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Redactioneel

“D
#Communicatie

“Dokter, vorige keer zei u dat er niks aan de 
hand is, maar ik heb echt wat. Hoe kunt u 
zonder verder onderzoek zo snel weten dat 
ik niks heb?” Deze vraag brengt me waar-
schijnlijk niet van mijn conclusie af, maar 
de communicatie van mijn boodschap kan 
duidelijk beter. Volgens Houwen, die com-
municatieproblemen bij SOLK onderzocht, 
overkomt dit veel huisartsen. Vaak stellen we 
in de snelle doktersmodus binnen een paar 
minuten de diagnose SOLK. Die diagno-
se kan kloppen, maar is dat ook duidelijk 
voor de patiënt? De NHG-Standaard SOLK 
adviseert niet voor niets de patiënt een 
tijdlang (‘een paar minuten’) ononderbroken 
te laten praten om relevante aanknopings-
punten naar boven te laten komen. Sinds ik 
een cursus deep listening volgde, doe ik dat 
vaker. Het voelt effectiever, maar het blijft 
knap lastig om niet steeds weer in de snelle 
doktersmodus te schieten. 
Ook communiceren met laaggeletterden 
(2 miljoen in Nederland!) is in de praktijk 
lastig. Van den Muijsenbergh adviseert om 
hierbij makkelijke taal te gebruiken. Zij 
schreef speciaal voor u als hoogopgeleide 
dokter het artikel hierover op B1-niveau. 
In makkelijke taal dus. Ook op Thuisarts.nl 
hebben veel teksten dit niveau. Voor mij is 
deze makkelijke taal moeilijk om me eigen te 
maken. Maar het is wel veel effectiever als we 
willen dat de patiënt thuis nog weet wat er 
besproken is. 
Communicatie in COVID-19-tijd naar 
12.000 hoogopgeleide huisartsen was de 

afgelopen maanden eveneens een uitdaging. 
Dat moest effectief dus eenduidig, wat veel 
afstemming vraagt met allerlei partijen zoals 
huisartsenorganisaties, medisch specialisten, 
patiënten, paramedici, RIVM en overheid. 
En afstemming betekent tijd nemen om naar 
de ander te luisteren in plaats van meteen 
je eigen mening verkondigen. Social 
media als whatsapp en twitter zijn 
daar minder geschikt voor. Laten 
we als beroepsgroep die commu-
nicatiewijze maar aan anderen 
overlaten.  
Communicatie-uitdagingen 
gaan we nog genoeg krijgen, 
bijvoorbeeld bij een 2e coro-
nagolf of bij het bepalen van de 
beste zorg voor post- COVID-19-
patiënten. Met de weinige kennis die 
we nog hebben is het een uitdaging om 
huisartsenpraktijken daarin houvast 
te geven. Wat we niet willen is de 
ziektelast onderschatten (denk 
aan Q-koorts) of medicaliseren 
(SOLK). 

Ik laat mijn patiënt een paar 
minuten ononderbroken praten 
om op relevante aanknopings-
punten aan te kunnen haken. 
In makkelijke taal en daarmee 
hopelijk effectiever. 

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W
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	■ Luister elke maand naar de verhalen achter uitgelichte 
artikelen, zoals een bespreking van SOLK-gerelateerde 
problematiek en premature ovariële insufficiëntie.
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Luchtweginfecties (LWI) bij kinderen 
hebben een behoorlijke impact op het 
algemeen welbevinden van zowel het 
kind als het gezin, bijvoorbeeld door 
verstoorde nachtrust en slechte intake. 
In veel gevallen is er ook verzuim op crè
che of school en werkverzuim bij ouders. 
Door tijdens het consult aandacht te be
steden aan deze facetten kan de huisarts 
wellicht beter aansluiten bij de zorgen en 
verwachtingen van ouders.

Nederlandse onderzoekers verzamelden 
prospectief gegevens over de ervaren 
ziektelast onder 149 kinderen (3 maanden 
tot 12 jaar oud) die met een LWI de huis-
arts bezochten. Ouders werd gevraagd 
gedurende 14 dagen een dagboek bij te 
houden over symptomen, zorggebruik, 
zelfzorgmiddelen en afwezigheid op 
crèche, school en werk door de LWI. 
Op de dag van het consult kwamen een 
verstoorde nachtrust, verminderde intake, 
zich ziek voelen en/of minder spel en an-
dere activiteiten veel voor (> 90%). Ver-
stoorde nachtrust hield het langst aan (3 
tot 4 dagen). De mediane tijd tot herstel 
van luchtwegklachten was 6 tot 8 dagen. 
Meer dan de helft van de kinderen (52%) 

ging gedurende 1 of meer dagen niet 
naar school of naar de crèche. Ook was 
bij 28% van de moeders en 20% van de 

