizigersadvies bijzonder kan maken.

DE REIZIGER MET EEN AFWEERSTOORNIS
De moeder en de kinderen in casus A zijn geen bijzondere 
reizigers en maken ook geen bijzondere reis (geen malaria-
bestemming, korte reisduur). In dit geval luidt het advies: een 
DTP-vaccinatie voor de moeder (wanneer ze de afgelopen 
tien jaar niet gevaccineerd is; de kinderen zijn nog voldoende 
beschermd vanuit het Rijksvaccinatieprogramma) en een he-

patitis A-vaccinatie voor moeder en kinderen. Voor hepatitis 
A (actieve immunisatie) geldt na een adequate serie van twee 
vaccinaties een beschermingsduur van ten minste dertig jaar. 
De immuungecompromittteerde vader kunt u als bijzondere 
reiziger beter verwijzen naar een ervaren reizigersgeneeskun-
dig arts of reizigersvaccinatiebureau. Voor hem geldt onder 
andere dat de werkzaamheid van vaccins verminderd kan zijn. 
Voor bescherming tegen hepatitis A kan bijvoorbeeld gekozen 
worden voor actieve immunisatie (met een titercontrole na 
vier tot zes weken om aan te tonen of hij op het vaccin heeft 
gereageerd, de beschermingsduur blijft onbekend) of voor 
passieve immunisatie (immunoglobuline). Voor immuun-
gecompromitteerden gelden bovendien bijkomende adviezen 
over reizigersdiarree en tuberculose.1,2

EEN ZWANGERE EN HET ZIKAVIRUS
In 2016 was er in de media veel aandacht voor het zikavirus 
vanwege gevallen in Latijns-Amerika. Later is aangetoond 
dat een infectie met dit virus tijdens de zwangerschap aange-
boren afwijkingen kan veroorzaken, zoals microcefalie. Het 
virus wordt via muggen of sperma overgedragen. Het risico 
op een zikavirusinfectie is in Latijns-Amerika inmiddels sterk 
afgenomen en is nu vergelijkbaar met het risico in de gebie-
den in Afrika en Azië waar het zikavirus al jaren endemisch 
is. Op dit moment is het risico klein en is er onvoldoende 
reden zwangeren de reis af te raden vanwege het risico op een 
zikavirus infectie. Benadruk in het advies echter wel dat ook 
andere door muggen overdraagbare aandoeningen (zoals ma-
laria, dengue) of andere infectieziekten voorkomen die bij een 
zwangere vrouw tot problemen kunnen leiden. Het is aan de 
zwangere om een afweging te maken welk risico ze aanvaard-
baar vindt. U moet de actuele stand van zaken en de geldende 
richtlijnen kennen, of anders verwijzen.2,3

ADVIEZEN VOOR DE REIZIGER ZONDER MILT
De reiziger uit casus C is ook een bijzondere reiziger die u 
doorgaans het beste kunt verwijzen naar een ervaren deskun-
dige. Asplenie geeft een hogere kans op een ernstig beloop van 
malaria en een reis naar malariagebieden is dan ook sterk af te 
raden. Als deze patiënt toch naar malariagebied gaat, kan hij 
het beste de meest effectieve malariaprofylaxe gebruiken, ook 
in gebieden waar het risico op malaria laag of middelmatig 
is en waar gezonde reizigers kunnen volstaan met muggen-
werende maatregelen of het meenemen van een noodbehan-
deling. U kunt antibiotica voor ‘on demand’-gebruik adviseren 
voor het geval de reiziger koorts krijgt of door een hond of kat 
gebeten wordt. Dit advies geldt overigens niet alleen tijdens 
de reis, maar ook in Nederland. De vaccinaties kunnen veilig 
gegeven worden en zijn effectief. Naast de reisgerelateerde 
specifieke aanbevelingen gelden de adviezen uit de richtlijn 
van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van 
het RIVM. Deze adviseert een jaarlijkse influenzavaccinatie 
en stelt dat de vaccinatiestatus voor pneumokokken, Haemo
philus influenzae type b (Hib) en in sommige gevallen menin-
gokokken up-to-date moet zijn.2,4

DE KERN
	■ Verwijs patiënten met reisplannen naar een reizigers-

vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
wanneer u niet geschoold bent in het geven van reizi-
gersadvies.

	■ Verwijs voor een gelekoortsvaccinatie altijd naar een 
gelekoortscentrum wanneer u niet geregistreerd bent 
als gelekoortscentrum.

	■ antibiotica voor zelfbehandeling van reizigersdiarree zijn 
volgens de richtlijnen alleen geïndiceerd voor specifieke 
groepen (zoals immuungecompromiteerden of reizigers 
die onder primitieve omstandigheden in afgelegen ge-
bied verblijven) en behoren niet tot het standaardadvies 
bij een gezonde reiziger.
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MAG ELKE HUISARTS EEN GELEKOORTSVACCINATIE 
GEVEN?
In het geval van casus D is er geen sprake van een bijzondere 
reiziger of reis. U moet deze reiziger echter wel verwijzen 
naar een erkend gelekoortscentrum dat voldoet aan wettelij-
ke vereisten. Zie www.lcr.nl voor erkende gelekoortscentra. 
Een gelekoortsvaccinatie is alleen geldig wanneer deze door 
een gelekoortscentrum wordt gezet. Wanneer dat niet zo 
is, kan dat zorgen voor problemen bij de grens. Het is ook 
niet toegestaan dat een geregistreerd gelekoortscentrum op 
verzoek alleen de benodigde stempels en een handtekening 
zet. Het  gelekoortsvaccin betreft een levend verzwakt vaccin 
en daarom is een verminderde immuniteit (vrijwel altijd) een 
absolute contra-indicatie.
De patiënt wil ook graag een antibioticumrecept. De LCR- 
richtlijnen zijn erg terughoudend met het adviseren van 
antibiotica voor reizigersdiarree bij reizigers. Alleen bepaalde 
bijzondere reizigers (bijvoorbeeld mensen met een afweer-
stoornis of insulineafhankelijke diabetes) of reizigers die 
onder primitieve omstandigheden zullen verblijven en die ter 
plekke geen arts kunnen raadplegen krijgen het advies om 
voor zelfbehandeling bij diarree ciprofloxacine of azitromyci-
ne te gebruiken (afhankelijk van resistentie, bijwerkingen en 
eventuele interacties met overige medicatie). U kunt over-

wegen om de reiziger uit deze casus een kuur ciprofloxacine 
mee te geven, omdat hij op zijn bestemming mogelijk geen 
snelle toegang heeft tot adequate medische zorg.2 Er zijn geen 
LCR-richtlijnen voor antibiotica-advies bij andere aandoenin-
gen, zoals urineweg- of luchtweginfecties. Voorzie uw patiënt 
zo nodig van antibiotica-advies op basis van de medische 
voorgeschiedenis en risico-inschatting van de reis. ■

LITERATUUR
1. Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. www.lcr.nl. 

Amsterdam: Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.
2. Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Richtlijnen. 

Amsterdam: Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. 
3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Richtlijn Zika-

virusinfectie. Utrecht: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, 2016.

4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Richtlijn Asplenie. 
Utrecht: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.

Elfrink F, Baaten GG, Belderok SM. Over de grenzen van het reizigers-
advies. Huisarts Wet 2020;63(7):23-5. DOI:10.1007/s12445-020-
0773-8.
KLM Health Services, Schiphol: F. Elfrink, arts international medical 
advice, floortje.elfrink@gmail.com. Utrecht: dr. G.G. Baaten, huisarts. 
Noord-Holland: dr. S.M. Belderok, waarnemend huisarts. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Het in kaart brengen en wegen van reizigers- en reisgerelateerde factoren vraagt om specifieke kennis en ervaring. Foto: iStock

JULI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



26

Over reizen en migratie  Casuïstiek
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Voor de coronapandemie werd er wereldwijd steeds 
meer gereisd, ook door zwangere vrouwen. Aanstaande 
 ouders gaan nog even samen op vakantie, of reizen voor 
werk of familiebezoek. Huisartsen krijgen hier geregeld 
vragen over, bijvoorbeeld of zwangere vrouwen mogen 
vliegen, of ze naar de (sub)tropen mogen en of ze reis
vaccinaties mogen hebben. 

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE 
Reizen tijdens de zwangerschap brengt gezondheidsrisico’s 
met zich mee voor moeder en ongeboren kind door vlie-
gen, infectieziekten en vaccinaties. Wanneer een zwangere 
vrouw toch op reis gaat, is het aan te raden dat zij sportieve 
activiteiten blijft beoefenen.1

Straling, trombose en vroegtijdig bevallen bij vliegen 
Op vlieghoogte is de blootstelling aan kosmische straling ho-
ger dan op zeeniveau. Internationale afspraken stellen dat deze 
blootstelling veilig is tot een dosis van 1mSV (millisievert) 
per jaar, omgerekend zijn dit 190 vlieguren.2,3 Alleen bij zeer 
frequente vliegers is dit relevant. 
Zowel vliegreizen als zwangerschap staan bekend om een ver-
hoogd risico op veneuze trombose. Langdurige immobilisatie 
(langer dan vier uur), lage cabinedruk, lage zuurstofdruk en 
lage luchtvochtigheid tijdens de vliegreis kunnen leiden tot 
veneuze stase en dehydratie. Tevens geven fysiologische ver-
anderingen in de bloedstolling gericht op het voorkomen van 
bloedverlies tijdens de bevalling, en compressie van de vena 
cava en bekkenvenen, een verhoogd tromboserisico. Veneuze 
trombose komt bij ongeveer 1 op de 1000 zwangerschappen 
voor, tien keer vaker dan bij niet-zwangere vrouwen in dezelf-
de leeftijdscategorie.2,4 Postpartum is dit risico nog hoger (tot 
ongeveer zes weken).5 
Een vroegtijdige bevalling (voor 36 weken) komt bij 7% van 
de zwangerschappen voor. Bij meerlingzwangerschappen of 
vroegtijdige bevalling in de voorgeschiedenis is dit percen-
tage hoger.6 De kans dat dit tijdens een vlucht plaatsvindt is 
uiteraard veel kleiner. Mogelijk is er een verhoogde kans op 
spontane abortus en premature partus bij frequent vliegen; de 
bewijslast hiervoor is echter laag.7

Infectieziekten en muskieten 
Reizen verhoogt het risico op blootstelling aan infectieziekten. 
Fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap maken 
vrouwen bovendien vatbaarder voor infecties. Het maternale 
immuunsysteem moduleert namelijk om de semi-allogene 

foetus te kunnen accepteren. Bovendien is de kans op compli-
caties van infecties groter bij zwangere vrouwen. 
Het risico op reizigersdiarree en andere gastro-intestinale 
infecties is verhoogd door afname van de zuurgraad van 
maagzuur en tragere darmmotiliteit. Zwangere vrouwen lopen 
hierbij meer risico op dehydratie en ketose. Tevens heb-
ben zij meer kans op lucht- en urineweginfecties en een ver-
hoogde kans op vaginale schimmelinfecties. Ziekte en koorts 
kunnen leiden tot premature geboorte.2,8 
Sommige infectieziekten kunnen ernstiger verlopen tijdens de 
zwangerschap en tot complicaties leiden bij zowel de moeder 
als het ongeboren kind [tabel 1].2

Vrouwen die in verwachting zijn lopen meer risico op 
infectieziekten overgebracht door muskieten. Zij trekken 
meer muskieten aan en worden vaker gestoken. Verhoogde 
lichaamstemperatuur, uitademen van meer koolstofdioxide en 
’s nachts vaker uit bed gaan om te plassen lijken hierbij een rol 
te spelen.2,9 De malariamug (Ano pheles muskiet) is actief in de 
schemering en in de nacht. De mug die dengue, zika en gele 
koorts kan overbrengen (Aedes muskiet) is overdag actief en 
rond zonsopgang en -ondergang.

Voeding en warmte
Veel infectieziekten komen het lichaam binnen via verontrei-
nigde voeding, drinkwater of andere dranken (zoals vruch-
tensap) via de fecaal-orale besmettingsweg. Hierbij kunnen 
ernstige complicaties optreden tijdens de zwangerschap [tabel 
1]. Rauwe producten zoals ongepasteuriseerde melk, kaas, 
vlees(waar) en salade kunnen besmet zijn. Toxoplasmose kan 

Reizen in de zwangerschap
Duco van Eden, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof
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tevens overgebracht worden door voeding die is verontreinigd 
door insecten of ontlasting van geïnfecteerde katten of aarde. 
Door een warm en vochtig klimaat is het zwangere  lichaam 
minder goed in staat warmte kwijt te raken, vooral  tijdens de 
eerste dagen in de tropen. Bij inspanning kan de lichaams
temperatuur oplopen wat schadelijk kan zijn voor de 
 foetus.11 Tevens kan warmte vasodilatatie geven met meer 
risico op flauwvallen.12 

Vaccinaties 
Vaccinaties tijdens de zwangerschap kunnen een effectief mid
del zijn om zowel moeder als ongeboren kind te beschermen 
tegen infectieziekten. Weeg het risico op complicaties van vac
cinatie af tegen het infectierisico van ongevaccineerd reizen. 
Levende vaccins als BMR, varicella en gele koorts kunnen in 
theorie een infectie bij het ongeboren kind veroorzaken, maar 
het precieze risico is niet bekend. Door immunologische ver
anderingen in de afweer kunnen sommige vaccinaties minder 
effectief zijn.8,14 

EPIDEMIOLOGIE 
Reizen tijdens de zwangerschap komt steeds vaker voor. Uit 
Europese onderzoeken (20032009) blijkt dat 2259% van 
de zwangere vrouwen naar het buitenland afreisde.2,6 Uit een 
Amerikaans onderzoek uit 2004 bleek dat 5355% van de 
vrouwen in een geboortekliniek had gevlogen tijdens de zwan
gerschap.2 Uit een Zwitsers onderzoek (2015) bij een travelcli
nic bleek dat 76% van de zwangere vrouwen reisde als toerist 
en 21% vanwege familiebezoek. Daarbij bezochten zij in 
vergelijking met nietzwangere vrouwen even vaak landen met 
een hoog risico op infectieziekten zoals India en Thailand.16 

ANAMNESE EN ONDERZOEK
De huisarts vraagt naar: 

	■ de uitgerekende datum
	■ de zwangerschap; of het om een een of meerlingzwanger

schap gaat 
	■ de controles bij de verloskundige of gynaecoloog en of de 

reisplannen daar besproken zijn 

Tabel 1

Infectieziekten met verhoogd risico tijdens zwangerschap en complicaties1,9

Infectieziekte – overdracht via muskieten 

Symptomen

Mogelijke complicaties 

Moeder Foetus/neonaat 

Malaria Koorts, koude rillingen, hoofd- en spierpijn, 
misselijkheid, braken, soms diarree 

Cerebrale malaria, hypoglykemie, pulmonale complicaties Abortus, vroeggeboorte, foetale nood, ane-
mie en laag geboortegewicht1,10 

Zika Vaak subklinisch 
Bij 20-25% mild beloop: subfebriele  
temperatuur, hoofdpijn, conjunctivitis, malaise, 
spier- en gewrichtspijn, maculo papulaire rash 

– Guillain-barrésyndroom (zeldzaam)
–  Seksuele, placententaire en verticale transmissie 

mogelijk 

Abortus, cerebrale malformaties (microcefalie, 
oor-/oogafwijkingen) 

Dengue  
(knokkelkoorts) 

40-80% geen symptomen. Hoge koorts, hoofd-
pijn (retro-orbitaal), spierpijn 

Zelfde beloop als bij niet-zwangeren. Trombocytopenie, 
zelden pleura-effusie en shock11 

Abortus, vroeggeboorte, neonatale infectie met 
ernstige complicaties1,11 

Gele koorts 8-12% ziekteverschijnselen 
Soms bifasisch beloop. Koorts, hoofdpijn, 
spierpijn, lage rugpijn, misselijk. Later hoge 
koorts, geelzucht, rode conjunctivae,  petechiën, 
bloedingen. 

Ongevaccineerd een zeer hoge mortaliteit, diffuse intra-
vasale stolling, shock, convulsies 

Geen gegevens bekend 

Japanse encefalitis Meestal subklinisch 
1:250 klinische ziekte: hoge koorts, spierpijn, 
hoofdpijn, abdominale klachten 

Encefalitis, verlamming, bewegingsstoornissen, coma Abortus, weinig over bekend 

Infectieziekte – overdracht via voeding/fecaal-oraal

Hepatitis A Malaise, koorts, slechte eetlust, misselijkheid, 
buikklachten, jeuk als gevolg van cholestase 

Placentaloslating, vroegtijdig gebroken vliezen Vroeggeboorte 

Hepatitis E Zie hepatitis A Leverfalen en hoge mortaliteit Abortus, foetale dood, vroeggeboorte 

Buiktyfus Koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn,  
malaise, vage buikpijn, diarree, obstipatie,  
roseolen

Darmulceraties 
Leverfunctiestoornissen 

Abortus, vroeggeboorte 

Listeriose Meestal asymptomatisch. 
Soms mild beloop: koorts, spierpijn, gastro- 
enteritis, vermoeidheid 

Sepsis, meningitis, longontsteking Intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte, 
sepsis en meningo-encefalitis 

Toxoplasmose Meestal asymptomatisch. 
Soms lymfadenopathie, koorts, malaise, oog-
infectie, huiduitslag 

Myocarditis, pneumonie, hepatitis, slechtziendheid Hydrocephalus, cerebrale verkalkingen, mentale 
retardatie, oogafwijkingen, doofheid 
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	■ geplande bestemmingen en reisdata
	■ regiogebonden risico’s en of hierover is nagedacht (mala-

ria, dengue, gele koorts, zika, politieke onrust, klimaat, hy-
giëne, beschikbare gezondheidszorg, hoogte) 

	■ de (reis)vaccinatiestatus
	■ het type accommodatie
	■ het doel van de reis en de activiteiten tijdens vakantie, fa-

miliebezoek, of werk
	■ de obstetrische en medische voorgeschiedenis
	■ risicofactoren voor trombose (obesitas, trombose in voor-

geschiedenis)
	■ acute symptomen als vaginaal bloedverlies, baarmoeder-

krampen of buikpijn

Bij vrouwen met verhoogd risico op een miskraam of ex-
tra-uteriene zwangerschap is het belangrijk dat er een echo ge-
maakt is om een extra-uteriene zwangerschap uit te sluiten. Dit 
vanwege een hogere kans op complicaties in de zwangerschap.7

BELEID 
Mag ik vliegen? 
Vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap kunnen 
veilig vliegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen accepte-
ren zwangere vrouwen na week 36 niet meer in verband met de 
hogere kans op een bevalling in het vliegtuig. Bij een meerling-
zwangerschap is dit na week 32. Sommige maatschappijen eisen 
een verklaring met de uitgerekende datum van een arts of ver-
loskundige vanaf 28 weken zwangerschap.17 Laat de zwangere 
vrouw hier advies over inwinnen bij de luchtvaartmaatschappij. 
Bij vluchten langer dan vier uur is er een verhoogd risico op 
diepveneuze trombose. Zie voor preventieve maatregelen 
[online tabel 2]. Tot zeven dagen na de bevalling is vliegen af 
te raden wegens de verhoogde kans op trombose.8

Mag ik naar de (sub)tropen? 
Weeg samen met de zwangere vrouw het belang van de reis af 
tegen de gezondheidsrisico’s van de reis voor moeder en onge-
boren kind. Informeer haar over de risico’s van infectieziekten 
en vliegen. En vertel dat zwangerschapscomplicaties minder 
goed behandeld kunnen worden als de kwaliteit van medische 
zorg minder goed is dan in Nederland.
Geef de volgende adviezen als de zwangere vrouw wel besluit 
de reis te maken:

	■ Veiligste reisperiode. Gedurende de hele zwangerschap geeft 
reizen een risico op complicaties. In het tweede trimester is 
er relatief het minste risico. De zwangere vrouw voelt zich 
dan doorgaans het best. In het eerste trimester is er risico 
op een miskraam of extra-uteriene zwangerschap. Tijdens 
het derde trimester is er kans op intra-uteriene vruchtdood, 
vroeggeboorte en andere complicaties.7 

	■ Hygiëne en voeding. Om het risico op infectieziekten te verla-
gen is goede handhygiëne met zeep of desinfecterende hand-
gel belangrijk. Drink alleen drank uit flessen of gekookt wa-
ter. Waterdesinfectie met jodium is niet geschikt tijdens de 
zwangerschap vanwege een mogelijk effect op de schildklier 

van de foetus.8,14 Consumeer geen leidingwater, ijsklontjes of 
koude zuivel (ijs, melk, yoghurtdrank), rauwkost, salades en 
ongeschild fruit. Eet uitsluitend gekookt of goed doorbakken 
voedsel. ‘Boil it, cook it, peel it or forget it’.18

	■ Reizigersdiarree. ORS is veilig tijdens zwangerschap. Ontraad 
gebruik van loperamide.8 Geef azitromycine 500 mg 1 maal 
daags gedurende 3 dagen alleen mee aan zwangere vrou-
wen met diabetes, een immuunstoornis of bij verblijf op 
zeer afgelegen plekken. In deze gevallen weegt het risico van 
reizigersdiarree zwaarder dan de beperkte informatie over 
veiligheid in de zwangerschap van dit middel.18 

	■ Vaginale schimmelinfectie. Overweeg het meegegeven van 
een antimycoticum bij eerdere vaginale schimmelinfecties.1,8 

	■ Anti-muggenmaatregelen. Leg uit dat preventieve maatrege-
len en malariaprofylaxe niet 100% effectief zijn. Het risico op 
ziekten als malaria, gele koorts, zika en dengue is te verklei-
nen door muskietenbeten te voorkomen [online tabel 3].19

	■ Malaria. De risico’s van een reis naar een malaria- endemisch 
gebied moeten goed worden afgewogen gezien de ernstige 
bedreiging voor moeder en kind tijdens de zwangerschap 
bij een infectie. Mefloquine (Lariam) één keer per week 
250 mg is geregistreerd voor gebruik tijdens de zwanger-
schap; minimaal tien dagen maar liever drie weken voor 
aankomst in het endemische malariagebied  starten (om mo-
gelijke psychische bijwerkingen tijdig te  ontdekken) en tot 
vier weken na vertrek uit het gebied voortzetten.20 Ook 
chloroquine en proguanil zijn gedurende de zwangerschap 
veilig, maar vanwege toenemende resistentie worden deze 
middelen steeds minder gebruikt.5,20 Atovaquon/progua-
nil (®Malarone) wordt niet geadviseerd tijdens de zwanger-
schap gezien de beperkt beschikbare literatuur. Doxycycline 
is gecontraïndiceerd.20 Het gebruik van een geïmpregneerd 
muskietennet en DEET-houdende anti-muggenproduc-
ten (tot 30%, maximaal 4x/dag) worden sterk aangeraden. 
DEET met hogere concentraties worden afgeraden. De 
veiligheid van icaridin tijdens de zwangerschap is niet goed 
onderzocht. Dit middel wordt daarom niet aangeraden voor 
zwangere vrouwen.10 

 DE KERN
	■ Weeg samen met de zwangere vrouw het belang 

van de reis af tegen de gezondheidsrisico’s voor 
moeder en ongeboren kind door vliegen, infectieziek-
ten en vaccinaties. 

	■ de meeste vliegtuigmaatschappijen accepte-
ren zwangere vrouwen tot 36 weken zwangerschap 
en bij een meerlingzwangerschap tot 32 weken. 

	■ Vluchten langer dan vier uur verhogen het risico op 
diepveneuze trombose. 

	■ Raad reizen af naar gebieden met malaria of 
een zika- epidemie. 

	■ Vermijd levende vaccins als BmR, varicella en gele 
koorts. 
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	■ Zikavirus. Vrouwen die zwanger zijn of een zwanger-
schapswens hebben wordt afgeraden naar zika-epidemische 
gebieden te reizen.8 Adviseer bij terugkeer van een partner 
uit een zika-epidemisch gebied gedurende twee maanden 
beschermde coïtus te hebben. Adviseer vrouwen met zwan-
gerschapswens de zwangerschap uit te stellen gedurende 
een maand na terugkomst uit een zikagebied. Voer bij een 
zwangere vrouw die is teruggekeerd uit een zika-epide-
misch gebied of die op een andere wijze is blootgesteld aan 
het zikavirus serologie uit op aanwezigheid van het  virus. 
Verwijs bij een positieve test naar een perinatologisch cen-
trum. In tegenstelling tot zika-epidemische gebieden waar 
een uitbraak is van het zikavirus, is het risico op besmetting 
laag in zika-endemische gebieden (meeste landen in Afrika 
en Azië) waar het virus al jaren voorkomt. In 2015 is het 
virus geïntroduceerd in Latijns-Amerika. Het virus heeft 
zich enorm verspreid. Het risico op infectie was groot, 
maar neemt af.21

Omgeving
	■ Hoogte. Adviseer om zware lichamelijke inspanning te 

vermijden en de tijd te nemen om te acclimatiseren. Bij 
aankomst op 2500 meter is het advies om vier à vijf dagen 
te acclimatiseren alvorens inspanning te leveren of verder te 
klimmen. Raad af om boven de 3000 meter te slapen van-
wege het risico op hypobare hypoxemie. Gebruik van aceta-
zolamide is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.22 

	■ Warmte. Adviseer om de zon en hevige inspanning te ver-
mijden en bij voorkeur in een ruimte met airconditioning 
te verblijven.12 

	■ Activiteiten. Zwemmen en snorkelen is veilig. Ontraad 
duiken omdat decompressieziekte en stikstofembolieën een 
risico kunnen vormen voor de foetus.11 Ontraad skiën van-
af de tweede helft van de zwangerschap vanwege toene-
mende laxiteit van de gewrichten, gewichtstoename en 
veranderd zwaartepunt. Hierdoor is er een verhoogd risico 
op vallen en buiktrauma met mogelijke ernstige gevolgen 
(placentaloslating, vroeggeboorte of uterusruptuur).2 In 
het artikel ‘Sporten in de zwangerschap’ te vinden op www.
henw.org, staan nog meer adviezen.1 

Mag ik vaccinaties?
	■ Reisadvisering. Het wel of niet vaccineren, indicatiestelling 

en voorschrijven van malariaprofylaxe is maatwerk en 
onderhevig aan ontwikkelingen en veranderende inzich-
ten. Verwijs een zwangere vrouw met reisplannen naar 
de (sub)tropen minimaal zes weken voor vertrek naar de 
GGD, travel clinic of huisarts gespecialiseerd in reisgenees-
kunde.

	■ Vaccinatie. De meeste niet-levende vaccins zijn veilig tij-
dens de zwangerschap. Dit geldt ook voor typische reisvac-
cinaties als D(K)TP, hepatitis A en B, meningitis, rabiës, 
buiktyfus (parenteraal), Japanse encefalitis en tekenence-
falitis (FSME). Levende vaccins als BMR, varicella en gele 
koorts kunnen beter worden vermeden vanwege het on-

bekende risico op complicaties. Zwangere vrouwen wordt 
afgeraden te reizen naar een gebied waar gelekoortsvacci-
natie nodig is. Indien er belangrijke redenen zijn om wel 
deze reis te maken, is volgens de RIVM-richtlijn vaccinatie 
mogelijk.10 Tijdens de zwangerschap kan de immuunres-
pons op het gelekoortsvaccin verminderd zijn, waardoor de 
werking niet levenslang is.7,8,13 

VERWIJZEN, PREVENTIE EN VOORLICHTING
Verwijs iedere zwangere vrouw met reisplannen naar een 
(sub)tropische bestemming naar de GGD, travel clinic of 
huisarts gespecialiseerd in reisgeneeskunde voor advies op 
maat. Overleg bij verhoogd risico op trombose (voorgeschie-
denis van veneuze trombose, obesitas, trombofilie of andere 
risicofactoren) in combinatie met een lange vliegreis (> 4 
uur) met een gynaecoloog of internist. Laat bij comorbidi-
teit of gecompliceerd verloop van de zwangerschap de zwan-
gere vrouw de reis ook bespreken met haar verloskundige of 
gynaecoloog. 
Maak de zwangere bewust van de risico’s die zij loopt bij 
de reis en op de reisbestemming. Neem de kwaliteit van de 
gezondheidszorg op de bestemming hierin mee. Voorzien van 
goede informatie kan zij zelf afwegen of het belang van de reis 
opweegt tegen de risico’s. 
Leg tevens (obstetrische) alarmsymptomen uit. De zwangere 
vrouw dient direct medische hulp te zoeken bij koorts, hevige 
buikpijn, vaginaal bloedverlies, gebroken vliezen, weeën, teke-
nen van pre-eclampsie (zwelling, ernstige hoofdpijn, misse-
lijkheid en braken, visusveranderingen), aanhoudend braken, 
diarree en dehydratie, tekenen van diepveneuze trombose 
(plotselinge zwelling van een been of kortademigheid). ■
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Oplossing op de vraag van pagina 15 is antwoord 2.

Creeping eruption, zoals in deze casus, wordt veroorzaakt 
door een parasitaire infectie met de kattenmijnworm (Ancy-
lostoma brasiliense). Eitjes van de mijnworm, die zich in de 
uitwerpselen van zoogdieren (meestal katten of honden) kun-
nen bevinden, groeien in warm, vochtig zand uit tot larven, 
die de huid gemakkelijk penetreren. Volwassenen lopen de in-
fectie meestal op doordat ze met blote voeten over het strand 
lopen. Bij kinderen zitten de huidafwijkingen meestal op de 
billen, de onder- en bovenbenen, omdat zij vaak zittend op het 
strand spelen. Omdat de mens geen natuurlijke gastheer is en 
de mijnworm de enzymen mist om door de huid het lichaam 
binnen te dringen, zullen de larven na een paar weken sterven 
en de klachten spontaan verdwijnen. De infectie blijft altijd 

beperkt tot de huid met jeuk als belangrijkste klacht.
Deze patiënt werd behandeld met ivermectine in combinatie 
met het aanstippen met vloeibare stikstof van beide uiteinden 
van het gangetje, waarna hij zijn jeukklachten snel kwijtraakte. 
Om de infectie te voorkomen kan men het best slippers of 
schoenen dragen.
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Oplossing Uw diagnose ‘Pittige jeuk na bezoek Zanzibar’
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Middelenmisbruik bij artsen blijft vaak 
lange tijd verborgen en er is een drem-
pel om dit te bespreken met een colle-
ga. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 
29% van de artsen weleens een vermoe-
den had over middelengebruik bij een 
collega. Slechts twee derde van deze 
artsen ondernam hierop echter actie.

Het KNMG voerde een online cross-sec-
tioneel onderzoek uit naar de houding en 
normen van artsen over middelenmisbruik 
en hun (beoogde) aanpak als zij misbruik 
bij een collega vermoedden. In totaal 
vulden 1685 artsen (47%) de vragenlijst 
in. Twee derde van de artsen vond dat 
verslaving iedereen kan overkomen, dat 
verslaving geen teken van zwakte (78%) 
is en dat verslaving een behandelbare 
ziekte is (83%). Middelengebruik in 
werkgerelateerde context werd onaan-
vaardbaar gevonden (alcohol op het werk 
was voor 99% onaanvaardbaar; alcohol 
in de acht uur voor het werk voor 77%; 
drugs in de acht uur voor het werk voor 
97%).
Terwijl 97% van de artsen aangaf van 
plan te zijn actie te ondernemen bij een 

vermoeden van middelenmisbruik, bleek 
slechts twee derde van hen hiernaar 
te handelen als er een daadwerkelijk 
vermoeden was. Mannelijk geslacht (OR 
1,81; 95%-BI 1,20 tot 2,74) en oudere 
leeftijd (OR 1,03; 95%-BI 1,01 tot 1,05) 
waren (enigszins) geassocieerd met het 
ondernemen van actie.
De auteurs pleiten voor medische 
voorlichting aan artsen over tekenen van 
middelenmisbruik om de kloof tussen 
intentie en gedrag te overbruggen. Samen 
met handvatten voor het aangaan van een 
ondersteunende dialoog met een collega 
over persoonlijke problemen kan voor-

lichting mogelijk de kennis, het zelfver-
trouwen en het gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor elkaar vergroten. Huisartsen 
zijn bovengemiddeld getraind in com-
municatie(vaardigheden), dus we zouden 
deze drempel – het gesprek aangaan met 
een collega over wie wij ons zorgen ma-
ken – moeten kunnen overbruggen.

Geuijen P, et al. Physicians’ norms 
and attitudes towards substance use in 
colleague physicians. A cross-sectional 
survey in the Netherlands. PLoS One 
2020;15:e0231084.

Middelenmisbruik bij collega’s op de radar
Marian van den Brink
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De bezwaren die huisartsen hebben tegen de abortuspil en PrEP zijn niet heel anders dan die tegen de anticoncep-
tiepil en abortus in de jaren zestig en zeventig. Ze zijn niet evidencebased, maar vooral emotioneel gekleurd. In de 
spreekkamer hoort niet de seksuele moraal van de huisarts, maar diens professionele houding de doorslag te geven. 

Vroeger waren er huisartsen die bezwaren hadden tegen 
de anticonceptiepil en tegen abortus, tegenwoordig zijn 
er huisartsen die bezwaar maken tegen de abortuspil en 
tegen pre-expositieprofylaxe (PrEP). Er zijn overeen-
komsten: de bezwaren zijn niet zozeer wetenschappelijk 
of professioneel als wel vooral emotioneel van aard. Er 
is niets op tegen dat de morele afwegingen die huisart-
sen maken divers zijn, maar in de spreekkamer moet de 
professionele houding uiteindelijk de doorslag geven. Ook 
seksuele gezondheidszorg moet zoveel mogelijk eviden-
cebased zijn en in lijn met de vier kernwaarden van de 
huisartsgeneeskunde.

ANTICONCEPTIE IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING
In Nederland heeft de huisarts altijd een belangrijke rol 
gespeeld in de seksuele gezondheidszorg.1 De Rotter-
damse huisarts Jan Rutgers bepleitte aan het eind van de 
negentiende eeuw anticonceptie om armoede en sociale 
problematiek aan te pakken. Hij startte in 1892 het eerste 
anticonceptiespreekuur in Nederland, een initiatief dat door 
de Rutgershuizen is voortgezet tot 2002. In de jaren zestig 
en zeventig werden religie, moraal en autoriteit ter discussie 

gesteld en vrouwenrechten opnieuw bevochten. De huisarts 
kreeg in deze jaren een sleutelrol in het beleid rond anticon-
ceptie en ongewenste zwangerschap.2-5 Mede daardoor heeft 
Nederland tot op de dag van vandaag een van de laagste 
abortuscijfers ter wereld. Na de introductie van de pil in 
1962 begonnen huisartsen massaal de pil voor te schrijven. 
In 1966 publiceerde de LHV een geplastificeerd schema met 
adviezen over het voorschrijven van orale anticonceptiva – 
een soort NHG-Standaard avant la lettre.2 In 1969 schreef 
98% van de Nederlandse huisartsen anticonceptie voor.3 
De eigen houding en kennis van de huisarts ten aanzien 
van anticonceptie en seksualiteit had een belangrijke 
invloed op de anticonceptionele praktijkvoering. De pil 
stelde vrouwen immers in staat hun eigen seksualiteit vorm 
te geven zonder gevaar voor een ongewenste zwangerschap. 
Huisartsen waren aanvankelijk niet erg genegen om de pil 
ook aan jonge ongehuwde of pasgetrouwde vrouwen voor 
te schrijven. Slechts 30% van de huisartsen was daartoe 
bereid. Dit waren vooral degenen met liberalere opvattin-
gen over seksualiteit, die jonger dan 60 of niet-kerkelijk 
waren.3 Vijf jaar later bleek die bereidheid gestegen tot 
95%, vooral door scholing,4 maar ook door nieuwe medi-

Tegen nieuwe mogelijkheden, zoals de abortuspil en PrEP, worden eerder emotionele dan feitelijke bezwaren ingebracht. 
 Foto: Hollandse Hoogte

De seksuele moraal van de huisarts:  
l’histoire se répète
Peter Leusink
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sche mogelijkheden en doordat patiënten mondiger werden en 
opkwamen voor hun seksuele rechten.5 Een overzicht van de 
eerste vijfentwintig jaargangen van Huisarts & Wetenschap liet 
zien dat ruim 10% van de afleveringen aandacht besteedde aan 
seksualiteit en aanverwante zaken. De aanvankelijk normerende 
benadering verdween langzamerhand ten gunste van aandacht 
voor de betekenis van seksualiteit voor de patiënt en voor het 
professioneel handelen van de huisarts.6

ABORTUSHULPVERLENING, TAAK VAN DE HUISARTS?
Huisartsen voelden zich niet alleen verantwoordelijk voor de 
preventie van ongewenste zwangerschappen, maar ook voor de 
gevolgen wanneer anticonceptie faalde. In 1970 participeerde 
het NHG in de nieuw opgerichte Stichting ter Bevordering van 
Hulpverlening bij Ongewenste Zwangerschap (STIBEHOZ), die 
zich inzette voor professionele in plaats van vrijwillige hulpver-
lening aan vrouwen met een ongewenste zwangerschap.7 Het 
NHG faciliteerde zelfs onderzoek naar abortushulpverlening, 
met als argument dat wetenschappelijke informatie nodig was 
om emotionele overwegingen van huisartsen niet de overhand 
te laten krijgen bij de benadering van het probleem.8,9

In de jaren zeventig waren huisartsen ook nadrukkelijk 
betrokken bij de eerste abortusklinieken, het Mildredhuis in 
Arnhem, Stimezo in Rotterdam en MR’70 in Amsterdam.10-13 
De restrictieve houding van gynaecologen ten aanzien van 
abortus speelde daarbij een rol.10,13 Een huisarts die meende 
dat de indicatiestelling voor een abortus niet bij de huisarts 
hoorde omdat deze ‘al overbelast was’, kreeg van een lector 
huisartsgeneeskunde als repliek dat de last van een ongewens-
te zwangerschap niet te vergelijken was met de last van een 
drukke praktijk en dat de professionele standaard belangrijker 
was dan een emotioneel argument.12 De huisarts verdween 
pas naar de achtergrond bij de inwerkingtreding van de Wet 
Afbreking Zwangerschap in 1984, die zowel de indicatiestel-
ling als de behandeling en nazorg belegde bij klinieken die een 
vergunning hadden. Wettelijk was de huisarts van nu af alleen 
nog verwijzer.

SEKSUELE GEZONDHEIDSZORG ANNO NU
Het recht op en de toegang tot anticonceptie en abortus zijn in-
middels gemeengoed geworden. Nu, decennia later, breekt door 
nieuwe medische mogelijkheden, zoals de abortuspil en PrEP, 
opnieuw een tijdperk aan waarin huisartsen gevraagd wordt de 
seksuele gezondheid van hun patiënten te verbeteren.14,20

Abortuspil
Er is in het verleden vaker voor gepleit om overtijdbehande-
lingen (tot en met een amenorroeduur van zes weken en twee 
dagen) door de huisarts te laten uitvoeren.15-17 In het voorjaar 
van 2015 kreeg deze wens hernieuwde actualiteit toen het eer-
ste officieel geregistreerde abortuscombinatiemiddel verkrijg-
baar werd via de apotheek. De Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd legde huisartsen onmiddellijk een verbod op, maar werd 
teruggefloten door het Gerechtshof Den Haag.18 Inmiddels 
heeft een groep huisartsen overtijdbehandelingen bij vier pati-
enten beschreven.19 De Tweede Kamer behandelt in 2020 een 
initiatiefwet die het mogelijk moet maken dat huisartsen een 
overtijdbehandeling kunnen voorschrijven tot negen weken 
amenorroeduur. De meeste Nederlanders (63%) vinden dat de 
Wet afbreking zwangerschap gewijzigd moet worden zodat de 
abortuspil ook via de huisarts beschikbaar komt,20 er is draag-
vlak bij het NHG en de LHV, en de Expertgroep Seksuele 
gezondheid heeft al scholing voorbereid.21,22

Pre-expositieprofylaxe (PrEP)
Enkele jaren geleden kwam er een behandeling beschikbaar 
die een hiv-infectie kan voorkomen met een effectiviteit van 
rond de 97% en relatief weinig bijwerkingen. De meest voor-
komende bijwerkingen (14%) van PrEP zijn gastro-intestinaal 
en kortdurend.23 Vooralsnog is de kans op resistentieontwik-
keling zeer klein.24 
PrEP betekende een doorbraak voor mannen die seks hebben 
met mannen (MSM): zij kunnen weer seks hebben zonder 
angst voor hiv.25 Omdat PrEP kosteneffectief is, stelde de 
minister van Volksgezondheid onlangs een subsidieregeling 
in om PrEP te verstrekken aan hoogrisico-MSM. Niet alle 
MSM komen voor deze subsidie in aanmerking; daarom is de 
Expertgroep Seksuele gezondheid van mening dat de huisarts 
een rol heeft in de PrEP-zorg voor MSM die gewoon patiënt 
zijn in de huisartsenpraktijk. De expertgroep verschilt hier-
over van mening met de LHV, die met name beducht is voor 
de extra belasting voor huisartsen en op het standpunt staat 
dat het hier openbare gezondheidszorg betreft [kader].26

EMOTIONELE VERSUS PROFESSIONELE WEERSTAND
Het [kader] geeft een overzicht van de argumenten voor en 
tegen de abortuspil en PrEP. Voor de huisarts die een pro-
fessionele standaard nastreeft kan het behulpzaam zijn deze 
feitelijke argumenten te kennen. Sommige bezwaren die geop-
perd zijn, lijken vooral voort te komen uit onwetendheid of uit 
persoonlijke waarden en normen.
Wat opvalt is dat de bezwaren van sommige huisartsen tegen 
de abortuspil en PrEP overeenkomsten vertonen met de 

DE KERN
	■ Er is vanuit de samenleving een grote en groeiende 

vraag naar seksuele gezondheidszorg; een al te norma-
tieve benadering staat een professionele houding in de 
weg.