vaders in de eerste week na het consult 
sprake van werkverzuim. Zelfzorgmidde-
len als paracetamol en neusspray werden 
frequent toegediend. 
Huisartsen zien vaak kinderen met LWI 
op het spreekuur en schrijven nog steeds 
veel onnodige antibiotica voor. Dit komt 
waarschijnlijk ten dele door (mis)com
municatie over verwachtingen tussen 
ouders en huisarts. Geruststelling is een 
belangrijke taak van de huisarts, maar 
daardoor kunnen erkenning en commu
nicatie over de impact van de klachten 
op het kind en het gezin wellicht in het 
gedrang komen. Het is goed om hiervan 
bewust te zijn in een consult bij LWI bij 
kinderen. ■

Schot MJC, et al. Burden of disease in child-
ren with respiratory tract infections in pri-
mary care: diary-based cohort study. Family 
Practice 2019; 36:723-29.

Een luisterend oor bij luchtweginfecties bij kinderen
Hieke Barends

Foto: Shutterstock

De kans dat een huisarts op de spoed
post te maken krijgt met ernstige 
pathologie is vele malen groter dan in 
de dagpraktijk. Het Netwerk Kwaliteit 
van InEen heeft in een calamiteiten
analyse een aantal kenmerken en 
klachtenpresentaties verzameld die de 
huisarts op de huisartsenpost kunnen 
helpen in de besluitvorming of er 
mogelijk sprake is van acute, ernstige 
pathologie.

De onderzoekers analyseerden aan 
de hand van verschillende variabelen, 
onafhankelijk van elkaar 107 calamitei
ten. De gevonden kenmerken werden 
vervolgens voorgelegd aan een expert

groep. Het betrof de diagnoses AAA 
(23), ACS (28), CVA (15), longembolie 
(9), SAB (8), sepsis (15) en torsio testis 
(9). Bij AAA viel op dat het vaker man
nelijke patiënten van ouder dan 65 jaar 
betrof, met een fluctuerend klachten
patroon. Bij ACS was er zelden sprake 
van een klassieke klachtenpresentatie 
en liet de huisarts zich ten onrechte ge
ruststellen door een normaal ecg. Een 
CVA ontstond vrijwel altijd acuut en 
bij deze patiënten was vaker sprake van 
een belaste vasculaire voorgeschiede
nis. Vooral cerebellaire infarcten waren 
lastig te herkennen. Bij longembolie 
speelde de triage een belangrijke rol. 
Kortademigheid bij inspanning werd 

Leren van calamiteiten op de HAP
Rob van Kimmenaede
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Een simpele ‘point of care’ (POC)-test 
die in de huisartsenpraktijk meteen kan 
worden afgelezen zou uiterst handig 
zijn voor snelle diagnostiek en behan-
deling van infecties met Chlamydia 
trachomatis. Uit een recente cochrane-
review blijkt echter dat deze sneltests 
verre van betrouwbaar zijn. Daarom 
worden ze vooralsnog afgeraden. 

De auteurs verrichtten in november 2019 
een uitgebreid literatuuronderzoek naar 
de diagnostische betrouwbaarheid van 
snelle POC-tests voor Chlamydia tracho-
matis die zijn gebaseerd op immunoassays 
(antigeendetectie). Als referentiestandaard 
diende de reguliere nucleïnezuur-am-
plificatietest. Er werden 19 onderzoeken 
geïncludeerd met 13.676 patiënten uit de 
eerste en tweede lijn (zowel symptomati-
sche als asymptomatische patiënten).
De auteurs beoordeelden 9 verschillende 
sneltests: de Chlamydia Rapid Test, Rapid 
Optical Immunoassay, Acon, Clearview, 

QuickVue, Handilab-C, Biorapid en de 
BioVei and Chlamydia Test Card. De 
gemiddelde sensitiviteit van de tests was 
47% (95%-BI 39 tot 58%) en de gemid-
delde specificiteit 98% (95%-BI 97 tot 
99%). Er was een grote onverklaarde 

mate van spreiding (heterogeniteit), 
waarbij de sensitiviteit van dezelfde test 
kon variëren van 20 tot 83%. De conclu-
sie van de auteurs is dan ook dat deze 
tests onvoldoende betrouwbaar zijn als 
vervanging van de reguliere nucleïne-
zuur-amplicatietechniek zoals de PCR 
die in een laboratorium wordt gedaan. 
Opmerkelijk is dat sommige van deze 
POC-(snel)tests ook als zelftest voor 
patiënten commercieel verkrijgbaar zijn. 
Deze chlamydia-doe-het- zelf-diagnos-
tiek is niet wenselijk, niet voor gebruik in 
de huisartsenpraktijk en ook niet voor de 
patiënt als zelftest. Het ligt wel in de ver-
wachting dat in de toekomst betrouwbare 
snelle POC-chlamydiatests beschikbaar 
komen. Laboratoria en grote soa poli-
klinieken beschikken al over apparatuur 
die binnen 90 minuten een betrouwbare 
PCR-uitslag biedt, en sinds kort kan dit 
zelfs in 30 minuten. Ook nieuwe test-
methoden via nanopartikels zijn veelbe-
lovend. Vooralsnog echter niet doen in de 
huisartsenpraktijk en niet adviseren als 
de patiënt hiernaar vraagt. ■

Grillo-Ardila CF, et al. Rapid point of care 
test for detecting urogenital Chlamydia 
tracho matis infection in nonpregnant women 
and men at reproductive age. Cochrane Data-
base Syst Rev 2020;1:CD011708.

POC-tests voor chlamydia niet betrouwbaar
Jan van Bergen

soms gemist, omdat deze niet hoorbaar 
was aan de telefoon. Afwezigheid van 
symptomen bij neurologisch onderzoek 
en acute, hevige hoofdpijn waren ken-
merkend voor SAB. Bij sepsis werd de 
trias hoge ademfrequentie, lage tensie 
en hoge polsfrequentie zelden geregis-
treerd, terwijl dit van vitaal belang is 
voor de diagnose. Het alarmsymptoom 
verminderd bewustzijn werd helaas 
niet altijd op waarde geschat. Bij torsio 
testis viel op dat triage zeer effectief is 
bij de diagnose. 

De belangrijkste conclusie voor de 
triage: doe altijd de ABCD-check en 
stel uzelf regelmatig de vraag waarom 
deze patiënt met deze klacht op dit 
moment de spoedpost belt. De uitkom-
sten van dit onderzoek zijn nuttig om 
de bewustwording te verhogen – ook 
in het onderwijs – over de valkuilen bij 
de triage en beoordeling van ernstige 
pathologie op de huisartsenpost. ■

InEen. Leren van de top zes oorzaken 
van calamiteiten. Utrecht: InEen, 2020.

Foto: Shutterstock
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Om patiënten met het coronavirus veilig 
te kunnen helpen worden verschillen-
de hygiënemaatregelen geadviseerd, 
waaronder persoonlijke beschermings-
middelen (PBM). Maar welk masker of 
schort is het best? Twee cochranereviews 
suggereren dat niet zozeer het type 
PBM, maar vooral de consistentie en 
uitvoering van het gebruik de middelen 
effectief maken.

In de 1e review werd bekeken of PBM 
überhaupt werken bij  respiratoire 
virussen en zo ja, welk middel het best 
is. De meta-analyse was erg secuur 
uitgevoerd. De auteurs includeerden 18 
simulatieonderzoeken met (onschadelij-
ke) bacteriën of fluorescentiemarkers, 4 
observatieonderzoeken om te kijken of 
mensen zich aan het protocol hielden en 
2 retrospectieve cohortonderzoeken over 
het infectierisico van SARS en het ebola-
virus. De geïncludeerde onderzoeken 
waren klein, de uitkomstmaten waren 
niet altijd objectief gescoord en de ken-
merken van de verschillende PBM waren 
slecht beschreven. De kwaliteit van het 
bewijs was daarom laag. In het algemeen 
signaleerden de onderzoeken echter 3 
trends: (1) hoe meer bedekt, hoe beter; 
(2) bij het uitdoen van PBM ontstaat 
vaak zelfbesmetting en (3) consistent 
gebruik van iets lijkt beter dan niets. 
In de 2e review werd onderzocht welke 
factoren het gebruik van PBM faciliteren 
of belemmeren. Het betrof vooral onder-
zoeken uit lage- en middeninkomenslan-
den in een ziekenhuissetting. Sommige 
factoren zijn moeilijk te beïnvloeden, 
zoals te weinig beschikbare fysieke 
ruimte. Van de factoren die wel zijn te 
beïnvloeden bij het gebruik van PBM 
speelden de volgende een rol: ondersteu-
ning van het hele team, communicatie 
over duidelijke richtlijnen en verwach-
tingen, redelijk comfortabel materiaal en 
beschikbaarheid van PBM-trainingen, 