	■ Tegen nieuwe medische mogelijkheden, zoals de abor-
tuspil en pre-expositieprofylaxe (PrEP), worden eerder 
emotionele dan feitelijke bezwaren ingebracht.

	■ De discussie rond abortuspil en PrEP vraagt om scho-
ling, professionalisering en creëren van draagvlak binnen 
beroepsverenigingen.

	■ Seksuele gezondheidszorg moet zoveel mogelijk evi-
dencebased zijn en in lijn met de vier kernwaarden van 
huisartsgeneeskunde.
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bezwaren die destijds tegen de anticonceptiepil en abortus 
werden ingebracht. Onwetendheid, angst voor overbelasting 
en conservatieve normen en waarden legden het in de jaren 
zeventig en tachtig uiteindelijk af tegen professionalisering, 
scholing, draagvlak binnen de beroepsverenigingen en be-
hoeften van de samenleving. Dat zou voor de huidige discus-
sie hoopvol kunnen stemmen, mits ook nu wordt ingezet op 
scholing, creëren van draagvlak en professionalisering. Men 
mag van iedere huisarts verwachten dat de keuze die hij maakt 
op feiten gebaseerd is en in lijn is met de vier kernwaarden 
van de huisartsenzorg. Het is aan de beroepsgroep en de 
opleiding om deze discussie ook op het terrein van de seksuele 
gezondheidszorg levendig te houden, inclusief supervisie en 
intervisie. 
Wanneer seksualiteit een rol speelt in de gezondheid van een 
patiënt, mogen overwegingen die de seksuele moraal betreffen 
niet afleiden van de professionaliteit die van elke huisarts mag 
worden verwacht. In de twintigste eeuw daagden liberale op-
vattingen de conservatieve status quo uit, in de eenentwintigste 

eeuw dagen conservatieve opvattingen de liberale status quo 
uit.27 Dat maakt het noodzakelijk blijvend aandacht te vragen 
voor optimale toegang tot de seksuele gezondheidszorg in de 
eerste lijn. ■
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ARGuMENTEN VOOR EN TEGEN DE ABORTuSPil EN PREP ViA DE HuiSARTS

Argumenten tegen Argumenten voor

De abortuspil via de huisarts verlaagt de drempel voor abortus.5,28,29 Afgelopen decennia werd de abortuspil in de eerste lijn voorgeschreven in Frankrijk en Zweden. Dit 
leidde niet tot stijging van het abortuscijfer, in Zweden daalde het zelfs licht.30

Daarnaast heeft 80% van de vrouwen voorafgaand aan haar consult met een arts haar besluit al 
genomen.31 Als de huisarts geen abortuspil zou verstrekken zou ze naar elders gaan.

De huisarts is niet in staat de noodsituatie van de vrouw te 
 beoordelen.32

Dat is ook niet nodig. Wettelijk is vastgelegd dat de arts er zeker van moet zijn dat de vrouw haar 
keuze zorgvuldig en vrijwillig maakt, en dat ze voor zichzelf geen aanvaardbaar alternatief heeft.33

Een abortus leidt tot psychische klachten en daar wil ik niet aan 
meewerken.1

Longitudinaal onderzoek heeft aangetoond dat de relatie juist andersom is: vrouwen met psychische 
en psychiatrische problemen hebben vaker een abortus.34 Een abortus leidt in de huisartsenpraktijk 
niet tot een hogere consultfrequentie.35

Een abortuspil voorschrijven is een te grote extra belasting voor de 
huisarts.1,5,36

Op basis van de laatste gegevens van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan worden berekend 
dat gemiddeld elke huisarts ongeveer één vrouw per jaar zou zien die om een abortuspil zou vragen.37

Huisartsen krijgen door de nieuwe wet de plicht de abortuspil voor te 
schrijven.2,5,8

Dit is onjuist: het betreft geen basiszorg maar aanvullende zorg. Huisartsen die bezwaren hebben 
tegen de abortuspil, kunnen doorverwijzen naar een collega.5

PrEP bestaat nog maar kort, de effectiviteit moet nog bewezen 
worden.38

De bewezen effectiviteit van PrEP ter voorkoming van een hiv-infectie is rond de 97%.23 PrEP is 
tevens bewezen kosteneffectief.39

Door het voorschrijven van PrEP stimuleer ik onveilige seks. MSM 
kunnen toch gewoon een condoom gebruiken?14

PrEP is juist geïntroduceerd omdat MSM kennelijk niet altijd een condoom gebruiken, waardoor hiv 
zich kon verspreiden. Gebruik van een condoom dwing je niet af door PrEP te onthouden aan MSM. 
Na de introductie van de anticonceptiepil nam het aantal soa’s fors toe.40 Hadden vrouwen destijds 
dus maar gewoon een condoom moeten blijven gebruiken?

PrEP is preventie; sinds Woudschoten 2 is dat geen taak meer van de 
huisarts.11,17

PrEP is geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, het behoort daarom tot de taak van de huis-
arts.26,41 Vergelijk het met griepvaccinatie: dat is populatiegerichte preventie en zou dus een taak 
voor de GGD moeten zijn.

PrEP betreft homomannen. Die horen hun tests en behandelingen bij 
de GGD te doen.42,43

Dat MSM hun soa-tests veelal bij de GGD afnemen is historisch gegroeid, maar GGD’s hebben geen 
wettelijk vastgelegd alleenrecht op soa-tests, noch sluit de wet soa-zorg voor MSM door de huisarts 
uit.

PrEP is alweer een verschuiving van behandeling van de tweede naar 
de eerste lijn.11,17

PrEP-zorg is nooit tweedelijnszorg geweest en ook is nooit vastgelegd dat PrEP door de GGD’s zou 
moeten worden uitgevoerd. De GGD heeft alleen een gesubsidieerd pilotonderzoek uitgevoerd bij de 
introductie van PrEP in Nederland.17,44

Leusink P. De seksuele moraal van de huisarts: l’histoire se répète. 
Huisarts Wet 2020;63(7):33-5. DOI:10.1007/s12445-020-0546-4.
Praktijk de Huisarts, Gouda: P.M. Leusink, huisarts, seksuoloog NVVS: 
peter.leusink@kpnmail.nl. Mogelijke belangenverstrengeling: de auteur 
is voorzitter van de expertgroep seksHAG.
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Veel huisartsen die geconfronteerd worden met (een ver-
moeden van) seksueel misbruik voelen zich vaak machte-
loos en onvoldoende handelingsbekwaam. De kans dat u 
te maken krijgt met kinderen bij wie sprake is van seksueel 
misbruik is echter groot. Daarom gaan we in op enkele 
achtergronden van seksueel misbruik, op welke belangrijke 
signalen van misbruik en gevolgen u kunt letten en hoe u 
kinderen en hun ouders kunt helpen.

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks 62.000 kinde-
ren (0 tot 18 jaar) voor de eerste keer slachtoffer van seksueel 
misbruik. Bij meisjes komt het vaker voor: 41% van de meisjes 
krijgt ermee te maken tegenover 23% van de jongens.1 Slacht-
offerschap is moeilijk te herkennen. Deze kinderen vertellen 
meestal niet uit zichzelf dat ze slachtoffer zijn – jongens nog 
minder dan meisjes.2 Als de pleger een bekende is twijfelen 
kinderen nog langer voordat zij dit geheim naar buiten bren-
gen. Bovendien is de pleger in ruim 25% van de gevallen zelf 
een kind, een ‘normaal’ iemand uit de omgeving. Dat maakt 
dat huisartsen alert moeten zijn op signalen van misbruik.

WAT VERSTAAN WE ONDER SEKSUEEL MISBRUIK?
Seksueel misbruik betreft elke vorm van seksueel grens-
overschrijdend gedrag waarbij sprake is van seks tussen 
een volwassene met een kind. Hierbij is per definitie sprake 
van ongelijkwaardigheid.3 We spreken van misbruik als er 
seks plaatsvindt in situaties waarin misbruik wordt gemaakt 
van een leeftijds- of machtsverschil. Seksueel misbruik van 
kinderen is een vorm van (seksuele) kindermishandeling. 
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde maakt 
in de richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel 
misbruik bij kinderen onderscheid naar leeftijd. De richtlijn 
hanteert de leeftijdsindeling zoals die ook geldt voor de wet: 
kinderen tot 12 jaar, jongeren van 12 tot 16 jaar en jongeren 
vanaf 16 jaar. Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten 
[online kader 1].4

RISICOFACTOREN
De risicofactoren die de kans op misbruik verhogen zijn niet 
eenvoudig vast te stellen. Een risicofactor duidt er immers op 
dat een kind een risico zou lopen om misbruikt te worden. 
Maar of het zover komt, hangt af van een complexe dyna-
miek tussen kind, ouder(s), dader(s) en context. We weten 
dat meisjes en vrouwen behoren tot de risicogroep die 
slachtoffer wordt van seksueel geweld. Seksueel geweld is de 
juridische definitie van aanranding en verkrachting waarbij 
geweld of dreiging is gebruikt. Daarbij kan sprake zijn van 
een situatie of toestand waarin iemand niet in staat is te 
weigeren.
We krijgen steeds meer zicht op specifieke groepen, situaties 
en vormen van seksueel geweld. We weten dat mannen en 
jongens ook slachtoffer worden en dat mensen met een ver-
standelijke beperking extra risico lopen. Seksueel geweld komt 
overal voor: op school, de kinderopvang, de sportclub, binnen 
religieuze instellingen en in de jeugdzorg. Daarnaast hebben 
we te maken met nieuwe fenomenen als loverboys en seks via 
sociale en de nieuwe digitale media. We spreken van grooming 
als slachtoffers onopvallend en sluipenderwijs door volwasse-
nen worden benaderd voor het plegen van seksueel misbruik. 
Dat benaderen kan verlopen via internet, social networks, 
chatrooms of webcams, waarbij seksueel getinte contacten het 
doel vormen.
Men onderscheidt vier dadercondities die voorafgaan aan sek-
sueel misbruik.5 De dader moet innerlijk gemotiveerd zijn om 
een kind te misbruiken, hij moet innerlijke remmingen over-
winnen, hij moet externe remmingen zien te overkomen en hij 

Seksueel misbruik herkennen bij 
minder jarigen
Carla Goosen, Toine Lagro-Janssen

CASUS
Tanja vertelt u met een bezorgde blik dat ze denkt dat haar dochtertje 
Elza van 5 jaar door opa, de vader van Tanja’s ex-partner, seksueel 
wordt misbruikt. Haar dochtertje is na een weekend bij haar vader voor 
de tweede keer met buikpijn thuisgekomen. Ze geeft ook aan dat ze 
jeuk heeft bij de ‘billen’ en weer is gaan bedplassen. Daags erna hoorde 
Tanja dat Elza tegen haar knuffels aan het praten was over een ge-
heimpje, waarbij ook de naam van opa viel. Vorige week had de juffrouw 
opgemerkt dat Elza een ander kindje haar broekje had uitgetrokken 
en met een vingertje in haar vulva had geprikt. Ze vond ook dat Elza 
sneller dan anders ruziemaakte. Tanja vond dat de vulva er een beetje 
rood uitzag en wil graag dat u kijkt. Ze is twee jaar geleden gescheiden 
en beide ouders hebben het gezag over Elza. De afspraken verlopen 
zonder conflicten.

Dit is een bewerkte versie van Goosen C. Trauma door seksueel mis-
bruik bij een kind: signalen, gevolgen en mogelijkheden tot ondersteu-
ning. Bijblijven 2019;35:30-9. Publicatie gebeurt met toestemming.

HUISARTS EN WETENSCHAP JULI 2020



37maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

moet ook nog door de weerstand van een kind heen kunnen 
gaan. Deze laatste conditie bepaalt of het grooming-proces 
effect zal hebben.

SIGNALEREN
Seksueel misbruik herkennen is niet eenvoudig en blijkt 
helaas ook vaak niet te gebeuren.6,7 De gevolgen van seksueel 
misbruik op de kinderleeftijd kunnen ernstig zijn en doen 
zich snel of pas veel later in het leven voor.8,9 Helaas zullen 
kinderen meestal niet spontaan vertellen over wat hen is over-
komen. Ze kunnen bang zijn en zich schamen, maar hebben 
er ook vaak de woorden (nog) niet voor. Net zoals bij Elza uit 
de casus zijn de meeste symptomen (klachten) die kinderen 
na misbruik kunnen vertonen niet specifiek voor seksueel 
misbruik [tabel 1]. Ze kunnen ook door andere oorzaken zijn 
ontstaan en bovendien valt er meestal geen lichamelijk letsel 
vast te stellen, wat ook bij Elza het geval was. Signalen zijn 
nooit bewijzen en er kunnen vele andere verklaringen zijn 
voor opvallend gedrag van een kind. Daarom is voorzichtig-
heid geboden. Maar hoe meer signalen er zijn, hoe sterker het 
vermoeden.
Symptomen die op zich geen zorgen hoeven op te roepen, 
kunnen wel degelijk als zorgelijk bestempeld worden wanneer 
er tegelijkertijd veel andere symptomen aanwezig zijn, zoals in 
de casus, en er geen duidelijk andere verklaring dan  seksueel 
misbruik voorhanden is. Bij een groot onderzoek naar mis-
bruik was er bij 47% van de slachtoffers geen tot een lage 
verdenking op misbruik en vermeldde het medisch dossier bij 
80% van de kinderen geen psychosociale problemen.11

Ook in het onderwijs lijkt het moeilijk om misbruik te signa-
leren, ook al brengen kinderen vele uren per week op school 
of opleiding door. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting 
onder scholieren door het Centrum tegen Kinderhandel en 
Mensenhandel geeft 78% van de docenten aan dat zij slacht-
offers van mensenhandel onder hun eigen leerlingen niet 
kunnen herkennen. Ruim een derde van de scholen geeft 
aan wel eens te maken te hebben gehad met een slachtoffer 

van seksuele uitbuiting. Verder blijkt uit dit onderzoek dat er 
jaarlijks op iedere middelbare school gemiddeld twee meisjes 
in aanraking komen met loverboys.12

Minderjarige slachtoffers van seksueel geweld kunnen ge-
vonden worden doordat iemand uit de omgeving, zoals een 
leerkracht, een familielid of een hulpverlener, een vermoeden 
krijgt (signaleren), of doordat slachtoffers zelf, vaak in verhul-
lende termen, iets loslaten (disclosure). Wanneer een kind zelf 
iets vertelt, is het uiterst belangrijk om rustig te blijven en het 
kind uit te nodigen verder te vertellen.
Omdat specifieke signalen voor seksueel misbruik ontbreken, 
zijn er ook geen sluitende methoden om seksueel misbruik te 
onderzoeken.13,14 Er is ook geen signalenlijst die als diagnos-
tisch instrument gebruikt kan worden. Het is aan u om con-
sequent differentieel diagnostisch te blijven denken: stemmen 
anamnese en de signalen die u ziet overeen met het letsel of de 
klacht die u constateert?
De bejegening van het slachtoffer is essentieel bij het maken 
van contact [online kader 2]. Bedenk dat het een kind soms 
verboden is de waarheid te spreken, of dat het moeite heeft 
om een samenhangend verhaal te vertellen of de woorden 
ontbeert om te beschrijven wat er is gebeurd.15 Mishandelde 
kinderen geven aan dat het veel hielp wanneer hun gespreks-
partner een uitnodigende en aandachtige houding aannam.16 

GEVOLGEN
De gevolgen van seksueel misbruik verschillen van slachtoffer 
tot slachtoffer. Ze worden bepaald door allerlei factoren, zoals 
de afhankelijkheidsrelatie tot de dader, het gedrag van mensen 
uit de directe omgeving, de duur en frequentie van het mis-
bruik, het aantal daders, de leeftijd, het geslacht van het slacht-
offer en de dader, het al dan niet gebruiken van geweld en het 
karakter van de uitgevoerde seksuele handelingen.17 Wanneer 
een bekende pleger uit de (zeer) nabije omgeving het kind 
seksueel misbruikt, beïnvloedt dat de verdere ontwikkeling. In 
het algemeen geldt dat hoe jonger het slachtoffer is, hoe dich-
terbij het bij de pleger staat en hoe langer het geweld duurt, 

Tabel 1

Voorbeelden van signalen10

Lichaamsgerelateerde kenmerken Gedragsgerelateerde kenmerken

Angst voor lichamelijk contact in het algemeen en schrikreacties bij het aanraken van 
bovenbeen/billen/buik

Negatieve zelfwaardering, niet geloven in eigen kunnen
Opvallend seksueel gericht

Pijn in de bovenbenen Plotselinge veranderingen in gedrag en vriendschappen
Merkwaardig looppatroon Plotselinge terugval in schoolprestaties, concentratieproblemen
Weinig of geen spontaan bewegingsspel Niet geliefd bij andere kinderen
Veel buikpijn Eetproblemen
Boosheid op en schaamte voor het eigen lichaam, een negatief lichaamsbeeld Bedplassen 
Angst om op de rug te liggen Zelfvernietigingsgedrag
Angst voor uit- of verkleden Ouwelijk gedrag
Niet spontaan de beentjes om je heenslaan als je ze oppakt
Geïrriteerde vagina, schaamlippen of anus
Problemen bij het plassen, herhaalde blaasontsteking
Oververmoeidheid
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des te ernstiger de gevolgen zijn. Chronische traumatisering 
in de kinderjaren verhoogt het risico op een reeks psychische 
problemen, tal van lichamelijke klachten, en maatschappelijke 
achterstand en isolement.8 Bij een trauma blijft het kind steken 
in of valt het terug naar een eerder ontwikkelingsstadium als 
overlevingsstrategie om met de spanningen of conflicten om 
te kunnen gaan (regressie).
Om de verschillende ontwikkelfases goed te kunnen doorlo-
pen, heeft een kind een veilige omgeving nodig. Paradoxaal 
genoeg wordt seksueel misbruik echter vaak gepleegd door 
mensen die het kind die veilige omgeving moeten bieden. 
Wanneer juist vertrouwde hechtingsfiguren de onveilige situa-
tie veroorzaken, zal dit grote gevolgen hebben voor de ontwik-
keling van het kind. Onveilig gehechte kinderen groeien op 
in onzekerheid en angst. Heftige ervaringen als mishandeling, 
verwaarlozing en seksueel misbruik verstoren gedurende de 
eerste levensjaren de ontwikkeling van het neurale netwerk 
in de hersenen.9 Het gebrek aan veiligheid en stabiliteit zorgt 
voor tal van problemen in de ontwikkeling van kind tot 
volwassene, vooral op het gebied van de hechting. Herhaalde-
lijk en/of langdurig seksueel misbruik kan tot een chronisch 
trauma leiden, waarbij de posttraumatische stressstoornis op 
de voorgrond staat.11

Ook stoornissen waarbij achterdocht centraal staat treden vaak 
op. Slachtoffers hebben dikwijls een negatief zelfbeeld en een ge-
brekkige lichaamsbeleving, en hebben moeite met intimiteit en 
seksualiteit. Veel van hen hebben een aversie tegen seksualiteit, 
en vinden het moeilijk om die te uiten. Slachtoffers vinden het 
lastig om gedragsmatige, seksuele en gevoelsmatige grenzen te 
trekken.18 De lichamelijke en psychische gevolgen zijn ernstiger 
bij slachtoffers met al bestaande emotionele, sociale of cogni-
tieve beperkingen. Zij hebben meer moeite met het verwerken 
van het trauma, en lopen een groter risico op het ontstaan van 
gedragsproblemen en een verergering van de bestaande beper-

kingen. Opvallend is dat jongens die seksueel misbruikt werden 
door een volwassen man later sneller in de knoop raken met 
hun eigen seksuele identiteit. Ook kunnen zij, ondanks de weer-
zin, een erectie krijgen tijdens het misbruik, wat tot verwarring 
kan leiden.18,19 De kenmerkende gevolgen van seksueel misbruik 
zijn zowel voor jongens als voor meisjes gevoelens van schuld 
en schaamte, nachtmerries, langdurige angsten en fobieën, zeker 
wanneer het om afhankelijkheidsrelaties gaat [tabel 2].20,21

NORMALE EN AFWIJKENDE SEKSUELE ONTWIKKELING
Ook psychische en sociale dimensies spelen een belangrijke 
rol bij het in kaart brengen van de dynamiek van de seksuele 
ontwikkeling. Als er sprake is van seksueel misbruik wordt het 
nog complexer om de balans op te maken. 
Uitgangspunt is om in beeld te krijgen of sprake is van een 
normale, afwijkende of zorgwekkende seksuele ontwikkeling. 
Dat Elza in de vulva van een ander kindje prikt wijst op zich 
niet op een afwijkende seksuele ontwikkeling. Het Neder-
lands Centrum voor Jeugdgezondheid heeft een uitgebreide 
richtlijn met handelingsadviezen en aanbevelingen opgesteld, 
die definities bevat voor de seksuele en de hiervan afwijkende 
ontwikkeling van nul- tot negentienjarigen.22

Wanneer een kind ‘ernstig grensoverschrijdend seksueel 
gedrag’ vertoont is het van belang om te bepalen of dat gedrag 
eenvoudig is bij te sturen. Past dat gedrag niet bij de ontwik-
keling en is het kind niet ontvankelijk voor bijsturing, dan kan 
dat samenhangen met de problematiek van de ouders zelf, de 
seksuele opvoeding of onderliggende problemen.23 Dan is het 
van belang om de betekenis van specifieke gedragspatronen te 
duiden. Die patronen kunnen wijzen op een gedragsstoornis, 
een problematische gezinssituatie, (seksuele) kindermishande-
ling of verwaarlozing.24

Meestal ontstaat een vermoeden omdat iemand ‘abnormaal’ 
gedrag van het kind signaleert. Het kind laat dan opval-
lend gedrag zien dat afwijkt van gedrag dat bij een gezonde 
ontwikkeling en bij de leeftijd past. Om dat gedrag te duiden 
kan men het Vlaggensysteem (https://vlaggensysteem.nl 
en https://www.sensoa.be) van Sensoa (België) gebruiken, 
een gewaardeerd interventiemodel. Het biedt professionals 
handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen 
en bespreekbaar te maken, en om gepast te reageren. De 
Normatieve Lijst van het Vlaggensysteem maakt het moge-
lijk om seksueel gedrag op een bepaalde leeftijd correct in te 
schatten.23 Ook besteedt het systeem aandacht aan signalen 
van seksueel misbruik, en aan de emotionele ontwikke-
ling, gender- en cultuurdiversiteit. Om seksueel gedrag van 
kinderen adequaat te kunnen duiden en beoordelen maakt 
het Vlaggensysteem gebruik van zes criteria voor advies, 
begeleiding of verwijzing [kader 3].

WAT KUNT U ALS HUISARTS DOEN? 
Een ouder komt meestal niet op het spreekuur vertellen dat 
hij zijn kind heeft misbruikt en een kind geeft zelf vaak niet 
aan waar de onverklaarde pijnen en klachten vandaan komen. 
In de dagelijkse praktijk hebben professionals veelal te maken 

Seksueel misbruik herkennen is niet eenvoudig. Foto: iStock
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met een vermoeden van seksueel misbruik op basis van 
gedragssignalen of vermoedens van een ouder, zonder dat er 
duidelijke aanwijzingen zijn. Hoewel het lastig is om seksueel 
misbruik vast te stellen, kunnen bepaalde symptomen wel een 
indicatie vormen. Zo kan posttraumatische stress of een terug-
val in de zindelijkheid waarvoor geen duidelijke verklaring is 
(zoals bij Elza), een symptoom vormen. Ook als het kind sek-
sueel gedrag vertoont dat niet bij de leeftijd past, kan er sprake 
zijn van misbruik. In de meeste gevallen is er geen zichtbaar 
letsel (meer) als gevolg van seksueel misbruik. Bij een vermoe-
den op genitaal letsel is het advies om de beoordeling aan een 
deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut over te 
laten. Wanneer u seksueel misbruik vermoedt, volgt u altijd de 
KNMG-meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.26 

CONCLUSIE
Seksueel misbruik bij kinderen kan de ontwikkeling van het 
kind tot volwassene verstoren. De psychische en lichamelijke 
gevolgen zijn meestal aanzienlijk. Voor het vaststellen van 
seksueel misbruik bestaan er geen betrouwbare diagnostische 
instrumenten. Het vraagt van u kennis over de achtergronden 
en gevolgen van seksueel misbruik, en alertheid op de signa-
len om te kunnen handelen. ■
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Tabel 2

Gevolgen van seksueel misbruik20,21

Psychische gevolgen Lichamelijke gevolgen

(Chronische) posttraumatische stressstoornis Verwondingen aan genitalia
Angststoornis Urineweginfecties 
Depressie Seksueel overdraagbare aandoeningen
Dissociatie Complicaties tijdens de zwangerschap
Vermijdingsgedrag Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
Zelfbeschadigend gedrag
Seksuele problemen
Relatie- en interpersoonlijke problemen
Een negatief zelfbeeld
Herhaald slachtofferschap

KadER 3. CRITERIa Van HET VlaGGEnSYSTEEm Van 
HET nEdERlandS CEnTRum VOOR JEuGdGEZOnd-
HEId25

 Het Vlaggensysteem hanteert zes criteria: 
1. Wederzijdse toestemming; wil het kind het zelf, wil 

het eventuele andere kind het ook, vinden beide kin-
deren het seksuele gedrag prettig?

2. Vrijwilligheid; kiest het kind er zelf voor, durft het/is 
het in staat om nee te zeggen? 

3. Gelijkwaardigheid; zijn het kind en het andere kind 
even sterk, oud en slim, of is er sprake van een 
machtsverschil?

4. adequate ontwikkeling; doet het kind niets waar het 
te jong of te oud voor is, past het seksuele gedrag bij 
de ontwikkelingsfase van het kind? 

5. adequate context; is het seksuele gedrag van het 
kind gepast, stoort of choqueert het anderen in de 
omgeving niet?

6. Zelfrespect; heeft het kind zicht op de gevolgen van 
zijn of haar gedrag, neemt het geen risico’s die scha-
delijke gevolgen kunnen hebben?

Goosen CAEM, Lagro-Janssen ALM. Seksueel misbruik bij minderjari-
gen herkennen. Huisarts Wet 2020;63(7):36-9. DOI:10.1007/s12445-
020-0759-6.
International Mediation Services, Utrecht: Carla Goosen,  zelfstandig 
wetenschappelijk onderzoeker, trauma- en systeemtherapeut, 
carlagoosen@gmail.com. Radboudumc, Vrouwenstudies Medische 
Wetenschappen, Nijmegen: prof. dr. Toine Lagro-Janssen, emeritus 
hoogleraar.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Over persoonlijke grenzen Beschouwing
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Stress is onverbrekelijk verbonden met het vak, maar huis-
artsen werken tegenwoordig wel onder hoogspanning en het 
aantal burn-outs neemt toe. Dat huisartsen gemotiveerd, 
gezond, vakbekwaam en productief blijven is hun eigen ver-
antwoordelijkheid, maar ook die van de organisatie waarbin-
nen ze werken. Tijdig onderkennen van de eerste symptomen 
en een veilig werkklimaat verkleinen de kans op burn-out. 

In de maatschappij anno 2020 vragen mensen veel van zichzelf 
en van elkaar. In 2018 hadden maar liefst 1,3 van de ruim 7,4 
miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten en ruim 
17% kampte met ernstige klachten.1,2 Ook artsen blijven niet 
gevrijwaard: in een recent onderzoek onder 42.000 Ameri-
kaanse artsen bleek de prevalentie van burn-outklachten zelfs 
hoger dan in andere beroepsgroepen.3 Dit bevestigt de trend 
van de laatste jaren.4-6 Vooral de mentale fitheid van zorgverle-
ners tot 35 jaar staat onder druk: tussen 2017 en 2019 steeg de 
prevalentie van burn-outklachten in deze groep van 13 naar 
20%.7

In een onderzoek onder Nederlandse huisartsen uit 2012 bleek 
dat 15% wel eens een burn-out had gehad en 70% wel eens 

signalen van overspannenheid.4,5 In 2018 ervoer twee derde 
van de huisartsen een grote werklast en werkdruk en vond 
een kwart de situatie zorgelijk.6 Artsen, ook huisartsen, gaan 
over hun grenzen. In deze beschouwing onderzoeken we wat 
daaraan ten grondslag zou kunnen liggen en beschrijven we 
een aanpak die burn-out kan helpen voorkomen. Maar eerst 
plaatsen we een kanttekening bij de definitie van burn-out. 
In de literatuur worden verschillende definities door elkaar 
gebruikt.8-11 Wij volgen de definitie van de NHG-Standaard 
Overspanning en burn-out: overspanningsklachten die langer 
dan zes maanden bestaan en waarbij gevoelens van moeheid 
en uitputting op de voorgrond staan.9

OORZAKEN
Als belangrijkste stressfactoren noemen huisartsen achter-
eenvolgens praktijkadministratie, diensten en de emotionele 
zwaarte van het vak, het managen van personeel en praktijk, 
en de omgang met overheid en verzekeraars.6-8,10 Voor velen 
is het een uitdaging dat de zorgvraag complexer wordt, maar 
de consulttijd niet meegroeit: ze hebben te weinig tijd per 
patiënt.6 Met name vrouwelijke huisartsen noemen ook de 
combinatie van werk en privéleven een bron van stress.5,6 Veel 
huisartsen werken structureel over. Kortom, huisartsen heb-
ben hun grenzen al behoorlijk opgerekt.
Een meerderheid van de huisartsen vindt zowel de werklast 
(de hoeveelheid werk) als de werkdruk (de beschikbare tijd 
voor die hoeveelheid werk) te hoog.6 Er zijn oplossingen 
bedacht om de werklast zo te organiseren dat de kwaliteit goed 
blijft en de patiënt centraal blijft staan, maar huisartsen vinden 
daarbij vaak het productdenken op hun weg. Actiecomité ‘Het 
roer moet om’ bracht dit in 2015 onder de aandacht en pleit 
sindsdien voor verlaging van de administratiedruk en meer 
tijd voor de patiënt.6,12 Ook dan blijft de druk op de eerste 
lijn echter toenemen door vergrijzing, een toenemend aantal 
chronische patiënten en substitutie van zorg.
Momenteel is naar schatting een kwart van de Nederlandse 
huisartsen bijna gevloerd. De risico’s, zowel voor henzelf als 
voor hun patiënten, zijn zorgwekkend.6 Het eerdergenoemde 
Amerikaanse onderzoek laat zien dat het aantal patiëntveilig-
heidsincidenten verdubbelde: door de burn-out had de dokter 
minder aandacht voor de patiënt zelf, én minder tijd voor 
scholing en een efficiënte organisatie.3

Ook professioneel-organisatorische factoren dragen bij aan 
burn-outs bij artsen.13 De prestatiecultuur in opleidingen en 

De dokter gevloerd
Hoe voorkomen we burn-out bij huisartsen?
Karolien van den Brekel-Dijkstra, Mariska Cornelissen, Liesbeth van der Jagt

autonomie, competentie en verbondenheid maken een dokter gelukkig, 
bevlogenheid beschermt tegen burn-out.  Foto:Shutterstock
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het daarmee gepaard gaande perfectionisme onder aios botsen 
met het keurslijf van protocollen, regelgeving en bemoeienis 
van zorgverzekeraars waarin de arts na zijn opleiding gehe-
sen wordt. Resultaatgericht en geprotocolleerd werken staat 
soms haaks op het empathisch en persoonsgericht werken dat 
centraal staat in de beroepsethiek en de kernwaarden van de 
huisartsenzorg.

SIGNALEN
In het boek Nog niet gevloerd zijn de signalen van een nade-
rende burn-out geïnventariseerd.14 Meestal pikken mensen 
die signalen onvoldoende op. Degenen die het overkomen is, 
herkennen ze achteraf wél: prikkelbaar gedrag, kort lontje, 
cynische opmerkingen, naar binnen gekeerd zijn, zich terug-
trekken, uit contact treden, veeleisend en kritisch zijn, ver-
harden in gedrag, zelf willen oplossen, geen hulp aanvaarden, 
lagere productiviteit. Op het moment zelf ervaart men het als 
een vorm van tekortschieten en ziet men maar één uitweg, 
namelijk doorgaan. Dit negeren van signalen, zelfs als de 
omgeving ervoor waarschuwt, vindt zijn oorzaak in hoe we 
tegen kwetsbaarheid aankijken.15 Het is in feite een coping-
strategie die voortvloeit uit angst, onzekerheid en schaamte. 
Bevangen door de gedachte ‘ik ben niet goed genoeg, dus ik 
moet harder mijn best doen’, gaat men door tot het écht niet 
meer gaat.16

OPLOSSINGEN
Bewustwording
Pas na de genadeklap van de burn-out ontstaat er ruimte om 
na te denken: wat wil ik echt, waar liggen mijn eigen grenzen? 
Het zou natuurlijk beter zijn daar in een eerder stadium achter 
te komen. Uit gesprekken met mensen die een burn-out heb-
ben gehad, blijkt dat hun belangrijkste zorg was te overleven. 
Een belangrijke factor in het voorkomen van een burn-out is 
helder hebben wat echt belangrijk is in het leven en de moed 
vinden hiernaar te handelen. Uit onderzoek is gebleken dat 
lange tijd veel moeten en niet zelf kunnen bepalen wat je wilt 
burn-outklachten kan veroorzaken.17 Als je je bewust wordt 
van je waarden, je balans en je gezondheid in breed perspec-
tief, en daarnaar leeft, geeft dat je een eigenaarsgevoel en meer 
autonomie. Dit is een belangrijke voorwaarde om niet ten 
prooi te vallen aan saboterende mechanismen zoals perfec-
tionisme.18 Dit besef zou vanzelfsprekend moeten zijn in de 
opleiding en nascholing van artsen.

Positieve Gezondheid
Een van de gespreksinstrumenten om mensen met een 
(dreigende) burn-out te begeleiden is Positieve Gezondheid 
[kader]. In Nederlandse huisartsenpraktijken is dit model 
voor reflectie al toegepast bij patiënten, en uit onderzoek blijkt 
dat deze een hogere kwaliteit van zorg ervoeren terwijl het 
werkplezier van de praktijkmedewerkers toenam.23-26 Patiën-
ten voelden zich gehoord en werden minder naar de tweede 
lijn verwezen, dus de methode was ook nog eens kostenbespa-
rend.23

Ook bij huisartsen zelf kan Positieve Gezondheid helpen 
inzicht en overzicht te krijgen in hun eigen gezondheids-
situatie. Het instrument wordt inmiddels in verschillende 
(zorg) organisaties gebruikt om te reflecteren op de werksi-
tuatie.27

Andere begeleidingsvormen
Huisartsen zijn gewend structureel te reflecteren op hun 
werken en samenwerken. In reflectieonderwijs, supervisie, 
begeleide intervisie en groepsgesprekken over het persoon-
lijk professioneel functioneren komen thema’s aan de orde 
zoals grenzen aangeven, conflicthantering, samenwerking, 
medisch leiderschap, werk-privébalans en levensloopbaan-
planning.28 In de huisartsenopleiding wordt in een persoon-
lijk ontwikkelplan jaarlijks stilgestaan bij factoren die stress, 
overspanning en burn-out uitlokken: personeelsproblemen, 
fouten, calamiteiten, klachten, problemen in de samen-
werking met collega’s, twijfels over het huisarts-zijn. Ook 
beschermende factoren komen aan de orde: wat zijn ade-
quate copingstrategieën, wat helpt om het vak inspirerend te 
houden en de vitaliteit te vergroten? Het Handboek effectieve 
communicatie in de huisartsenpraktijk beschrijft allerlei 
begeleidingsvormen die kunnen leiden tot zelfinzicht en 
concrete veranderplannen, waaronder supervisie, coaching, 
loopbaancoaching en begeleide intervisie, ondersteund door 
concepten zoals Kernkwaliteiten, Transactionele Analyse, 
Acceptance Commitment Therapy (ACT) en Oplossingsge-
richt werken.29 Er is groepsbegeleiding waarin de feedback 
van groepsgenoten centraal staat, en er is teambegeleiding 
die kan helpen energievretende irritaties en onuitgesproken 
spanningen ter tafel te brengen. Sommige van de genoemde 
begeleidingsvormen vallen onder de accreditatieregeling, 
wat deelname vergemakkelijkt. En wellicht zal COVID-19 
leiden tot nog weer nieuwe inzichten en organisatorische 
innovaties.

DE KERN
	■ Het aantal huisartsen met burn-out stijgt onder invloed 

van werkdruk, administratiedruk, de emotionele zwaarte 
en de toenemende complexiteit van het vak.

	■ Zowel huisartsen zelf als hun collega’s, werkgevers en 
leidinggevenden dragen verantwoordelijkheid voor een 
werkklimaat waarin iedereen duurzaam inzetbaar is.

	■ Vroege signalen van burn-out, zoals vermoeidheid, con-
centratieproblemen, piekeren, kort lontje en een gevoel 
van tekortschieten, worden vaak te lang genegeerd.

	■ Probeer inzicht te krijgen in de eigen waarden en drijfve-
ren, misken schuldgevoel en schaamte niet, accepteer 
dat stress bij het vak hoort en leer daarmee om te gaan.

	■ Er zijn diverse gespreksinstrumenten, waaronder Positieve 
Gezondheid en de gesprekskaart van de lHV, die waarde-
volle ondersteuning bieden ter voorkoming van burn-out.
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DREIGENDE BURN-OUT: HANDVATTEN VOOR EEN GOED 
GESPREK
Wie bijna een burn-out heeft, heeft vaak niet de energie of de 
moed om te erkennen dat het zo niet langer kan. Daarbij is 
hulp nodig.14 Het merendeel vindt het echter moeilijk om hulp 
te vragen. Het is erg belangrijk dat men die schaamte adres-
seert en tijd vrijmaakt voor een gesprek van mens tot mens, 
waarin die imperfectie getoond mag worden. Dat vereist niet 
alleen empathie, maar ook een cultuur van veiligheid en ver-
trouwen. Hier ligt een belangrijke taak voor de organisatie.

Werkgevers in de zorgsector willen graag weten hoe ze hun 
personeel kunnen beschermen tegen burn-out en uitval.30 
Wat blijkt? De beste bescherming is werk doen waar je plezier 
in hebt en waar je trots op bent. Autonomie, competentie en 
verbondenheid maken een dokter gelukkig, bevlogenheid 
beschermt tegen burn-out.30-32 Zingeving en eigen regie op 
de werkvloer zorgen ervoor dat zorgprofessionals kunnen 
werken met bevlogenheid, een gezonde leefstijl en een goede 
werk-privébalans.33-36

Onderliggende patronen, zoals onzekerheid, ‘goed willen doen 

POSITIEVE GEZOndHEId
Positieve Gezondheid is de uitwerking van een nieuwe 
definitie van gezondheid: het vermogen om je aan te 
passen en eigen regie te voeren in het licht van de soci-
ale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.19-24 
de definitie kwam voort uit kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek waarin bleek dat patiënten het begrip ‘ge-
zondheid’ breed opvatten. Positieve Gezondheid onder-
scheidt zes dimensies aan gezondheid: fysiek functione-
ren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, 
meedoen en dagelijks functioneren. deze dimensies 
worden gevisualiseerd als een spinnenweb [figuur].

Het spinnenweb biedt een insteek om met mensen in 
gesprek te gaan over hun gezondheid en over wat zij 
waardevol vinden. Zo’n gesprek kan mensen helpen 
hun intrinsieke motivatie te vinden voor een gezond en 
betekenisvol leven waarin ze minder over hun grenzen 
gaan.22 Het ingevulde spinnenweb wordt besproken 
aan de hand van de vraag wat iemand belangrijk vindt 
voor zijn of haar gezondheid. de betrokkene formu-
leert doelen voor zichzelf vanuit persoonlijke idealen of 
behoeften: ‘Wat zou ik zelf willen veranderen?’ in plaats 
van: ‘Wat moet ik veranderen?’