die ook verplicht werden gesteld. 
Wat betekent dit concreet? In principe 
is een overall beter dan een jas, en een 
jas beter dan een schort. De jas moet bij 
voorkeur goed aansluiten rond de nek 
en ook de polsen moeten worden bedekt 
(overgang handschoen-jas). Hoe gemak-
kelijker materiaal (correct) is uit te trek-
ken en hoe beter mensen zijn getraind 
in het gebruik van PBM, hoe minder 
fouten er worden gemaakt en hoe min-
der zelfbesmetting er dus plaatsvindt. 
Daarom zouden dubbele handschoenen 
of het ontsmetten van handschoenen 
met ammonium alvorens deze uit te 
doen, het zelfbesmettingsrisico verder 
kunnen verlagen. Qua infectierisico 
voor het ebolavirus bleek het consistent 
dragen van alleen handschoenen reeds 
beschermend te zijn. Consistent gebruik 
van PBM is dus waarschijnlijk beter dan 
niets. 
De auteurs bevelen op basis van de 
onderzoeken het volgende aan. Gebruik 
PBM consistent en doe deze zo weinig 
mogelijk onnodig uit (omdat fouten op 
dat moment lijken te ontstaan). Geef als 
arts het goede voorbeeld, zodat uw team 

zich gemotiveerd voelt om te investeren 
in de extra tijd en energie die gebruik 
van PBM kost. Bestel materiaal dat 
gemakkelijk genoeg in het gebruik is en 
oefen samen hoe je de materialen goed 
kunt aan- en uitdoen. Ga er gezien het 
belang van correct gebruik – en dat is 
al moeilijk genoeg – niet van uit dat u 
schoon bent als u PBM aan hebt gehad. 
U bent waarschijnlijk minder vies. Was 
dus bijvoorbeeld ook uw handen na het 
uitdoen van de handschoenen. ■

Houghton C, et al. Barriers and facili-
tators to healthcare workers’ adherence 
with infection prevention and control 
(IPC) guidelines for respiratory infectious 
disease: a rapid qualitative evidence 
synthesis. Cochrane Database Syst Rev 
2020;4:CD013582.

Verbeek JH, et al. Personal protective 
equipment for preventing highly infectious 
diseases due to exposure to contaminated 
body fluids in healthcare staff. Cochrane 
Database Syst Rev 2020;4:CD011621.

Consistent gebruik PBM bij COVID-19 het effectiefst
Raissa Derckx

 Foto: Shutterstock
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Ecg-diagnostiek bij reguliere controles 
voor CVRM en diabetes is vooral zinvol 
op indicatie, niet als routinehandeling. 
Dat is de conclusie van een onderzoek 
onder 20 huisartsen in Nederland. 

In een retrospectief dossieronderzoek 
werd bekeken wat de waarde is van het 
inzetten van ecg-diagnostiek bij reguliere 
CVRM- en diabetescontroles. Hiervoor 
werden 852 ecg’s door 20 huisartsen ge-
includeerd. De onderzoekers vergeleken 
300 ecg-beoordelingen (alle afwijkende 
en 35 normale ecg’s) en het gevolgde be-
leid met de beoordeling en het beleidsad-
vies van een expertpanel (cardioloog en 
huisarts). Zij maakten onderscheid tussen 
een routinematig verkregen ecg en ecg 
op indicatie. De huisartsen beoordeelden 
12% (95%-BI 10 tot 14) van de routine-
matig gemaakte ecg’s en 24% (95%-BI 

16 tot 35) van de ecg’s 
op indicatie als afwij-
kend. Bij 6% van de 
routinematig gemaakte 
ecg’s en 18% van de 
ecg’s op indicatie werd 
actie ondernomen, 
meestal verdere diag-
nostiek of verwijzing 
naar de cardioloog. Bij 
1% van de door de huisarts als afwijkend 
beoordeelde ecg’s oordeelde het expert-
panel niet afwijkend, bij 3% van de ecg’s 
was het andersom. Bij 1% van de ecg’s 
vond het expertpanel dat er een vervolg-
actie had moeten volgen terwijl dat niet 
was gebeurd.
Alhoewel het routinematig afnemen van 
een ecg in het kader van CVRM of diabe-
tescontrole enkele treffers kan opleveren, 
lijkt een ecg vooral toegevoegde waarde 

te hebben bij een uit het consult voort-
komende indicatie. Dit is in lijn met de 
NHG-Standaard CVRM die het routine-
matig maken van een ecg afraadt. ■

Van den Nieuwenhof N, et al. Interpretati-
ons of and management actions following 
ECGs in programmatic cardiovascular care 
in primary care. A retrospective dossier 
study. Neth Heart J 2020;28:192-201. 

Waarde van ecg-diagnostiek bij CVRM en diabetes
Marcelle van Eupen

Kijkend naar de aanbevelingen in 
NHG-Standaarden doen Nederland-
se huisartsen nog te veel overbodige 
diagnostische handelingen. Ook op dit 
gebied bestaat er een grote interdok-
tervariatie. Veruit de meeste huisartsen 
houden zich aan de richtlijnen, maar 
een kleine groep is verantwoordelijk 
voor een groot aantal overbodige diag-
nostische handelingen.