Figuur 

Positieve Gezondheid: het spinnenweb als gespreksinstrument
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voor anderen’, geen nee kunnen zeggen en jezelf wegcijferen, 
kunnen worden aangepakt met hulpmiddelen voor individu-
ele reflectie, zoals coaching, begeleide intervisie en de recent 
gelanceerde gesprekskaart van de LHV.22,27-29,37,38 Ook Positieve 
Gezondheid biedt aanknopingspunten. Het spinnenweb kan 
laagdrempelig worden ingevuld door de huisarts zelf of in een 
gesprek met de leidinggevende; er zijn scholingen en work-
shops beschikbaar om ervaring op te doen.39 Het hoeft niet 
altijd te gaan over stressvermindering: soms is meer en beter 
ontspannen ook een oplossing. Accepteer de drukte van het 
huisartsenvak, zie stress als een gegeven en ontwikkel veer-
kracht en handvatten om je grenzen te bewaken en effectief 
met die werkdruk om te gaan. Zorgprofessionals hebben een 
druk vak met een grote verantwoordelijkheid, de crisis rond 
COVID-19 maakt dit opnieuw duidelijk. Dat maakt het des te 
belangrijker dat ze aandacht besteden aan hun eigen vitaliteit 
en gezondheid.

CONCLUSIE
Huisartsen werken onder grote druk en moeten ervoor zor-
gen dat ze gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief 
blijven. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook die 
van de organisaties waarbinnen ze werken. Voor de persoon 
in kwestie is het van belang symptomen tijdig te onderkennen, 
voor de organisatie is het van belang een veilig werkklimaat te 

hebben om de kans op burn-out te verkleinen. Net zo belang-
rijk is het besef dat stress onverbrekelijk verbonden is met het 
vak. Er zijn tal van begeleidingsvormen die kunnen helpen 
beter zicht te krijgen op eigen zingeving, grenzen, prioriteiten 
en keuzes. ■
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Voor de coronapandemie werd er wereldwijd steeds 
meer gereisd, ook door zwangere vrouwen. Aanstaande 
 ouders gaan nog even samen op vakantie, of reizen voor 
werk of familiebezoek. Huisartsen krijgen hier geregeld 
vragen over, bijvoorbeeld of zwangere vrouwen mogen 
vliegen, of ze naar de (sub)tropen mogen en of ze reis
vaccinaties mogen hebben. 

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE 
Reizen tijdens de zwangerschap brengt gezondheidsrisico’s 
met zich mee voor moeder en ongeboren kind door vlie-
gen, infectieziekten en vaccinaties. Wanneer een zwangere 
vrouw toch op reis gaat, is het aan te raden dat zij sportieve 
activiteiten blijft beoefenen.1

Straling, trombose en vroegtijdig bevallen bij vliegen 
Op vlieghoogte is de blootstelling aan kosmische straling ho-
ger dan op zeeniveau. Internationale afspraken stellen dat deze 
blootstelling veilig is tot een dosis van 1mSV (millisievert) 

per jaar, omgerekend zijn dit 190 vlieguren.2,3 Alleen bij zeer 
frequente vliegers is dit relevant. 
Zowel vliegreizen als zwangerschap staan bekend om een ver-
hoogd risico op veneuze trombose. Langdurige immobilisatie 
(langer dan vier uur), lage cabinedruk, lage zuurstofdruk en 
lage luchtvochtigheid tijdens de vliegreis kunnen leiden tot 
veneuze stase en dehydratie. Tevens geven fysiologische ver-
anderingen in de bloedstolling gericht op het voorkomen van 
bloedverlies tijdens de bevalling, en compressie van de vena 
cava en bekkenvenen, een verhoogd tromboserisico. Veneuze 
trombose komt bij ongeveer 1 op de 1000 zwangerschappen 
voor, tien keer vaker dan bij niet-zwangere vrouwen in dezelf-
de leeftijdscategorie.2,4 Postpartum is dit risico nog hoger (tot 
ongeveer zes weken).5 
Een vroegtijdige bevalling (voor 36 weken) komt bij 7% van 
de zwangerschappen voor. Bij meerlingzwangerschappen of 
vroegtijdige bevalling in de voorgeschiedenis is dit percen-
tage hoger.6 De kans dat dit tijdens een vlucht plaatsvindt is 
uiteraard veel kleiner. Mogelijk is er een verhoogde kans op 

Reizen in de zwangerschap
Duco van Eden, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof

Wanneer een zwangere vrouw reisplannen heeft en daar vragen over heeft, weeg dan samen met haar het belang van 
de reis af tegen de gezondheidsrisico’s. Foto: iStock
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spontane abortus en premature partus bij frequent vliegen; de 
bewijslast hiervoor is echter laag.7

Infectieziekten en muskieten 
Reizen verhoogt het risico op blootstelling aan infectieziekten. 
Fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap maken 
vrouwen bovendien vatbaarder voor infecties. Het maternale 
immuunsysteem moduleert namelijk om de semi-allogene 
foetus te kunnen accepteren. Bovendien is de kans op compli-
caties van infecties groter bij zwangere vrouwen. 
Het risico op reizigersdiarree en andere gastro-intestinale 
infecties is verhoogd door afname van de zuurgraad van 
maagzuur en tragere darmmotiliteit. Zwangere vrouwen lopen 
hierbij meer risico op dehydratie en ketose. Tevens heb-
ben zij meer kans op lucht- en urineweginfecties en een ver-
hoogde kans op vaginale schimmelinfecties. Ziekte en koorts 
kunnen leiden tot premature geboorte.2,8 
Sommige infectieziekten kunnen ernstiger verlopen tijdens de 
zwangerschap en tot complicaties leiden bij zowel de moeder 

als het ongeboren kind [tabel 1].2

Vrouwen die in verwachting zijn lopen meer risico op 
infectieziekten overgebracht door muskieten. Zij trekken 
meer muskieten aan en worden vaker gestoken. Verhoogde 
lichaamstemperatuur, uitademen van meer koolstofdioxide en 
’s nachts vaker uit bed gaan om te plassen lijken hierbij een rol 
te spelen.2,9 De malariamug (Ano pheles muskiet) is actief in de 
schemering en in de nacht. De mug die dengue, zika en gele 
koorts kan overbrengen (Aedes muskiet) is overdag actief en 
rond zonsopgang en -ondergang.

Voeding en warmte
Veel infectieziekten komen het lichaam binnen via verontrei-
nigde voeding, drinkwater of andere dranken (zoals vruch-
tensap) via de fecaal-orale besmettingsweg. Hierbij kunnen 
ernstige complicaties optreden tijdens de zwangerschap [tabel 
1]. Rauwe producten zoals ongepasteuriseerde melk, kaas, 
vlees(waar) en salade kunnen besmet zijn. Toxoplasmose kan 
tevens overgebracht worden door voeding die is verontreinigd 

Tabel 1

Infectieziekten met verhoogd risico tijdens zwangerschap en complicaties1,9

Infectieziekte – overdracht via muskieten 

Symptomen

Mogelijke complicaties 

Moeder Foetus/neonaat 

Malaria Koorts, koude rillingen, hoofd- en spierpijn, 
misselijkheid, braken, soms diarree 

Cerebrale malaria, hypoglykemie, pulmonale complicaties Abortus, vroeggeboorte, foetale nood, ane-
mie en laag geboortegewicht1,10 

Zika Vaak subklinisch 
Bij 20-25% mild beloop: subfebriele  
temperatuur, hoofdpijn, conjunctivitis, malaise, 
spier- en gewrichtspijn, maculo papulaire rash 

– Guillain-barrésyndroom (zeldzaam)
–  Seksuele, placententaire en verticale transmissie 

mogelijk 

Abortus, cerebrale malformaties (microcefalie, 
oor-/oogafwijkingen) 

Dengue  
(knokkelkoorts) 

40-80% geen symptomen. Hoge koorts, hoofd-
pijn (retro-orbitaal), spierpijn 

Zelfde beloop als bij niet-zwangeren. Trombocytopenie, 
zelden pleura-effusie en shock11 

Abortus, vroeggeboorte, neonatale infectie met 
ernstige complicaties1,11 

Gele koorts 8-12% ziekteverschijnselen 
Soms bifasisch beloop. Koorts, hoofdpijn, 
spierpijn, lage rugpijn, misselijk. Later hoge 
koorts, geelzucht, rode conjunctivae,  petechiën, 
bloedingen. 

Ongevaccineerd een zeer hoge mortaliteit, diffuse intra-
vasale stolling, shock, convulsies 

Geen gegevens bekend 

Japanse encefalitis Meestal subklinisch 
1:250 klinische ziekte: hoge koorts, spierpijn, 
hoofdpijn, abdominale klachten 

Encefalitis, verlamming, bewegingsstoornissen, coma Abortus, weinig over bekend 

Infectieziekte – overdracht via voeding/fecaal-oraal

Hepatitis A Malaise, koorts, slechte eetlust, misselijkheid, 
buikklachten, jeuk als gevolg van cholestase 

Placentaloslating, vroegtijdig gebroken vliezen Vroeggeboorte 

Hepatitis E Zie hepatitis A Leverfalen en hoge mortaliteit Abortus, foetale dood, vroeggeboorte 

Buiktyfus Koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn,  
malaise, vage buikpijn, diarree, obstipatie,  
roseolen

Darmulceraties 
Leverfunctiestoornissen 

Abortus, vroeggeboorte 

Listeriose Meestal asymptomatisch. 
Soms mild beloop: koorts, spierpijn, gastro- 
enteritis, vermoeidheid 

Sepsis, meningitis, longontsteking Intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte, 
sepsis en meningo-encefalitis 

Toxoplasmose Meestal asymptomatisch. 
Soms lymfadenopathie, koorts, malaise, oog-
infectie, huiduitslag 

Myocarditis, pneumonie, hepatitis, slechtziendheid Hydrocephalus, cerebrale verkalkingen, mentale 
retardatie, oogafwijkingen, doofheid 
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Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: Den Bosch
Werk: naast haar rol als bestuursvoorzitter bij het NHG is Wendy als huisarts actief 
in Berkel-Enschot
Achtergrond: studeerde informatica aan de Universiteit Twente, werkte in het 
bedrijfsleven, begon  op haar 30e aan de studie geneeskunde, deed daarna 
huisartsgeneeskunde, is 7 jaar werkzaam als huisarts, deed de NHG-Kaderopleiding 
Beleid & Beheer, werkte als wetenschappelijk medewerker bij het NHG en was tot 1 
juni 2020 LHV-bestuurslid (4 jaar)
Hobby’s: wandelen, yoga, lezen en zelf kleding maken

Wie is Wendy Borneman?

Foto: Margot Scheerder
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“Intensievere en betere samenwerking 

met andere partijen, meer focus, 

verbeterde implementatie en meer 

snelheid.” Kersverse NHG-bestuursvoor-

zitter Wendy Borneman hoopt dat het 

NHG over een jaar stappen heeft gezet 

als het om deze doelen gaat. 

Ik vind het NHG een geweldig instituut, waar veel 
getalenteerde mensen werken. Echt een instituut 
om trots op te zijn en en te blijven. Het NHG 
heeft een grote rol gespeeld bij de sterke positie 
die huisartsen vandaag de dag in Nederland 
hebben. Mijn doel is ervoor zorgen dat we als 
huisartsen die belangrijke plek in de zorg en de 
maatschappij op een goede manier kunnen 
blijven vervullen. We leven in een interessante tijd 
met veel uitdagingen. In de zorg zelf en ook 
binnen het NHG. Ik vind het leuk om daarover na 
te denken en me ermee te bemoeien. Ervoor te 
zorgen dat de kwaliteiten van de NHG-medewer-
kers zo goed mogelijk benut worden om 
huisartsen onderbouwd te ondersteunen bij hun 
werk en de uitdagingen die op hen af komen.

Samenwerken is nodig
Vrienden en collega’s omschrijven mij als 
betrokken en open, een verbinder. Ik denk dat die 
laatste eigenschap een belangrijke reden is 
geweest dat ik deze positie heb gekregen. Door 
mijn vorige werk bij de LHV ken ik veel partijen 
waar het NHG mee samenwerkt, ook binnen het 
zorgveld en de huisartsgeneeskunde. Er spelen in 

de zorg en de huisartsgeneeskunde grote 
vraagstukken op dit moment. Patiënten en de 
maatschappij vragen veel van ons. Hoe kan je in 
zo’n veranderende samenleving de essentie van 
ons vak behouden en versterken? En hoe zorgen 
we ervoor dat we met z’n allen met plezier goede 
huisartsenzorg blijven leveren? Daar kunnen we 
alleen samen een oplossing voor vinden, als 
huisartsen maar ook als organisaties. Die 
samenwerking moet intensiever en beter. Tussen 
NHG en LHV, maar ook met andere partijen, zoals 
InEen, VPH, de huisartsopleidingen en universitei-
ten. Dat betekent niet per se dat  NHG en LHV 
ook één organisatie moeten worden. Hoewel het 
mogelijk is dat dat in de toekomst de beste 
oplossing blijkt te zijn. Maar misschien ook wel 
niet. 

Keuzes maken
Het is belangrijk om keuzes te maken waar we ons 
als huisarts en als NHG mee bezighouden. Dat is 
de afgelopen jaren niet altijd even goed gelukt 
binnen het NHG, waardoor we soms bijna ten 
onder gingen aan ons eigen succes omdat er 
zoveel te doen was. Het is mijn taak om knopen 
door te hakken, maar ik ben helemaal niet iemand 
die alles in zijn eentje beslist. Dat doe ik liever 
samen. Ik hoor graag van mensen wat er speelt en 
hoe zij ergens over denken. Ik probeer alles zoveel 
mogelijk mee te nemen omdat ik graag recht wil 
doen aan wat er speelt. Op basis daarvan wil ik 
meer focus brengen in het werk van het NHG, 
samen met de toekomstige medebestuurder en 
het managementteam.
En ja, ik ben de eerste vrouwelijke NHG-bestuurs-
voorzitter. Daar heb ik veel positieve reacties op 

gehad. Ik vind het eervol dat ik op deze manier 
een rolmodel kan zijn, maar voor mij is het niet zo 
belangrijk of er een man of een vrouw aan de top 
zit van welke organisatie dan ook. Ik vind het wel 
van belang dat ze beiden vertegenwoordigd zijn, 
zeker als je ziet hoeveel vrouwen op dit moment 
actief zijn binnen de huisartsgeneeskunde. Ik zie 
bij de jongere generaties, zeker in de regio’s, dat 
daar veel vrouwen actief zijn bij het organiseren 
van huisartsenzorg en het nadenken over de zorg 
en de wetenschap. Ik vind dat je een beter 
resultaat krijgt als er goede diversiteit is.

Zichtbaar beter worden
Het streven is dat het NHG over een jaar concrete 
stappen heeft gezet richting meer impact voor 
zowel de huisartsenpraktijk als de huisarts en de 
patiënten. Meer focus, verbeterde implementatie, 
meer snelheid. Om dat te bereiken kunnen we 
om te beginnen kijken waar we in kleine dingen 
winst kunnen halen. Binnen het NHG zijn er 
bijvoorbeeld ontzettend veel goede producten 

NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN 
BESTUUR WENDY BORNEMAN:  
“IK BEN EEN VERBINDER”

“Het NHG is een vereniging en 
geen bedrijf. Dat betekent dat 

we het samen moeten doen. 
Als je vindt dat iets anders 

kan of beter kan of als je iets 
mist, laat je dan horen. Denk 
mee, praat mee, lever input, 

bezoek onze ALV. Dat geldt 
voor het functioneren van het 

NHG zelf, maar vooral ook 
voor de toekomst van het 

huisartsenvak.”

“Wij huisartsen hebben het mooiste beroep van de wereld. 
Natuurlijk kunnen dingen altijd anders en beter. Maar over het 
algemeen hebben we het als huisartsen in Nederland echt heel 
prima voor elkaar.”
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beschikbaar, die niet altijd even zichtbaar voor 
iedereen zijn. Ik denk aan de filmpjes van hoe 
je bepaalde lichamelijke onderzoeken of 
ingrepen doet. Die zijn geweldig. Zelf gebruik 
ik die filmpjes heel graag in de praktijk als ik 
snel nog even iets moet opzoeken of nakijken. 
Te weinig mensen weten van het bestaan 
ervan. We moeten dus kijken hoe we dat 
beter onder de aandacht kunnen brengen. 
Ook is er bij het NHG veel kennis aanwezig die 
we beter kunnen laten aansluiten op de 
praktijk. Tijdens mijn werk op de huisartsen-
post merk ik bijvoorbeeld dat triagisten vragen 
stellen die niet nodig zouden zijn als het beleid 
duidelijk en eenduidig is. Zoals bij tetanusin-
jecties. Daar hebben triagisten vragen over 
omdat huisartsen hierin niet hetzelfde beleid 
hebben. Moet zo’n injectie dezelfde avond of 
in het weekend worden gegeven, of kan het 
tot de volgende werkdag wachten? We 
hoeven natuurlijk niet alles precies hetzelfde 
te doen, maar het kan helpen om te kijken 

wat de wetenschap en richtlijnen zeggen en wat 
er in de triagewijzer staat. En als het beleid 
duidelijk is, hoe zorgen we ervoor dat dit ook 
voor de triagisten helder is?

Stevig wetenschappelijk fundament
Dat ik zelf huisarts ben helpt bij mijn bestuurs-
werk, omdat ik uit ervaring weet wat keuzes in de 
praktijk betekenen. Overigens betekent dat niet 
dat je altijd alles zelf moet hebben gedaan waar je 
over beslist. Zo is mijn rol bij het NHG niet om 
zelf wetenschappelijke richtlijnen te maken of 
onderzoek te doen. Wel ben ik heel erg nieuws-
gierig en door mijn technische achtergrond goed 
in staat om analytisch en systematisch te denken. 
Ik draag de wetenschap een warm hart toe. Ik 
vind het erg belangrijk dat ons vak gestoeld is op 
een stevig wetenschappelijk fundament, zodat de 
huisarts de best mogelijke zorg kan leveren aan 
zijn of haar patienten. Onderbouwde richtlijnen 
spelen daar een grote rol bij, uiteraard naast de 
vaardigheden en de ‘geneeskunst’ van de dokter.

“Ik ben trots op de huisartsen 
en huisartsenzorg in 
Nederland. Dat was ik al, 
maar in deze coronatijd ben ik 
extra trots. Ik vind het 
geweldig hoe iedereen 
omgaat met alle 
veranderingen en uitdagingen 
en zo goed en zo kwaad als 
het gaat goede zorg blijft 
leveren aan patiënten. 
Complimenten!”

Foto: Margot Scheerder
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Als beroepsgroep samen organiseren en 
regelen
In tegenstelling tot veel andere landen is het in 
Nederland niet verplicht om lid te zijn van een 
wetenschappelijke of beroepsvereniging. Ik vind 
het belangrijk dat huisartsen zich realiseren dat je 
als beroepsgroep samen dingen moet organiseren 
en regelen om het werk in de praktijk goed te 
doen en om die betrouwbare, kundige professio-
nal te kunnen zijn. Dat geldt zowel lokaal en 
regionaal, als landelijk. Denk bijvoorbeeld aan het 
filteren van alle nieuwe wetenschappelijke 
informatie die elke dag beschikbaar komt. Hoe 
belangrijk dat is zie je nu goed in deze coronatijd. 
Het is heel fijn als er dan een club is die zorgt dat 
jij steeds over up-to-date bruikbare en betrouw-
bare informatie kunt beschikken. 
Ik constateer dat jongere huisartsen informatie op 
andere manieren en via andere kanalen tot zich 
nemen. We moeten zorgen dat we daar als NHG 
bij aansluiten. Dat we laten zien welke meerwaar-
de we hebben. Een mooi voorbeeld daarvan zijn 
de webinars rond COVID-19 die we met 
meerdere partijen gemaakt hebben. Heel actueel 
nieuws, direct toepasbaar en makkelijk thuis te 
volgen. Je ziet dan ook dat deze massaal bekeken 
en goed gewaardeerd zijn. 
Ik ben een groot voorstander van experimenteren. 
Ik hou niet zo van het jarenlang plannen maken 
tot het ultiem goed lijkt op papier en dan pas 
gaan uitvoeren. Als je meer snelheid en impact 
wilt bereiken dan is het inherent dat je ook wat 
meer experimenteert. Dat kan natuurlijk ook wel 
eens fout gaan. Daarom is feedback van onze 
leden zo belangrijk. We zijn een vereniging, dus 
we doen het samen. Ik roep leden vooral op om 
input te leveren. Wat kan er beter of anders? Zie je 
mogelijkheden of mis je iets? Meld het. Nog dit 
jaar zetten we een breed ledenonderzoek uit, dus 
maak hier tijd voor vrij. Dan kunnen we samen 
zorgen dat je ondersteuning en producten krijgt 
waar je daadwerkelijk iets aan hebt in de 
praktijk.  ■

Gewijzigde bestuurlijke organisatie
In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2020 is Wendy Borneman officieel 
benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het NHG. Naast deze benoeming hebben de 
aanwezige NHG-leden in deze vergadering ook het voorstel om een tweehoofdige Raad van 
Bestuur in te stellen bekrachtigd. Henriëtte van der Horst, voorzitter van de Raad van Toezicht 
van het NHG, legt het belang uit van deze keuze: “In de gezondheidszorg is de huisarts misschien 
wel de belangrijkste schakel bij de vele actuele onderwerpen die in de zorg spelen. Dit vraagt veel 
van ons als wetenschappelijke vereniging en nog meer van een voorzitter als het aankomt op een 
goede vertegenwoordiging. Door te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur kunnen we 
het strategisch vermogen en de slagvaardigheid van het NHG vergroten. Tevens creëren we zo 
voldoende ruimte om ook sturing en aandacht te geven aan de werkorganisatie.”
Henriëtte van der Horst is blij met de benoeming van Wendy Borneman: “Zij kent het werkveld 
en de dagelijkse dilemma’s waar de werkvloer voor staat heel goed. Ook heeft zij goed inzicht in 
en een aansprekende visie op de strategische uitdagingen waar de huisartsenzorg voor staat. Als 
LHV-bestuurder heeft zij een groot netwerk opgebouwd en ervaring opgedaan met het opereren 
in complexe situaties. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij de positie van het NHG in het 
domein van de (eerstelijns) gezondheidszorg kan versterken.”

Tweehoofdige aansturing clusters
De tweehoofdige structuur zal ook binnen het NHG in de clusters Richtlijnontwikkeling & 
Wetenschap en Prakijk, Kwaliteit & Innovatie worden doorgevoerd. Naast het clusterhoofd zal 
een huisarts worden benoemd, een ‘medisch leider’. Gezamenlijk zijn clusterhoofd en medisch 
leider verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische borging van de medische aspecten. 
Daarnaast zijn zij, vanuit hun eigen invalshoek en competenties, verantwoordelijk voor de 
processturing, leidinggevende rol en het coördineren van bedrijfsmatige aspecten.

Ledenonderzoek: wensen en verwachtingen

Welke verwachtingen heeft u van 

het NHG om u te ondersteunen in 

uw beroepsuitoefening?

Het NHG vernieuwt naar een vereniging 
waarbij de behoeften van onze leden 
centraal staan. Dit doen we graag samen 
met u. Uw betrokkenheid bij onze 
vereniging is van invloed op de keuzes die 
wij maken. Zo ontwikkelden we eerder al 
een nieuw lidmaatschapsmodel voor startende huisartsen, samen met aiossen.
Verwachtingen hangen vaak samen met de verschillende (levens)fases en de wijze waarop het 
huisartsenvak wordt uitgeoefend. Het NHG wil beter aansluiten bij behoeften die op de 
verschillende momenten relevant voor u zijn. Om dit goed te doen gaan we vaker het gesprek 
aan en leggen we vragen aan u voor. Zo blijven we aansluiten bij wat u belangrijk vindt van uw 
beroepsvereniging en richten we ons aanbod aan producten en diensten daar zo optimaal 
mogelijk op in.  
Als eerste stap zetten wij tijdens de zomermaanden een breed ledenonderzoek uit, waarbij wij 
naar uw ideeën voor de toekomst vragen. 
De uitkomsten helpen ons bij het maken van een aantal strategische keuzes. Want alleen met uw 
input zorgen wij ervoor dat onze ondersteuning aan u optimaal aansluit bij uw verwachtingen. 
Zodat u uw patiënt de best mogelijke zorg kunt bieden.

Zo bouwen we samen aan een sterk NHG. Bouwt u mee?
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Op 4 juni 2020 is dr. George H.M.I. 

Beusmans (1944) overleden, huisarts en 

oud-bestuurslid van het NHG.

Het professionele leven van George begon in de 
jaren zeventig bij Gezondheidscentrum De 
Hofhoek in Maastricht. In mei 1975 werd hij 
benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar van de 
toen net gestarte Medische Faculteit Maastricht. 
Hij was een van de bouwers van de vakgroep 
Huisartsgeneeskunde, waar hij in 2002 universitair 
hoofddocent werd. Ook was hij een van de 
pioniers van de academisering van de eerstelijns-
gezondheidszorg. Zijn missie was samenwerking. 
Samenwerken met andere eerste- en tweedelijns 
disciplines, waardoor een efficiënte en effectieve 
taakverdeling tot stand kon komen. Hier zou 
iedereen en vooral de patiënt beter van worden. 
Als een rode draad liep dit door zijn professionele 
leven. 
Zo promoveerde hij in 1986 op het proefschrift 
Huisarts en diagnostisch centrum. Toepassing van 
werkafspraken door huisartsen. Hij probeerde op 
elk medisch vakgebied een tweedelijns specialist 
te vinden met wie hij kon werken aan een betere 
afstemming van zorg tussen huisarts en specialist. 
Met het Quattro-model, waarbij de patiënt 
centraal staat, bedacht George een wetenschap-
pelijk model om de samenwerking en afstemming 
van de multidisciplinaire zorg in kaart te brengen. 
Samen met hoogleraar Harry Crebolder was hij 
ook actief op het gebied van substitutie van zorg. 
Gedurende lange tijd zette hij zich in om landelijk 
de samenwerking tussen huisartsen en wijkver-
pleegkundigen verder te ontwikkelen, onder 
andere als bestuurslid van de Stichting Ontwikke-
ling en Onderzoek Maatschappelijke gezond-
heidszorg.
Tijdens zijn universitaire carrière droeg hij veel bij 
aan de opzet en uitwerking van het basiscurricu-
lum, de coschappen en de nascholing van 
huisartsen en specialisten in de regio Heuvelland. 
George ging vaak bij academische praktijken op 
bezoek om experimenten en kleine projecten te 

bedenken en uit te werken rondom zorginnovatie 
in de eerste lijn. Hij publiceerde daarover in 
wetenschappelijke vaktijdschriften om zo de 
kennis over te dragen. Hij inspireerde en 
begeleidde diverse huisartsonderzoekers, wat 
leidde tot veel nationaal en internationaal 
toonaangevend onderzoek en publicaties.
Hij had zitting in de NHG-Adviesraad Standaar-
den en was medeauteur van diverse NHG-Stan-
daarden, zoals Beroerte, Bloedonderzoek, 
Mammografie en Medische verslaglegging.
Van 1993 tot 2003 was hij lid van het bestuur van 
het NHG en vanaf 2004 van de NHG-Verenigings-
raad. George was ook  enthousiast lid en later 
voorzitter van de NHG-Congrescommissie, die 
het NHG-Congres in Maastricht organiseerde. 
Hierbij werden de NHG-leden op Limburgse wijze 
gastvrij onthaald.
Na meer dan dertig jaar zijn vak als huisarts te 
hebben uitgeoefend, waarin hij persoonlijke 
individuele zorg bood, ging George in 2009 
genieten van zijn pensioen. Zijn verdiensten voor 
de Nederlandse huisartsgeneeskunde en het NHG 
werden bij zijn afscheid in 2009 gemarkeerd met 
de sporadisch uitgereikte NHG-speld. Hij bleef 
echter verbonden aan de vakgroep Huisartsge-
neeskunde tot 2012 via een honoraire aanstelling. 
Van 2006-2019 was George voorzitter van het 
bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA 
Nederland. De CVA-Innovatieprijs van het 
netwerk is naar hem vernoemd en in 2018 werd 
hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau.
George zat altijd vol ideeën, zag vaak allerhande 
mogelijkheden en voerde ze ook graag uit. Hij had 
een zwak voor patiënten die het extra moeilijk 
hadden in het leven. Hij was altijd opgewekt, 
waarbij je vaak zijn luide lach kon horen. Een zeer 
betrokken, warme en enthousiaste huisarts, met 
een groot hart voor zijn vak is niet meer. Wij 
wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren alle sterkte met dit verlies. ■

Arno Timmermans, Jean Muris en Ivo Smeele

IN MEMORIAM GEORGE BEUSMANS
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Palliatieve zorg behoort in Nederland tot de kerntaken van 
de huisarts, maar staat elders nog in de kinderschoenen. 
Ook in landen met een laag inkomen groeit de  behoefte 
echter door de snelle stijging van niet-overdraagbare ziek-
ten, zoals kanker. Knelpunten bij de implementatie van een 
palliatief zorgsysteem zijn instabiel overheidsbeleid, tradi-
tioneel geneeskundeonderwijs en slechte beschikbaarheid 
van pijnmedicatie.

In Nederland is de palliatieve geneeskunde goed georgani-
seerd en behoort terminaal-palliatieve zorg tot de kerntaken 
van de huisarts, in andere landen is het een snelgroeiende 
discipline.1,2 In sub-Sahara Afrika staat de palliatieve genees-
kunde echter nog in de kinderschoenen. In dit artikel schetsen 
we de uitdagingen voor palliatieve zorg in landen met een laag 
of middeninkomen en geven we suggesties voor verbetering. 
Als voorbeeld nemen we een missieziekenhuis in Malawi waar 
enkelen van ons een aantal maanden werkten.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Vanuit het Nkhoma Missieziekenhuis in Malawi verleent een 
palliative-care-team, bestaand uit clinical officers, verpleegkun-
digen en geestelijk ondersteuners, sinds kort palliatieve zorg in 
een gebied met meer dan 300.000 inwoners. Het team wordt 
ondersteund vanuit de plaatselijke christelijke gemeenschap en 
ontvangt financiële steun uit het buitenland. Doel is het aantal 
ziekenhuisbezoeken te beperken en de laatste levensfase van 
zo veel mogelijk patiënten zo comfortabel mogelijk te maken.
Wij waren zeer onder de indruk van de inzet van dit team, dat 
met minimale financiële middelen moet werken en weke-
lijks patiënten in de wijde omgeving bezoekt. Dat betekent 

vaak vele uren rijden over slechte wegen, gewapend met een 
tas  eerstehulpmiddelen en een zak geconserveerd voedsel. 
Met een patiënt met hartfalen bespreken ze ter plaatse zijn 
conditie, de patiënt met levercirrose krijgt een ascitespunctie, 
de patiënt met uitgezaaide prostaatkanker een flesje vloeibare 
morfine. Door het chronische tekort aan diesel is het echter 
elke week opnieuw de vraag of het zal lukken deze broodnodi-
ge zorg bij de patiënt te krijgen.

PALLIATIEVE ZORG IN LANDEN MET EEN LAAG EN MIDDEN
INKOMEN
Vier op de vijf mensen die behoefte hebben aan palliatieve 
zorg wonen in landen met een laag of middeninkomen.3 In 
deze landen is bijna geen palliatieve zorg en pijnmedicatie te 
krijgen: palliatieve zorg lijkt meestal pas aandacht te krijgen 
als de basiszorg op orde begint te komen.4 Omdat de dure 
diagnostische en behandelopties voor niet-overdraagbare 
aandoeningen zoals kanker in deze landen slechts mondjes-
maat beschikbaar zijn, hebben juist hier relatief veel patiënten 
palliatieve zorg nodig. Hun aantal zal de komende jaren waar-
schijnlijk verdubbelen.4,5 In landen met een laag en middenin-
komen is circa 80% van de nieuw ontdekte maligniteiten niet 
meer te genezen op het moment van diagnose.6,7 Er is in deze 
landen niet alleen een groot gebrek aan zaken zoals palliatieve 
chirurgie, radio- en chemotherapie, maar ook aan mogelijkhe-
den voor follow-up.
Een groot probleem is het gebrek aan adequate pijnbestrij-
ding. Wereldwijd sterven jaarlijks naar schatting twintig 
miljoen mensen met ernstige pijn die met morfine had kun-
nen worden verlicht en lijden nog eens 28 miljoen patiënten 
ernstige pijn omdat ze geen toegang hebben tot morfine.8 Van 
de wereldwijd beschikbare opioïden wordt 96,4% gedistribu-
eerd in rijke landen en slechts 0,03% in landen met een laag 
inkomen. In een land als Malawi is de vraag naar morfine 
twintigmaal zo groot als het aanbod.9 
Een ander probleem is dat patiënten pas in een laat stadium 
naar het ziekenhuis komen. Dit komt niet alleen door de grote 
afstand tot het ziekenhuis en de kosten van een ziekenhuisop-
name, maar ook door gebrek aan kennis en door de gewoonte 
om eerst hulp te zoeken bij traditionele genezers.4,10 Tradi-
tionele denkbeelden en taboes hebben in Malawi nog grote 

Palliatieve geneeskunde in 
sub-Sahara Afrika
Onderbelicht, onderontwikkeld, onmisbaar
Willemijn van der Plas, Stan Benjamens, Yester Janssen, Steven van de Vijver, Schelto Kruijff

MALAWI
Malawi heeft 18 miljoen inwoners, evenveel als Nederland, en is 
driemaal zo groot. Het Oost-Afrikaanse land is een van de armste ter 
wereld, met een jaarinkomen van ongeveer 340 euro per inwoner. De 
uitgaven aan gezondheidszorg waren in 2014 gemiddeld 83 euro per 
inwoner per jaar (in Nederland 5.805 euro).23,24 Het land telt ongeveer 
50 districts- en privéziekenhuizen, en 4 derdelijns verwijzingscentra. 
De incidentie van kanker neemt snel toe.25-27 De vraag naar palliatieve 
zorg is enorm, maar er is een groot gebrek aan kennis en kunde en het 
opleidingsniveau van de bevolking is laag.
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invloed, zowel bij terminaal zieken als bij zorgverleners.11

Bij zorgverleners speelt ook een rol dat hun opleiding met 
name gericht is op infectieziekten, de hoeksteen van de heden-
daagse internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. 
Er is weinig kennis en vaardigheid met betrekking tot aandoe-
ningen zoals kanker, leverfalen, hart- en vaatziekten, COPD 
en diabetes mellitus, en er is weinig bekend over symptoom-
verlichtende behandelingen en psychische of spirituele zorg.3

VIJF PIJLERS TER VERBETERING VAN PALLIATIEVE ZORG
In 2014 beschreef de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
in het kader van de sustainable development goals vier pijlers 
van palliatieve zorg: beleid, onderwijs, beschikbaarheid van 
medicatie en implementatie.12,13 Als vijfde pijler kun je daaraan 
toevoegen: wetenschappelijk onderzoek om de palliatieve zorg 
te evalueren en te verbeteren.12 Mede naar aanleiding van de 
sustainable development goals heeft het ministerie van Volks-
gezondheid in Malawi palliatieve zorg onlangs erkend als 
behorend tot de minimale zorg die alle regionale ziekenhuizen 
zouden moeten leveren. Het is een stap voorwaarts, maar in 
Malawi – en in heel sub-Sahara Afrika – is palliatieve zorg 
minimaal ontwikkeld, zeker wanneer men het afzet tegen het 
Nederlandse kwaliteitskader dat alle relevante aspecten van 
palliatieve zorg omvat.14,15 

Beleidsvoering
In Malawi wordt, evengoed als in Nederland, pas financiële 
ruimte voor palliatieve zorg vrijgemaakt als dat aantoonbaar 
nut oplevert. In Zuid-Afrika hebben kosteneffectiviteitsanaly-
ses laten zien dat ambulante palliatieve zorg het aantal zieken-
huisopnames vermindert en daardoor de helft van de zorg-
kosten kan besparen.16 In Malawi is het meten van zo’n effect 
echter een uitdaging; patiëntgegevens worden bijgehouden in 
een papieren gezondheidspaspoort dat zowel binnen als bui-
ten het ziekenhuis in handen is van de patiënt of diens voogd. 
Hoge onderhoudskosten, lage prioriteit, het slechte elektrici-
teitsnet en gebrekkige internetverbindingen staan de overstap 
naar een elektronisch patiëntendossier voorlopig in de weg.17 
Daarbij is Malawi een land met een instabiele overheid en veel 
corruptie, wat goede beleidsvoering enorm lastig maakt.

Onderwijs
In Nederland is onderwijs in de palliatieve geneeskunde al 
langer gangbaar. Dat zie je terug in het trainingsmateriaal en 
de opleidingen die het Integraal Kankercentrum Nederland 
(IKNL) geeft namens de Coöperatie Palliatieve Zorg Neder-
land (PZNL).18 In sub-Sahara Afrika worden medical en 
clinical officers en verpleegkundigen vooral opgeleid in het 
behandelen van infectieziekten. Er lijkt binnen de verschil-
lende medische opleidingen een omslag nodig in het denken 
over de waarde van comfort en kwaliteit van leven. Voor 
sommige artsen is dat lastig; zij zijn niet gewend de keuze voor 
niet-behandelen openlijk met patiënten te bespreken want zij 
willen hen de hoop op leven niet ontnemen. In die optiek is 
mededelen dat de ziekte ongeneeslijk is een onnodige belas-
ting voor de patiënt.11,19 Ook bij patiënten en hun familieleden 
is een omslag nodig: velen overlijden liever niet thuis en gaan 
bij voorkeur naar het ziekenhuis om te sterven. Die voorkeur 
leidt tot hoge ziekenhuiskosten en ontwricht het gezin, want 
het ziekenhuis is meestal niet naast de deur. Zorgverleners 
moeten leren hoe zij het gesprek over de benodigde zorg aan 
huis en de daarbij behorende verwachtingen en angsten eerder 
kunnen aangaan.

Beschikbaarheid van medicatie
De beschikbaarheid van medicatie is, zoals opgemerkt, een 
probleem in veel landen met een laag of middeninkomen. 
Schaarste en corruptie drijven de prijzen op: in sommige 
sub-Saharalanden wordt voor basale generieke medicijnen 
twintig- tot dertigmaal de internationale referentieprijs be-
taald. Pijnmedicatie van de laagste klasse, zoals paracetamol, is 
veelal wel beschikbaar en betaalbaar, maar sterkere analgetica, 
zoals tramadol en morfine, zijn dat vaak niet. Het maakt de 
palliatieve zorg in deze landen in nog grotere mate afhanke-
lijk van buitenlandse donaties.20,21 Grootschalige en centrale 
inkoop van medicatie is een mogelijke oplossing voor dit pro-
bleem; overheden zouden daarin moeten worden ondersteund 
door internationale organisaties.22

Implementatie
Het implementeren van goede palliatieve zorg vergt een 
lange adem en substantiële steun om het opgezette systeem te 
evalueren en te blijven verbeteren. Trainingen aan betrokken 
zorgverleners en fondsen voor medicatie en transport kunnen 
op korte termijn grote veranderingen bewerkstelligen, maar 
solide implementatie vergt een ontwikkeling op alle drie de 
eerder beschreven domeinen:

	■ consistente vergoeding en ondersteuning vanuit de overheid;
	■ inbedding van palliatieve zorg in het standaardcurriculum 

van de medische opleiding, in combinatie met een mentor-
programma om de kwaliteit van palliatieve-zorgteams te 
waarborgen;

	■ grootschalige, centrale medicatie-inkoop onder regie van 
de overheid; momenteel is dit nog het terrein van interna-
tionale organisaties, zoals de WHO, maar op termijn zullen 
zij die verantwoordelijkheid willen overdragen.

DE KERN
	■ Er is een grote en stijgende behoefte aan palliatieve zorg 

in landen met een laag of middeninkomen: 80% van de 
palliatieve patiënten woont in deze landen.

	■ In sub-Sahara afrika is een schrijnend tekort aan pijn-
medicatie: in malawi is de vraag naar morfine twintig-
maal zo groot als het aanbod.

	■ Ook in sub-Sahara afrika kan palliatieve zorg leiden tot 
minder ziekenhuisbezoek en daardoor tot goedkopere 
zorg, maar een instabiele overheid, traditionele denk-
beelden en geldgebrek bemoeilijken de implementatie.
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Dan nog blijft het een punt van aandacht dat palliatieve zorg 
steeds maar één van de afwegingen is bij de verdeling van 
schaarse middelen, waarin ook malaria, hiv, tuberculose en 
andere basiszorg om aandacht vragen.

Onderzoek
Tot nog toe wordt palliatieve zorg in sub-Sahara Afrika 
geleverd door enkele gespecialiseerde centra en is er amper 
integratie met de eerstelijns gezondheidszorg.4 Over de uit-
komsten, de effectiviteit, de precieze uitwerking, de toegan-
kelijkheid en de toepasbaarheid is weinig tot geen informatie. 
Onduidelijk is ook wat in deze setting de beste organisa-
torische vorm zou zijn en welke elementen uit de westerse 
palliatieve zorg bruikbaar kunnen zijn. Het concept van een 
hospice bijvoorbeeld werkt in Nederland goed, maar of er 
ook in Malawi behoefte aan zou zijn, moet worden onder-
zocht. En zo zijn er meer onderzoeken, audits en evaluaties 
nodig om inzichtelijk te maken hoe palliatieve zorg het best 
kan worden vormgegeven in een omgeving waar middelen 
schaars zijn.

CONCLUSIE
Het organiseren en verlenen van goede palliatieve zorg in 
laag- en middeninkomenslanden is een uitdaging voor de 
komende decennia. Beter onderwijs, goede beschikbaarheid 

van pijnmedicatie en implementatie en evaluatie van kleine 
palliatieve zorginitiatieven kunnen hopelijk helpen hierbij een 
stap voorwaarts te zetten. ■
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De Europese Unie wil van iedereen het 
recht waarborgen op een goede re-
productieve en seksuele gezondheid, 
maar de rechten en toegang tot deze zorg 
voor adolescenten zijn in veel landen 
verre van optimaal. Dat blijkt uit een on-
derzoek in 34 Europese landen. 

In 31 landen binnen de EU en in IJsland, 
Noorwegen en Zwitserland vulden lokale 
gezondheidsprofessionals een 43 items 
tellende vragenlijst in. Het onderzoek laat 
zien dat circa de helft van de landen geen 
speciale centra heeft voor seksuele en/
of reproductieve gezondheidszorg voor 
adolescenten of hierover geen be-
leid heeft vastgelegd. Toegang tot 
noodanticonceptie en informa-
tie over zwangerschap zijn in de 
meeste landen goed geregeld, maar 
in slechts tien landen wordt orale 
anticonceptie kosteloos verstrekt aan 
adolescenten. In slechts zeven landen is 
het mogelijk om een ongewenste zwan-
gerschap af te breken zonder medewe-
ten van de ouders. Een derde van de 
landen heeft geen formeel beleid om 
vertrouwelijkheid te garanderen. 
Naast seksuele voorlichting en preven-
tieve interventies is laagdrempelige 
toegang tot kwalitatief goede seksuele 
gezondheidszorg van belang om on-
geplande zwangerschappen en soa’s te 
voorkomen. In Nederland wordt anti-
conceptie tot 21 jaar vergoed vanuit de 
basiszorgverzekering en kunnen jongeren 
tot 25 jaar via een GGD gratis (en indien 
gewenst anoniem) terecht voor vragen 
over seksuele gezondheid, anticonceptie 
en soadiagnostiek. 
Nederland lijkt dus voorop te lopen in 
de toegang tot zorg en privacywetge-
ving voor 12- tot 16-jarigen. De regelge-

ving op papier strookt echter niet altijd 
met de dagelijkse praktijk. GGD-instel-
lingen adviseren doorgaans om eerst 
contact op te nemen met de eigen huis-
arts, maar dan zijn er wel kosten verbon-
den aan aanvullende diagnostiek bij jon-
geren > 18 jaar. Bovendien is de privacy 
niet altijd gewaarborgd, bijvoorbeeld als 
een jongere nog bij ouders/verzorgers op 
de verzekeringspolis staat. Voor huisart-

sen is het belangrijk om hiermee reke-
ning te houden in de spreekkamer. ■

 Michaud PA, et al. Do European Union 
countries adequately address the health care 
needs of adolescents in the area of sexual 
reproductive health and rights? Arch Dis 
Child 2020;105:40-66.

Seksuele gezondheidszorg voor Europese 
jongeren kan beter
Marian van den Brink

Fo
to

: i
St

oc
k

HUISARTS EN WETENSCHAP JULI 2020



57

Over landsgrenzen Onderzoek

maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

Als huisarts doen we ons best om de kernwaarden van de huisartsenzorg in de praktijk te bren-
gen. Vergeleken met andere landen doen we dat goed. Dat blijkt uit een analyse van een groot-
scheeps internationaal onderzoek onder huisartsen en hun patiënten.

Een sterke eerstelijnszorg geldt als voorwaarde voor een 
effectief zorgstelsel. Sinds de verklaring van Alma Ata uit 
1978 richten veel landen hun beleid op het bevorderen 
van de eerstelijnszorg.1-3 De grote verschillen in Europa 
qua financiering, organisatie en taakuitoefening van de 
eerstelijns- en huisartsenzorg bieden landen de mogelijk-
heid om van elkaar te leren. Een voorbeeld is de manier 
waarop landen invulling geven aan de poortwachtersrol 
van huisartsen. Lessen vallen ook te leren van de manier 
waarop patiënten de toegankelijkheid en continuïteit van 
de zorg ervaren als we kijken hoe landen verschillen in de 
manier waarop ze de eerstelijnszorg inrichten.
Om een betere vergelijking mogelijk te maken is tussen 
2010 en 2014 in 34 meest Europese landen, waaron-
der Nederland, een groot onderzoek uitgevoerd onder 

huisartsen en hun patiënten. Sinds dat onderzoek zijn er 
geen recentere gegevens met dezelfde methoden op deze 
schaal verzameld. Via enquêtes in de landstaal werden 
gegevens verzameld over de praktijkorganisatie en de 
taakomvang van huisartsen, en ervaringen van patiën-
ten met de zorgverlening. Het onderzoek mondde uit in 
een aantal publicaties.4 In dit artikel vatten we een aantal 
resultaten van dit onderzoek samen om na te gaan of deze 
gevolgen hebben voor de (herijkte) kernwaarden van de 
Nederlandse huisartsenzorg. Zo brengen we niet alleen 
mogelijke verbeterpunten aan het licht, maar laten we ook 
zien wat het behouden waard is.
In onze bespreking laten we zien welk verband er is tussen 
specifieke resultaten van het onderzoek en de herijkte 
kernwaarden van de huisartsenzorg, samengevat in de 
termen ‘persoonsgericht’, ‘continu’, ‘medisch-generalistisch’ 
en ‘gezamenlijk’.5 Onze vraagstelling luidt: in hoeverre was 
de huisartsenzorg in 34 landen, waaronder Nederland, rond 
2012 in lijn met de kernwaarden van de huisartsenzorg? 
Verschillen in de mate waarin de huisartsenzorg in een land 
spoort met de kernwaarden laten op een abstract niveau 
zien hoe goed dat land de huisartsenzorg op orde heeft.

METHODE
In het grootscheepse QUALICOPC-onderzoek, onder 
leiding van het Nivel, verzamelden de onderzoekers met 
vragenlijsten gegevens onder 7183 huisartsen en 69.201 
patiënten in 34 landen (26 EU-lidstaten, IJsland, Noorwe-
gen, Noord-Macedonië, Turkije, Zwitserland, Australië, 
Canada en Nieuw-Zeeland).6 In de meeste landen vulde 
een aselecte steekproef van huisartsen (één huisarts per 
praktijk) en hun patiënten vragenlijsten in. In landen 
waar nationale huisartsregisters niet beschikbaar waren, 
gebruikten de onderzoekers alternatieve methoden om 

Vergeleken met andere landen is de nederlandse zorg persoonsgericht, 
met een goede continuïteit binnen de eerste lijn en tussen de eerste en 
tweede lijn. Foto: Shutterstock

Kernwaarden van  Nederlandse 
huisartsen in internationaal 
 perspectief
Peter Groenewegen, Willemijn Schäfer, François Schellevis, Wienke Boerma
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een aselecte steekproef zo dicht mogelijk te benaderen.7 In 
Nederland vond een aselecte trekking van huisartsen plaats uit 
het bestand van de Nivel Beroepenregistraties in de Gezond-
heidszorg, waarna de huisartsen een brief of e-mail kregen 
met een verzoek tot deelname, gevolgd door (drie tot vijf) te-
lefonische reminders. De enquêtes bevatten vragen over onder 
meer de praktijkorganisatie en taakprofielen van huisartsen, 
en de ervaringen van patiënten met het zojuist voltooide con-
sult.8 De informatie uit de vragenlijsten voor huisartsen en uit 
die voor hun patiënten kon worden gekoppeld.
Onder de huisartsen was de deelname 38%, variërend van 
minder dan 10% in Oostenrijk en Zweden tot meer dan 70% 
in Griekenland en Spanje. In Nederland was de respons slechts 
17% – wel waren de 238 deelnemende huisartsen qua leeftijd 
en geslacht representatief voor de huisartsenpopulatie. Van de 
responsgroep was 95% praktijkhouder, de rest had een dienst-
verband bij een gezondheidscentrum. De deelname onder de 

patiënten bedroeg 74% (spreiding: 55-88%). In Nederland 
vulden 2234 patiënten de vragenlijst in.
Ethische toetsing van het onderzoek vond plaats in overeen-
stemming met de wettelijke vereisten in elk deelnemend land.
Voor dit artikel haalden we de resultaten grotendeels uit de 
talrijke publicaties over het onderzoek en vulden we deze aan 
met enkele nog niet gepubliceerde gegevens.

RESULTATEN
Persoonsgerichte zorg
Net als in andere landen ervaren Nederlandse patiënten de 
communicatie met de huisarts als zeer positief: 97% gaf te 
kennen dat de huisarts tijdens het consult aandachtig naar hen 
luisterde.9 
Nederlandse patiënten zijn positief over hun betrokkenheid 
bij de beslissingen die tijdens het consult worden genomen.9 
Dat geldt ook voor verwijsbeslissingen. Meer dan in enig an-
der land antwoorden Nederlandse huisartsen (92%) dat ze een 
beslissing over een verwijzing samen met hun patiënt nemen 
[figuur 1]. De Nederlandse huisartsen betrekken de voorkeur 
van de patiënt ook vaker bij de keuze van een zorgaanbieder. 
Deze manier van werken bleek in landen met een poortwach-
terssysteem gebruikelijker dan in andere landen.10 
De duur van een consult heeft invloed op de ruimte die er 
voor persoonsgerichtheid is, vooral wanneer het gaat om 
het exploreren van ‘de vraag achter de vraag’. Met gemid-
deld 11 minuten voor een enkel consult was een normaal 
spreekkamerconsult in 2012 kort; net als twintig jaar daar-
vóór  [infographic en online bijlage].11 Van lang naar kort 
geordend staat Nederland op de 25e plaats, in de buurt van 
Engeland en Oostenrijk. Scandinavische huisartsen hebben 
gemiddeld langere consulten, met uitzondering van Denemar-
ken.

WAT IS BEKEND?
	■ mede dankzij de poortwachtersfunctie en inschrijving op 

naam hebben nederlandse huisartsen een sterke positie 
in het zorgstelsel.

	■ Huisartsen hebben een breed zorgpakket en nemen 
een centrale positie in als coördinator van de zorg aan 
patiënten.

WAT IS NIEUW?
	■ dit onderzoek bevestigt dat nederlandse huisartsen 

een sterke rol spelen in het gezondheidszorgsysteem in 
vergelijking met 33 andere landen.

Figuur 1

Antwoord op de vraag: wie beslist er bij een verwijzing waar de patiënt heen gaat?
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Infographic
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Toegankelijkheid en continuïteit
De toegankelijkheid en continuïteit van de eerste lijn blij-
ken van invloed op het zorggebruik van patiënten. Een goed 
toegankelijke eerste lijn waar continue zorg wordt geboden, 
gaat samen met minder bezoeken aan de spoedeisende hulp 
(SEH) van ziekenhuizen. In landen waar patiënten een ‘eigen’ 
huisarts hebben komen die minder vaak op de SEH. Het 
SEH-bezoek was in Nederland het op een na laagste (18% van 
de respondenten in een jaar, tegen ruim 29% gemiddeld in alle 
landen) [infographic en bijlage].12

Van de Nederlandse patiënten gaf 85% aan dat hun huisarts 
hun persoonlijke situatie kent. Dit komt mogelijk doordat zij op 
naam staan ingeschreven bij hun huisarts, een belangrijke voor-
waarde voor de continuïteit van zorg. Ook de beschikbaarheid 
en uitwisseling van informatie over patiënten en zorg kunnen 
de continuïteit enorm bevorderen. In Nederland (net als in de 
Scandinavische landen) is het bijhouden van het elektronisch 
patiëntendossier (EPD) dagelijkse routine. Dat is in Oost-Euro-
pese en enkele Zuid-Europese landen veel minder het geval. 
Direct na hun bezoek aan de huisarts werd patiënten gevraagd 
wanneer zij de afspraak hadden gemaakt. Van de Nederlandse 
patiënten had 70% diezelfde dag of de dag ervoor afgesproken 
en 25% langer geleden [infographic en online bijlage]. Op dit 
punt presteren Nederlandse huisartsen internationaal dus erg 
goed.13

Nederlandse huisartsenpraktijken zijn gemiddeld 10 uur 
per dag open, wat voor de meeste andere landen geldt [info-
graphic en online bijlage]. Openstelling van praktijken op 
avonden of in het weekend is in Nederland (in 2012) nog on-
gebruikelijk. Slechts 9% van de Nederlandse huisartsen gaf aan 
ten minste één keer per week na 6 uur ’s avonds of op een dag 
in het weekend spreekuur te houden. In bijna alle andere lan-
den komt dit vaker voor, tot bijna 100% in Malta, Slovenië en 
België.11 Toch zijn Nederlandse patiënten zeer te spreken over 
de toegang tot de huisartsenzorg en zien ze op dit gebied wei-
nig noodzaak tot verbetering.9 Ervaringen van patiënten met 
toegankelijkheid en continuïteit zijn in het algemeen positiever 
in landen waar huisartsen een breed taakprofiel hebben.14

In de zorg buiten kantooruren vormt de continuïteit in veel 
landen een punt. Nederland onderscheidt zich door een gro-
tere betrokkenheid van huisartsen bij avond-, nacht- en week-
enddiensten, in het bijzonder binnen de huisartsenposten. El-
ders hebben huisartsen deze diensten vaak overgedragen aan 
andere organisaties.11 In Nederland draagt dit mogelijk bij aan 
de als goed ervaren toegankelijkheid van de huisartsenzorg. 

Medisch-generalistische zorg
In dit tijdschrift is het taakprofiel van Nederlandse huisartsen 
al eens vergeleken met dat van collega’s in andere landen en 
zijn de ontwikkelingen beschreven die tussen 1992 en 2012 
hebben plaatsgevonden.15 Hier vatten we die resultaten samen.
In 1993 – toen een Europees onderzoek onder huisartsen is 
gedaan – hadden Nederlandse huisartsen al een breder taak-
profiel dan huisartsen in veel andere landen. In 2012 is dit in 
nog sterkere mate het geval. Het taakprofiel van Nederlandse 

huisartsen is verbreed op het gebied van de zorg voor patiën-
ten met chronische ziekten. Eenzelfde trend is waarneembaar 
in de meeste andere landen. Anders dan in veel andere landen 
blijken de Nederlandse huisartsen actiever te zijn geworden op 
het terrein van preventie, vooral wat betreft de gezondheids-
voorlichting (over roken, voeding, problematisch alcoholge-
bruik en lichaamsbeweging). Ook zien we een toename van 
de kleine medische verrichtingen. De rol van de huisarts als 
eerste contactpunt met de gezondheidszorg heeft in Nederland 
iets aan betekenis ingeboet, vooral waar het gaat om sociale 
problemen.15 In de ervaringen van de patiënten is die afname 
niet direct terug te zien: bijna 90% gaf aan met hun huisarts 
ook persoonlijke problemen en zorgen te kunnen bespreken 
[infographic en online bijlage].

Gezamenlijk
Bijna een derde van de Nederlandse huisartsen is solist, waar-
mee huisartsenpraktijken hier nog steeds relatief kleinschalig 
zijn. In bijna twee derde van de deelnemende landen werken 
minder huisartsen als solist; in Zweden en Noorwegen zijn 
bijna geen solistisch werkende huisartsen.
Meestal werken er naast huisartsen vertegenwoordigers van 
drie andere disciplines in Nederlandse huisartsenpraktijken 
(de assistente, de poh-somatiek en de poh-ggz). In de helft van 
de landen is het aantal andere disciplines lager. In België is 
het niet ongebruikelijk dat een huisarts helemaal zonder enige 
ondersteuning werkt. Aan het andere eind van het spectrum 
vinden we Finse en Litouwse gezondheidscentra, waar in de 
helft meer dan zes andere disciplines werkzaam zijn.16 Verge-
leken met huisartsen in andere landen werken Nederlandse 
huisartsen het meest samen met vertegenwoordigers van 
andere eerstelijnsdisciplines. Behalve met elkaar overleggen 
Nederlandse huisartsen ook geregeld met praktijkverpleeg-
kundigen, apothekers en thuiszorgverpleegkundigen, en meer 
dan in andere landen met fysiotherapeuten en diëtisten.11

Het is gebruikelijk dat Nederlandse huisartsen een verwijsbrief 
aan hun patiënten meegeven; in 2012 zei ruim 90% van de huis-
artsen dat altijd te doen. Engelse huisartsen doen dit nog iets 
vaker. Van de Italiaanse en Duitse huisartsen geeft minder dan 
10% aan dat altijd te doen. Ongeveer 60% van de Nederlandse 
huisartsen zegt ook (bijna) altijd terugkoppeling uit de tweede 
lijn te krijgen over een verwezen patiënt. Dat ligt in Engeland en 
Noorwegen boven de 70%, terwijl minder dan 10% van de Duit-
se huisartsen aangeeft (bijna) altijd terugkoppeling te krijgen. 
Het werken met verwijsbrieven hangt samen met de beschikbare 
ondersteuning in de huisartsenpraktijk en de automatisering. 
Huisartsen die een EPD gebruiken en die vaker met de tweede 
lijn overleggen, schrijven ook vaker verwijsbrieven. Dit laatste 
gaat ook samen met terugkoppeling uit de tweede lijn. In landen 
waar huisartsen een poortwachtersfunctie hebben krijgen ze 
vaker terugkoppeling over een verwezen patiënt.17

BESCHOUWING
Belangrijkste bevindingen
Het QUALICOPC-onderzoek heeft laten zien dat de Neder-
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landse huisartsenzorg wat betreft de kernwaarden van de 
huisartsenzorg over het geheel genomen goed functioneert. De 
zorg is persoonsgericht en de continuïteit binnen de eerste lijn 
en tussen eerste en tweede lijn is goed, vergeleken met andere 
landen. Het taakprofiel van Nederlandse huisartsen is breed 
en op enkele punten ook breder dan twintig jaar geleden. De 
komst van praktijkondersteuners in Nederlandse praktijken 
vergroot het interdisciplinaire karakter van de zorg. Verge-
leken met andere landen is de samenwerking met de tweede 
lijn goed, wat samenhangt met de poortwachtersfunctie van 
huisartsen en met het feit dat patiënten op naam zijn inge-
schreven. Nederlandse huisartsen betrekken hun patiënten bij 
de verwijsbeslissing en zijn daarom misschien beter te om-
schrijven als gids dan als poortwachter. Het mag een prestatie 
genoemd worden dat huisartsen in Nederland zeer toeganke-
lijk zijn, gegeven de grote omvang van de praktijken, als we dat 
vergelijken met andere landen met inschrijving op naam.18

Vanwege de relatief korte gemiddelde consultduur wijkt de 
Nederlandse huisartsenzorg in negatieve zin af van die in 
andere landen. Overigens vertaalt zich dat niet in een ongun-
stig oordeel daarover van patiënten. Negatief oordeelde slechts 
6% van de patiënten, een percentage dat overeenkomt met een 
recente peiling onder Nederlandse burgers.19 Een verlenging 
van de consultduur kan ingrijpende gevolgen hebben voor 
de benodigde capaciteit en moet daarom zorgvuldig worden 
afgewogen tegen de voordelen ervan. De afgenomen gericht-
heid van Nederlandse huisartsen op sociale problematiek sluit 
geheel aan bij de onlangs meer gespecificeerde kernwaarde 
‘medisch-generalistische zorg’. Nederlandse huisartsen on-
derkennen sociale problemen wel, zoals ook aangegeven door 
patiënten, maar verwijzen patiënten daarvoor mogelijk vaker 
door naar andere zorgverleners. 

Implicaties voor beleid
Veranderingen in de zorgvraag en het gezondheidsbeleid 
vereisen een grotere populatiegerichtheid van de eerste lijn. 
De gevolgen van de transitie van de verantwoordelijkheid 
voor zorg- en ondersteuningstaken naar de gemeenten en de 
consequenties van het beleid om mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen, zullen merkbaar worden in de 
huisartsenpraktijken. Sociale problematiek en de gevolgen 
daarvan zullen meer aandacht vragen. Goede doorverwijzing 
van deze patiënten vergt samenwerking. Een meer proactieve 
opstelling kan doelgerichte preventie bevorderen of ervoor 
zorgen dat oudere patiënten die gemist dreigen te worden 
tijdig bereikt worden. Op verschillende plaatsen in Nederland 
vinden experimenten op dit gebied plaats, waarbij geleerd kan 
worden van de ervaringen in andere landen.
Het is de vraag of de praktijkomvang en de consulttijd per 
patiënt bij deze uitdagingen en ambities op hetzelfde niveau 
kunnen blijven en huisartsen ook in de toekomst patiënt- en 
populatiegericht kunnen blijven werken.

Veranderingen sinds 2012 
De gegevens voor dit onderzoek zijn grotendeels in 2012 

verzameld. Sindsdien hebben zich allerlei veranderingen 
voltrokken in de Nederlandse huisartsenzorg, zoals de snelle 
toename van de avondopenstelling van praktijken. Hoewel de 
kernwaarden begin 2019 zijn herijkt, is het nog steeds nuttig 
een vergelijking te maken met eerder verzamelde gegevens. 
De herziene kernwaarden wijken immers niet radicaal af van 
wat al heel lang de basis vormt van de Nederlandse huisarts-
geneeskunde. Bovendien bestaat er geen recenter onderzoek 
dat de Nederlandse huisartsenzorg vergelijkt met die in andere 
landen. Recent onderzoek onder burgers over de kernwaarden 
laat overigens zien dat Nederlanders de huisartsenzorg nog 
steeds zeer waarderen, wat overeenstemt met de resultaten 
uit 2012, waarbij de Nederlandse patiënten vonden dat de 
zorgverlening door hun huisarts slechts weinig verbetering 
behoefde.9,20 De gesignaleerde afgenomen gerichtheid van 
Nederlandse huisartsen op sociale problematiek zien we even-
eens terug in dat onderzoek onder burgers.20

Ook de invoering van de basis-ggz op 1 januari 2014 heeft het 
werk van huisartsen beïnvloed, omdat mensen met alleen psy-
chische problemen voor vergoede zorg naar de huisartsenprak-
tijk moeten. Patiënten met psychische symptomen, psychische 
diagnoses en sociale problemen nemen daardoor vaker contact 
op met hun huisarts. Inmiddels werkt in bijna alle huisartsen-
praktijken een poh-ggz. Nadat in 2015 de verantwoordelijk-
heid voor een deel van de ondersteuning en zorg is overgegaan 
naar de gemeenten moeten huisartsen bovendien meer tijd 
besteden aan de samenwerking met wijkteams en gemeenten.

CONCLUSIE
De onlangs herijkte kernwaarden van Nederlandse huis-
artsen lijken rond de tijd waarin de gegevens in het 
 QUALICOPC-onderzoek werden verzameld al gerealiseerd 
te worden, ondanks veranderingen in de zorgvraag en de nog 
steeds relatief grote praktijken. Vergeleken met collega’s in 
andere landen doen Nederlandse huisartsen het relatief goed 
op de kernwaarden. De inrichting van het stelsel met inschrij-
ving op naam en de poortwachtersfunctie draagt daaraan bij. 
Verbetering is onder meer mogelijk wat betreft de tijd die 
huisartsen voor patiënten hebben en de samenwerking tussen 
eerste en tweede lijn. ■
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Na vijf jaar als waarnemend huisarts gewerkt te 
hebben, was Chantal Tromp toe aan verandering. Het 
praktijk houderschap lag voor de hand. Toen bleek dat 
er in Zwitserland een tekort aan huisartsen was. Chan-
tal had altijd al de wens om in de bergen te wonen, dus 
zette ze samen met haar gezin de stap. “Het is fijn dat 
er in Zwitserland tijd is voor de patiënt. Dat heeft mijn 
plezier in de spreekkamer een enorme boost gegeven.” 

In Zwitserland werkt Chantal in een groepspraktijk met 
vijf huisartsen die in deeltijd werken. Haar praktijk is on-
derdeel van een organisatie van dertien praktijken met in 
totaal ongeveer 120.000 patiënten. “Hoewel de organisatie 
hiërarchisch is opgezet – met een ceo, regiomanagers en 
een leidende arts in iedere praktijk – heb ik daar gelukkig 
weinig last van.” 
Chantal werkt vier dagen per week en heeft flexibele 
werktijden. “Zo kan ik mijn werk aanpassen aan de roos-
ters van de kinderen. Dit geeft meer rust dan in Neder-
land, waar je standaard om 08.00 uur begint.” 
Op een gemiddelde werkdag zijn er 20 tot 25 patiëntencon-
tacten en is er een half uur administratietijd en een kwartier 

casuïstiekbespreking. De avond-, weekend- en 24-uurs 
bereikbaarheidsdiensten worden verdeeld over alle artsen in 
het dal. Eén à twee keer per maand is Chantal aan de beurt. 

Andere taakverdeling
De taken van de Zwitserse huisarts zijn soms anders dan 
die van de Nederlandse, hoewel dit per kanton kan ver-
schillen. “Zo gaan zieke kinderen direct naar de kinder-
arts, die samen met de schoolarts tevens de consultatie-
bureauzorg levert.” In haar groepspraktijk in Amsterdam 
deed Chantal veel gynaecologische zorg en echografie. In 
Zwitserland gaan vrouwen echter vanaf hun 16e direct 
naar de gynaecoloog, ook voor uitstrijkjes, anticonceptie 
en menstruatieproblemen. Tijdens de diensten komen 
kindergeneeskunde en gynaecologie wel aan bod.
Palliatieve zorg wordt meestal geleverd in een palliatief 
station van een ziekenhuis door een anesthesist of speci-
alist pijnbestrijding. “Of mensen blijven thuis, maar dan 
met gebrekkige zorg, onder begeleiding van de huisarts. 
Nederland loopt in die zin ver vooruit.”
Ook binnen de praktijk zijn taken soms anders verdeeld. 
Zo is er een advanced nurse practitioner voor de verpleeg-
huiszorg. Sinds de pensionering van een collega-huisarts 
doet Chantal meer huisbezoeken en daardoor ook meer 
ouderenzorg. 
De praktijkondersteuner is pas sinds kort in opkomst. “Bij 
ons wordt momenteel een praktijkondersteuner-somatiek 
aangesteld, naar Nederlands voorbeeld”, vertelt Chantal. 
“Als verantwoordelijk arts voor chronic care management 
is het leuk om de ervaringen uit de Nederlandse huisarts-
geneeskunde hier te kunnen inzetten.” 

Eerder aanvullend onderzoek
De drempel om aanvullend onderzoek aan te vragen ligt 
in Zwitserland lager. “Bij een val op de knie wordt in onze 
praktijk standaard een röntgenfoto gemaakt, nog voordat 
de patiënt de dokter heeft gezien.” Hoewel de a-priorikans 
op pathologie in de bergen groter is, gaat Chantal hier niet 
altijd in mee. “Het is fijn dat ik mijn eigen stijl als huisarts 
kan hanteren. Ik hoef niet per se mee in hun drang naar 
aanvullend onderzoek. Als je het goed uitlegt, vinden 
patiënten dat prima.” 

nederlandse huisartsen die in het buitenland werken

Zwitserland: afstandelijker,  
maar laagdrempelig en meer tijd
Daniel Dresden en Gijs Baaten

PASPOORT
naam
Chantal Tromp

leeftijd
42 jaar

werkt 
sinds 2,5 jaar als huisarts in een 
Zwitsers bergdorp

achtergrond 
 5 jaar waarnemend huisarts in 
amsterdam

leefsituatie:
 woont samen en heeft twee kinderen 
(9 en 11 jaar oud) 
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Bepaalde diagnostiek en behandelingen doen huisartsen 
in Zwitserland zelf. Zo is er een geavanceerd laboratorium 
in de praktijk. Dit laboratorium heeft tevens de moge-
lijkheid voor specialistische diagnostiek, bijvoorbeeld 
speekseltesten naar bijnierinsufficiëntie. “Vanzelfsprekend 
maak je daar dan ook meer gebruik van.”  

Hiërarchisch en afstandelijk, maar laagdrempelig
Zwitsers zijn afstandelijker. Dat merkt Chantal ook in 
de omgang met collega’s. “Mijn Hollandse directheid en 
openheid in het samenwerken worden echter wel gewaar-
deerd. De samenwerking met de medisch specialisten is 
daarentegen opvallend laagdrempelig. Je kunt makkelijk 
een röntgenbeeld sturen voor een tweede beoordeling of 
advies inwinnen over bijvoorbeeld het behandelen van 
hypertensie of diabetes.”
De verhouding tussen arts en patiënt is formeler. Daar-
door werkt bijvoorbeeld de hulpvraagverheldering ‘Waar 
denkt u zelf aan?’ minder goed. “Aan mensen die ik langer 
ken, kan ik dat wel vragen. Ik vind het leuk en leerzaam 
dat ik hier een andere manier van communiceren met 
patiënten moet opbouwen.”

Bij het overbruggen van de taalbarrière (Schweizerdeutsch 
ofwel Schwyzerdütsch) zijn patiënten verbazingwekkend 
behulpzaam en begripvol. “Als ikzelf naar een huisarts 
zou gaan die matig Nederlands spreekt en me niet direct 
goed begrijpt, dan zou dat irritatie kunnen opwekken. Dat 
is hier nooit het geval. Ik heb altijd google translate open 
staan, maar het vakjargon staat daar niet in. Dat hebben 
de patiënten mij inmiddels geleerd.”

Leerpunten over en weer
Volgens Chantal zouden de Zwitsers kunnen leren van de 
Nederlandse directe en open communicatie, ook intercol-
legiaal. Omgekeerd kan Nederland leren van de Zwit-
serse omgang met tijd. Chantal heeft gemiddeld twintig 
minuten per patiënt; langer is geen uitzondering. “Zo kun 
je ook andere zaken goed uitvragen of rustig een brief 
schrijven. Ik zie duidelijk minder herhaalbezoeken. Als ik 
zo zou kunnen werken in Amsterdam en de bergen zou 
kunnen meenemen, dan zou het perfect zijn.” 
Ook al kost werken in het buitenland, met minder routine 
en een vreemde taal, meer moeite, Chantal kan het ieder-
een aanraden. ■

Nieuw-Zeeland: wolliger en solidair
Daniel Dresden en Gijs Baaten

Na eerdere ervaringen in West-Afrika en Caribisch 
Nederland verkoos Gina Boorsma een leven aan de 
andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland. “Het 
leuke van werken in een andere cultuur is dat je je 
moet aanpassen. Zo zijn Nieuw-Zeelanders minder 
uitgesproken en minder direct dan ik had verwacht. 
Die wollige communicatie is echt anders dan het ‘recht 
voor zijn raap’ in Nederland.” Daarentegen zorgt de 
verplichte ongevallenverzekering voor een werkbaar 
en betaalbaar solidair systeem. 

Voordat Gina huisarts werd, werkte zij een paar jaar als 
tropenarts in Nigeria. Twee jaar na haar huisartsdiploma 
vertrok ze naar het Caribische eiland Saba. “We verleen-
den de zorg daar met z’n tweeën, met een hoge werkdruk 
en veel diensten. Je bent daar nooit helemaal vrij, want je 
komt overal je patiënten tegen. Het werk bepaalt je leven 
en je identiteit. In Nieuw-Zeeland was het meer een baan 
en was er meer quality time voor mijn familie.” Sinds 
januari woont en werkt Gina weer in Nederland.

Geen visites 
In Nieuw-Zeeland werkte Gina samen met zes andere 
huisartsen in een vrij grote praktijk. Een van haar collega’s 
was eigenaar. Later werd de praktijk overgenomen door 
een grote zorgorganisatie. “Deze tendens komt steeds 
vaker voor in Nieuw-Zeeland. In de buitengebieden tref je 
vaak nog wel kleine, zelfstandige praktijken.”
Een gemiddelde werkdag is vergelijkbaar met Nederland. 
“Echter, huisartsen rijden nauwelijks visites. Mensen 
betalen de huisarts namelijk per verrichting; een visite 
is duur. Bovendien zijn de afstanden in Nieuw-Zeeland 
groot, waardoor visites zeer tijdrovend zijn. Ouderen wor-
den daarom door hun kinderen of buren naar de dokter 
gebracht.” Voor sommige palliatieve patiënten reed Gina 
in Nieuw-Zeeland wel visites. “Door de praktijkeigenaar 
werd dat niet erg gewaardeerd.”

Onderbreking van zorg en diensten vanuit huis
De palliatieve zorg wordt in Nieuw-Zeeland uitbesteed 
aan een palliatief team, waardoor huisartsen bijna geen 
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palliatieve patiënten onder hun hoede hebben. Ook als 
mensen in een bejaardenhuis terechtkomen, krijgen zij 
automatisch een andere huisarts, die verantwoordelijk is 
voor het betreffende tehuis. “Die onderbreking van zorg 
is jammer en gaat niet altijd vlekkeloos. Dit hebben we in 
Nederland beter geregeld.”   
Op het verstedelijkte platteland waar Gina werkte, leveren 
een aantal huisartsenpraktijken samen de 24-uurszorg. 
Gemiddeld deed Gina iedere week een avond- en nacht-
dienst vanuit huis. Nieuw-Zeelanders voelen echter een 
grote drempel om ’s avonds een dokter te bellen. “Iemands 
arm moet er ongeveer afvallen voordat hij of zij een dok-
ter belt.”

Andere pathologie
In Nieuw-Zeeland behandelde Gina vaker infecties dan 
in Nederland. “Omdat streptokokkeninfectie van de keel 
en acuut reuma vaker voorkomen, ben je geneigd eerder 
antibiotica voor te schrijven.” Verder behandelde Gina 
veel (gevorderde) huidinfecties. “Deels hangt dat samen 
met het vergoedingssysteem. Je krijgt namelijk extra be-
taald als je patiënten buiten het dure ziekenhuis houdt. De 
huisartsen misbruiken dat systeem niet. Daardoor kunnen 
dergelijke vergoedingssystemen juist bestaan.”
In vergelijking met Nederland zag Gina ook veel huid-
kanker. Huisartsen in Nieuw-Zeeland behandelen dat 
vaker zelf. Het excideren van maligne laesies vond Gina 
een interessante nieuwe taak. “Daar krijg je steeds meer 
handigheid in. Het is een kwestie van doen. Door de 
vergrijzing zal ook in Nederland het aantal gevallen van 
huidkanker toenemen. Ik kan me voorstellen dat ook 

Nederlandse huisartsen een grotere rol gaan spelen in de 
huidkankerzorg.”

Eigen bijdrage versus gratis zorg
Voor een bezoek aan de huisarts moeten patiënten zo’n 
twintig euro betalen, kinderen uitgezonderd. “Deze 
bijdrage is behoorlijk, ook als je beseft dat men in 
Nieuw-Zeeland minder verdient dan in Nederland. Het 
vormt een drempel om naar de huisarts te gaan en beïn-
vloedt je beleid. Om te voorkomen dat patiënten terug 
moeten komen, ben je bijvoorbeeld bij hoestklachten 
eerder geneigd om antibiotica voor te schrijven.” 
Ook is het afspreken van controlebezoeken lastig. “Als ik 
bijvoorbeeld een patiënt met diverticulitis wil vervolgen, 
dan zorgen de extra consultkosten soms voor een span-
ningsveld.” Doorsturen naar het ziekenhuis dan maar? 
“Dat vind ik defensieve zorg die niet kosteneffectief is en 
ook niet in het belang van de patiënt.” 
Een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis 
is wel gratis. Mensen kunnen daar ook op eigen initiatief 
naartoe. “De wachttijd van soms zes à acht uur vormt 
echter een drempel. Bovendien gebeurt in het ziekenhuis 
vaak weinig extra.”

Samenwerking en leerpunt
In vergelijking met Nederland ervoer Gina de samenwer-
king met collega’s als minder persoonlijk. In haar praktijk 
miste zij bovendien het overleg, zoals het bespreken van 
(bijna-)fouten of lastige casuïstiek. Ook het contact met 
het ziekenhuis is minder persoonlijk: meestal wordt er 
alleen gecommuniceerd per email of brief. 
Nieuw-Zeeland heeft haar ook een inzicht meegegeven: 
de verplichte ongevallenverzekering. Deze verzekering 
betaalt behalve de ziekenhuiskosten ook de uitkering als 
iemand door een ongeluk niet meer kan werken. Dit voor-
komt een claimcultuur, waardoor andere verzekeringen 
goedkoop zijn, ook de aansprakelijkheidsverzekering voor 
dokters. “Bovendien zijn Nieuw-Zeelanders zorgvuldig in 
het volgen van de voorwaarden. Dat zorgt ervoor dat een 
solidair systeem werkbaar en betaalbaar blijft. Een mooi 
voorbeeld!” ■
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“Het stond voor mij al heel vroeg vast dat ik arts wilde 
worden en in het buitenland wilde werken”, zegt Ype 
Smit. Na jaren ervaring in Tanzania koos hij voor een 
bestaan in Ierland. Daar geniet hij van de samenwerking, 
diversiteit en Ierse humor. Maar hij moest ook wennen 
aan de Ierse claimcultuur. “Samen met het slecht functi-
onerende gezondheidszorgsysteem en het trage verwijs-
model legt dit een grote druk op mij als huisarts.”

Zijn interesse in andere landen en culturen kreeg Ype met 
de paplepel ingegoten. Zijn opa en vader waren tropen-
arts en hij heeft zelf tot zijn twaalfde in het buitenland 
gewoond. “Ook ik zocht het avontuur in het buitenland. 
Ik wilde graag een verschil maken waar dat hard nodig is. 
Zodoende ging ik wonen en werken in Afrika.”
Na dertig jaar vond Ype het tijd om terug te gaan naar 
Europa. “Ik was enigszins Afrika-moe. Ik hoefde niet per 
se naar Nederland, maar wel dichterbij.” Het werd Ierland, 
vanwege de schoonheid van het land en de mensen. 

Verschillende patiëntpopulaties
Ype werkt als vaste locum (waarnemer) in twee totaal 
verschillende praktijken. In een solopraktijk in een achter-
standswijk van een binnenstad ziet hij veel armoede-ge-
relateerde problemen. “Hier wonen veel ouderen, (ex-)
verslaafden, mensen uit Oost-Europa en de  Balkan en 
asielzoekers uit het Midden-Oosten en Afrika. De zorg-
problemen zijn vaak complex vanwege leeftijd, multimor-
biditeit, polyfarmacie en taal- en culturele bar rières.” 
De werkdruk is hoog. “Regelmatig zijn er dubbel 
geboekte consulten: twee patiënten in vijftien minuten. 
Omdat patiënten geregeld niet komen opdagen, is goed 
en efficiënt plannen moeilijk.”
De andere praktijk ligt in een welvarender gebied, met 
zomers veel buitenlandse toeristen. “De patiënten hier 
zijn meer ‘gemiddeld’. Het werk is rustiger. Ik ervaar 
hier minder tijdsdruk.”
Een gemiddelde werkdag duurt van 9.00 tot 18.30 uur 
en bestaat uit twee delen van vier uur voor consulten. 
“Veel van mijn collega’s doen wekelijks vier dagen pati-
entenzorg en een dag administratie. Als waarnemer heb 
ik echter weinig organisatorische taken.”