De onderzoekers bekeken in een 
cross-sectioneel onderzoek, met behulp 
van declaratiegegevens van de zorgver-
zekeraar hoe vaak bepaalde zorg voor-
komt terwijl dit in de richtlijn niet wordt 
aangeraden. Zij vonden alleen voldoen-
de data op het gebied van het aanvragen 
van aanvullende diagnostiek bij lagerug-
klachten. Nederlandse huisartsen vragen 
in vergelijking met andere westerse 

landen zelden een röntgenfoto aan. In 
2016 vroegen 13.649 huisartsen 38.383 
röntgenfoto’s van de lumbale wervelko-
lom aan, gemiddeld dus 2,8 per huisarts 
per jaar. De praktijkvariatie is echter 
groot: 8% van de Nederlandse huisartsen 
vraagt per week minstens 1 röntgenfoto 

van de lumbale wervelkolom aan.
De uitdaging is om allerlei overbodige 
(diagnostische) handelingen te vermin-
deren, ook al willen sommige patiënten 
misschien graag diagnostische onder-
zoeken. De huisartsopleiding en het 
NHG kunnen huisartsen stimuleren 
deze onderzoeken niet meer aan te vra-
gen. Relevante NHG-Standaarden en de 
LESA Rationeel aanvragen van laborato-
riumdiagnostiek vormen daarvoor een 
onmisbare onderbouwing. Het Diagnos-
tisch Toetsoverleg kan huisartsen helpen 
met patiënten duidelijk maken dat 
overbodige diagnostiek niet nodig is. ■

Kool RB, et al. Assessing volume and 
variation of low-value care practices in the 
Netherlands. Eur J Public Health 2020 Jan 
17. DOI: 10.1093/eurpub/ckz245 [Epub 
ahead of print].

Grote interdoktervariatie bij overbodige diagnostiek
Wim Verstappen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Vrouwen met zwangerschapsdiabetes 
hebben een 10 keer hoger risico op het 
ontwikkelen van diabetes mellitus type 
2 (DM2) dan zwangeren met normo
glykemische waarden. Dat risico is hoger 
dan tot nu toe werd gedacht, zo blijkt uit 
recent onderzoek.

Britse onderzoekers deden een systema-
tisch literatuuronderzoek en meta-analy-
se, en onderzochten data van 1.332.373 
vrouwen uit 20 onderzoeken die werden 
gepubliceerd tussen 2000 en 2019. Vrou-
wen met zwangerschapsdiabetes hadden 
ten opzichte van gezonde vrouwen een 
relatief risico van 9,51 op het ontwikke-
len van DM2. Uit dit onderzoek bleek 
geen verschil in incidentie en langere 
follow-up. De onderzoekers vonden ook 
geen verschil in incidentie in verschillen-
de etnische bevolkingsgroepen, gedefi-
nieerd als wit, niet wit en gemengd. De 
leeftijd van de vrouw, het BMI en de 
duur van de follow-up bleken evenmin 
van invloed. 
Wereldwijd stijgt de prevalentie van 
DM2. Daarnaast worden vrouwen op 
steeds hogere leeftijd zwanger en komt 
obesitas vaker voor. Daarmee stijgt ook 
de prevalentie van zwangerschapsdia-
betes. Door deze veranderingen zijn de 
richtlijnen voor het screenen, het diag-
nosticeren en de nazorg van vrouwen met 
diabetes gravidarum het laatste decenni-
um aangepast. In 2009 vonden Bellamy 
et al. in een meta-analyse reeds een 7,3 
keer zo hoog risico, waarbij de compli-
ance met screening erg laag was. Met het 
verschijnen van nieuwe onderzoeken na 
de invoer van nieuwe screeningscriteria 
tijdens de zwangerschap is deze meta- 
analyse uitgevoerd.
Zwangerschapsdiabetes komt in Nederland 
bij 3 tot 5% van de zwangerschappen voor. 
De richtlijnen van de Nederlandse Vereni-
ging voor Verloskunde en de NHG-Stan-
daard Diabetes Mellitus adviseren om 6 
weken en een jaar postpartum glucose te 

controleren. Na 5 jaar voldoet screening 
per 3 jaar. Dit onderzoek onderstreept het 
belang om als huisarts alert te blijven op 
het ontwikkelen van DM2 bij patiënten die 
zwangerschapsdiabetes hebben gehad. ■

Vounzoulaki E, et al. Progression to type 2 
diabetes in women with known history of 
gestational diabetes: systematic review and 
meta-analysis. BMJ 2020;369:m1361.

Hoog risico op ontwikkelen DM2 na 
zwangerschapsdiabetes
Lisanne Stolwijk

Een metaanalyse van 15 RCT’s bij pa
tiënten met knie en handartrose laat 
zien dat topicale NSAID’s effectiever 
zijn dan placebo, vooral bij vrouwen 
en patiënten met hogere uitgangspijn. 
Leeftijd, BMI, inflammatie, symp
toomduur en radiologische ernst van 
de artrose hadden geen voorspellende 
waarde voor de respons.