‘Out of hours clinics’
De avond- en weekenddiensten worden gedekt door 
lokale samenwerkingsgroepen van huisartsen. Zo’n groep 
verzorgt een of meerdere counties. De deelnemende huis-
artsen betalen naar rato een maandelijkse bijdrage om de 
kosten van deze speciale ‘out of hours clinics’ te dekken: 
het gebouw, het ondersteunend personeel en de visiteau-
to’s. “Alleen grotere centra hebben twee artsen: de ene arts 
blijft op de post en de ander rijdt met auto en chauffeur de 
visites.” 
Na 11 uur ’s avonds neemt een landelijke particuliere 
huisartsenorganisatie de zorg tot 8 uur ’s ochtends over. 
“Deze nachtdiensten worden bijna volledig ingevuld door 
Zuid-Afrikaanse artsen die hiervoor twee à drie maanden 
naar Ierland komen. Het heet ook wel de red eye shift: het 
is hard doorwerken!”

Humor en aanzien
De pathologie in Ierland en Nederland zijn grotendeels 
vergelijkbaar. “Wel komt hier meer hemochromatose 
voor. Dat geldt naar mijn gevoel ook voor andere aange-
boren afwijkingen.” In de huisartsenpraktijk in de achter-

Ierland: trager verwijsmodel en 
grotere claimcultuur
Daniel Dresden en Gijs Baaten
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standswijk komen roken, alcoholverslaving en overmatig 
alcoholgebruik veel voor. “Zoals te verwachten! Wel ben 
ik verbaasd hoeveel patiënten psychofarmaca gebruiken, 
vaak in hoge doseringen en combinaties.”
Ype merkt dat huisartsen in Ierland in vergelijking met 
Nederlandse collega’s meer in aanzien staan, zowel in soci-
aal als in professioneel opzicht. “Ierland is wat dat betreft 
een beetje ouderwets”, vindt hij. “De patiënten zijn over 
het algemeen zeer vriendelijk en prettig in de omgang. 
Het valt me ook op dat er in de spreekkamer vaak wordt 
gelachen. Veel Ieren reageren met humor op tegenslag en 
ellende.” Bij de toeristen en asielzoekers maken de taalbar-
rière en culturele verschillen het consult bijzonder. “Ik heb 
dan veel aan mijn ervaringen uit Tanzania, waar ik ook 
een zeer diverse patiëntenpopulatie had.”   
Hoewel de Ierse huisarts aanzien heeft, staan medisch 
specialisten merkbaar hoger in de hiërarchie. “In vergelij-
king met Nederland is er meer afstand en minder samen-
werking tussen huisartsen en medisch specialisten.” 

Werkdruk
Ype verbaast zich over sommige commerciële kanten van 
de huisartsenzorg in Ierland. Zo kunnen huisartsen voor 

hun diensten adverteren. Daarnaast moet hij wennen aan 
de Ierse claimcultuur. “Klachten worden via de rechtbank 
behandeld, soms met veel publiciteit. De uitkeringen 
kunnen zeer hoog zijn.” 
Bijna alle acute zorg en acute verwijzingen van de huisarts 
verlopen via het Accident and Emergency Department. 
“Het is niet ongebruikelijk dat een patiënt daar twaalf uur 
doorbrengt. Door een tekort aan bedden en personeel 
worden sommige patiënten op trolleys op de gang opge-
nomen. Sommigen liggen daar maar liefst vier dagen.” 
Door de lange wachttijden en soms te vroege ontslagen uit 
het ziekenhuis komt er veel neer op de huisarts. “Wat te 
doen met patiënten met psychische klachten of chro-
nische onbegrepen pijn, die langer dan een jaar op een 
wachtlijst staan? Dat is niet alleen voor de patiënt, maar 
ook voor mij als huisarts zeer belastend. Als de medisch 
specialisten dit zouden oppakken, dan zou dat ook onno-
dige verwijzingen naar de spoedeisende hulp voorkomen.”
Ondanks deze knelpunten ervaart Ype het werk als 
huisarts in Ierland als prettig. “Ik werk graag met mijn 
collega-huisartsen samen. Ik heb veel respect voor hun 
inzet. En ik geniet van de leuke dokter-patiëntinteracties 
in de spreekkamer.” ■

Een zucht naar avontuur en nieuwsgierigheid naar 
een andere cultuur hebben Toine van der Nooij doen 
besluiten om op Curaçao te gaan werken. Ze geniet 
daar van de tijd en aandacht voor de mens achter het 
probleem, waardoor ze minder druk ervaart en betere 
diagnoses stelt. Tegelijkertijd is Toine de voordelen 
van een aantal Nederlandse waarden gaan inzien, zoals 
samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheid 
en het werken volgens richtlijnen.

Omdat familie van Toine al dertig jaar op Curaçao 
woont, was het eiland voor haar al redelijk vertrouwd. 
Als huisarts in Amsterdam merkte ze dat het werken met 
Antillianen goed beviel, van beide kanten. Toen haar 

man vorig jaar in aanmerking kwam voor een functie bij 
het openbaar ministerie van Curaçao, was voor Toine de 
overstap dan ook vanzelfsprekend. 
Dat ze daadwerkelijk aan de slag kon gaan als huisarts, 
was echter minder zeker. Door een beschermwet mogen 
BIG-geregistreerde artsen uit Nederland in principe 
niet op Curaçao werken, tenzij is aangetoond dat de te 
vervangen arts daadwerkelijk afwezig is of er een tekort 
is aan huisartsen. Deze wet is bedoeld om te voorkomen 
dat buitenlandse artsen plekken bezetten van mensen uit 
Curaçao.

Ruimte voor ontwikkeling
Toine werkt gemiddeld drie dagen per week van 7.30 tot 

Curaçao: meer balans, maar ook 
verbeterpunten
Daniel Dresden en Gijs Baaten
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12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 uur in een goed georga-
niseerde praktijk. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar 
met die in Nederland. Ze ziet vier patiënten per uur 
en heeft daarnaast belafspraken, beoordelingen van 
laboratoriumonderzoek en visites. Tussen de middag 
gaat iedereen twee uurtjes naar huis. Om 18.00 uur 
begint het privéleven. Er zijn geen huisartsenposten 
op het eiland. De circa 80 huisartsen draaien hun 
eigen diensten, 24/7, maar werken daarbij wel samen 
in huisartsengroepen. 
Toine merkt dat de zorg op Curaçao minder mogelijk-
heden kent dan in Nederland. “Er is geen praktijkon-
dersteuner, ketenzorg of farmacotherapeutisch over-
leg. Het systeem waar we nu mee werken, SQlapius, 
wordt nog niet op het hele eiland gebruikt. Daardoor 
kun je niet digitaal met de apothekers communiceren 
of gezamenlijk managementinformatie genereren. In 
de transitie naar het nieuwe ziekenhuis is gelukkig 
geld vrijgemaakt voor ondersteuning en professio-
nalisering van de huisartsen. De ketenzorg heeft hoge 
prioriteit.” 

Dezelfde ziektebeelden, andere presentatie
Volgens Toine hebben de mensen die op Curaçao naar 
de huisarts gaan ongeveer dezelfde klachten en ziekten 
als patiënten in Nederland. “Je ziet wel meer tropische 
vissen- en kwallenbeten en duikproblemen, zoals aspira-
ties bij het snorkelen. Daarnaast komen diabetes en hart- 
en vaatziekten hier meer voor.” 
Er zijn wel grote cultuurverschillen. Patiënten op Cu-
raçao zijn minder dwingend en eisend en meer vragend 
en respectvol richting Toine in vergelijking met haar 
Amsterdamse praktijk. “Als iets minder gladjes loopt, 
dan leggen ze zich daarbij neer. In Nederland was ik 
continu bezig met productie draaien, op tijd lopen en 
met het te woord staan van boze of zelfs agressieve 
mensen. Dat doe ik hier weinig. Mogelijk hebben de 
vrolijkheid en vriendelijkheid te maken met het klimaat 
en de vrijheid die mensen hier ervaren. Zelf ervaar ik het 
leven hier ook als relaxter. Dat wil overigens niet zeggen 
dat er minder hard gewerkt wordt. Ik ben minstens even 
effectief en doe evenveel consulten als in Nederland.”

Samenwerking en zorgverzekeraar
De samenwerking met het ziekenhuis verloopt pri-
ma. “De medisch specialisten werken conform wat je 
mag verwachten van zo’n klein land”, vindt Toine. “De 
wachtlijsten zijn soms lang, maar als huisarts kun je een 
afspraak bespoedigen. Vaker dan in Nederland regelen 
patiënten een afspraak via hun familie of vrienden en 
vragen zij mij daarna nog om een verwijsbrief.” 

Op Curaçao is er één verzekeraar, de SVB, die vergelijk-
baar is met het oude Nederlandse ziekenfonds. De SVB 
biedt een redelijk uitgebreide naar-rato-verzekering, 
waarbij de premie afhankelijk is van hoeveel iemand 
verdient. Er is geen eigen risico. Daarnaast zijn er verze-
keraars bij wie aparte aanvullende particuliere verzeke-
ringen afgesloten kunnen worden.  

Beperkte financiën en middelen
De balans tussen werk en privé vindt Toine erg fijn, net 
als de cultuur van plezier en vriendelijk zijn voor elkaar. 
In haar werk ervaart ze meer mogelijkheden om een 
verschil te maken, kennis te delen of om een rol te spelen 
in verbeterprojecten. 
Tegelijkertijd is het soms moeilijk om te zien dat mensen 
niet altijd de hulp krijgen die zij in Nederland wel had-
den gekregen. Zo bleek in een reanimatiesetting op het 
eiland Klein Curaçao dat slechts één van de vijf aanwe-
zige toeristenschepen een AED had. “Toen we eindelijk 
alles klaargezet hadden, was de batterij leeg. Vervolgens 
moesten we 1,5 uur wachten, totdat er een helikopter 
kwam. Een AED blijkt niet verplicht te zijn voor de toe-
ristenboten en er zijn ook geen duidelijke regels voor het 
onderhoud”, vertelt ze vol ongeloof. “Gelukkig hebben de 
toeristenboten inmiddels een AED aangeschaft.
De financiën en middelen op Curaçao zijn beperkt. Des-
ondanks is het bewonderenswaardig hoe creatief de zorg 
hiermee omgaat. Er is veel vooruitgang, maar er is nog 
een lange weg te gaan in het verder opleiden van perso-
neel en het verbeteren van samenwerkingsprocessen. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.” ■
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Ook huisartsen die, al dan niet tijdelijk, in het buitenland 
werken hebben behoefte aan reflectie met collega’s én willen 
meestal hun Nederlandse registratie behouden. Dit bete-
kent dat er intervisie moet worden geregeld en dat is in 
het buitenland vaak niet gebruikelijk. In 2019 zijn er drie 
internationale groepen gestart die intervisie organiseren via 
Skype. Dat werkt goed.

Begin 2019 deed ik een oproep via de Facebookgroep ‘Leuke 
nascholingen en waarnemingen’ aan collega-huisartsen in 
het buitenland om gezamenlijk online intervisie te organise-
ren. De oproep leverde direct meer dan twintig enthousiaste 
reacties op en al snel konden er drie groepen worden gemaakt 
van vijf tot zeven personen die het experiment aandurfden. 
De groepen werden om praktische redenen ingedeeld op basis 
van tijdzones. Zo is er een groep Europa, een groep Afrika- 
Azië en een groep Nieuw-Zeeland, Aruba en omstreken. De 

eerste sessies stonden in het teken van kennismaken en een 
goede verbinding regelen. Na het uitproberen van verschillen-
de tools werd Skype als het handigst ervaren.
Vanaf het voorjaar 2019 spreken de groepen eens per twee 
maanden af. Alle groepen werken met de incidentmethode, 
zoals die ook vaak wordt gebruikt in de gewone, live intervi-
siegroepen. Eerst is er een ronde om even bij te praten. Daarna 
worden er een of twee cases of een onderwerp ingebracht 
die de groepsleden door vragen verder uitdiepen. Inmid-
dels hebben zich nieuwe geïnteresseerden gemeld (Verenigd 
Koninkrijk en Nieuw-Zeeland). Zij hebben met onze hulp een 
nieuwe groep opgericht, want voor intervisie via Skype is zes 
tot zeven personen wel het maximum. In totaal zijn er, buiten 
dit initiatief om, nog drie andere groepen internationaal actief: 
een in de Franse Bourgogne (veel met audio wegens slechte 
verbinding, maar al jaren actief), een in Spanje ‘Costa-Zuid’ 
en een in de Verenigde Staten.

Internationale intervisie  
via Skype werkt goed
Annet Sollie

de deelnemers aan de intervisie: Barbara Swarthout (malawi, linksboven), Elisabeth van dorsser (Filipijnen, midden boven), 
Han Janssen (Ethiopië, rechtsboven), Inez allijn (Zuid-afrika, linksonder) en Kader Kapla-mutluer (Egypte). Foto: Annet Sollie
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WAT WORDT ER BESPROKEN?
In de verslagen van het afgelopen jaar is te zien dat er casussen 
worden besproken die een-op-een ook in een Nederlandse 
groep zouden kunnen worden besproken, zoals omgaan met 
eisende patiënten met verslavingsproblematiek, omgaan met 
kritiek van collega’s, een diagnose missen of grenzen van 
de verantwoordelijkheid bepalen. Daarnaast zijn er relatief 
veel casussen die echt te maken hebben met het werken over 
de grens. Een aantal voorbeelden: omgaan met patiënten 
die veel en snel medicatie willen en ook gewend zijn die te 
krijgen (niet alleen antibiotica), omgaan met de gewoonte in 
het gastland om laagdrempelig aanvullend onderzoek aan te 
vragen (vooral radiologie, maar ook jaarlijks bloedonderzoek 
bij gezonde volwassenen), omgaan met patiënten die allerlei 
uitslagen direct zelf krijgen (lab, maar ook MRI van hersenen 
of knie) of laagdrempelig zien van patiënten die in Nederland 
niet door de triage komen. Daarnaast worden in de groepen 
ook onderwerpen besproken als registratieproblematiek, cul-
tuurverschillen in het algemeen, als arts met een gezin settelen 
in een vreemde cultuur, onze Nederlandse directe wijze van 
communiceren die niet altijd even goed werkt in het buiten-
land of beslissingen nemen waarvoor je eigenlijk niet bent 
opgeleid omdat overleg met de specialist veel lastiger is dan in 
Nederland. Een laatste onderwerp dat regelmatig terugkomt is 
het wel of niet terugkeren naar Nederland, en zo ja wanneer. 
Dit is voor bijna iedere deelnemer een lastig punt, omdat de 
meesten van ons tijdelijk in het buitenland zijn. We missen 
onze vrienden en familie, maar we zien ook op tegen de werk- 
en regeldruk en het gebrek aan flexibiliteit in werktijden in 
Nederland nu we hebben gemerkt hoe het ook kan zijn.

ACCREDITATIE REGELEN
Om online intervisie in het buitenland te regelen en ook 
accreditatiepunten te krijgen (binnen de verplichte tien uur 
intercollegiale toetsing in vijf jaar), moet contact worden ge-
zocht met LINKH (www.linkh.nl/huisarts-in-het-buitenland.
html). Alleen via deze organisatie, die is gericht op kwaliteits-
verbetering in de huisartsenpraktijk, kan de registratie worden 
geregeld, kosten 85 euro per jaar per deelnemer. Daarnaast 

moet een Erkend Kwaliteits Coördinator (EKC) worden 
gezocht. Dit is iemand die in Nederland een tweedaagse op-
leiding via LINKH of het NHG heeft gevolgd (www.nhg.org/
scholing/basiscursus-ekc-volledige-cursus).
De regels worden niet bepaald door LINKH maar door ABC1 
(accreditatiebureau cluster 1) binnen het KNMG. Normaal 
gesproken moeten intervisiebijeenkomsten in Nederland 
fysiek plaatsvinden, maar in deze periode is er door de co-
ronapandemie wel toestemming om intercollegiale toetsing te 
organiseren via bijvoorbeeld videobelprogramma’s als Skype, 
Zoom of Teams. Onze contactpersoon bij ABC1 meldt: “De 
ervaringen die zijn opgedaan met online nascholen tijdens de 
corona periode zullen breed geëvalueerd worden en op grond 
daarvan zullen de regels opnieuw tegen het licht gehouden 
worden.”
In ons geval vonden we, ook via Facebook, een collega-deel-
neemster die de benodigde opleiding al had gevolgd en die 
nu als EKC verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking 
van alle drie de groepen. In de praktijk betekent dit dat zij per 
groep een jaarplan opstelt (kort maar krachtig), de verslagen 
van de sessies beoordeelt (ze hoeft niet fysiek aanwezig te zijn) 
en inzendt. Het is overigens ook mogelijk om in het buiten-
land een lokale intervisiegroep te organiseren. Als deze wordt 
begeleid door een EKC kunnen daar ook punten voor worden 
verkregen. Mijn Franse collega’s schoten dat plan subtiel maar 
snel af: zonder gezellig eten een paar uur praten over wat er 
fout gaat en wat je lastig vindt… Nee, dat is onprettige, Neder-
landse directheid. ■

Het kader Ervaringen met herregistratie in verschillende landen staat 
bij dit artikel op www.henw.org.

Sollie A. Internationale intervisie via Skype werkt goed. Huisarts Wet 
2020;63(7):68-9. DOI:10.1007/s12445-020-0767-6. 
Mormoiron, Frankrijk: dr. A. Sollie, huisarts, annetsollie@gmail.com
Mogelijke belangverstrengeling: niets aangegeven.
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Eerdere onderzoeken naar de relatie tussen hoogte en COPD trokken tegenstrijdige conclusies. 
Een van de belangrijkste risicofactoren voor COPD wereldwijd namen ze daarbij echter vrijwel 
niet mee: fijnstof binnenshuis. Daarom vergeleken wij fijnstofconcentraties en COPD-prevalen-
tie binnenshuis tussen hooglanden en laaglanden in Kirgistan. Zowel fijnstof als COPD kwam 
alarmerend veel voor in de hooglanden. Maar ook in onze lage landen kunnen de fijnstof-
concentraties binnenshuis oplopen tot ver boven de aanbevolen waarden, bijvoorbeeld tijdens 
het koken en openhaardgebruik.

INLEIDING
COPD is wereldwijd de derde doodsoorzaak.1 Meer dan 
90% van de sterfte treedt op in lage- en middeninkomens-
landen.2 Voor een doelmatige aanpak van COPD is het 
essentieel inzicht te krijgen in waar de sterfte- en risico-
factoren het meest voorkomen.
Hoewel wereldwijd 400 miljoen mensen op grote hoogte 
leven (> 1500 meter boven zeeniveau), geeft de literatuur 
nog geen eenduidig antwoord op de vraag of hoogte een 
beschermende factor of juist een risicofactor voor COPD 
is.3-10 Eerdere onderzoeken corrigeerden in hun analyses 
niet of nauwelijks voor luchtvervuiling binnenshuis, ter-
wijl dit wereldwijd steeds meer wordt gezien als een van 
de belangrijkste risicofactoren voor COPD.2,11

Luchtvervuiling binnenshuis ontstaat vooral doordat er 
wordt gekookt en gestookt op kool en biomassa (zoals 
mest, hout en gewasresten), wat wereldwijd drie miljard 
mensen doen. De schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen 
treffen vooral vrouwen die veel tijd boven het vuur door-
brengen, kinderen die in hun moeders buurt verblijven en 
zelfs ongeboren kinderen door blootstelling via de placen-
ta.11,12 In 2015 veroorzaakte luchtvervuiling binnenshuis 
volgens schattingen 4,2 miljoen doden en 103,1 miljoen 
verloren gezonde levensjaren.13 
Een aantal van de eerdere onderzoeken naar COPD 
op verschillende hoogtes rapporteerde luchtvervuiling 
binnenshuis wel, maar gebruikte daarvoor onnauwkeu-

rige maten (zoals zelfgerapporteerd gebruik van biomas-
sa).6,7,10 Geen van de onderzoeken verrichtte objectieve 
fijnstofmetingen, wat wel nodig is voor een nauwkeurige 
vergelijking.14

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen hoogte en 
COPD vergeleken we daarom in Kirgistan de prevalentie 
van COPD en bekende risicofactoren tussen hooglanden 
en laaglanden, met een focus op objectief gemeten lucht-
vervuiling binnenshuis. Ook onderzochten we of hoogte 
voor volwassen Kirgiezen een onafhankelijke risicofactor 
voor COPD was.

METHODE
Onderzoeksontwerp en -setting
We verrichtten dit observationele, cross-sectionele 
bevolkingsonderzoek in ruraal Kirgistan, Centraal-Azië. 
Kirgiezen hebben een levensverwachting van 71 jaar en 
een hogere respiratoire sterfte dan alle Europees lan-
den.15,16 Kirgistan is bij uitstek geschikt voor ons onder-
zoek vanwege het grote contrast in hoogte, terwijl het 
een populatie heeft die is opgebouwd uit vergelijkbare 
etniciteiten. We kozen de hoogste regio Naryn (~2050 m 
boven zeeniveau) als hooglandsetting en het daarnaast 
gelegen Chui (~750 m) als laaglandsetting. De gegevens 
verzamelden we in de zomer van 2014 en het voorjaar 
van 2015, zodat eventuele seizoensgebonden verschillen 
niet zouden leiden tot een overschatting van de effecten. 
Naar verwachting is de luchtvervuiling groter in koudere 
maanden omdat er dan meer wordt gestookt.

Deelnemers en gegevensverzameling
Via een steekproef beoogden we 600 deelnemers te 
includeren.17 In willekeurig geselecteerde huishoudens 

Dit is een bewerkte vertaling van Brakema EA, Tabyshova A, Kasteleyn MJ, 
Molendijk E, Van der Kleij RMJJ, Van Boven JFM, et al. High COPD  prevalence 
at high altitude: does household air pollution play a role? Eur Respir J 
2019;53:1801193.

‘Frisse’ berglucht toch niet altijd 
gezond? 
Evelyn Brakema, Marise Kasteleyn, Eveline Molendijk, Aizhamal Tabyshova, Rianne van der Kleij, Job van Boven, et al.
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nodigden we alle volwassen, permanente bewoners uit voor 
deelname. Exclusiecriteria waren een actuele luchtweginfectie 
of contra-indicaties voor spirometrie.18

Met een aantal gevalideerde vragenlijsten vroegen we naar 
patiëntkenmerken, risicofactoren (zoals tuberculose in de 
voorgeschiedenis, pakjaren, kook-/stookomstandigheden) 
en symptomen (chronische hoest en kortademigheid).17

Luchtvervuiling binnenshuis maten we in fijnstof (parti-
culate matter) concentraties van deeltjes < 2,5 µm in dia-
meter (PM2,5) met draagbare fijnstofmeters. De metingen 
begonnen meestal in de ochtend (mediane meettijd om 
11:41 en 11:48 uur in de laag- respectievelijk hooglanden), 
duurden circa 4 uur (mediane meetduur 269 respectievelijk 
284 minuten) en besloegen de bereiding van ten minste één 
maaltijd. 
Een getraind lokaal team verrichtte spirometriemetingen 
volgens de destijds geldende richtlijnen.19 COPD werd 
vastgesteld bij een FEV1/FVC-ratio < 0,7 na bronchusverwij-
ding.20 

Analyse
De patiëntkenmerken, symptomen (≥ 2 maanden hoesten/
sputum, ernstige kortademigheid met MRC ≥ 4), COPD-pre-
valentie en fijnstofconcentraties vergeleken we met onafhan-
kelijke t-toetsen (normaal verdeelde, continue variabelen), 
Mann-Whitney U-toetsen (niet-normaal verdeelde varia-
belen) en chi-kwadraat- of Fisher’s-exacttoetsen (categori-
ale variabelen). De relatie tussen risicofactoren en COPD 
analyseerden we met forced entry multivariabele logistische 
regressiemodellen. Naast leeftijd, sekse, opleiding en pakjaren 
hebben we fijnstof binnenshuis en hoogte in het model opge-
nomen. Tuberculose in de voorgeschiedenis konden we niet 
meenemen vanwege het beperkte aantal positieve gevallen. 
We corrigeerden voor clustereffecten binnen huishoudens met 
marginaalmodellen (generalised estimating equations). Odds-

ratio’s (OR) met 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI) 
exclusief 1 en p-waarden < 0,05, beschouwden we als statis-
tisch significant.

RESULTATEN
We benaderden 599 volwassenen voor onderzoeksdeelname; 
allen stemden in. Zes deelnemers waren < 18 jaar, van tien 
deelnemers waren de spirometriemetingen van onvoldoen-
de kwaliteit en bij dertig deelnemers ontbraken bepaalde 
uitkomstwaarden – hen hebben we allemaal geëxcludeerd.19 
Bij 161 deelnemers was het woonadres niet adequaat gere-
gistreerd, waardoor we hun fijnstofmetingen niet konden 
koppelen aan hun spirometriegegevens. Ook deze groep sloten 
we uit van verdere analyses. Na exclusie analyseerden we de 
gegevens van 193 laaglanders en 199 hooglanders (41 huis-
houdens per setting).

Patiëntkenmerken en verdeling van risicofactoren
Hooglanders waren ouder, kleiner en lichter [tabel]. Ze waren 
minder vaak hoogopgeleid en werkten vaker in de primaire 
arbeidssector. De hooglandpopulatie rookte minder, maar 
deze rokers hadden gemiddeld wel meer pakjaren.

WAT IS BEKEND?
	■ COPd is wereldwijd de derde doodsoorzaak.
	■ Ruim 90% van de sterfte treedt op in lage- en mid-

deninkomenslanden.
	■ Fijnstof binnenshuis is een belangrijke risicofactor; 

het ontstaat vooral bij koken en stoken op brandstof-
fen als hout en mest.

WAT IS NIEUW?
	■ Op grote hoogte in Kirgistan kwam COPd driemaal 

vaker voor dan in laaglanden.
	■ de fijnstofconcentraties binnenshuis waren er bijna 

dertig keer hoger dan aanbevolen.
	■ daarnaast was hoogte onafhankelijk gerelateerd aan 

COPd. Het is onduidelijk of dit door de hoogte zelf 
komt, of dat hoogte een overkoepelende factor is 
voor andere verschillen tussen hoog- en laaglanden.

Tabel

Patiëntkenmerken en verdeling van risicofactoren voor COPD

Laaglanden
n = 193

Hooglanden
n = 199

p

Man 100 (51,8)  87 (43,7) 0,109
Leeftijd (jaar)  44,4 ± 13,6  50,0 ± 16,3 < 0,001
Lengte (cm) 166,3 ± 8,9 161,1 ± 9,6 < 0,001
Gewicht (kg)  71,7 ± 14,7  67,4 ± 13,7 0,002
BMI (kg/m2)  25,9 ± 4,7  26,0 ± 5,6 0,793
Onderwijs middelbaar of hoger  54 (28,0)  10 (5,0) < 0,001
Beroep*
 Primaire sector
 Secundaire sector
 Tertiaire/quartaire sector
 Huisvrouw/man
 Anders

  4 (2,1)
 23 (11,9)
 90 (46,6)
 31 (16,1)
 45 (23,3)

 92 (46,2)
  8 (4,0)
 13 (6,5)
 37 (18,6)
 49 (24,6)

< 0,001

Roken
 Nooit 
 Ex-roker†
 Huidig

 Man

110 (57,0)
 12 (6,2)
 71 (36,8)
 58 (81,7)

140 (74,1)
 14 (7,4)
 35 (18,5)
 30 (85,7)

< 0,001

0,604
Pakjaren‡   4,0 [1,6-11,5]  11,0 (2,0-24,5) 0,009
Tuberculose in voorgeschiedenis**   0 (0,0)   3 (2,0) 0,086
Brandstof voor koken/stoken††
 Kool en/of biomassa
 Schone brandstof

145 (75,1)
193 (100,0)

199 (100,0)
 82 (41,2)

< 0,001
< 0,001

De gegevens zijn in n (%), gemiddelde ± standaarddeviatie of mediaan [interkwartielafstand].
*Primaire sector: productie van grondstoffen (bijvoorbeeld landbouw), secundaire sector: 
verwerking van grondstoffen (bijvoorbeeld fabriekswerk), tertiaire/quartaire sector: dienst-
verlening.
†Twee ontbrekende waarden in de laaglanden, veertien in de hooglanden
‡Twee ontbrekende waarden in de laaglanden, zes in de hooglanden
**Zesenveertig ontbrekende waarden, alle in de hooglanden
††Beide antwoorden konden worden ingevuld.
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Luchtvervuiling binnenshuis
De PM2,5-concentraties waren in de hooglanden significant 
hoger dan in de laaglanden (mediaan [interkwartielafstand 
(IQR)] 290 [124-704] versus 72 [31-167] µg·m-3; p < 0,001) 
[figuur 1]. Ook de maximum PM2,5-concentraties waren ho-
ger in de hooglanden (5822 [2308-9153] versus 272 [140-902] 
µg·m-3; p < 0,001). De omstandigheden waarin hooglanders 
kookten en stookten bleken risicovoller voor het genereren 
van luchtvervuiling binnenshuis dan de omstandigheden in de 
laaglanden [figuur 2]. Zo gebruikten hooglanders risicovollere 
brandstoffen (bijvoorbeeld mest versus gas), kooktoestellen 
(zoals open vuur versus een ‘schoon’ kooktoestel), ventilatie 
(bijvoorbeeld dakrandruimte versus een open deur), locaties 
(bijvoorbeeld dezelfde ruimte als woonkamer versus een apar-
te ruimte), en kookten ze langer.

COPD-prevalentie
Bij 93 deelnemers werd COPD gediagnosticeerd. COPD 
kwam vaker voor in de hooglanden dan in de laaglanden 
(36,7% versus 10,4%; p < 0,001). Wel was de ernst van COPD 
lager in de hooglanden (GOLD-stadium ≥ 2: 24,7% versus 
70,0%; p < 0,001) [infographic)]. COPD kwam in de hoog-
landen evenveel voor onder mannen als vrouwen, terwijl in de 
laaglanden de grote meerderheid uit mannen bestond (49,3% 
versus 80,0%; p < 0,001). Onder de COPD-patiënten in de 
hooglanden waren minder rokers. Zij werden blootgesteld aan 
hogere PM2,5-concentraties dan bewoners van de laaglanden.

Voorspellers voor COPD
Significante factoren in de multivariabele regressie (OR; 
95%-BI) waren leeftijd (1,06; 1,04 tot 1,08), pakjaren (1,04; 
1,01 tot 1,07), hoogte (3,41; 1,48 tot 7,83) en blootstelling aan 

hoge concentraties fijnstof binnenshuis (3,17; 1,06 tot 9,49) 
[online figuur 3].

BESCHOUWING
In ruraal Kirgistan was leven op grote hoogte onafhankelijk 
gerelateerd aan een hogere prevalentie van COPD. Andere 
onafhankelijke risicofactoren waren blootstelling aan hoge 
fijnstofconcentraties, meer pakjaren en een hogere leeftijd. 
Deze factoren kwamen ook vaker voor onder hooglanders. 

Interpretatie
Hoewel hoogte een onafhankelijke risicofactor voor COPD 
was, valt met dit cross-sectionele onderzoek niet te zeggen 
of het verband causaal is. Het volume van zowel longen als 
luchtwegen is groter op grotere hoogte, maar het is ondui-
delijk of die toename proportioneel is.21-23 Mogelijk beïn-
vloedt hoogte dus direct de FEV1/FVC-ratio, en daarmee 
de COPD-prevalentie. Anderzijds kan hoogte ook indirect 
met COPD samenhangen door verschillen in (ongemeten) 
factoren tussen hooglanden en laaglanden, zoals luchtwegin-
fecties in het verleden, weinig lichamelijke inspanning, hoge 
beroepsmatige blootstelling, armoede of nadelige factoren 
in de jeugd waardoor de longen nooit optimaal ontwikkeld 
zijn.2,24-26 
De COPD-prevalentie was hoog in zowel de hoog- als de laag-
landen, zeker gezien de relatief lage leeftijd van de deelnemers, 
vergeleken met andere prevalentieonderzoeken.27 Extremere 
weersomstandigheden (-20 °C in de winter) in de rurale 
hooglanden spelen waarschijnlijk een rol in de hogere COPD-
prevalentie en fijnstofconcentraties binnenshuis. Die leiden er-
toe dat mensen minder ventileren en meer stoken, waarbij ze 
vaak vervuilende brandstoffen gebruiken. Toch stegen de fijn-

Figuur 1

Fijnstofconcentraties binnenshuis in mediaan [interkwartielaf-
stand]. De stippellijn geeft de dagelijkse maximale waarde weer 
van 25 µg/m3, zoals aangeraden door de WHO.

*Het verschil is statistisch significant.

Figuur 2

Hoge concentraties van fijnstof binnenshuis ontstaan doordat er 
op brandstoffen als mest wordt gekookt en gestookt. In deze yurt is 
bovendien de ventilatie beperkt wanneer het buiten vriest.
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stofconcentraties ook in de laaglanden ver boven de limieten 
voor luchtkwaliteit uit.28 De concentraties waren vergelijkbaar 
met die in andere onderzoeken waarin huishoudens voorna-
melijk houtskool en biomassa als brandstof gebruiken.11 Net 
als in deze gebieden was het aandeel niet-rokende vrouwelijke 
patiënten in de hooglanden relatief hoog. 
De ernst van COPD was in de laaglanden opmerkelijk hoger 
dan in de hooglanden. Dat komt misschien omdat we bij 
‘non-smoking COPD’ minder emfyseem en een tragere ach-
teruitgang van de longfunctie zien.29 Mogelijk hebben biomas-
sa- en tabaksrook verschillende pathofysiologische trajecten, 
of spelen andere factoren een rol, zoals temperatuur (bijvoor-
beeld direct in de pathofysiologie of indirect via de fijnstof-
concentraties).30,31 Wellicht migreren ernstig zieke patiënten 
naar lagergelegen gebieden vanwege hogere zuurstofgehaltes 
in de lucht of vanwege de geavanceerdere gezondheidszorg in 
de Kirgizische hoofdstad.32

Objectieve metingen en enkele voorbehouden
Dit onderzoek speelde in op de behoefte aan objectieve 
vergelijkingen: draagbare fijnstofmeters voor het meten van 
persoonlijke blootstelling aan PM2,5-concentraties en spirome-
triemetingen volgens gevestigde richtlijnen om COPD vast te 
stellen.14,19 Daarnaast hadden de deelnemers nagenoeg dezelf-
de etniciteit met tegelijkertijd een groot contrast in hoogte. Te-

vens bereikten we een deelnamepercentage van 100% – medi-
sche zorg is beperkt in ruraal Kirgistan en medische aandacht 
bleek welkom. Het hoge deelnemerspercentage verkleint de 
kans op selectiebias en vergroot de generaliseerbaarheid van 
de resultaten.
Anderzijds hebben we het onderzoek in slechts een  setting 
uitgevoerd en moet generaliseerbaarheid naar andere ge-
bieden nog worden onderzocht. Verder moesten we helaas 
meerdere deelnemers uit hoog- en laaglanden excluderen 
vanwege onnauwkeurige gegevensregistratie (een uitdaging 
van het verrichten van onderzoek in lage- en middeninko-
menslanden). Er waren echter geen verschillen in de ken-
merken van de geëxcludeerde en geïncludeerde deelnemers. 
Een andere beperking was dat 24-uursmetingen onmogelijk 
waren doordat er in deze rurale gebieden niet veel oplaad-
mogelijkheden waren voor de fijnstofmeters. Daarom deden 
we dagelijks vanaf hetzelfde tijdstip gedurende ongeveer vier 
uur metingen, inclusief ten minste een maaltijdbereiding. 
Naar verwachting zouden de 24-uursfijnstofconcentraties la-
ger zijn, omdat de periode waarin géén maaltijd wordt bereid 
dan langer is.

Wereldwijde implicaties
De resultaten pleiten voor verder onderzoek naar chroni-
sche longziekten en passende interventies in gebieden waar 

Infographic

COPD-prevalentie per gebied, sekse en blootstelling aan fijnstof binnenshuis. De COPD-prevalenties per sekse en blootstelling aan fijnstof 
binnenshuis verschilden significant tussen de hoog- en laaglanden. Fijnstof binnenshuis werd gecategoriseerd in tertielen: PM2,5-con-
centraties van het laagste tertiel < 72, het middelste > 72–293 en het hoogste > 293 μg/m3.

COPD-prevalentie per gebied, sekse en blootstelling aan fijnstof binnenshuis
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risicofactoren veel voorkomen en middelen schaars zijn. Dit is 
onder andere gedaan in het Horizon2020 FRESH AIR-project 
(Free Respiratory Evaluation and Smoke-exposure reducti-
on by primary HealthcAre Integrated gRoups; NTR5759) in 
Kirgistan, Oeganda, Griekenland en Vietnam.33 Dankzij onze 
gezamenlijke onderzoeksresultaten en een sterk gemotiveerd 
lokaal team slaagden we erin de aandacht van de Kirgizische 
minister van Volksgezondheid te trekken. De minister heeft 
toegezegd longziekten te prioriteren en organiseerde samen 
met ons, via de International Primary Care Respiratory 
Group, een grootschalig congres over chronische longziekten 
voor landen uit de regio. Een potentieel krachtige preventieve 
maatregel is het gebruik van schonere kook- en stooktoestel-
len met een efficiëntere verbranding, waardoor ze minder 
rook uitstoten. Deze preventiemaatregel is tijdens FRESH AIR 
geïmplementeerd.34

Implicaties voor Nederland
Het RIVM schat dat blootstelling aan luchtvervuiling het 
leven van de gemiddelde Nederlander met dertien maanden 
verkort.35 Bovendien kunnen vooral bij longpatiënten acuut 
hoge fijnstofconcentraties leiden tot een toename van klach-
ten, verzuim en ziekenhuisopnamen.35-37 Er bestaan geen 
‘veilige’ waarden: hoe hoger de concentraties, hoe schadelijker. 
Fijnstof binnenshuis krijgt relatief weinig aandacht, terwijl 
vermoedelijk 90% van de persoonlijke fijnstofblootstelling 
binnenshuis plaatsvindt (waar mensen doorgaans de meeste 
tijd doorbrengen).38 Piekconcentraties dragen sterk bij aan de 
totale fijnstofblootstelling – deze treden veelal op gedurende 
het koken en bij het gebruik van openhaarden.36,38,39 Concen-
traties van vervuilende stoffen (bij houtstook onder andere 
carcinogene stoffen) kunnen dan ver boven de aanbevolen 
normen uitkomen.28 Fijnstofwaarden zijn niet uitgebreid 
onderzocht in Nederlandse keukens. In een kleiner onderzoek 
bleven piekwaarden, gemeten tijdens het koken, rond de 200 
µg/m3.40 Die waarde ligt weliswaar ver onder de waarden van 
de Kirgizische hooglanden, maar komt wel in de buurt van die 
van de laaglanden. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen 
met longziekten of hart- en vaatziekten zijn hier gevoelig voor. 
Doordat fijnstof in het bloed wordt opgenomen, verhoogt het 
niet alleen de kans op astma of COPD, maar ook op ischemi-

sche hartziekten, cerebrovasculaire ziekten, longkanker, een 
laag geboortegewicht, vroeggeboorte, diabetes mellitus type 2 
en ondersteluchtweginfecties.41

CONCLUSIE
In hooglanden stelden we een substantieel hogere COPD-pre-
valentie vast dan in laaglanden. Blootstelling aan fijnstof bin-
nenshuis was in beide gebieden alarmerend hoog, maar vooral 
in de hooglanden. Zowel hoogte als fijnstof bleken onafhanke-
lijk met COPD samen te hangen. Hoewel de generaliseerbaar-
heid van de resultaten naar andere gebieden nog moet worden 
onderzocht, pleiten de resultaten voor preventieve maatrege-
len tegen fijnstof. Op het gebied van hoogte valt in onze lage 
landen weinig winst te behalen. Wel kan gezondheidswinst 
worden geboekt door de luchtkwaliteit te verbeteren en fijn-
stofconcentraties te verlagen. ■
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FIJnSTOF En dE HuISaRTS 
 ∫ Hoge blootstelling aan fijnstof kan bij longpatiënten 

symptomen en exacerbaties uitlokken.
 ∫ langdurige blootstelling vormt een risico voor COPd, 

diabetes, hart- en vaatziekten, vroeggeboorte en 
andere ziekten.