In de meta-analyse over NSAID-gel, 
-pleister of -crème werden 15 po-
liklinische RCT’s (3504 patiënten) 
geïncludeerd, waarvan 11 placeboge-
controleerd (79%). Patiënten met een 
topicaal NSAID gaven na 4 weken een 
klinisch relevante pijnvermindering 
van 25 punten (95%-BI -31 tot -19) aan 
op een 100-punts VAS-schaal. Binnen 
de placebogecontroleerde onderzoe-
ken was het relatieve effect echter veel 

minder 
groot: 
-6 
punten 
(95%-BI -9 
tot -4). Placebo-effect en natuurlijk be-
loop lijken dus een grote rol te spelen. 
Er waren voldoende data beschikbaar 
om te concluderen dat leeftijd, BMI, 
inflammatie, symptoomduur en radio-
logische artrosegraad geen voorspel-
lende waarde hebben voor de respons. 
Vrouwen leken een grotere pijnreductie 
te hebben dan mannen (-7 punten 
versus -3 punten; p = 0,023), evenals 
patiënten met een hogere uitgangspijn 
(p < 0,001). De kwaliteit van de onder-
zoeken was redelijk tot laag. 
In de NHG-Standaard Pijn zijn topicale 

Topicale NSAID’s bij artrose
Aimée Kok-Pigge

Foto: Shutterstock
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Tot op heden is het beleid bij astma 
bij volwassenen als volgt: als 1e stap 
SABA bij klachten (indien nodig) en 
als 2e stap het toevoegen van een on-
derhoudsbehandeling met ICS. GINA 
(Global Initiative for Asthma) advi-
seert sinds 2019 als eerste medicatie-
stap bij astma een combinatiepreparaat 
formoterol/ICS indien nodig. Uit een 
systematisch literatuuronderzoek blijkt 
dat deze behandelingen een gelijk-
waardig alternatief vormen. 

De auteurs, alle 3 verbonden aan de afde-
ling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap 
van het NHG, verrichtten in het kader 
van de herziening van de NHG-Stan-
daard in november 2019 een literatuur-
search. Zij vonden 4 RCT’s (follow-up 
52 weken): Bateman 2018 (n = 4176), 

Beasley 2019 (n = 668), Hardy 2019 (n = 
885), O’Byrne 2017 en 2018 (n = 3849). 
De resultaten van deze 4 RCT’s werden 
door henzelf gepoold (zie [figuur]). 
Hieruit bleek dat er minder patiënten 
met (matig-)ernstige longaanvallen zijn 
bij gebruik van formoterol/ICS indien 
nodig dan bij SABA indien nodig (RR 
0,48; 95%-BI 0,41 tot 0,58). Verder is 
er nauwelijks verschil is in het aantal 
patiënten met (ernstige) longaanvallen bij 
gebruik van formoterol/ICS indien nodig 
versus onderhoudsbehandeling met ICS 
(RR 0,82; 95%-BI 0,64 tot 1,06). Er lijkt 
geen klinisch relevant verschil te zijn 
voor wat betreft astmacontrole (gemeten 
met ACQ-5 (score 0 tot 6)) bij gebruik 
van formoterol/ICS indien nodig versus 
SABA indien nodig (formoterol/ICS: MD 
0,16 lager (95%-BI 0,20 tot 0,11) of bij 
onderhoudsbehandeling met ICS (formo-
terol/ICS: MD 0,11 hoger (95%-BI 0,08 
tot 0,15). Er lijkt ook geen verschil te zijn 
in het voorkomen van bijwerkingen bij 
gebruik van formoterol/ICS indien nodig 
versus SABA indien nodig (RR 0,92; 95%-
BI 0,85 tot 1,00) of bij onderhoudsbehan-
deling met ICS (RR 0,99; 95%-BI 0,90 

tot 1,09). Daarnaast is de cumulatieve 
hoeveelheid ICS lager bij formoterol/ICS 
dan bij onderhoudsbehandeling met ICS. 
Een beperking in alle RCT’s is dat alleen 
de geïncludeerde patiënten met SABA 
geen goede astmacontrole hadden. De 
vergelijking met SABA is dus bedenkelijk. 
Voor de praktijk geldt: de mogelijkheid 
formoterol-ICS indien nodig is een 
gelijkwaardig alternatief voor de klassieke 
benadering met SABA indien nodig en 
(laagdrempelig voorgeschreven) onder-
houdsbehandeling met ICS. ■

Bateman ED, et al. As-needed budesonide- 
formoterol versus maintenance budes-
onide in mild asthma. N Engl J Med 
2018;37:1877-87. 

Beasley R, et al. The Novel START Study 
Team. Controlled trial of budesonide-for-
moterol as needed for mild asthma. N Eng 
J Med 2019;380: 2020-30. 

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

of orale NSAID’s (in combinatie met 
paracetamol) de tweede stap van 
de medicamenteuze behandeling. 
Hoewel beide middelen even effectief 
zijn en topicale NSAID’s minder 
gastro-intestinale bijwerkingen 
geven, worden in de praktijk meestal 
orale NSAID’s voorgeschreven. Dit 
onderzoek laat weer zien dat topicale 
NSAID’s ook een duidelijk effect heb-
ben en dat er geen subgroepen zijn 
waar dat effect groter of kleiner is. 
Het gebruik kan dus worden geadvi-
seerd ongeacht leeftijd, BMI, klach-
tenduur of ernst van de artrose. ■

Persson MSM, et al. Predicting res-
ponse to topical non-steroidal anti-in-
flammatory drugs in osteoarthritis: 
an individual patient data meta-ana-
lysis of randomized controlled trials. 
Rheumatology (Oxford) 2020 Apr 10. 
DOI:10.1093/rheumatology/keaa113 
[epub ahead of print].

Figuur Astmacontrole aan de hand van ACQ-5 (vergelijking formoterol + ICS indien nodig 
(‘experimental’) versus onderhoudsbehandeling met ICS (‘control’))

Wat is de eerste medicatiestap bij astma?
Annemiek Schep, Jip de Jong, Matthijs Oud

Vervolg van pagina 10

Foto: Shutterstock
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Huisartsen vinden het vaak lastig om somatisch on-
voldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) te 
herkennen en de werkhypothese SOLK te stellen. Zelfs 
als er geen aanwijzing is voor een onderliggend somatisch 
probleem, zijn huisartsen soms bang om een onderliggen-
de ziekte te missen.1,2 Huisartsen gaven in eerder onder-
zoek aan dat de volgende signalen een rol spelen bij het 
herkennen van SOLK: kennis van de medische en sociale 
context, de duur van het consult, negatieve emoties tijdens 
een consult en de manier waarop de patiënt de sympto-
men presenteert.3,4 De onderzoeken die beschrijven hoe 
huisartsen SOLK herkennen, zijn tot nu toe voornamelijk 
gedaan met focusgroepen en individuele interviews. Een 
directere onderzoeksmethode – stimulated recall – lijkt 
echter geschikter om inzicht te krijgen in het diagnostisch 
redeneren van huisartsen bij het interpreteren van symp-
tomen als SOLK.5

Verder weten we ook nog niet wanneer en op welk 
moment in het consult huisartsen symptomen als SOLK 
interpreteren. Het is belangrijk om te weten hoe en 
wanneer huisartsen SOLK herkennen, omdat dat onnodig 
aanvullend onderzoek kan voorkomen, inzicht geeft in het 
diagnostisch redeneren en het tijdens het consult moge-
lijk maakt om verschillende managementstrategieën in te 
zetten. Met dit onderzoek wilden wij dan ook verkennen 
wanneer en hoe huisartsen SOLK herkennen.

METHODE
In dit kwalitatieve onderzoek lieten we huisartsen reflec-
teren op video-opnamen van hun eigen SOLK-consult 
(stimulated recall). We verzamelden gegevens in verschil-
lende huisartsenpraktijken in en rondom Nijmegen. Om 
voldoende gevarieerde gegevens te verkrijgen, benaderden 
we huisartsen met verschillende achtergronden (purposive 
sampling). We verzamelden de gegevens in de periode 
april tot en met september 2015. Huisartsen beantwoord-
den na ieder consult de vraag: Denkt u dat er sprake is 
van SOLK? Dat deden ze op een 3-puntsschaal: de klacht 
kan niet verklaard worden door een herkenbare ziekte 
(SOLK), kan gedeeltelijk verklaard worden door een 
herkenbare ziekte (gedeeltelijk SOLK) of kan verklaard 
worden door een herkenbare ziekte (niet SOLK). We 
selecteerden consulten die de huisartsen als SOLK inter-
preteerden. We vroegen de huisartsen op welk moment in 
het consult zij de symptomen als SOLK interpreteerden 
en welke signalen hierbij een rol speelden. We vroegen 
hun ook of de patiënt al eerder met de symptomen op 
het spreekuur was geweest. Van dit reflectieve interview 
maakten we audio-opnamen. Drie maanden later belden 
we de huisartsen op en vroegen we hun of er alsnog een 
onderliggende somatische ziekte was gevonden die de 
symptomen kon verklaren.