 ∫ luchtvervuiling beïnvloedt (long)gezondheid, zowel 
direct als indirect, via klimaatverandering. (Huis)
artsen kunnen in maatschappelijke debatten een 
belangrijke rol spelen in het verspreiden van de bood-
schap dat de luchtkwaliteit verbetering behoeft.35,37,41

adVIEZEn VOOR In dE SPREEKKamER
maak de (potentiële) patiënt duidelijk dat het groot-
ste aandeel van de persoonlijke fijnstofblootstelling in 
nederland binnenshuis plaatsvindt.
Om klachten te voorkomen kan men:
 ∫ open haard en barbecue vermijden
 ∫ elektrisch koken, met antiaanbakpannen met deksels
 ∫ de afzuigkap op tijd aanzetten (nB: veel  afzuigkappen 

zijn ontoereikend, hier bestaat echter nog geen 
keurmerk voor)

 ∫ lichamelijke inspanning tijdens verhoogde blootstel-
ling vermijden

Bedenk dat luchtvervuiling binnenshuis wereldwijd een 
belangrijke risicofactor voor de (long)gezondheid is. 
denk bij symptomen van ‘atypische’ patiënten met een 
migratieachtergrond, zoals jonge niet-rokende vrou-
wen, ook aan mogelijk langdurige, hoge fijnstofbloot-
stelling.36,38,39

Brakema EA, Kasteleyn MJ, Molendijk E, Tabyshova A, Van der Kleij 
RMJJ, Van Boven JFM, Emilov B, Akmatalieva M, Mademilov M, Numans 
ME, Williams S, Sooronbaev T, Chavannes NH. ‘Frisse’ berglucht toch 
niet altijd gezond? Huisarts Wet 2020;63(7):70-4. DOI:10.1007/
s12445-020-0770-y.
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Voor veel Europese geneeskundestudenten is het huisartsenvak maar weinig aantrekkelijk. De 
verdiensten zijn matig vergeleken met die van specialisten, de psychische belasting is groot en 
de verhouding tussen werk en privé is maar al te vaak scheef. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
meer studenten voor de huisartsgeneeskunde kiezen? Wij onderzochten welke positieve facto-
ren de werktevredenheid van Europese huisartsen vergroten. Ze blijken behoefte te hebben aan 
vrijheid in het kiezen van een gepaste werkomgeving en aan inspraak bij het organiseren van 
hun praktijk. Ze willen een toegankelijke beroepsopleiding, en mogelijkheden om specifieke 
huisartsgeneeskundige vaardigheden en een respectvolle arts-patiëntrelatie te ontwikkelen. 

In Europa daalt de capaciteit aan huisartsen omdat 
minder dan de helft van de geneeskundestudenten kiest 
voor een toekomstige carrière als huisarts.1,2 Idealiter zou 
50% van de studenten voor huisartsgeneeskunde moeten 
kiezen.3 Uit onderzoek blijkt dat een goed georganiseerde 
huisartsgeneeskundige zorg nodig is voor een efficiënt 
gebruik van middelen en een kwalitatief goede zorg.4 
Toch is gemiddeld slechts een op de drie Europese artsen 
huisarts; België en vooral Nederland scoren hier iets beter 
met respectievelijk 38 en 44%.2

Het meeste onderzoek naar het imago van de huisartsge-
neeskunde richt zich op negatieve factoren. Zo is bekend 
dat veel huisartsen de praktijk verlaten vanwege burn-out.5 
Het inkomensverschil tussen huisartsen en specialisten 
is voor geneeskundestudenten een belangrijke reden om 
voor specialistische geneeskunde te kiezen.5,6 De terughou-
dendheid om voor het huisartsenvak te kiezen hangt ook 
samen met de hoge werkdruk, de grote mentale belasting, 
de noodzaak om complexe zorg te managen, de hoge eisen 
die patiënten stellen, de administratieve druk en de slechte 
werk-privébalans. Het negatieve imago van het vak draagt 
bij tot minder instroom en meer uitstroom.5,7-9

De literatuur over werktevredenheid onder huisartsen is 
veelal van lage kwaliteit en het onderzoek is vooral uitge-

voerd met vragenlijsten die meer focussen op de organisatie 
van de zorg en minder op de kern van de huisartsgenees-
kunde.10 Slechts enkele kwalitatieve onderzoeken gaan over 
de werktevredenheid en die geven een gemengd beeld.11,12

Met ons onderzoek wilden we exploreren welke positieve 
factoren de tevredenheid van huisartsen in Europa in 
hun beroep mede bepalen en wat hen motiveert om in de 
klinische praktijk werkzaam te blijven. Deze informatie 
kan helpen om aangepaste maatregelen en incentives voor 
huisartsen te ontwikkelen.

METHODE
Binnen het European General Practice Research Network 
voerden we een descriptief, kwalitatief onderzoek uit in 
zeven Europese landen en Israël.13-15 [Tabel 1] geeft een 
overzicht van de positie van de huisarts in de verschillen-
de gezondheidszorgsystemen.

Deelnemers
In elk van de acht landen rekruteerden we huisartsen die 
ten minste vijf jaar in een klinische praktijk werkzaam 
moesten zijn. Voor het waarborgen van diversiteit letten 
we op de volgende kenmerken: leeftijd, geslacht, praktijk-
kenmerken (solo- of groepspraktijk), vergoedingssysteem 
(per prestatie, gesalarieerd) en opleidings- of andere 
beroepsgebonden nevenactiviteiten. De coördinator van 
het onderzoek ging in elk land op zoek naar deelnemers 
die veel informatie zouden kunnen leveren.

Gegevensverzameling
Omdat de bestaande modellen over werktevredenheid 

Dit is een bewerkte vertaling van Le Floch B, Bastiaens H, Le Reste JY, Lingner H, 
Hoffman R, Czachowski S, et al. Which positive factors give general practitioners 
job satisfaction and make general practice a rewarding career? A European 
multicentric qualitative research by the European general practice research 
network. BMC Fam Pract 2019;20:96.

Werktevredenheid van Europese 
huisartsen
Lieve Peremans, Hilde Bastiaens
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niet echt op huisartsen van toepassing waren, ontwikkelden 
we op basis van de literatuur een eigen interviewleidraad voor 
het onderzoek [kader].16

Dit instrument is vertaald naar de landstaal van elk deelnemend 
land en vervolgens terugvertaald naar het Engels met het oog op 
linguïstische validatie. De interviewers moedigden de huisartsen 

aan om over hun persoonlijke ervaringen te vertellen en niet 
alleen een algemeen beeld te schetsen van de situatie in hun land. 
We verzamelden gegevens tot in elk van de landen saturatie werd 
bereikt. De interviews werden woordelijk uitgetypt.

Analyse
Een multidisciplinair team van onderzoekers (psychologen, 
sociologen, artsen en antropologen) voerde een thematische 
analyse uit. In elk land analyseerden ten minst twee onder-
zoekers de transcripten, waarvoor ze descriptieve en interpre-
tatieve codes ontwikkelden. Elke code kreeg een uitgebreide 
beschrijving, werd in het Engels vertaald en hertaald in de 
oorspronkelijke taal. De codes werden samengebracht in een 
uniek Europees codeboek, aangevuld met een aantal speci-
fieke landgebonden codes. Bij het analyseproces hielden we 
rekening met de lokale context. In een laatste bijeenkomst 
bepaalden we de hoofdthema’s van de interviews. 

RESULTATEN
In totaal namen 183 deelnemers uit de acht verschillende 
landen deel aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd, die 
binnen elk land tussen 47 en 57 jaar lag, weerspiegelt de actu-

ONDERWERPEN VAN DE iNTERViEWlEiDRAAD
 ∫ Topic 1. Huisartsen komen in de dagelijkse praktijk 

aangename ervaringen tegen. Kunt u over een dergelijk 
voorval vertellen?

 ∫ Topic 2. Wat maakt u gelukkig in uw werk als huisarts? 
Wat motiveert u om ’s morgens aan het werk te gaan? 
Factoren in relatie met tevredenheid

 ∫ Topic 3. Factoren met betrekking tot werkorganisatie, 
praktijklocatie en samenwerking

 ∫ Topic 4. Factoren met betrekking tot de werk-privéba-
lans

 ∫ Topic 5. De betekenis van de leefomgeving
 ∫ Topic 6. Copingstrategieën bij onverwachte situaties 

Tabel 1

Overzicht van de positie van de huisarts in elk deelnemend land (gescoord op een vijfpuntsschaal, waarbij 0 = onbelangrijk en 5 = zeer 
belangrijk)

België Bulgarije Finland Frankrijk Duitsland Israël Polen Slovenië

Werkorganisatie Huisartsen zijn eigenaar  
van hun eigen praktijk 5 5 1 4 4 2 4 2

Zelfstandigen 4 5 1 5 5 2 3 2

Ambtenaar 0 0 4 1 1 3 3 4

Poortwachter Poortwachtersfunctie 0 5 4 4§ 4 1 4 4

Betalingssysteem Betaling per prestatie 5 2 1 4 5 0 1 2

Forfaitaire betaling* 1 5 1 1 0 2 4 4

Target payment (P4P)†
1 0 0 1 5 0 1 0

Loondienst 1 0 4 1 1 3 1 4

Overzicht van de positie van de huisarts in deelnemende landen (gescoord op een vijfpuntsschaal)

Tabel 

* Forfaitaire betaling: vergoedingssysteem waarbij de arts voor elke patiënt een vast maandelijks bedrag ontvangt
† Target payment: vergoedingssysteem dat artsen beloont wanneer ze een minimaal niveau van kwaliteit in de zorg behalen; P4P: pay-for-performance
§ Patiënten kunnen zelf naar specialist mits zij betalen

0 1 2 3 4 5

onbelangrijk zeer belangrijk
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ele situatie in de meeste landen en garandeert ook dat de deel-
nemers al langere tijd als huisarts werkzaam zijn. De analyse 
leverde zes hoofdthema’s op: de kenmerken van de huisarts als 
persoon, specifieke vaardigheden en competenties, de arts-pa-
tiëntrelatie, vrije keuze van de werkomgeving, de mogelijkheid 
om toekomstige collega’s op te leiden en de balans tussen werk 
en privéleven.

De huisarts als persoon
Huisartsen hebben specifieke kenmerken, waaronder een inte-
resse voor het dagelijks leven van de patiënt en sterke coping-
mechanismen om met uiteenlopende situaties, patiënten en 
onzekerheden om te gaan. Huisartsen hebben een passie voor 
het vak, die zwaarder weegt dan de financiële prikkels. Ze zijn 
bezorgd om hun eigen welzijn. Meer dan naar een hobby en 
vrije tijd zijn ze op zoek naar andere intellectuele uitdagingen 
en persoonlijk verrijkende activiteiten.

“Huisartsgeneeskunde is een mooi beroep, 
maar je bent te veel op jezelf, zelfs in een 
groepspraktijk. Je ziet de gemeenschap 
(buurt) vanuit een beperkt perspectief. Het 
is belangrijk om voeling te houden met de 
buurt. Je bent vermoedelijk zowel vader, moe-
der of partner, als arts. Het is interessant om 
verschillende perspectieven te hebben: het ver-
breedt je denkwijze. Boeken lezen is hetzelfde. 
Het is essentieel om bij het lezen van een goed 
boek empathie te voelen voor de personages. 
Het verrijkt je als mens, maar ook je praktijk-
voering.” (Belgische huisarts) 

Specifieke vaardigheden en competenties
Huisartsen kunnen bijzonder tevreden zijn als ze erin slagen 
om met weinig technische ondersteuning een juiste diagnose 
te stellen. Het intellectuele aspect van de medische besluit-
vorming die tot een efficiënte aanpak leidt, draagt bij aan een 
positief gevoel. Huisartsen zien zichzelf als het eerste aan-
spreekpunt voor de patiënt, en als diens zorgcoördinator en 
pleitbezorger. Dit vergt een grote vaardigheid in interprofessi-
oneel samenwerken, maar vraagt ook om ondersteuning van 
specialisten en andere hulpverleners.
Over het algemeen zijn huisartsen ervan overtuigd dat goede 
communicatievaardigheden, en een patiëntgerichte en holis-
tische aanpak noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het 
huisartsenvak. Ze koppelen empathie aan een brede medische 
kennis en zoeken een evenwicht tussen de verwachtingen en 
zorgen van de patiënt en de richtlijnen waarmee ze moeten 
werken. Patiënten opvoeden en het geven van adviezen voor 
een gezonde levensstijl maken ook deel uit van de specifieke 
competenties.

“Het is intellectueel extreem stimulerend en 
uitdagend werk.” (Finse huisarts)

“De patiënt dankt mij voor een goede diag-
nostiek.” (Poolse huisarts)

De arts-patiëntrelatie
De aard van de arts-patiëntrelatie geeft huisartsen het gevoel 
dat hun patiënten hen waarderen.22,23 De deelnemende huis-
artsen vinden dat patiënten zelf hun huisarts moeten kunnen 
kiezen voor het waarborgen van een goede arts-patiëntrelatie. 
Verrijkende menselijke interacties met patiënten bepalen 
mede het welbevinden van huisartsen. Wederzijds respect en 
vertrouwen staan centraal. Tevreden huisartsen hebben vaak 
een zeer lange relatie met de meerderheid van hun patiënten 
en voelen zich vaak echte ‘familiedokters’, die voor verschillen-
de generaties mogen zorgen.

“We weten veel meer over hen dan andere 
dokters, want deze patiënten hebben ons 
gekozen.” (Bulgaarse huisarts)

“We begeleiden patiënten bij hun zwanger-
schap, kanker en stervensproces, en van de 
geboorte tot de leeftijd van 99 jaar of ouder.” 
(Duitse huisarts)

Vrije keuze van de werkomgeving
Huisartsen zullen langer aan het werk blijven als ze zelf hun 
praktijk, collega’s en leefomgeving kunnen kiezen. Belgische 
huisartsen vinden het belangrijk dat alle hulpverleners die in 
een praktijk werken dezelfde visie en missie delen. Huisartsen 
willen persoonlijk inspraak hebben in de werking en finan-
ciering van hun eigen praktijk. Wanneer ze in dienstverband 
werken, vragen ze een redelijk inkomen. 
Flexibiliteit betekent voor hen de mogelijkheid om keuzen te 
maken, zoals (huis)artsen opleiden, werken in een woonzorg-
centrum of wetenschappelijk onderzoek doen. Daarom kiezen 
artsen voor een goed georganiseerde praktijk met een compe-
tent ondersteuningsteam. Huisartsen vinden het belangrijk dat 
de acute huisartsenzorg buiten openingsuren goed geregeld is.

“Als iemand zegt dat een praktijkruimte vol-
ledig onpersoonlijk moet zijn, want ze moet 
uitwisselbaar zijn, dan begrijp ik dat. Het is 
respectvol naar de anderen. Maar een per-
soonlijke klemtoon (touch) is belangrijk – die 
vertelt de patiënt iets over wie jij bent. Dat is 
belangrijk.” (Israëlische huisarts)

“Het is belangrijk om een persoonlijke 
organisatie en uitrusting te hebben.” (Franse 
huisarts)

“Het belangrijkste in onze praktijk is dat ik 
kan beslissen wanneer en hoe ik werk.” (Bul-
gaarse huisarts)
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Opleiden
De huisartsen zijn trots op hun beroep en willen toekomstige 
collega’s graag opleiden. Dit vergroot de tevredenheid met hun 
beroep en stimuleert hen tot continue professionalisering. Ze 
benadrukken ook het belang van training bij het aantrekken 
van jonge collega’s en zoeken de erkenning van de huisartsge-
neeskunde als een academische discipline door de universiteit.

“Alles wat je doet om op te leiden (stagiairs), 
overdracht van kennis naar de ander, verbe-
tert exponentieel je ervaring. Je ziet jezelf door 
de ogen van anderen.” (Israëlische huisarts)

Ondersteunende factoren voor het evenwicht tussen werk 
en privéleven
Een goede balans tussen werk en privé biedt de mogelijkheid 
om een  volwaardig gezinsleven te onderhouden, waarbij een 
goed sociaal netwerk belangrijk is. Inbedding in de lokale 
sociale gemeenschap geeft tevens een breder perspectief op de 
context van patiënten. Geld op zich is niet het belangrijkste, 
maar huisartsen hebben wel behoefte aan voldoende financiële 
middelen en vrije tijd voor vakantie. Huisartsen ervaren werk-
zekerheid, waardoor ze zich minder zorgen hoeven te maken 
over werkloosheid.

“Ik probeer mijn woensdagmiddag vrij te 
houden om thuis te blijven. Ik stel mijn 

prioriteiten. Wanneer er iets met de kinderen 
gebeurt, pas ik mijn werkschema aan.” (Belgi-
sche huisarts)

Contextspecifieke thema’s
Naast de internationale thema’s vonden we ook thema’s die spe-
cifiek zijn voor bepaalde landen. Poolse en Sloveense huisartsen 
melden niets over het belang van het opleiden van toekomstige 
collega’s. Franse huisartsen vinden de continuïteit van de zorg 
belangrijk. Finse huisartsen waarderen de stimulerende werkge-
meenschap en multidisciplinair teamwerk. Israëlische huisartsen 
zijn trots op hun gerespecteerde positie. Ze geven de voorkeur 
aan een privépraktijk en benadrukken het belang van teamwerk. 
Poolse huisartsen zien enkele positieve ontwikkelingen in de 
financiering van de zorg, die een effectief evenwicht tussen werk 
en privéleven ondersteunen. Zij geven ook de voorkeur aan een 
sterke beroepsgroep die het beleid kan beïnvloeden. 

BESCHOUWING
Voor zover bekend is dit het eerste Europese multicenter 
kwalitatieve onderzoek over werktevredenheid onder huis-
artsen.16,17 We   onderzochten een gevarieerde populatie van 
huisartsen in diverse gezondheidssystemen en culturele con-
texten. Ondanks de gevonden verschillen zien we dat in alle 
onderzochte landen dezelfde factoren maken dat studenten 
huisarts willen worden en huisartsen in de klinische praktijk 
werkzaam blijven. Gezien deze uniformiteit in visie en erva-

in alle onderzochte landen zijn het dezelfde positieve factoren die huisartsen ondersteunen bij hun klinische praktijk. Foto: Hollandse Hoogte
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ringen zal de Nederlandse huisarts zich hier waarschijnlijk 
ook in kunnen terugvinden. Zo telt inkomen weliswaar mee, 
maar vinden de huisartsen het belangrijker om voldoende 
financiële middelen te hebben voor een   comfortabel leven en 
een gezinsleven met genoeg vrije tijd. 
De specifieke persoonlijke kenmerken zijn universeel in Eu-
ropa: huisartsen zorgen graag voor mensen.18 Deze zorgzaam-
heid staat niet alleen centraal in onze interviews, maar ook in 
ander onderzoek.19 
Andere onderzoeken hebben een beperkte beschrijving gege-
ven van de huisartsenvaardigheden en -competenties.16,20 Cen-
traal in deze onderzoeken staan competentie en een effectief 
ziektemanagement van de patiënt. In een Schots kwalitatief 
onderzoek maakte klinische competentie integraal deel uit van 
het welbevinden van de huisarts.21 In ons onderzoek kwamen 
alle kerncompetenties uit de WONCA-definitie aan bod.4 
Hieruit blijkt de waarde van deze definitie en van de kenmer-
ken die huisartsen gemeen hebben, ongeacht waar ze werken. 
De competenties en intellectuele aspecten die specifiek zijn 
voor het huisartsenvak zijn sterk gerelateerd aan tevredenheid. 
Het is noodzakelijk om huisartsen de kans te geven om deze 
vaardigheden te verwerven en te verbeteren.
Ons onderzoek bevestigt dat huisartsen het op prijs stellen om 
hun werkzaamheden in vrijheid in te richten en te kunnen be-
palen in welke omgeving ze werken. Het gaat hier vooral om 
een efficiënte organisatie van de praktijk en niet zozeer om het 
aantal werkuren op zich.24-26 Huisartsen hebben vrijheid en au-
tonomie nodig voor werkplezier.11,27 Dit betekent niet dat alles 
kan. Huisartsen willen dat hun beroep een wetenschappelijke 
uitstraling heeft en daarom hebben ze behoefte aan richtlijnen 
en continue nascholingsmogelijkheden.
Academische verantwoordelijkheid zorgt voor een positieve 
stimulans en biedt nieuwe perspectieven voor huisartsen die 
behoefte hebben aan afwisseling en uitdaging.13,27,28 Ze willen 
erkend worden door de academische wereld. Stages bij huis-
artsen zijn noodzakelijk om studenten warm te maken voor 
een carrière in de huisartsenpraktijk.29 De zichtbaarheid van 
de huisartsgeneeskunde in het basiscurriculum, positieve rol-
modellen, de mogelijkheid om klinische praktijkervaring op te 
doen en stages zorgen ervoor dat studenten vaker overwegen 
om voor het huisartsenvak te kiezen.30-32. 
Ons onderzoek laat zien dat huisartsen zich willen vestigen 
in een gemeente waar hun gezin zich ook thuis kan voelen. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat huisartsen met een landelijke 
achtergrond zich ook sneller in een plattelandsgebied zullen 
vestigen.30,33 Hierbij spelen de aanwezigheid van faciliteiten als 
scholen, voldoende aanbod van vrijetijdsactiviteiten en een 
goede woonomgeving een cruciale rol.34 
Dit onderzoek laat ook zien hoe het beroep aantrekkelijker 
kan worden gemaakt. Omdat de intrinsieke persoonlijke ei-
genschappen van de aanstaande huisarts belangrijk zijn, moet 
hiermee bij de toelatingsprocedure of de selectie voor genees-
kunde rekening worden gehouden. 
Het blijft essentieel om toekomstige (huis)artsen de biomedi-
sche kennis en vaardigheden van de huisartsenpraktijk bij te 

brengen, maar het is ook noodzakelijk om aandacht te beste-
den aan manieren om met onzekerheid om te gaan, praktijk-
management, interprofessionele samenwerking en communi-
catievaardigheden. Aios en huisartsen moeten gestimuleerd 
worden om aan hun eigen welzijn en copingstrategieën te 
werken.
Dat huisartsen de vrijheid hebben bij de keuze van hun werk-
omgeving, leidt tot spanningen omdat de zorg in bepaalde re-
gio’s hierdoor in het gedrang kan komen. Financiële impulsen 
vormen slechts gedeeltelijk een oplossing. Het probleem van 
huisartsenarme zones hangt samen met de bredere maat-
schappelijke context van het verlies van kernactiviteiten in 
dorpen en de keuzen die mensen maken om op het platteland 
te gaan wonen.
Nieuw in dit onderzoek is dat alle huisartsen de regie van 
hun praktijk in eigen hand willen houden. Ze willen niet dat 
managers de visie, werkwijze en samenstelling van het team 
gaan bepalen. Praktijkondersteuning is wel belangrijk. Jonge 
huisartsen voelen soms weinig affiniteit voor dit management, 
wat deels komt door een gebrek aan kennis.
Nationale beleidsmaatregelen rond arbeidsomstandigheden, 
inkomen, opleiding en officiële erkenning van het huisartsen-
vak moeten de keuze voor een carrière als huisarts gemakke-
lijker maken. Stakeholders moeten zich bewust zijn van deze 
factoren, als ze het huisartsenbestand willen vergroten. 

CONCLUSIE
In alle onderzochte landen zijn het dezelfde positieve factoren 
die huisartsen ondersteunen bij hun klinische praktijk. Cen-
traal staat de huisarts als persoon, voor wie een continue pro-
fessionele ontwikkeling van specifieke vaardigheden belangrijk 
is. Cruciaal zijn de vrijheid om de werkomgeving en de colle-
ga’s te kiezen, en de inspraak in de eigen praktijkorganisatie. 
Beleidsmakers kunnen hierbij ondersteunen door het huisart-
senvak als specialisme te erkennen, financiële steun te verlenen 
en binnen universiteiten een positief imago te creëren. ■
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De oproep in H&W om foto’s en bijdragen aan te leveren rondom het thema ‘Over de grens’ leverde zeer divers 
materiaal op. Het thema raakt aan veel facetten van het huisartsenvak, zo blijkt. Aan landsgrenzen, vakgrenzen, 
persoonlijke grenzen en migratiegrenzen. Daarbovenop kwam nog de uitbraak van COVID-19, waardoor het 
woord ‘grens’ een heel andere lading kreeg. De uitgebreide versie van deze reportage is te zien op onze website.

Over de grens in beeld

COVId-19 heeft wereldwijd veel impact op de gezondheidszorg en het werk van huisartsen.  de in Frankrijk werkende annet Sollie videobelt 
met een patiënt. dit gaat bij de meeste patiënten zo. Spreekuur gebeurt in witte doktersjas en met beschermende middelen.  margriet 
de Beus meet tijdens haar ‘coronadienst’ in een Brabantse sporthal in beschermende kleding de bloeddruk bij een patiënt. Beide foto’s zijn 
begin april gemaakt.

Foto: Margot Scheerder
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marco neeteson is kaderarts urogynaecologie en huis-
arts-echografist. Hij combineert zijn kennis en vaardig-
heden voor het vervaardigen van transvaginale (gynae-
cologische) echo’s. dit doet hij voor eigen patiënten en 
voor patiënten van collega’s uit de zorggroep middels 
een horizontaal verwijsproject.

Foto: Margot Scheerder
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 Begin januari ging huisarts Peter van Liere als 
scheepsarts aan boord van een expeditiecruiseboot, 
die hem naar antarctica zou brengen. Hiervoor 
moet de drake Passage overgestoken worden en 
bij het passeren van de denkbeeldige 60e zuidelijke 
breedtegraad bereik je volgens internationale afspraken 
antarctica. Tijdens de cruise had hij de medische 
zorg over 160 passagiers en 70 bemanningsleden. de 
wetenschap dat medische voorzieningen naar westerse 
maatstaven 1000 kilometer verwijderd zijn en dat de 
afstand voor een heli-evacuatie te ver is, maakte het 
een bijzondere uitdaging.

▼ In nepal zorgen ernstige verzakkingen voor groot 
leed. de Stichting Vrouwen voor Vrouwen organiseert 
twee keer per jaar een gyno-camp. nederlandse 
huisartsen gaan dan samen met nepalese artsen en 
verpleegkundigen op pad om vrouwen gynaecologisch 
te onderzoeken. Ook worden nepalese gynaecologen 
getraind in prolapsoperaties. de stichting betaalt 
de operatiekosten. Health workers krijgen onderwijs 
en leren hoe ze vrouwen moeten onderzoeken. Ook 
leren ze hoe ze bij een verzakking of fors urineverlies 
een geschikt pessarium kunnen plaatsen. Sandra 
Bijl stuurde deze foto van nepalese vrouwen die 
voorlichting krijgen over baarmoederverzakkingen. 
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moria op Lesbos is het grootste vluchtelingenkamp van Europa. Huisartsen anja van Kempen, marike Ooms en anke Steerneman werkten 
daar. “alles in moria is over de grens”, schrijft anja. “mensonwaardig, indrukwekkend, ontroerend, machteloosheid en toch voel je je als huis-
arts heel nuttig en past het werken daar bij je competenties.” marike werkte ook op Lesbos en daarnaast in een asielzoekerscentrum. “dan 
leer je hoe belangrijk grenzen, paspoorten en nationaliteiten zijn. Grenzen kunnen van levensbelang zijn. als nederlander zijn we ons daar 
meestal niet van bewust.” (Foto’s: Stichting Bootvluchteling)

JULI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



86

Over vakgrenzen Nascholing

HUISARTS EN WETENSCHAP juli 2020

Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een verstandelijke 
beperking en vrijwel iedere huisarts ziet in de praktijk een 
aantal patiënten uit deze kwetsbare groep. De commu-
nicatie met deze patiënten moet worden aangepast aan 
het ontwikkelingsniveau, dat per patiënt kan verschillen. 
Ook kennis van het zorgnetwerk rondom de patiënt is van 
belang, zodat dit kan worden ingezet bij heteroanamnese 
en begeleiding. En bij de diagnostiek en behandeling helpt 
het op de hoogte te zijn van veelvoorkomende medische 
problematiek bij deze groep. Voor de bijkomende medische, 
psychische en sociale problemen die patiënten met een ver-
standelijke beperking vaak hebben, kan worden verwezen 
naar een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

Verstandelijke beperking:  
handicap voor de huisarts?
Sandra Goren, Irene van Kampen, Mathilde Mastebroek

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt inlevingsvermogen, geduld en tijd.  Foto: Hollandse Hoogte

WESLEY
Wesley is een 32-jarige man met een lichte verstandelijke beperking, 
een autismespectrumstoornis en fors overgewicht. Hij heeft recidive-
rende erysipelas aan zijn onderbenen maar draagt vaak zijn steunkou-
sen niet. Adviezen om af te vallen volgt hij niet op. Regelmatig moet de 
thuiszorg worden ingeschakeld om te zwachtelen en zo’n vijfmaal per 
jaar heeft Wesley antibiotica nodig. De huisarts wordt er moedeloos van 
en maakt zich grote zorgen.

JASMIJN
Jasmijn is een 38-jarige vrouw met een zeer ernstige verstandelijke 
beperking en een spastische tetraparese. Ze woont bij haar ouders. Re-
gelmatig heeft ze periodes dat ze maar blijft gillen en iedereen wakker 
houdt. Haar ouders denken dat het misschien iets medisch is, op de 
dagbesteding zeggen ze dat het ‘gedrag’ is. De huisarts kan tot nog toe 
niets vinden, maar Jasmijns ouders blijven ongerust.
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(SSRI’s) of serotonine-noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s) en chronische niet-steroïde anti-inflammatoire 
geneesmiddelen (NSAID’s). -Hemodynamisch onstabiele patiënten met PE, of patiënten bij wie trombolyse of pulmonale 
embolectomie noodzakelijk is: Lixiana wordt niet aanbevolen als een alternatief voor niet-gefractioneerde heparine 
bij patiënten met pulmonaire embolie die hemodynamisch onstabiel zijn of mogelijk trombolyse of pulmonale 
embolectomie ondergaan. -Patiënten met actieve kanker: De werkzaamheid en veiligheid van edoxaban bij de 
behandeling en/of preventie van VTE bij patiënten met actieve kanker zijn niet vastgesteld. -Patiënten met 
antifosfolipidesyndroom: Direct werkende oraal in te nemen antistollingsmiddelen zoals edoxaban worden niet 
aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van trombose en de diagnose antifosfolipidesyndroom. 

-Laboratorium coagulatieparameters: Hoewel voor de behandeling met edoxaban geen routinematige controle nodig 
is, kan het effect op anticoagulatie worden geschat door een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor Xa-bepaling. 
Deze evaluatie kan bijdragen aan het nemen van klinische beslissingen in specifieke situaties zoals bijv. bij overdosering 
en spoedoperatie. BIJWERKINGEN: De bijwerkingen worden geclassificeerd per frequentie, met behulp van de 
volgende conventie: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, 
< 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). -Vaak: 
Anemie, Duizeligheid, Hoofdpijn, Bloedneus, Abdominale pijn, Bloeding in het onderste deel van het maagdarmkanaal, 
Bloeding in het bovenste deel van het maagdarmkanaal, Orale/Farynx-bloeding, Misselijkheid, Bilirubine in bloed 
verhoogd, Gammaglutamyltransferase verhoogd, Cutane wekedelenbloeding, Rash, Pruritus, Macroscopische 
hematurie/uretrale bloeding, Vaginale bloeding, Bloeding op een injectieplaats, Leverfunctietest abnormaal. -Soms: 
Trombocytopenie, Overgevoeligheid, Intracraniale bloeding (ICH), Conjunctiva/Sclerabloeding, Intra-oculaire 
hemorragie, Overige hemorragie, Haemoptysis, Alkalische fosfatase in bloed verhoogd, Transaminasen verhoogd, 
Aspartaataminotransferase verhoogd, Urticaria, Bloeding op de plaats van de chirurgische ingreep. -Zelden: 
Anafylactische reactie, Allergisch oedeem, Subarachnoïdale bloeding, Pericardhemorragie, Retroperitoneale 
hemorragie, Intramusculaire bloeding (geen compartimentsyndroom), Intra-articulaire hemorragie, Subdurale 
hemorragie en Bloedverlies tijdens ingrepen. (1Rapportagepercentages zijn gebaseerd op de vrouwelijke populatie 
in klinische studies. Vaginale bloedingen werden vaak gemeld bij vrouwen onder de leeftijd van 50 jaar, terwijl het 
soms voorkwam bij vrouwen ouder dan 50 jaar). Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: het Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb – www.lareb.nl - HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Daiichi 
Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 München, Duitsland - REGISTRATIENUMMERS: Filmomhulde 
tabletten van 15 mg: EU/1/15/993/001, EU/1/15/993/016, Filmomhulde tabletten van 30 mg: EU/1/15/993/002, 
EU/1/15/993/004-015, Filmomhulde tabletten van 60 mg: EU/1/15/993/003, EU/1/15/993/017-028 - OP MEDISCH 
VOORSCHRIFT - FARMACOTHERAPEUTISCHE CATEGORIE: Overige antitrombotica, ATC-code: B01AF03.- 
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 13/05/2019. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is 
beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

EDX/20/0488 – datum van laatste herziening: april 2020

Verkorte productinformatie Trimbow® extrafijne dosisaerosol 
Samenstelling en farmaceutische vorm: beclometasondipropionaat 87 mcg, formoterolfumaraatdihydraat 5 
mcg en glycopyrronium 9 mcg per dosis als aerosol, oplossing. Indicaties: Onderhoudsbehandeling bij volwassen 
patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kunnen 
worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende bèta2agonist of 
een combinatie van een langwerkende bèta2agonist en een langwerkende muscarineantagonist. Dosering en 
wijze van toediening: 2 maal daags 2 inhalaties. Trimbow mag gebruikt worden met een AeroChamber Plus. 
Contra-indicatie: Overgevoeligheid voor een van de werkzame of hulpstoffen. Speciale waarschuwingen en 
voorzorgen: Niet voor acuut gebruik. Acute overgevoeligheidsreacties en paradoxale bronchospasmen kunnen 
optreden. Behandeling niet abrubt staken. Wees voorzichtig bij patiënten met hartritmestoornissen, m.n. 
derdegraads AV-blok en tachyaritmieën, idiopathische subvalvulaire aortastenose, hypertrofische obstructieve 
cardiomyopathie, ernstige hartziekte (m.n. acuut myocardinfarct, ischemische hartziekte, congestief hartfalen), 
occlusieve vaatziekten (m.n. arteriosclerose), arteriële hypertensie en aneurysma. Wees ook voorzichtig bij de 
behandeling van patiënten die (vermoedelijk) verlenging van het QTcinterval hebben, hetzij congenitaal hetzij 
door geneesmiddelen. Bij anesthesie met gehalogeneerde anesthetica Trimbow niet toedienen gedurende 
minstens 12  uur voor begin hiervan i.v.m. risico op cardiale aritmieën. Toename van pneumonieën, ook die 
met ziekenhuisopname, is waargenomen bij COPD-patiënten die geïnhaleerde corticosteroïden kregen. Dien 
voorzichtig toe aan patiënten met actieve of latente pulmonaire tuberculose, of schimmel en virusinfecties van 
de luchtwegen. Mogelijk ernstige hypokaliëmie kan optreden met een bèta2agonist; dit kan tot cardiovasculaire 
bijwerkingen leiden. Voorzichtigheid is m.n. geboden bij ernstige COPD, omdat dit effect kan worden versterkt 
door hypoxie. Hypokaliëmie kan ook toenemen door gelijktijdige behandeling met andere middelen die 
hypokaliëmie kunnen induceren, zoals xanthinederivaten, steroïden en diuretica en bij gebruik van meerdere 
bronchodilatoren. De inhalatie van formoterol kan een stijging van de bloedglucosegehaltes veroorzaken. 
Contoleer het bloedglucose bij diabetes. Glycopyrronium moet voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met 
nauwekamerhoekglaucoom, prostaathyperplasie of urineretentie. Informeer patiënten dat bij symptomen van 
acute nauwekamerhoekglaucoom ze Trimbow moeten staken en onmiddellijk contact moeten opnemen met 
hun arts. Langdurige, gelijktijdige toediening met andere anticholinergica wordt niet aanbevolen. Bij ernstige 
nierinsufficiëntie of leverfunctiestoornis alleen gebruiken als voordeel opweegt tegen nadeel. Na gebruik 
mond goed spoelen. Indien een patiënt symptomen ontwikkelt zoals wazig zien of andere visusstoornissen, 
dient te worden overwogen de patiënt door te verwijzen naar een oogarts. Interacties: Farmacokinetische 
interacties: vanwege mogelijk systemische effecten bij gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3Aremmers (bijv. 
ritonavir, cobicistat) en beclometason wordt voorzichtig gebruik en passende controle hierbij geadviseerd. 
Farmacodynamische interacties: nietcardioselectieve bètablokkers (waaronder oogdruppels) moeten worden 
vermeden bij gelijktijdig gebruik van formoterol per inhalatie: het effect van formoterol zal afnemen of 
verdwijnen. Gelijktijdig gebruik van andere bètaadrenergica kan potentieel aanvullende effecten hebben; 
derhalve is voorzichtigheid hierbij geboden. Gelijktijdige behandeling met kinidine, disopyramide, procaïnamide, 
antihistaminica, monoamineoxidaseremmers, tricyclische antidepressiva en fenothiazines kan leiden tot 
een verlengd QTinterval en een verhoogd risico op ventriculaire aritmieën. Ldopa, Lthyroxine, oxytocine en 
alcohol kunnen leiden tot verminderde tolerantie van het hart voor bèta2mimetica. Gelijktijdige behandeling 
met monoamineoxidaseremmers, waaronder middelen met vergelijkbare eigenschappen, zoals furazolidon 
en procarbazine, kan een versterkende werking hebben op hypertensieve reacties. Risico op aritmieën is 
verhoogd bij gelijktijdige anesthesie met gehalogeneerde koolwaterstoffen. Gelijktijdige behandeling met 
xanthinederivaten, steroïden of diuretica kan het hypokaliëmische effect van bèta2agonisten versterken. 
Hypokaliëmie kan de dispositie voor aritmieën verhogen bij patiënten die digitalisglycosiden krijgen. Langdurige 
gelijktijdige toediening met andere anticholinergica, is niet onderzocht en wordt dus niet aanbevolen. 
Bijwerkingen:  Vaak (1/10-1/100): pneumonie, faryngitis, orale candidiasis, urineweginfectie, nasofaryngitis, 
hoofdpijn, dysfonie; soms (1/100-1/1.000): griep, orale schimmelinfectie, orofaryngeale, slokdarm- en 
vulvovaginale candidiasis, sinusitis, rinitis, gastroenteritis,  allergische dermatitis, hypokaliëmie, hyperglykemie, 
rusteloosheid, tremor, duizeligheid, dysgeusie, hypo-esthesie, salpingitis, atriumfibrillatie, elektrocardiogram 
QT verlengd, tachycardie, tachyaritmie, hartkloppingen, hyperemie, overmatig blozen, hoesten, productieve 
hoest, keelirritatie, bloedneus, diarree, droge mond, dysfagie, nausea, dyspepsie, branderig gevoel van 
de lippen, cariës, huiduitslag, urticaria, pruritus, hyperhidrose, spierspasmen, myalgie, pijn in extremiteit, 
skeletspierstelselborstpijn, vermoeidheid, asthenie, verhoging van Creactief proteïne, bloedplaatjestelling, vrije 
vetzuren, bloedinsuline en bloedketonlichaam, verlaging van bloedcortisol. Bewaren: In koelkast bewaren (2-
8⁰C). Na aflevering nog maximaal 4 maanden houdbaar bij maximaal 25⁰C. Afleverstatus: UR Registratienr: 
EU/1/17/1208/002 Vergoeding en prijzen: Trimbow wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen: zie 
Z-index. Registratiehouder: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, Parma, Italië Datum: 23 januari 2019 
Versie verkorte productinformatie: PM-MED2019-7809. Chiesi Pharmaceuticals B.V. Evert van de Beekstraat 
1 – 120, 1118 CL Schiphol. tel. 088-5016410, email info.nl@chiesi.com, www.chiesi.nl PM-2019-8456

Verkorte productinformatie FOSTER® NEXThaler®  
extrafijn inhalatiepoeder 
Samenstelling en farmaceutische vorm: 100 of 200 µg beclometasondipropionaat en 6 µg formoterolfumaraat per inhalatie 
als droogpoederinhalator. De extrafijne deeltjesgrootteverdeling leidt tot een sterker effect waardoor een lagere dosering beclome-
tasondipropionaat volstaat. Indicatie: Foster 100/6 & 200/6: Onderhoudsbehandeling van astma wanneer het gebruik van een 
combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta-2-agonist geschikt wordt geacht bij patiënten wier astma 
niet adequaat onder controle is met een inhalatiecorticosteroïd en (zonodig) een snelwerkende bèta-2-agonist of bij patiënten 
bij wie klachten al adequaat onder controle zijn met een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta-2-agonist. Foster 
100/6: Symptomatische behandeling van patiënten met ernstig COPD (FEV1 < 50% van voorspelde normaalwaarde) en herhaal-
de exacerbaties in de anamnese, met significante symptomen ondanks reguliere therapie met langwerkende bronchodilatoren. 
Dosering en wijze van toediening: Bestemd voor inhalatie. Astma: 2 maal daags 1-2 inhalaties Foster 100/6 of 2 inhalaties 
Foster 200/6, maximaal 4 inhalaties per dag. Ook kan gekozen worden voor een Onderhouds- en ‘zo nodig’-behandeling met 
Foster 100/6: 2 maal daags 1 inhalatie en tot 6 extra inhalaties Foster 100/6 indien er symptomen optreden (niet bedoeld voor 
preventief gebruik). COPD: 2 maal daags 2 inhalaties Foster 100/6. Contra-indicatie:  Overgevoeligheid voor beclometasondi-
propionaat, formoterolfumaraatdihydraat of één van de hulpstoffen. Speciale waarschuwingen en voorzorgen: Relevante 
klinische gegevens over het gebruik van Foster 200/6 voor de behandeling van acute astma-aanvallen ontbreken. Instrueer de 
patiënt voor het juiste gebruik van de inhalator. Na gebruik de mond goed spoelen. Dagelijks volgens voorschrift gebruiken, ook 
bij afwezigheid van symptomen. Niet als eerste behandeling voor astma gebruiken. Therapie niet starten tijdens exacerbatie of 
acuut verslechterend astma. Gebruik de laagst effectieve dosis. Behandeling niet abrupt staken. Adviseer patiënten altijd hun 
snelwerkende bronchusverwijder bij de hand te hebben. Evt. optredende paradoxale bronchospasmen direct behandelen met een 
snelwerkende inhalatiebronchusverwijder. Voorzichtig toedienen aan patiënten met actieve of latente pulmonaire tuberculose, of 
schimmel- en virusinfecties van de luchtwegen. Langdurige behandeling met hoge doses inhalatiecorticosteroïden kan tot bij-
niersuppressie en acute bijniercrisis leiden. Een toename van  pneumonieën, ook die ziekenhuisopname behoefden, is waargeno-
men bij COPD-patiënten die geïnhaleerde corticosteroïden kregen. Voorzichtig gebruiken (eventueel onder controle) bij patiënten 
met cardiale aritmieën, m.n. derdegraads AV- blok en tachyaritmieën, idiopathische subvalvulaire aortastenose, hypertrofische 
obstructieve cardiomyopathie, ernstige hartziekte, acuut MI, ischemische hartziekte, congestief hartfalen, occlusieve vaatziekten, 
met name arteriosclerose, arteriële hypertensie en aneurysma. Betracht voorzichtigheid bij patiënten met (vermoedelijk) verlengd 
QTc-interval (dat door formoterol zelf ook kan worden veroorzaakt). Voorzichtigheid is vereist bij thyrotoxicose, diabetes mellitus, 
feochromocytoom en onbehandelde hypokaliëmie. Bèta-2-agonisten kunnen tot ernstige hypokaliëmie leiden. Dit kan bij ernstig 
astma door hypoxie worden versterkt. Aanbevolen wordt om de serumkaliumspiegel te controleren. Inhalatie van formoterol 
kan een stijging van de bloedglucosespiegel veroorzaken. Daarom dient de bloedglucosespiegel streng te worden bewaakt bij 
patiënten met diabetes. Indien een patiënt symptomen ontwikkelt zoals wazig zien of andere visusstoornissen, dient te worden 
overwogen de patiënt door te verwijzen naar een oogarts. Bevat lactose dat kleine hoeveelheid melkeiwitten kan bevatten, die 
allergische reacties kunnen veroorzaken. Patiënten met galactose-intolerantie, totale lactasedeficiëntie of glucose-galactosema-
labsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Interacties: Vermijd bètablokkers (w.o. oogdruppels) aangezien het effect 
van formoterol zal afnemen of verdwijnen. Concomitant gebruik van andere bèta-adrenerge geneesmiddelen kan potentieel 
additieve effecten hebben. Wees derhalve voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van theofylline of andere bèta-adrenergica. Con-
comitante behandeling met kinidine, disopyramide, procaïnamide, fenothiazinen, antihistaminica, MAO-remmers en tricyclische 
antidepressiva kunnen het QTc-interval verlengen en het risico op ventriculaire aritmieën verhogen. L-dopa, L-thyroxine, oxytocine 
en alcohol kunnen de cardiale tolerantie tov bèta-2-sympathicomimetica verminderen. MAO-remmers waaronder middelen met 
dezelfde eigenschappen zoals furazolidin en procarbazine kunnen hypertensieve reacties versneld teweegbrengen. Er is een ver-
hoogd risico op aritmieën bij patiënten die tevens anesthesie krijgen met gehalogeneerde koolwaterstoffen. Xanthine-derivaten, 
steroïden of diuretica kunnen een eventueel hypokaliëmisch effect van bèta-2-agonisten versterken. Bijwerkingen:  Vaak (1/10-
1/100): tremor, pneumonie (bij COPD); soms (1/100-1/1.000): nasofaryngitis, orale candidiasis, hypertriglyceridaemie, hoofdpijn, 
tachycardie, sinusbradycardie, angina pectoris, myocardischemie, keelirritatie, astmatische exacerbatie, dyspnoe, orofaryngeale 
pijn, dysfonie, hoesten, nausea, vermoeidheid, geïrriteerdheid, verlenging QT-interval op ECG, verlaging van vrij cortisol in de 
urine, verlaging van cortisol in het bloed, verhoging van kalium in het bloed, verhoging bloedglucose, slechte r-top progressie 
op het ECG. Frequentie onbekend: wazig zien, syndroom van Cushing, palpitaties, atriumfibrilleren, venticulaire extrasystolen, 
mogelijk ernstige verhogingen van kalium, spierkrampen, myalgie, overgevoeligheidsreacties en paradoxale bronchospasmen. 
Meldt bijwerkingen aan LAREB: www.lareb.nl Afleverstatus: UR Registratienr: Foster NEXThaler 100/6: RVG 110104, Foster 
NEXThaler 200/6: RVG 115693 Vergoeding en prijzen: Foster NEXThaler wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor de prijs: 
zie Z-index. Registratiehouder: Chiesi Pharmaceuticals B.V. Datum: 2 april 2019 Versie verkorte productinformatie: PM-
MED2019-8286. Chiesi Pharmaceuticals B.V. Evert van de Beekstraat 1 – 120, 1118 CL Schiphol. Tel. 088-5016410, email 
info.nl@chiesi.com, www.chiesi.nl PM-2019-8477
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Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) houden zich 
exclusief bezig met mensen met een verstandelijke beperking, 
maar deze patiënten zien ook andere artsen. Veel patiënten 
met een verstandelijke beperking wonen ‘in de wijk’ en gaan 
net als ieder ander naar de huisarts. Eigenlijk is het dus maar 
de vraag of AVG-zorg wel ‘zorg over de grens’ is. Daar staat 
tegenover dat verstandelijk beperkte patiënten wel om een ei-
gen benadering vragen, zowel communicatief en sociaal-maat-
schappelijk als medisch-inhoudelijk.

PREVALENTIE
In westerse landen heeft ongeveer een op de honderd inwoners 
een verstandelijke beperking. Dat wordt gedefinieerd als een 
verminderde intelligentie (IQ < 70) die ontstaan is vóór de vol-
wassenheid en leidt tot beperkingen in de sociale zelfredzaam-
heid. Globaal de helft heeft een lichte verstandelijke beperking 
(IQ 50-70). Naast deze groep is er nog een grote groep zwak-
begaafden (IQ 70-85), in Nederland naar schatting 8% van de 
bevolking.1 Beide groepen hebben vaak bijkomende problemen 
op het gebied van financiën, opvoeding, werk en school, en 
ook psychische problemen, verslavingsproblemen en ge-
dragsstoornissen komen relatief vaak voor.2,3 Mensen met een 
verstandelijke beperking hebben daarvoor meestal langdurige 
gespecialiseerde ondersteuning nodig; in Nederland kunnen ze 
aanspraak maken op verstandelijk-gehandicaptenzorg.1

In een normpraktijk van 2350 patiënten staan gemiddeld tien 
patiënten met een verstandelijke beperking geregistreerd; 
daarnaast zijn naar schatting ongeveer 300 patiënten zwakbe-
gaafd.2,4 De adviezen in dit artikel zijn specifiek bedoeld voor 
patiënten met een verstandelijke beperking, maar zijn zeker 
ook bruikbaar bij zwakbegaafde patiënten. Die laatste groep 
wordt overigens niet altijd als zodanig herkend. Er is een scree-
ningsinstrument dat huisartsen kunnen gebruiken, de SCIL.5

ONTWIKKELINGSPROFIEL
‘Ontwikkelingsleeftijd’ is een vergelijkende maat voor iemands 
verstandelijke en sociaal-emotionele functioneren, die naast 
het IQ gebruikt wordt. De vergelijking met het zich ontwikke-
lende kind geeft een eerste houvast om de patiënt te begrijpen 
en te kunnen benaderen met aangepast taalgebruik. Iemand 
met een ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar handelt naar de korte 
termijn (‘Mijn steunkousen zitten te strak, daar heb ik nu geen 
zin in’), iemand met een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar kan 

niet uitleggen wat er aan de hand is en gaat gillen. Als een 
patiënt met een verstandelijke beperking de klacht ‘buikpijn’ 
heeft, kan dat net als bij kinderen duiden op een veel groter 
scala aan klachten. Op basis van IQ en verstandelijke ontwik-
kelingsleeftijd zijn vier subgroepen te onderscheiden [tabel 1]. 
Uitsluitend focussen op de verstandelijke ontwikkelingsleef-
tijd is echter een valkuil. Veel mensen met een verstandelijke 
beperking hebben een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. 
Iemand die verstandelijk op het niveau van een 10-jarige func-
tioneert en vol verbale bravoure op het spreekuur komt, kan 
sociaal-emotioneel de peuterleeftijd nog niet voorbij zijn en 
heeft dan eigenlijk geruststelling nodig omdat hij bang is voor 
de dokter. Bij sommige patiënten is het praktische (performa-
le) niveau veel lager dan het verbale niveau; dan wekken ze in 
de spreekkamer de indruk dat ze de instructies prima snap-
pen, maar lukt het thuis niet de steunkousen aan te trekken en 
de medicatie op tijd in te nemen. Mensen met een verstande-
lijke beperking kunnen heel ‘talig’ overkomen, terwijl ze een 
laag passief taalbegrip of trage informatieverwerking hebben.
Bij mensen met een verstandelijke beperking is de geschatte 
prevalentie van autisme ongeveer 50%.6,7 Zeker bij patiënten 
met goede verbale vaardigheden kan autisme de zorg bemoei-
lijken doordat de zelfredzaamheid van de patiënt geringer 
is dan de zorgverlener denkt. Voor mensen met autisme is 
een vaste structuur vaak leidend en als de adviezen van de 
arts daar niet bij aansluiten, gaat het mis. Voor Wesley gold: 
‘Douchen doe je als je vies bent en dus direct na het werk. Na 
het douchen trek je je pyjama aan en dus geen steunkousen.’ 
Daarom deed hij al om half vijf ’s middags zijn steunkousen 
uit. Mensen met autisme begrijpen grapjes en metaforen vaak 
niet. Ze nemen vragen en adviezen letterlijk en dat vraagt om 
eenduidige communicatie. ‘Deze peniduralinjecties voorko-
men dat je wondroos krijgt’ kan worden uitgelegd als: ‘Ik heb 
nu medicatie, dus steunkousen zijn niet meer nodig.’

ANDEREN BIJ HET CONSULT BETREKKEN
Zorgnetwerk inschakelen
De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt 

DE KERN
	■ Ongeveer 1% van de algemene bevolking heeft een 

verstandelijke beperking (iQ < 70); ongeveer 8% is 
 zwak begaafd (iQ 70-85).

	■ Verstandelijk beperkte patiënten vragen om een 
 individuele benadering, zowel communicatief en 
 sociaal-maatschappelijk als medisch-inhoudelijk, die is 
aangepast aan hun ontwikkelingsniveau.

	■ Het is belangrijk het (uitgebreide) zorgnetwerk rondom 
de patiënt zowel bij de diagnose als bij de behandeling te 
betrekken.

	■ De AVG kan worden ingeschakeld bij bijkomende soma-
tische, psychiatrische, communicatieve of systeempro-
blematiek.

Tabel 1

Classificatie van verstandelijke beperking6

Classificatie IQ Verstandelijke ontwikkelingsleeftijd

Licht 50-70 6-11 jaar
Matig 35-50 4-6 jaar
Ernstig 20-35 2-4 jaar
Zeer ernstig < 20 < 2 jaar
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niet alleen aangepaste communicatie, maar ook kennis van 
klachten die bij deze groep patiënten veel voorkomen. Daarbij 
moet de huisarts niet alleen afgaan op de woorden van de pa-
tiënt, maar ook toetsen wat deze werkelijk begrijpt en aankan. 
Vaak is een heteroanamnese zeer waardevol en dan helpt het 
als de huisarts de organisatie van de zorg rondom de patiënt 
kent. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak 
een uitgebreid zorgnetwerk (zie [infographic]). Dit netwerk 
kan helpen bij het voorbereiden en nabespreken van een be-
zoek aan de huisarts, en kan waardevolle informatie verstrek-
ken (eventueel ook achteraf). De zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking vraagt inlevingsvermogen, geduld en 
tijd. Het zorgnetwerk kan een deel van de zorg overnemen.

Begeleider meenemen
Het betrekken van een begeleider of familielid bij het consult 
is niet alleen bevorderlijk voor het consult zelf, maar ook voor 
de therapietrouw. De patiënt moet wel altijd toestemming ge-
ven. Controleer bij volwassen patiënten ook of er een mentor 
of curator is en overleg met deze persoon over ingrijpende 
beslissingen. Dat er een mentor of curator is, houdt  overigens 
niet automatisch in dat de patiënt wilsonbekwaam is: de 
 patiënt zelf is beslissingsbevoegd wanneer de arts hem inschat 
als wilsbekwaam ter zake. Voor het beoordelen van de wilsbe-
kwaamheid kan zo nodig een AVG of gedragswetenschapper 
worden ingeschakeld.
Eigenlijk zouden alle patiënten met een verstandelijke beperking 
het advies moeten krijgen iemand mee te nemen naar het con-
sult. Bij patiënten die desondanks zelfstandig naar het consult 
komen, kan de huisarts tijdens het consult vastleggen met wie 
eventueel overlegd mag worden als er geen wettelijk vertegen-
woordiger is benoemd. Ook kan men na afloop de belangrijkste 
adviezen en medicatie op papier meegeven, zodat zowel de 

patiënt als diens begeleider alles kunnen nalezen. In plaats van 
een verslag op papier kan men ook een audio-opname maken 
of een begeleider bellen en die op de speaker zetten, of met de 
begeleider na afloop een telefonisch consult afspreken.

Verwijzen
Als de verstandelijke beperking lijkt samen te hangen met 
complexe problematiek, is het goed te overleggen met een 
AVG of de patiënt te verwijzen naar een AVG-polikliniek. De 
AVG kan zowel bij somatische als bij psychiatrische, commu-
nicatieve of systeemproblematiek worden ingeschakeld.

SOMATISCHE PROBLEMATIEK
Ziektes uiten zich bij mensen met een verstandelijke be-
perking vaak anders dan bij mensen zonder verstandelijke 
beperking. Apathie, automutilatie, gillen, slaapproblemen en 
probleemgedrag (slaan, schelden, vernielen) kunnen allerlei 
redenen hebben, maar een somatische oorzaak moet altijd 
eerst worden uitgesloten (zie [tabel 2]).

COMMUNICATIE
In het voorgaande hebben we er al op gewezen dat de commu-
nicatie met patiënten met een verstandelijke beperking vaak 
complex is. [Tabel 3] geeft aandachtspunten.

BESCHOUWING
Elke huisartsenpraktijk biedt zorg aan mensen met een ver-
standelijke beperking. Dit is een brede doelgroep en elke pa-
tiënt moet worden benaderd op een manier die past bij diens 
individuele ontwikkelingsniveau. Om de juiste zorg te kunnen 
bieden moet de huisarts ook het zorgveld rondom de patiënt 
kennen (zie [online kader]). De belangrijkste spelers daarbin-
nen hebben we in dit artikel op een rij gezet. Basale kennis van 

Tabel 2

Tien belangrijke aandachtspunten voor de somatische zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

1 Top-tot-teenonderzoek Doe bij twijfel altijd een top-tot-teenonderzoek, zeker als de patiënt niet goed kan communiceren. Let op smetplekken,  
tinea pedis, aambeien, retentieblaas, deze worden gemakkelijk gemist.

2 Pijnbeleving Vaak is de pijngrens hoog of wordt pijn niet duidelijk geuit. Dagen doorlopen op een fractuur is niet ongebruikelijk, maar 
somatiserend gedrag komt ook veel voor. Doe bij twijfel laagdrempelig aanvullend onderzoek.

3 Obstipatie Komt zeer veel voor. Vergeet niet te vragen naar het eet- en beweegpatroon. Bewegingsarmoede en obstipatie zijn veelvoor-
komende bijwerkingen van medicatie.

4 Zintuiglijke stoornissen Wees alert op verminderd gehoor of visus. Overleg met een AVG waar in de eigen regio patiënten het best gescreend kunnen 
worden. Ook otitis externa wordt vaak niet onderkend, automutilatie aan de oren kan een aanwijzing zijn. 

5 Slikproblematiek Wordt vaak gemist omdat de uitingen niet altijd kenmerkend zijn. Bij hoesten tijdens het eten of bij recidiverende pneumo-
nieën: verwijs naar een gespecialiseerde logopedist.

6 Gastro-oesofageale reflux, maagklachten Reflux en infecties door Helicobacter pylori komen zeer vaak voor.9,10 Kenmerkende verschijnselen zijn slecht eten, regurgita-
tie, braken, slecht slapen. 

7 Epilepsie Heeft vele uitingsvormen; vooral focale epilepsie wordt in de praktijk niet altijd als zodanig herkend.

8 Psychiatrische problematiek Komt veel voor en is door slechte copingvaardigheden sneller invaliderend.11 Afwijkend gedrag kan echter ook een uiting zijn 
van overvraging of van een somatisch probleem, of passen bij de ontwikkelingsleeftijd.

9 Gebitsafwijkingen Slechte of moeizame mondzorg en angst voor de tandarts komen veel voor. Daarnaast kunnen gebitsafwijkingen passen bij 
reflux, antibioticagebruik of een syndroom.

10 Bijwerkingen door (poly)farmacie Veel patiënten krijgen veel medicatie, waaronder psychofarmaca. Een AVG kan meedenken of sanering mogelijk is.
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Belangrijkste betrokkenen bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Ouders/familie

•

•

•

Hetero-anamnestisch zeer 
belangrijke informatiebronnen.
Dagelijkse begeleiding bij 
thuiswonende patiënten.
Als er geen mentor/curator is, zijn 
ouders/kinderen/broer of zus wettelijk 
vertegenwoordiger en beslissen met 
de arts over behandelingen bij wils-
onbekwame patiënten van 16 jaar 
en ouder. 

•

•

•

•

Als er een zorgorganisatie 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking is betrokken, ontvangt de 
patiënt 24-uurszorg (WLZ) of ambulante 
begeleiding (WMO).  Ambulante 
begeleiding varieert van enkele uren 
per dag tot 1-2 uur per week.
Soms is er professionele begeleiding 
vanuit een dagbestedingslocatie, school, 
MEE of bijvoorbeeld vanuit een 
ggz-instelling (FACT-team of RIBW).
Begeleiding is meestal agogisch 
geschoold en heeft vaak beperkte 
verpleegkundige en medische kennis.
Voor goede continuïteit van zorg is het 
van belang zo veel mogelijk te 
overleggen met de persoonlijk 
begeleider. Dit is de vaste contact-
persoon vanuit de zorgorganisatie.

Patiënt kan nog steeds wilsbekwaam 
ter zake zijn bij speci�eke 
medische beslissingen.
Mentor/curator is wettelijk vertegen-
woordiger. Een bewindvoerder is ook 
een wettelijk vertegenwoordiger maar 
heeft alleen zeggenschap over 
�nanciële zaken.
Kan een familielid zijn maar ook een 
onafhankelijk benoemd persoon.
Niet iedereen heeft een mentor of 
curator. Dit moet zijn aangevraagd bij 
de rechter.

•

•

•

•

•

•

•

Vaak nauw betrokken vanuit 
zorgorganisatie.
Kan mee overlegd worden over onder 
andere communicatie/benadering, 
gedrag, psychodiagnostiek en 
organisatie van zorg rondom de patiënt.
Meestal regiebehandelaar.

•

•

Vanaf een ZZP3 of hogere
indicatie binnen de WLZ is 
de AVG geregeld betrokken vanuit de 
zorgorganisatie. 
Bij ambulante of thuiswonende cliënten 
is de huisarts de primaire behandelaar 
in de eerste lijn. De AVG kan door de 
huisarts ingeschakeld worden:

via de betre�ende zorgorganisatie 
(mits zij een AVG in dienst hebben);
poliklinisch; de huisarts verwijst dan 
naar een AVG-polikliniek.

-

-

Gedragswetenschapper
Behandelaar op sociaal-psychologisch vlak: 
(GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist).

Begeleiders
Vanuit een zorgorganisatie 
verantwoordelijk voor begeleiding 
bij wonen, werk, dagbesteding, 
participatie, gezondheid en welzijn.

AVG
Arts, gespecialiseerd in speci�eke 
somatische en psychiatrische medische 
problematiek bij mensen met een 
verstandelijke beperking.

Mentor of curator 
Door rechter benoemd 
om persoonlijke belangen van de 
patiënt te behartigen, waaronder 
behandelbeslissingen. 

AVG

GedragswetenschapperBegeleiders

Ouders/familie

Mentor of curator8

WLZ:

WMO:

MEE:

FACT:

RIBW:     

Wet langdurige zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning

de opvolger van de SPD: Sociaal 

Pedagogische Dienst

Flexible Assertive Community Treatment

Regionale Instelling voor 

Beschermend en Begeleid Wonen

Afkortingen
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veelvoorkomende medische problematiek bij mensen met een 
verstandelijke beperking is onontbeerlijk. Het handboek Medi-
sche zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking biedt 

hiervoor praktische handvatten.15 Bij complexe problematiek 
kan de huisarts een AVG consulteren of naar een AVG-poli-
kliniek verwijzen. Samen kunnen zij komen tot optimale zorg 
voor deze kwetsbare patiëntengroep. ■
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Tabel 3

Tien belangrijke aandachtspunten voor de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking12

1 Sluit aan bij de verstandelijke en emotionele 
 ontwikkelingsleeftijd

Probeer een ‘kinderachtige’ benadering te voorkomen. Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben 
levenservaring opgedaan en willen serieus genomen worden.

2 Plan dubbele consulttijd Niet alleen anamnese, uitleg en geruststelling kosten tijd, ook bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, met name bij 
patiënten die motorisch beperkt zijn.

3 Houd rekening met een langere verwerkingstijd Laat de patiënt helemaal uitpraten en wacht na het stellen van een vraag geduldig op het antwoord. Door tragere 
verwerkingssnelheid kan het langer duren voordat de patiënt het antwoord op een vraag heeft geformuleerd.

4 Probeer rustig en duidelijk te praten Gebruik geen moeilijke woorden, vermijd medische termen en maak zinnen niet te lang. Vermijd constructies met 
bijzinnen en knip de boodschap op in kortere zinnen. Vermijd ook dubbele ontkenningen. Wees terughoudend met 
standaarduitdrukkingen, beeldspraak en spreekwoorden. 

5 Houd rekening met een beperkt abstractievermogen Mensen met een verstandelijke beperking hebben minder greep op abstracte onderwerpen of causale samenhang. 
Ook het plaatsen van het beloop van een ziekte in tijdsperspectief is voor de meesten ingewikkeld. 

6 Geef niet te veel informatie tegelijk Grote hoeveelheden informatie zijn voor mensen met een verstandelijke beperking moeilijk vast te houden. Geef 
stapsgewijs informatie over vervolgstappen in diagnostiek of ziektebeloop, verspreid deze eventueel over opeenvol-
gende consulten.

7 Gebruik afbeeldingen ter verduidelijking Gebruik medische plaatjes of teken die tijdens de uitleg; dat kan helpen de informatie beter te begrijpen en op te 
slaan. Op www.begrijpjelichaam.nl staan handige medische afbeeldingen. 

8 Houdt rekening met angst voor de dokter Maak van tevoren duidelijk wat er gaat gebeuren en ga na wat de patiënt verwacht of vreest. Het kan veel rust bren-
gen als u bij het begin van een consult vertelt dat er niet geprikt gaat worden. Vertel wat u gaat doen bij lichamelijk 
onderzoek en laat eventueel op uw eigen lichaam zien met welke instrumenten dit gaat gebeuren. Vaak is creativi-
teit nodig in het onderzoek. Doet de patiënt bijvoorbeeld zijn mond niet open voor een tongspatel, dan kan een lepel 
of tandenborstel helpen. Een begeleider of familielid kan handige tips geven.

9 Wees alert op sociaal wenselijke antwoorden Vraag zowel tijdens de anamnese als tijdens de afsluiting van het consult of de patiënt de uitleg wil herhalen en 
controleer of hij u begrepen heeft: ‘Ik vind het belangrijk te weten of ik het goed heb uitgelegd. Wil je in je eigen 
woorden zeggen wat we hebben besproken?’

10 Geef informatie mee naar huis en betrek het netwerk 
erbij

Geef een korte samenvatting van het consult op papier mee naar huis zodat de patiënt thuis het consult nog een 
keer met iemand kan doornemen en om nadere uitleg kan vragen. Adviseer de patiënt zo nodig een volgende keer 
iemand mee te nemen of vraag om toestemming iemand uit het netwerk te bellen om informatie te delen. 

WESLEY, VERVOLG
Wesleys begeleiders werden betrokken bij de gesprekken en zo werd 
duidelijk waar de knelpunten lagen bij het dragen van de steunkousen. 
Wesley krijgt nu na het douchen een extra begeleidingsmoment waarbij 
de begeleiders hem helpen zijn steunkousen weer aan te trekken. De 
begeleiders snappen nu zelf ook beter het belang daarvan en kunnen 
dit elke keer aan Wesley uitleggen. Een gespecialiseerde diëtiste is 
bij de behandeling betrokken vanwege het overgewicht. De gedrags-
wetenschapper vermoedt dat zelfstandig wonen voor Wesley te hoog 
gegrepen is en onderzoekt opties met meer begeleiding.

JASMIJN, VERVOLG
De AVG naar wie Jasmijn verwezen werd, zag dat er in de loop van de jaren 
steeds meer gedragsbeïnvloedende psychofarmaca waren gegeven, die 
steeds maar tijdelijk een positief effect hadden (waarschijnlijk als gevolg 
van de aanvankelijke sedatie). Hierop is een afbouwplan opgesteld. Een 
gespecialiseerde tandarts naar wie de AVG Jasmijn had verwezen, con-
stateerde dat zij een ontstoken kies had. Dit was niet opgemerkt, aan-
gezien Jasmijn sondevoeding gebruikte (geen verandering eetpatroon). 
Daarmee was het gillen verklaard. Omdat het tandenpoetsen al jaren een 
drama was en daarom niet meer nauwkeurig gedaan werd, werd Jasmijn 
verwezen naar een sensomotorisch therapeut, die adviezen gaf over de 
overgevoeligheid in het mondgebied. Ook is Jasmijn opnieuw verwezen 
naar een klinisch geneticus voor etiologisch onderzoek.

Goren SS, Van Kampen I, Mathilde Mastebroek M. Een verstandelijke 
beperking: handicap voor de huisarts? Huisarts Wet 2020;63(7):86-
92. DOI: 10.1007/s12445-020-0763-x.
’s Heeren Loo, expertisecentrum Advisium, Ermelo: ir. S.S. Goren, 
arts voor verstandelijk gehandicapten, sandra.goren@sheerenloo.
nl; ’s Heeren Loo Ermelo, expertisecentrum Advisium: I. van Kampen, 
huisarts. Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen/
Siza, Arnhem: dr. M. Mastebroek, arts voor verstandelijk gehandicap-
ten en docent-onderzoeker. Mogelijke belangenverstrengeling: niets 
aangegeven.
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Huisartsen maken veel gebruik van ecg’s en interpreteren 
deze redelijk adequaat. Nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van kunstmatige intelligentie en m-health gaan snel, 
ook in de huisartsenpraktijk. Maar de waarde ervan is sterk 
afhankelijk van de context.

De elektrocardiografie, uitgevonden door Willem Einthoven, 
heeft een enorme bijdrage geleverd aan de gezondheid van 
de mens.1 (Para)medici over de hele wereld, ook huisartsen, 
maken dagelijks miljoenen ecg’s.2-4 Toch is niet iedereen ervan 
overtuigd dat een ecg in de huisartsenpraktijk meerwaarde 
heeft. Wij hebben onderzoek gedaan naar het actuele gebruik 
van ecg’s door huisartsen; in dit artikel beschrijven we wat de 
resultaten betekenen voor de praktijk en kijken we naar nieu-
we, mogelijk grensverleggende ontwikkelingen.

DRIE ONDERZOEKEN NAAR KWALITEIT EN GEBRUIK
Ons eerste onderzoek, een casus-vignetonderzoek, keek naar 
de kwaliteit van het aanvragen van ecg’s, de beoordeling en 

het daaropvolgende beleid door Nederlandse huisartsen.5 We 
vroegen 58 huisartsen en twaalf cardiologen negen vooraf 
geformuleerde casussen op te lossen. Alle deelnemers leefden 
de aanbevelingen voor het wel of niet maken van een ecg goed 
na als het ging om hartritmestoornissen en bradycardie. Veel 
huisartsen maakten echter, tegen het advies in, géén ecg bij een 
patiënt met mogelijk hartfalen en juist wél een ecg bij acuut 
coronair syndroom (ACS), plotse dood van een familielid of 
om een sporter te screenen (al erkenden ze achteraf de beperk-
te meerwaarde van een ecg in deze gevallen). Bij potentiële 
hartritmeproblemen richtten de huisartsen zich – terecht – 
vooral op het ecg tijdens klachten. Hun beoordelingen waren 
het best bij atriumfibrilleren (96% correct), sick sinus syndrome 
(85%) en doorgemaakt myocardinfarct (82%), en het slechtst bij 
klinisch minder relevante afwijkingen zoals linkeranterieurhe-
miblok en incompleet rechterbundeltakblok (10-16% correct).
Ons tweede onderzoek, een retrospectief dossieronderzoek, 
beschreef het gebruik van ecg’s in de huisartsenpraktijk en de 
kwaliteit van de interpretaties. Een expertpanel bestaande uit 

Het ecg: waar ligt de grens voor 
de huisarts?
Robert Willemsen, Karen Konings, Jelle Stoffers

Een ecg kan waardevol zijn voor het vaststellen of uitsluiten van een hartritmestoornis, bij bradycardie en bij nieuw 
ontstaan of ver ergerend hartfalen. Foto: Margot Scheerder

JULI 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



94 HUISARTS EN WETENSCHAP juli 2020

een cardioloog en een huisarts beoordeelde driehonderd ecg’s, 
gemaakt door veertien huisartsen bij patiënten met nieuwe 
klachten.6 De ecg’s waren vooral gemaakt vanwege het ver-
moeden van een hartritmestoornis of ischemische hartziekte, 
of ter geruststelling. Blijkens de dossiers waren in de helft van 
de ecg’s geen (nieuwe) afwijkingen gevonden en handelde de 
huisarts bij 62% van de patiënten de zorgvraag zelf af; 38% 
resulteerde in een verwijzing naar de cardioloog. Het expert-
panel onderschreef in 83,8% van de ecg’s de interpretatie en in 
88,3% het beleid van de huisarts. Waar het expertpanel afwij-
kend oordeelde, betrof dat voornamelijk vervolgonderzoek, 
medicatiewijziging of verwijsbeleid. Bij twee patiënten, één 
met het vermoeden van een ACS en één met een bradycardie, 
achtte het expertpanel een spoedverwijzing noodzakelijk die 
de huisarts had nagelaten.
In ons derde onderzoek, opnieuw een retrospectief dossieron-
derzoek, keken we naar het nut van ecg’s bij cardiovasculair 
risicomanagement (CVRM). Ons expertpanel beoordeelde 
852 ecg’s, gemaakt door twintig huisartsen.7 Aanvullende dos-
siergegevens werden verzameld bij alle 265 ecg’s die de huis-
artsen als afwijkend beoordeelden en bij 35 die als normaal 
beoordeeld waren. De huisartsen hadden afwijkingen gevon-
den in 12,0% van de routine-ecg’s en in 24,3% van de ecg’s die 
gemaakt waren bij patiënten met specifieke klachten. Eén op 
de zeventien routine-ecg’s kreeg een vervolg, tegenover één 
op de zes ecg’s die wegens klachten waren gemaakt. Het panel 
was het in 67,0% van de ecg’s eens met de interpretatie van de 
huisarts en in 74,0% met diens beleid. Lastig te beoordelen 
bleken een eerder doorgemaakt myocardinfarct, R-topafwij-
kingen en (atypische) repolarisatieafwijkingen. Atriumfibrille-
ren (AF) werd het best herkend.

BETEKENIS VAN HET ECG IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Huisartsen die zelfstandig ecg’s maken, lijken het instrument 
breed in te zetten. We hebben in H&W al eens betoogd dat een 
ecg in de huisartsenpraktijk vooral zin heeft op momenten dat 
er klachten zijn.8 We concludeerden toen dat een ecg waardevol 

kan zijn voor het vaststellen of uitsluiten van een hartritme-
stoornis (zo nodig met hulp van event-recording of holtermo-
nitoring), bij bradycardie en bij nieuw ontstaan of verergerend 
hartfalen.8-11 We concludeerden ook dat ecg’s in het kader van 
sportkeuringen, ACS of plotse dood van familieleden meestal 
niet nuttig zijn.8,12,13 In onze drie onderzoeken zagen we dat 
huisartsen zich daar niet altijd aan houden. We zagen ook dat 
huisartsen met enige regelmaat ecg’s ter geruststelling maken. Of 
zulke ecg’s op langere termijn waardevol zijn, is niet bewezen.14

Huisartsen interpreteerden in onze onderzoeken de ecg’s van 
patiënten die klachten hadden redelijk tot goed. De overeen-
komst met het expertpanel was meer dan 80%, dat is iets beter 
dan in (schaarse) internationale onderzoeken, waar huisartsen 
slechts 75% van de ecg’s goed inschatten.15-17 Ecg’s in het kader 
van CVRM interpreteerden ze minder goed: hier was de over-
eenkomst met het expertpanel slechts 67 tot 74%. Bovendien 
leverden de routine-ecg’s minder op dan ecg’s op indicatie bij 
CVRM. Dat CVRM-ecg’s vooral waardevol zijn bij patiënten 
met klachten, is ook in eerder onderzoek vastgesteld.7

Bij patiënten die starten met een CVRM-programma kan 
een uitgangs-ecg nuttig zijn omdat daarop regelmatig AF of 
oude myocardinfarcering wordt gezien.18 Het number needed 
to screen (NNS) om in tien jaar één sterfgeval te voorkomen 
wordt op 260 geschat, maar de meerwaarde boven op de 
klassieke risicofactoren leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk en 
cholesterol/HDL-ratio is niet aangetoond.19,20 
In tegenstelling tot eerdere onderzoeken, waarin huisartsen 
regelmatig AF misten of ten onrechte vaststelden,21 bleken de 
huisartsen in onze onderzoeken goed in het herkennen van 
niet-afwijkende ecg’s en ecg’s met AF. De [infographic] bevat 
een aantal leerpunten en adviezen die we uit onze onderzoe-
ken hebben kunnen destilleren.

DE TOEKOMST BEGINT NU
Er zijn duidelijke grenzen aan het nut van ecg’s in de eerste 
lijn. Zo’n grens is bijvoorbeeld: maak geen ecg ter uitsluiting 
van een ACS. Toch is het niet uitgesloten dat ecg’s een plaats 
gaan krijgen in een klinische beslisregel voor ACS in de eerste 
lijn. Op de spoedeisende hulp gebruikt men bijvoorbeeld al 
de HEART-score (anamnese, ecg, leeftijd, risicofactoren en 
troponine-sneltest) om ACS veilig uit te sluiten.23 Ook ont-
wikkelingen rond kunstmatige intelligentie en m-health zullen 
grenzen gaan verleggen.

Kunstmatige intelligentie (AI)
Computers spelen nog geen doorslaggevende rol bij het 
interpreteren van ecg’s. Huisartsen houden wel rekening met 
de computerinterpretatie, maar de software schiet vaak tekort, 
bijvoorbeeld bij het beoordelen van geleidingsstoornissen.24-30 
Huisartsen herkennen niet-afwijkende ecg’s beter dan de com-
puter (86 versus 76%), maar de computer herkent afwijkingen 
weer beter (84 versus 70%).31 Misschien gaat dit veranderen 
door de komst van nieuwe AI-systemen die – in tegenstelling 
tot conventionele interpretatiesoftware –  naast de klassieke pa-
rameters zoals PQ-tijd en RR-interval ook allerlei (combinaties 

DE KERN
	■ in de dagelijkse praktijk gebruiken huisartsen het ecg 

behoorlijk goed, maar er is ruimte voor verbetering.
	■ Ecg’s in het kader van cardiovasculair risicomanagement 

worden minder vaak juist geïnterpreteerd dan ecg’s bij 
een patiënt met klachten.

	■ Kunstmatige intelligentie en m-health kunnen de toe-
passing van het ecg verruimen en de kwaliteit verbeteren, 
maar de wetenschappelijke onderbouwing is nog mager.

	■ Sommige m-healthtoepassingen zijn al in staat ritme-
stoornissen redelijk betrouwbaar vast te stellen.

	■ Er is nog geen optimale strategie voor screening op 
atriumfibrilleren; simpelweg beoordelen van de pols, 
bijvoorbeeld bij het meten van de bloeddruk, heeft al veel 
winst opgeleverd.
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van) ecg-verschijnselen verwerken die niet waarneembaar zijn 
met het blote oog. Er zijn wereldwijd miljoenen uniforme, in 
tien seconden opgenomen twaalfafleidingen-ecg’s beschikbaar, 
zowel met als zonder afwijkingen. Een zelflerend systeem kan 
die ecg’s vergelijken en complexe algoritmes opbouwen om af-
wijkingen te herkennen. Er zijn AI-systemen die patiënten met 
een verlaagde ejectiefractie herkenden op basis van één enkel 
ecg (AUC 0,85-0,92, zie [kader]).32,33 Andere AI-systemen 
konden op ecg’s met sinusritme (!) behoorlijk goed vaststellen 
of de patiënt AF had of zou gaan krijgen (AUC 0,87).34 Maar 
deze algoritmes zijn getraind op ecg’s waarbij de (conventione-
le) diagnose al bekend was; ze moeten nog worden gevalideerd 
in eerstelijnspopulaties. Computergestuurde ecg-interpretatie 
heeft daarmee nog een weg te gaan.

M-health
M-health staat voor gezondheidsdiensten die gebruikmaken 
van telecommunicatie via smartphones en draagbare appara-
ten.35 Er zijn apparaten die een eenkanaals-ecg genereren dat 
kan worden gebruikt bij een screening op AF of voor het aan-
tonen of uitsluiten van een hartritmestoornis bij aanvals gewijze 
palpitaties. In Nederland is de KardiaMobile onderzocht, 
een apparaatje dat een eenkanaals-ecg genereert en naar een 
smartphone-app verzendt als de gebruiker de duimen op twee 
elektrodes plaatst. Vergeleken met een twaalfafleidingen-ecg 
kan een cardioloog AF op een eenkanaals-ecg vaststellen met 
een sensitiviteit en specificiteit van 100%; de KardiaMobile-in-

terpretatiesoftware haalde een sensitiviteit van 87,0% (95%-BI 
66,4 tot 97,2) en een specificiteit van 97,9% (95%-BI 94,7 tot 
99,4). Ook voor andere ritmestoornissen was de diagnostische 
waarde hoog, alleen het uitsluiten van geleidingsstoornissen 
viel tegen.36 Een eenkanaals-ecg lijkt daarmee toereikend te 
zijn om hartritmestoornissen te onderscheiden van geruststel-
lende bevindingen (sinusritme, sinustachycardie).
Een andere m-healthtoepassing is fotoplethysmografie (PPG), 
een techniek die ook in saturatiemeters wordt gebruikt. Door 
een vingertop op de camera van een smartphone te leggen kan 
via PPG, zelfs zonder eenkanaals-ecg, een volstrekt onregel-
matig ritme (AF) worden onderscheiden van andere ritmes. 
In een Belgisch validatieonderzoek liet men een app (Fibri-
Check) zowel een PPG-signaal als een eenkanaals-ecg beoor-
delen.37 Vergeleken met een twaalfafleidingen-ecg beoordeeld 
door de cardioloog haalde de FibriCheck-software met het 
PPG-signaal een sensitiviteit en specificiteit voor AF van 96% 
(95%-BI 89 tot 99) respectievelijk 97% (95%-BI 91 tot 99) en 
met het eenkanaals-ecg 95% (95%-BI 88 tot 98) respectievelijk 
97% (95%-BI 91 tot 99).
Omdat eenkanaals-ecg’s veel minder bewerkelijk zijn dan 
volledige ecg’s, kunnen deze toepassingen op smartwatches, 
handapparaten en mobiele telefoons ook van waarde zijn 
voor screeningsdoeleinden in de huisartsenpraktijk.38-40 In 
Nederlandse huisartsenpraktijken is tijdens griepvaccinaties 
de MyDiagnostick onderzocht, een apparaatje dat via een 
eenkanaals-ecg automatisch AF kan detecteren. Bij 1,1% 

Observatie: geen ecg bij (verergerend) hartfalen
Leerpunt: bij nieuw ontstaan of verergerend 
hartfalen ecg relevant voor diagnose én 
onderliggend probleem (bradycardie, atrium-
fibrilleren, ischemie)

Observatie: serie ventriculaire extrasystoles (VES) 
als onschuldig beoordelen

Leerpunt: een reeks van ≥ 3 VES is niet onschuldig, 
maar is non-sustained ventriculaire tachycardie

Observatie: ecg bij verdenking op ACS

Leerpunt: ACS uitsluiten kan niet met ecg; bij 
verdenking op ACS verwijzen per ambulance

Observatie: ecg om longembolie uit te sluiten

Leerpunt: ecg is niet toereikend om longembolie uit 
te sluiten; vereist zijn een klinische beslisregel (lage 
score) én een lage D-dimeerbpaling

Observatie: missen van repolarisatiestoornissen

Leerpunt: repolarisatiestoornissen zijn bijvoorbeeld 
(maar niet uitsluitend): negatieve T-toppen bij een 
voornamelijk positief QRS-complex of vice versa, 
ST-depressies > 1 mm

Observatie: niet herkennen van een incompleet 
rechterbundeltakblok (iRBTB)
Leerpunt: een iRBTB is te herkennen aan een 
RR’-beeld in V1 zónder verbreed QRS-complex

Observatie: ecg om linkerventrikelhypertrofie op te 
sporen

Leerpunt: linkerventrikelhypertrofie is met ecg 
moeilijk aan te tonen of uit te sluiten en het beleid is 
meestal adequate bloeddrukregulatie, dus het 
vaststellen heeft vaak geen meerwaarde

Observatie: missen aanwijzingen doorgemaakt 
myocardinfarct

Leerpunt: doorgemaakt infarct: minder R-progressie 
voorwand, pathologische Q’s (> 1/3 van de 
eropvolgende R of > 1 mm breed) in I, avL, II, III, avF

Observatie: uitsluiten hartritmestoornis op basis van 
normaal ecg op een moment zónder klachten

Leerpunt: hartritmestoornis is alleen te 
diagnosticeren of uit te sluiten door een ecg, holter 
of event-recorder op moment van klachten

Observatie: missen van afwijkingen op een 
routine-ecg bij CVRM

Leerpunt: bekijk ecg altijd objectief, ook op 
routine-ecg’s zijn afwijkingen niet uitgesloten

Observatie: missen van eerstegraads AV-blok
Leerpunt: een eerstegraads AV-blok is te herkennen 
aan een PQ-tijd > 5 mm zonder uitval van 
QRS-complexen

Observatie: ecg bij positieve familieanamnese, 
plotse hartdood of als screening bij sporters
Leerpunt: bij familie is uitgebreider cardiogenetisch 
onderzoek nodig; een ecg bij sporters sluit 
aandoeningen onvoldoende uit maar leidt wel tot 
overdiagnostiek, ecg-beoordeling bij sporters is een 
vak apart
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Gebaseerd op Willemsen 2016.22

Voorbeelden:

1 Tekenen van ischemie bij kliniek van verergerend hartfalen

2 Serie van drie ventriculaire extrasystoles: non-sustained 
VT, risico VT hoog

3 Pathologische Q’s in de onderwandafleidingen

4 Repolarisatiestoomissen

5 Eerstegraads AV-blok: PQ-tijd > 5 mm

6 Incompleet rechterbundeltakblok: RR’ in V1 
zónder QRS-verbreding

Infographic

Interpretatie van ecg’s door de huisarts: observaties en adviezen
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van de deelnemers trof de MyDiagnostick niet eerder ge-
diagnosticeerd AF aan.41 Opportunistisch screenen door 
de huisarts met hetzelfde apparaat leverde geen winst op.42 
Misschien wordt de winst van zo’n screening beperkt door-
dat er in Nederland de laatste jaren meer aandacht is voor 
polspalpatie, waardoor ook AF vaker gedetecteerd wordt. 
Onderzoek naar de beste screeningsstrategie loopt nog.43 
Bovendien is screening alleen nuttig als er winst te behalen 
is op harde eindpunten, zoals reductie van CVA, waar vroege 
opsporing tijdig antitrombotisch ingrijpen kan bevorderen.44 
Men heeft berekend dat screening op AF rendabel is bij een 
NNS van maximaal 170.45 In een grote meta-analyse met in 
totaal 141.220 gescreende patiënten bleek voor 65-plussers de 
geschatte opbrengst van screening op AF met eenkanaals-ecg’s 
gunstig bij een NNS van 83.44,46 Anderzijds hadden slechts 
twee geïncludeerde onderzoeken harde eindpunten en daaruit 
bleek nog geen reductie van bijvoorbeeld beroerte. Het blijft 
dus de vraag of gezondheidsuitkomsten verbeteren naarmate 
men meer mensen met AF opspoort. Als dat zo is, zijn huis-
artsen wel gemotiveerd zich hiervoor in te zetten.47

Rond m-health moet nog een aantal problemen opgelost 
worden. De markt, met veel commerciële platforms, is slecht 
gereguleerd. Er is binnen het m-healthdomein weinig eviden-
ce-based kennis en de beveiliging van de enorme hoeveelheid 
persoonsgegevens schiet tekort. Idealiter is de inzage van 
gezondheidsgegevens voorbehouden aan patiënten en hun 
behandelaars, maar een dergelijke exclusiviteit is zeldzaam bij 
m-healthtoepassingen. De 24 meest gebruikte geneeskunde- 
apps op het Android-platform delen informatie met 213 partijen 
buiten de gezondheidszorg; slechts vijf apps deelden helemaal 
geen informatie.35 Er is nog veel onderzoek en overheids-
regulering nodig voordat deze problemen ondervangen zijn en 
m-health een substantieel onderdeel van ons werk kan worden.

CONCLUSIE
Huisartsen maken veelvuldig gebruik van ecg’s en interprete-
ren deze redelijk adequaat. Extra scholing zou dit nog kunnen 
verbeteren. Huisartsen zullen in de nabije toekomst steeds meer 
te maken krijgen met m-healthtoepassingen om aandoenin-

gen vroegtijdig in de extramurale setting in beeld te brengen. 
De ontwikkelingen gaan hard, maar de meerwaarde van zulke 
screenings moet nog worden aangetoond en die stap kost meest-
al relatief veel tijd. Aan de (non-)indicaties voor een ecg zullen 
deze nieuwe toepassingen weinig veranderen, maar ze kunnen 
wel het gebruiksgemak en de inzetbaarheid van ritmeregistraties 
vergroten. Daar kan de huisarts zijn voordeel mee doen, niet in 
de laatste plaats omdat patiënten er zelf mee komen. Tijdens het 
schrijven van dit artikel meldde zich voor het eerst een (75-jari-
ge) patiënt bij ons met zelf vastgelegd atriumfibrilleren; zijn mo-
biele telefoon had hem doorverwezen naar de huisarts [figuur].
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Ecg-registratie met smartwatch en smartphone, opgenomen door een 75-jarige patiënt
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Een verstandelijke beperking

1. Goren vraagt zich af of de zorg voor 
patiënten met een verstandelijke 
beperking voor de huisarts wel ‘zorg 
over de grens’ is. Waarom twijfelt zij 
daaraan?
a. Omdat deze patiënten qua uiterlijk 

op gewone patiënten lijken.
b. Omdat deze patiënten dezelfde 

zorg als gewone patiënten vragen.
c. Omdat deze patiënten bij de huis-

arts in de wijk wonen en op het 
spreekuur komen.

2. De 18-jarige Wesley komt op het 
spreekuur. Hij is bekend met een licht 
verstandelijke beperking (IQ 50-70) 
en autisme. Wesley heeft bovendien 
een disharmonisch ontwikkelingspro-
fiel. Sociaal-emotioneel functioneert 
hij op de kleuterleeftijd. De huisarts 
vraagt zich af hoe hij Wesley het best 
kan benaderen. Welke benadering is 
meest aangewezen?
a. Afgestemd op het autisme en op 

de verstandelijke ontwikkelings-
leeftijd.

b. Afgestemd op het autisme en op 
de sociaal-emotionele ontwikke-
lingsleeftijd.

3. Een verstandelijke beperking leidt tot 
een achterstand in het verstandelijk 
en in het sociaal-emotioneel func-
tioneren. De ontwikkelingsleeftijd 
wordt gebruikt om die achterstand 
uit te drukken. Op welke leeftijd 
functioneert een patiënt met een licht 
verstandelijke beperking (IQ 50-70)?
a. 4 tot 6 jaar
b. 6 tot 11 jaar
c. 11 tot 15 jaar

4. De ontwikkelingsleeftijd is niet in alle 
gevallen een goede voorspeller van 
het functioneren van de patiënt met 
een verstandelijke beperking. Er is 
vaak sprake van een disharmonisch 

profiel. Welke disharmonie komt 
volgens Goren veel voor bij patiënten 
met een verstandelijke beperking?
a. Het verbale niveau blijft bij hen 

achter op de verstandelijke leeftijd.
b. Het verbale niveau ligt bij hen 

hoger dan het uitvoeringsniveau.
c. Sociaal-emotioneel lopen ze voor 

op de verstandelijke leeftijd.

5. Goren noemt drie voorwaarden 
waaraan de zorg van de huisarts aan 
patiënten met een lichte verstande-
lijke beperking hoort te voldoen. De 
‘communicatie dient op de patiënt 
aangepast te zijn’ en de huisarts dient 
‘gebruik te maken van het zorgnet-
werk rondom de patiënt’. Wat is de 
derde voorwaarde?
a. Aanschaf van visuele middelen 

voor spreekuurondersteuning. 
b. Kennis van veelvoorkomende 

medische problematiek bij deze 
groep.

c. Kennis van de wettelijke kaders 
over de manier waarop de zorg 
voor deze patiënten geregeld is.

6. Aanwezigheid van een begeleider 
of familielid bij het consult levert 
belangrijke informatie op en komt 
de voortgang tijdens het consult ten 
goede. Waarvoor is volgens Goren de 
aanwezigheid van een begeleider nog 
meer belangrijk?
a. De opbouw van de arts-patiënt-

relatie
b. De therapiekeuze
c. De therapietrouw 

7. De communicatie met een patiënt 
met een verstandelijke beperking is 
vaak complex. Goren adviseert de 
huisarts om geduld te hebben en een 
dubbel consult in te plannen. Welk 
advies geeft Goren verder? 
a. Benader de patiënt op een kin-

derlijke manier, aangepast aan de 
ontwikkelingsleeftijd. 

b. Geef veel informatie tijdens het 
consult.

c. Maak expliciet gebruik van 
non-verbale communicatie.

d. Vermijd spreekwoorden en beeld-
spraak.

8. De rechter heeft een curator be-
noemd om het persoonlijk belang 
van de patiënt met een verstandelijke 
beperking te behartigen. Daaronder 
vallen ook behandelbeslissingen. Als 
de arts besluit tot een ingrijpende 
behandeling bij een  wilsbekwame 
 patiënt met een verstandelijke be-
perking (> 16 jaar) en de curator is 
akkoord, heeft de patiënt dan nog een 
rol in de besluitvorming over deze 
specifieke behandeling?
a. Nee, de patiënt is niet beslissings-

bevoegd.
b. Ja, de patiënt is wel beslissingsbe-

voegd.

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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Onnodige verwijzingen naar de tweede lijn veroorzaken vermijdbare zorgkosten. Het is dus 
van belang verwijsprocedures te optimaliseren. Wij ontwikkelden en implementeerden een 
webgebaseerde teleconsultatiedienst voor lumbosacraal radiculair syndroom, knieklachten en 
schildklierfunctiestoornis. De teleconsultatiedienst kan het aantal onnodige fysieke verwijzin-
gen naar de tweede lijn en daarmee ook de zorgkosten terugdringen.

INLEIDING
Door hun poortwachtersfunctie spelen huisartsen een 
belangrijke rol in het beheersbaar houden van zorgkosten 
in de tweede lijn.1,2 Consultatie van een medisch specialist 
via een webgebaseerde teleconsultatiedienst kan goedko-
per en patiëntvriendelijker zijn dan een reguliere ‘fysieke’ 
verwijzing, en kan onnodige verwijzingen voorkomen.3 
Bestaande webgebaseerde teleconsultatiediensten heb-
ben veelal betrekking op één enkel medisch specialisme, 
meestal dermatologie of nefrologie.4 Om daadwerkelijk 
impact te hebben op het totaal aan fysieke verwijzingen 
zouden huisartsen moeten kunnen beschikken over een 
breder pakket van zulke diensten.5

In Nederland is gebleken dat teledermatologie, telenefro-
logie en telepulmonologie zorgen voor minder fysieke 
verwijzingen en lagere zorgkosten.6-8 Wij ontwikkelden 
en implementeerden een webgebaseerde teleconsultatie-
dienst voor lumbosacraal radiculair syndroom, knieklach-
ten en schildklierfunctiestoornis, en onderzochten welke 
invloed deze dienst had op het aantal fysieke verwijzingen 
en op de zorgkosten.

METHODE
We stelden de ontwikkelde teleconsultatiedienst ter be-
schikking aan 250 huisartsen in Nijmegen en omstreken, 
en analyseerden de teleconsultaties die zij aanvroegen tus-
sen mei 2015 en december 2016. De nieuwe teleconsulta-
tiedienst werd op meerdere manieren onder de aandacht 

gebracht van deze huisartsen en ingebed in het elektroni-
sche verwijssysteem ZorgDomein.9 Via de dienst konden 
de huisartsen alle neurologen, internisten en orthopeden 
van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) be-
naderen voor een teleconsultatie. De specialisten werd 
gevraagd binnen drie dagen te reageren; zo nodig konden 
huisarts en specialist nader contact met elkaar opnemen. 
De huisarts informeerde de patiënt over de uitslag van de 
teleconsultatie.

Selectie en consultatie
Wij kozen voor de indicaties ‘lumbosacraal radiculair syn-
droom’ en ‘knieklachten’, omdat uit de ziekenhuisgegevens 
bleek dat veel van deze patiënten na één of twee polikli-
niekbezoeken worden terugverwezen naar de huisarts. De 
indicatie ‘schildklierfunctiestoornissen’ werd daaraan toe-
gevoegd, omdat een panel van internisten en huisartsen 
vond dat behandelbeslissingen rond deze indicatie zich 
goed lenen voor teleconsultatie. [Online tabel 1] toont de 
in- en exclusiecriteria.

Dataverzameling
Na afloop van de onderzoeksperiode verzamelden we de 
gegevens over de teleconsultaties en de fysieke verwijzin-
gen. Aan de huisartsen vroegen we voor iedere patiënt 
wat zij gedaan zouden hebben als de teleconsultatiedienst 
er niet was geweest: (1) fysiek verwijzen naar de specia-
list, (2) telefonisch overleggen met de specialist of (3) in 
de eerste lijn behandelen zonder verwijzing of overleg. 
De specialisten konden twee soorten advies geven: (1) 
verwijs de patiënt of (2) behandel de patiënt in de eerste 
lijn. Voor alle teleconsultaties keken we of de patiënt 
in de twee maanden daarna de betreffende polikliniek 
had bezocht en hoeveel tijd huisarts en specialist aan de 
teleconsultatie besteed hadden. Tot slot vroegen we alle 
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huisartsen in de regio via een online vragenlijst naar hun 
mening over en ervaringen met de webgebaseerde teleconsul-
tatiedienst.

Uitkomstmaten en analyse
De primaire uitkomstmaat was het aantal fysieke verwijzingen 
naar de betrokken poliklinieken van het CWZ. Een verwijzing 
werd als ‘voorkomen’ beschouwd wanneer de huisarts bij het 
teleconsult de optie ‘verwijs patiënt naar de specialist’ aangaf, 
terwijl de specialist het advies ‘behandel in de eerste lijn’ gaf 
én er binnen twee maanden geen fysieke verwijzing op de 
teleconsultatie was gevolgd. Een verwijzing werd als ‘mogelijk 
voorkomen’ beschouwd wanneer de huisarts de optie ‘telefo-
nisch overleg met de specialist’ aangaf en de teleconsultatie 
niet binnen twee maanden tot een fysieke verwijzing leidde. 
Bij percentages berekenden we 95%-betrouwbaarheidsinter-
vallen op basis van een binomiale verdeling met z-score = 
1,96.

Kostenanalyse
De zorgkosten hebben we geschat vanuit het perspectief van 
de ziektekostenverzekeraar en vanuit dat van de patiënt. 
Voor de ziektekostenverzekeraar bestonden de kosten uit 
onderhoud en gebruik van de teleconsultatiedienst (jaarlijks 
€ 250 voor elk van de drie betrokken specialismen, in totaal 
€ 750 voor de hele regio), consultatiekosten per teleconsul-
tatie van huisarts (standaardtarief € 27) en specialist (stan-
daardtarief € 50) en kosten voor gebruik van het elektroni-
sche verwijssysteem (€ 10 per teleconsultatie). De kosten 
voor een polikliniekbezoek baseerden we op de diagnose-be-
handelcombinaties voor lumbosacraal radiculair syndroom 
(€ 572), knieklachten (€ 505) en schildklierfunctiestoornis 
(€ 851).
Voor de patiënten bestonden de kosten uit € 50 voor de 
teleconsultatie, plus zo nodig de eigen bijdrage aan de kosten 
van een fysieke verwijzing (maximaal € 385 in 2016).

RESULTATEN
In totaal werden 112 teleconsultaties van 67 huisartsen uit 46 
praktijken geregistreerd. Van de 70 teleconsultaties die konden 
worden geanalyseerd ([figuur] en [online tabel 2]) werden er 
33 (47%) afgehandeld door internisten, 27 (39%) door ortho-
peden en 10 (14%) door neurologen. De tijd besteed aan een 
teleconsultatie was mediaan vijf minuten voor de huisarts en 
tien minuten voor de specialist [online tabel 2]. 

Verwijzingen
Zonder de webgebaseerde teleconsultatiedienst zouden de 
huisartsen 28 van de 70 patiënten fysiek verwezen hebben. 
In 16 van de 28 betreffende teleconsulten gaf de specialist 
het advies niet te verwijzen, maar 3 van deze 16 patiënten 
bezochten binnen twee maanden alsnog de betreffende poli-
kliniek [tabel 3].
In 13 van de 28 consulten waarvan de huisartsen aangaven dat 
ze zouden hebben verwezen als er geen teleconsult beschik-

baar was geweest, adviseerde de specialist behandeling in de 
eerste lijn en werd een polikliniekbezoek voorkomen. Dat 
komt neer op een reductie van 46% (95%-BI 28 tot 66%) in 
het aantal fysieke verwijzingen. Daarnaast gaven de huisartsen 
bij 35 consulten aan dat ze een telefonische consultatie zouden 
hebben gewild. In 24 van deze teleconsulten adviseerde de 
specialist een eerstelijnsbehandeling. Van in totaal 63 potenti-
ele verwijzingen bleven dus na het webgebaseerde teleconsult 
37 feitelijke verwijzingen over, een reductie van 59% (95%-BI 
46 tot 71%). 
Bij 19 van de 70 patiënten (27%; 95%-BI 17 tot 37%) voor 
wie een teleconsult werd aangevraagd, bleek na het telecon-
sult alsnog een fysieke verwijzing en polibezoek geregis-
treerd.

Kosten
Voor de ziektekostenverzekeraar was de brutobesparing door 
dertien feitelijk voorkomen verwijzingen € 7.727; door de 
extra kosten van de teleconsultatie bedroeg de nettobesparing 
€ 4.474. De besparing op potentiële verwijzingen door consul-
ten waarvan huisartsen aangaven dat ze zonder de mogelijk-
heid van teleconsultatie voor de optie ‘bellen met de specialist’ 
zouden hebben gekozen en waarop géén fysieke verwijzing 
volgde, was € 20.027, oftewel gemiddeld € 286 per teleconsult 
(€ 20.027 / 70).
Indien een webgebaseerde teleconsultatie een fysieke verwij-
zing voorkwam, bespaarde dat de patiënt gemiddeld € 335. 
Over alle patiënten samen was de gemiddelde besparing per 
patiënt 13 × € 335 / 70 = € 62.

WAT IS BEKEND?
	■ Consultatie van een medisch specialist via een webge-

baseerde teleconsultatiedienst kan een patiëntvriende-
lijk alternatief zijn voor een reguliere fysieke verwijzing.

	■ de meeste webgebaseerde teleconsultatiediensten 
hebben betrekking op één enkel medisch specialisme, 
meestal dermatologie, nefrologie of pulmonologie.

	■ Om daadwerkelijk impact te hebben zou een breed 
pakket van teleconsultatiemogelijkheden beschikbaar 
moeten zijn.

WAT IS NIEUW?
	■ Huisartsen die een webgebaseerde teleconsultatie-

dienst voor lumbosacraal radiculair syndroom, knie-
klachten en schildklierfunctiestoornis gebruikten, 
vonden deze dienst zeer gebruiksvriendelijk.

	■ de teleconsultatiedienst reduceerde het aantal fysieke 
verwijzingen en leidde tot een besparing op de zorgkos-
ten van de betrokken specialismen.

	■ Ondanks de inbedding in het elektronische verwijs-
systeem van de doelgroep (250 huisartsen in de regio 
nijmegen) bleef de implementatiegraad van de telecon-
sultatiedienst tamelijk laag.
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Ervaringen met de webgebaseerde teleconsultatiedienst
Van de 38 huisartsen die de evaluatievragenlijst invulden, had
den er 19 de webgebaseerde teleconsultatiedienst daadwerke
lijk gebruikt. Deze groep was het in meerderheid eens met de 
stellingen in de vragenlijst (zie [online tabel 4]).

BESCHOUWING
De webgebaseerde teleconsultatiedienst voor lumbosacraal ra
diculair syndroom, knieklachten of schildklierfunctiestoornis 
verminderde het aantal fysieke verwijzingen met ongeveer de 
helft en reduceerde de zorgkosten aanzienlijk. Dit effect kan in 
werkelijkheid iets kleiner zijn, want we hebben geen gegevens 
over consulten voor deze aandoeningen waarin de huisarts 
(bewust of onbewust) niet verwees of de webgebaseerde 
teleconsultatiedienst gebruikte. De huisartsen die de dienst 
gebruikten, vonden het in elk geval een gebruikersvriendelijke 
manier om onnodige verwijzingen te voorkomen.
Onze schatting van de reductie van het aantal verwijzingen 
(46 tot 59%) is vergelijkbaar met de uitkomsten van eer
der onderzoek. In Canada reduceerde een dienst waarmee 
huisartsen alle specialismen konden consulteren het aantal 
verwijzingen met 43%;10 in Nederland zorgden telenefrologie 
voor een reductie van 60% en teledermatologie voor 68% 
reductie.6,7 
Een voordeel dat wij verder niet onderzochten, is het leer
effect van webgebaseerde teleconsultatie: door het intensievere 
contact met specialisten doen huisartsen meer kennis op over 
de betreffende aandoeningen, waardoor het aantal teleconsul
taties en fysieke verwijzingen op termijn zou kunnen afne
men.11,12

Sterke punten en beperkingen
Een sterk punt van ons onderzoek is dat het plaatsvond in 
het kader van de gebruikelijke zorg, dus zonder selectie van 

Figuur 

Registratie en inclusie van teleconsultaties

112 webgebaseerde teleconsultaties

onvoldoende informatie (n = 35)

7 teleconsultaties geëxcludeerd:
∫ dubbel ingediend (n = 3)
∫ onbedoelde verwijzing (n = 3)
∫ follow-upconsult (n = 1)

105 teleconsultaties:
∫ knieklachten (n = 36)
∫ lumbosacraal radiculair syndroom (n = 26)
∫ schildklierfunctiestoornis (n = 43)

70 teleconsultaties geanalyseerd:
∫ knieklachten (n = 27)
∫ lumbosacraal radiculair syndroom (n = 10)
∫ schildklierfunctiestoornis (n = 33)

Tabel 3

Keuzes van huisartsen en adviezen van specialisten in de geanalyseerde teleconsultaties (n = 70), en reductie in fysieke verwijzingen

Advies van de specialist

verwijs behandel in de eerste lijn totaal

Poli geen poli* totaal poli geen poli* totaal

Keuze van de huisarts
Verwijs patiënt 9 3 12 3 13 16 28
Bel de specialist 2 5  7 3 24 28† 35
Behandel patiënt in de eerste lijn 1 0  1 1  5  6  7
Totaal 20 50 70

Reductie in fysieke verwijzingen rechtstreeks‡ rechtstreeks en na telefonisch 
overleg§

% 95%-BI % 95%-BI

Lumbosacraal radiculair syndroom 100% 20 tot 100% 57% 20 tot 88%
Schildklierfunctiestoornis  38% 10 tot 74% 69% 50 tot 83%

Knieklachten  44% 22 tot 69% 46% 26 tot 67%
Totaal  46% 28 tot 66% 59% 46 tot 71%

95%-BI = 95%-betrouwbaarheidsinterval.
* De patiënt bezocht de betreffende polikliniek niet in de twee maanden na de teleconsultatie.
† Voor één patiënt kon niet worden achterhaald of deze de polikliniek wel of niet had bezocht in de twee maanden na de teleconsultatie.
‡  Berekend over de rij ‘Verwijs patiënt’: verschil tussen het aantal adviezen van de specialist om in de eerste lijn te behandelen (n = 16) en het aantal patiënten dat de poli be-

zocht (n = 3), gedeeld door het totaal aantal patiënten (n = 28).
§  Berekend over de rijen ‘Verwijs patiënt’ en ‘Bel de specialist’: verschil tussen het aantal adviezen van de specialist om in de eerste lijn te behandelen (n = 16 + 28 – 1, zie noot 

†) en het aantal patiënten dat de poli bezocht (n = 3 + 3), gedeeld door het totaal aantal patiënten (n = 28 + 35).
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huisartsen of specialisten vooraf. Beperkingen zijn de kleine 
onderzoekspopulatie en het ontbreken van een controlegroep. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in één regio met één zieken-
huis, dus de resultaten zijn niet per se representatief voor heel 
Nederland. 
Dat in de anderhalf jaar dat het project duurde slechts iets 
meer dan een kwart van de 250 huisartsen in de regio gebruik-
maakte van de webgebaseerde teleconsultatiedienst laat zien 
dat implementatie van dit soort voorzieningen meer aandacht 
behoeft. Veranderen van routines kost tijd, dat blijkt ook uit 
de trage start van bijvoorbeeld telenefrologie.6 De bestaande 
procedure bij verwijzen is al zo snel en gemakkelijk dat een 
nieuwe, nog onbekende optie die ook aan de patiënt moet 
worden uitgelegd niet meteen aantrekkelijk is. We verwachten 
echter dat hier een vliegwieleffect kan optreden: naarmate 
webgebaseerde teleconsultatiediensten gemeengoed worden 
en beschikbaar komen voor meer indicaties, zullen huisartsen 
hun verwijsgedrag makkelijker veranderen. Ook een ver-
goeding, zoals bij de goed lopende teledermatologie, werkt 
stimulerend.
De grote vlucht die webgebaseerde teleconsultatiediensten 
de afgelopen tijd in verschillende regio’s in het land hebben 
genomen, suggereert dat huisartsen er veel belangstelling voor 
hebben. Ook in ons onderzoek reageerden de huisarts-gebrui-
kers zeer positief op de teleconsultatiedienst. De respons op 
onze vragenlijst was echter laag: slechts 38 van de 250 huisart-
sen in de regio vulden hem in en slechts 19 van hen hadden de 
dienst daadwerkelijk gebruikt.

Kosten
Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek was de kosten-
analyse zowel vanuit het perspectief van de ziektekostenverze-
keraar als vanuit dat van de patiënt. We zijn ervan uitgegaan 
dat een verwijzing naar de tweede lijn meestal gepaard zal 
gaan met aanvullend beeldvormend onderzoek, wat kan heb-
ben geleid tot overschatting van de besparingen. Anderzijds 
hebben we geen rekening gehouden met eventuele bespa-
ringen op het gebied van bijvoorbeeld reistijd en arbeidsver-
zuim.13 

CONCLUSIE
De webgebaseerde teleconsultatiedienst voor lumbosacraal ra-
diculair syndroom, knieklachten en schildklierfunctiestoornis 
die wij onderzochten, kan in potentie een deel van de fysieke 
verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen en daarmee de 
zorgkosten reduceren. Naar onze overtuiging zal het gebruik 
van dit soort diensten toenemen naarmate huisartsen er 
bekender mee raken. Belangrijk bij de verdere ontwikkeling 
van webgebaseerde teleconsultatiediensten is verruiming tot 
meerdere indicaties en specialismen. Uiteindelijk kan dat de 

toegang tot medisch-specialistische kennis voor de huisarts 
bevorderen en zo een rem zetten op onnodige fysieke verwij-
zingen en polikliniekbezoeken. ■
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Webgebaseerde teleconsultatiediensten zetten een rem op onnodige 
fysieke verwijzingen en polikliniekbezoeken. Foto: iStock
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Over de hele breedte van de gezondheidszorg groeit de 
aandacht voor samenwerking, niet alleen tussen arts en 
patiënt, maar ook tussen zorgverleners onderling. Binnen 
de huisartsgeneeskunde roept de actiegroep Het Roer 
Moet Om politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners 
sinds 2015 op tot ‘zorg voor samenhang’. Op de Woud-
schoten-conferentie van 2019 werd ‘gezamenlijk’ tot een 
van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde ver-
klaard.1,2 Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport vraagt artsen in de eerste, tweede en derde lijn om 
samenhangende zorg te leveren: ‘de juiste zorg op de juiste 

plek’.3 Het zijn krachtige oproepen. Hoog tijd dat ook de 
opleidingen van huisartsen en medisch specialisten er 
aandacht aan gaan besteden.
Allerlei ontwikkelingen maken samenwerking tussen en 
binnen professies onvermijdelijk. De zorgvraag en het 
zorgaanbod worden complexer, het aantal artsen rond de 
patiënt neemt toe, er is groeiende behoefte aan samenhan-
gende zorg dicht bij de patiënt. Dat alles bij een krappe 
arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten.4 Vormgeven aan 
de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn blijkt 
echter ingewikkeld.5,6 Te veel zorgbehoevenden dwalen 
eindeloos rond in het ‘systeem’ van langs elkaar heen wer-
kende professionals.3 Praktische redenen staan effectieve 
samenwerking vaak in de weg, en ook verschillen tussen de 
eerste en de tweede lijn spelen een rol. Verschillen in finan-
cieringsstromen en ICT-systemen maken nauwere samen-
werking, eufemistisch gezegd, al evenmin gemakkelijk.7

VERSCHILLEN TUSSEN DE EERSTE EN TWEEDE LIJN
De wil tot samenwerking is aan beide zijden aanwezig, maar 
de eerste en tweede lijn vormen nog steeds twee gescheiden 
werelden, elk met hun eigen cultuur, werkwijze en exper-
tise.6,8 Vaak genoemd wordt het verschil in prevalentie van 
aandoeningen en daardoor in de a-priorikans op ziekte, 
maar er zijn veel meer verschillen. Het leven met diagnos-
tische onzekerheid, het meewegen van de context van de 
patiënt en het belang van continuïteit van zorg maken het 
werk in de eerste lijn wezenlijk anders dan dat in de tweede 
lijn. Van oudsher bestaat er een ‘stille hiërarchie’, waarin 
de tweedelijnszorg de boventoon voert en de eerstelijns-
zorg wordt gezien als ‘basiszorg aan simpele problemen’,6 
maar ook eerstelijnszorg kan zeer complex zijn.9 Denk aan 
de patiënt met psychiatrische en sociale problemen die 
elders geen behandeling kan krijgen, aan de alleenstaande 
80-jarige met diverse lichamelijke aandoeningen en lage 
sociaal-economische status die een dag na de operatie al 
naar huis ‘mag’, of aan de patiënt met ernstige gezondheids-
klachten waarvoor geen fysieke oorzaak te vinden is.

Terwijl de noodzaak voor transmurale samenwerking groeit, zijn de eerste en de tweede lijn nog te veel twee ge-
scheiden werelden, ook in de opleiding. De Federatie Medisch Specialisten en de huisartsopleidingen willen werk 
maken van interprofessioneel en transmuraal opleiden. Het is de hoogste tijd! 

machtsfactoren en cultuurverschillen belemmeren transmurale samen
werking. Foto: Shutterstock

Leer transmuraal samenwerken,  
ook in de opleiding!
Natasja Looman, Fedde Scheele, Nynke Scherpbier-de Haan
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DELICATE SAMENWERKING
In Nederland zijn de verhoudingen tussen artsen in de eerste 
en tweede lijn gelijkwaardiger dan in veel andere Europese 
landen, maar ook hier beïnvloedt de ‘stille hiërarchie’ de sa-
menwerking. Uit onderzoek blijkt dat artsen op huisartsenpos-
ten (HAP) machtsfactoren en cultuurverschillen als een be-
lemmering ervaren in de samenwerking met de Spoedeisende 
Hulp (SEH). SEH-artsen hadden er bezwaar tegen om naar de 
HAP te komen, omdat huisartsen een lagere status hadden.10 
Ook hun visie op samenwerking was anders: de HAP gaf de 
voorkeur aan seriële samenwerking waarin de SEH-zorg zou 
aansluiten op die van de HAP, de SEH daarentegen wilde tot 
integrale samenwerking komen waarin ieders expertise en 
werkprocessen werden samengevoegd tot een gezamenlijk 
zorgplan voor de patiënt.11 
Samenwerkingsproblemen worden meestal niet openlijk 
uitgesproken.10 Veel professionals vinden het al moeilijk 
om kritische feedback te geven aan hun eigen collega’s, laat 
staan aan collega’s van buiten de eigen groep.10,12,13 Uit een 
onderzoek onder aios in 2016 bleek dat aios weinig feedback 
ontvingen van andere professionals en dat interprofessione-
le feedback ook wel eens werd opgevat als een manier om 
iemand terecht te wijzen.13 Uit ander onderzoek bleek dat aios 
meer openstonden voor feedback en meer leerden van andere 
professionals als zij de betreffende persoon competent en be-
trouwbaar vonden.14 Je kunt pas adequaat met een ander leren 
samenwerken als je die persoon competent en betrouwbaar 
vindt, en dat kun je pas goed inschatten als je diens expertise, 
rol en context kent. Om goed te kunnen samenwerken moet 
je elkaar leren kennen, dat is de grondslag van iedere samen-
werking.7

WERELDEN BIJ ELKAAR BRENGEN IN DE OPLEIDING
Het wordt tijd dat de opleidingen tot huisarts en medisch 
specialist meer aandacht gaan besteden aan het leren samen-
werken met de tweede respectievelijk eerste lijn. We onder-
scheiden in dit curriculum zes belangrijke elementen:
1. culturele verschillen en spanningen in de samenwerking 

leren (h)erkennen;

2. feedback leren geven op de samenwerking en op problemen 
daarin;

3. leren elkaars rol en expertise te (h)erkennen en gezamenlij-
ke doelen en verwachtingen te formuleren;

4. leren effectief te consulteren, verwijzen én terugverwijzen;
5. digitale consultatiemogelijkheden leren benutten;7

6. leren nadenken over de voor- en nadelen van seriële dan 
wel integrale samenwerking, met aandacht voor ‘juiste zorg 
op de juiste plek’.7

Dat dit leerproces niet vanzelf gaat, is in twee onderzoeken aan-
getoond: eerste- en tweedelijns aios vonden het wel belangrijk 
elkaars achtergrond te leren kennen, maar waren niet erg ge-
neigd zelf het initiatief te nemen tot het opbouwen van (samen-
werkings)relaties.15,16 Volle curricula en praktische verplichtin-
gen bieden ook weinig mogelijkheden om elkaar op te zoeken. 
Recent eigen onderzoek op een ziekenhuisafdeling liet zien 
dat eerste- en tweedelijns aios ook als ze op dezelfde afdeling 
werken, bijvoorbeeld tijdens een klinische stage op de SEH, niet 
vanzelf leren transmuraal samen te werken. De aios bleken zelfs 
op een gemeenschappelijke werkplek nog steeds geneigd twee 
aparte groepen te vormen (de literatuur spreekt van ‘silo’s’). 
De deelnemende aios en hun supervisoren, zowel eerste- als 
tweedelijns, waren het erover eens dat doelbewuste (onderwijs)
interventies voor het aanleren van transmurale samenwerking 
opportuun waren. Er zijn verschillende lokale voorbeelden 
van dergelijke onderwijsinterventies. In Nijmegen kunnen aios 
huisartsgeneeskunde en interne geneeskunde elkaar bijvoor-
beeld consulteren via het consultatieproject ZorgDomein. In 
het kader van dit programma blijken face-to-facebijeenkomsten 
cruciaal bij het transmuraal leren samenwerken.16

De Federatie Medisch Specialisten en de huisartsopleidingen 
willen, onder andere in het project ‘opleiden 2025’, werk ma-
ken van interprofessioneel en transmuraal opleiden. Dat is een 
goede zaak, het is de hoogste tijd! ■
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DE KERN
	■ de noodzaak voor transmurale samenwerking groeit, 

het is hoog tijd dat ook de opleidingen er aandacht 
aan gaan besteden.

	■ de eerste en de tweede lijn zijn nog te veel twee ge-
scheiden werelden; aios zijn weinig geneigd over en 
weer contact te zoeken.

	■ Elkaar leren kennen en feedback leren geven op 
(problemen in) de samenwerking zijn belangrijke 
elementen.

	■ Face-to-facebijeenkomsten zijn cruciaal om trans-
muraal te leren samenwerken.
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Over landsgrenzen Nieuws
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De manier waarop Europese landen te werk gaan in de 
bestrijding van de COVID-19-pandemie brengt verschillen 
in visie op zorg aan het licht. Goed om in deze periode stil te 
staan bij de waarde van internationale samenwerking. 

Wereldwijd wordt het belang van de poortwachtersfunctie 
van de huisartsgeneeskunde gezien. De globalisering geeft 
ook kansen voor ontwikkelingen binnen het vak. Huisartsen 
in opleiding krijgen de mogelijkheid om zich professioneel te 
ontwikkelen buiten de eigen landgrenzen. Zo kunnen zij al 
vroeg in hun loopbaan in aanraking komen met andere visies 
en gebruiken en leren zij kritisch te kijken naar hun eigen 
vanzelfsprekendheden in de dagelijkse praktijk. 
Om uitwisseling tussen huisartsen in opleiding mogelijk te 
maken is de Werkgroep Europese Samenwerking (WES) 
opgezet, onderdeel van de landelijke organisatie van aspirant- 
huisartsen (LOVAH). Doelen van de WES zijn internationale 
samenwerking bevorderen, kennis uitwisselen en op die 
manier de mondiale eerstelijnszorg versterken.
De WES organiseert nationale symposia, jaarlijkse reizen naar 
internationale congressen en korte uitwisselingen vooraf-
gaand aan congressen. Een langer uitwisselingsproject binnen 
Europa is de Hippokrates exchange. De WES faciliteert daarbij 
dat Nederlandse huisartsen in opleiding twee weken mee 
kunnen kijken in een buitenlandse praktijk en omgekeerd dat 

geïnteresseerde buitenlandse aios bij een Nederlandse praktijk 
terecht kunnen. Ieder jaar zijn zowel de bezoekende als ont-
vangende partij onverminderd enthousiast over de inzichten 
die deze uitwisseling oplevert.
Bent u werkzaam als huisarts en nieuwsgierig naar wat het 
inhoudt om in de toekomst een buitenlandse huisarts te ontvan-
gen? Of heeft u een idee op het gebied van huisartsgeneeskunde 
vanuit een internationaal perspectief? Neem dan gerust contact 
met ons op: wes@lovah.nl. Wij hopen alle huisartsen in opleiding 
weer snel bij een van onze activiteiten te mogen ontvangen. ■

Internationale samenwerking tussen  
huisartsen in opleiding
Brigitte Augustijn, Anne Loes In der Maur, Bert van Enter
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