Analyse 
We schreven de opgenomen interviews woordelijk uit. 
Twee onderzoekers (JH en SD) analyseerden de transcrip-
ten  onafhankelijk van elkaar en selecteerden de fragmen-
ten waarin huisartsen aangaven op welk moment ze in 
het consult de symptomen als SOLK interpreteerden. We 
vergeleken het commentaar van deze transcripten met de 
videoconsulten, om de tijd te berekenen waarop huisartsen 

Huisartsen interpreteren symptomen al vroeg in het consult als somatisch onvoldoende ver-
klaarde lichamelijke klachten (SOLK). Signalen die op SOLK kunnen wijzen zijn de manier 
waarop de patiënt de symptomen presenteert, symptomen die niet in een specifiek patroon pas-
sen en symptoomattributie door de patiënt zelf. De snelheid waarmee huisartsen symptomen 
als SOLK duiden suggereert dat de niet-analytische redeneerwijze een centrale rol speelt in het 
denkproces.

Hoe en wanneer herkennen  
huisartsen SOLK?
Juul Houwen, Peter Lucassen, Anna Verwiel, Hugo Stappers, Willem Assendelft, Sandra van Dulmen, et al.

Dit is een bewerkte vertaling van Houwen J, Lucassen PL, Dongelmans S, Stap-
pers HW, Assendelft WJ, Van Dulmen S, et al. Medically unexplained symptoms: 
time to and triggers for diagnosis in primary care consultations. Br J Gen Pract 
2020;70:e86-e94.
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de symptomen als SOLK interpreteerden. Vervolgens analyseer-
den 3 onderzoekers (JH, ToH en PL) met de ‘constante verge-
lijkende methode’ de fragmenten waarin huisartsen aangaven 
welke signalen een rol speelden bij het herkennen van SOLK.6 

RESULTATEN
We benaderden 36 huisartsen in de regio Nijmegen, van wie 
er 20 toestemden om deel te nemen. Achttien huisartsen 
gaven bij 43 van de 393 consulten aan dat het om SOLK ging. 
Bij 4 consulten waren de huisartsen niet in de gelegenheid hun 
consult te becommentariëren en van 2 consulten konden ze 
niet aangeven wanneer ze de symptomen als SOLK interpre-
teerden. Dit onderzoek betreft dus uiteindelijk 37 consulten. 
Bij 7 consulten waren de symptomen nieuw, bij de overige 30 
consulten gaven de huisartsen aan dat de patiënt al eerder met 
de symptomen op het spreekuur was geweest.

Tijd tot het interpreteren van symptomen als SOLK
Bij 16 consulten gaven huisartsen aan dat ze voor de start van 
het consult al aan SOLK dachten. Bij 20 consulten interpre-
teerden huisartsen de symptomen tijdens het consult als SOLK 
en in 1 consult gebeurde dit na het consult. De gemiddelde 
tijd waarop huisartsen de symptomen als SOLK interpreteer-
den was 4:25 minuten (spreiding 0:00-16:31; mediaan 1:45 
minuten) voor nieuwe symptomen en 1:47 minuten (spreiding 
0:00-10:10 minuten; mediaan 0:12 minuten) voor symptomen 
waarmee de patiënt al eerder was langs geweest. Na 3 maan-
den gaf 1 huisarts aan dat bij 1 patiënt, van wie de symptomen 
aanvankelijk als SOLK werden geïnterpreteerd, later een on-
derliggende somatische ziekte werd gevonden die de sympto-
men kon verklaren.

Signalen die wijzen op SOLK
Huisartsen die de symptomen tijdens of na het consult als 
SOLK interpreteerden, deden dit aan de hand van de volgen-
de signalen: 1) de manier waarop patiënten de symptomen 
presenteren, 2) symptomen die niet in een specifiek patroon 
passen, 3) symptomen die patiënten zelf aan de psychosociale 
context toeschrijven en 4) een discrepantie tussen symptoom-
presentatie en objectiveerbare bevindingen. De huisartsen die 
voor de start van het consult aangaven dat het volgens hen 
om SOLK ging deden dit omdat ze de patiënten kenden en 
daardoor aan SOLK dachten.

De manier waarop patiënten symptomen presenteren
Sommige huisartsen interpreteerden de symptomen als 
SOLK vanwege de manier waarop patiënten hun symptomen 
presenteerden. Ze beschreven de klachten bijvoorbeeld vaag 
en ongestructureerd of vertoonden meerdere verschillende 
symptomen. 

Huisarts 16: “En ze presenteert zich met een 
spraakwaterval aan klachten, die ook weinig 
gestructureerd zijn, die ook een beetje van de 
hak op de tak gaan en van de ene lichamelijke 

klacht in de andere lichamelijke klacht overgaan, 
en daarbij eigenlijk geen alarmsymptomen, dat 
maakte het dat ik aan SOLK dacht.”

Symptomen passen niet in een specifiek patroon
Enkele huisartsen zeiden dat ze aan SOLK dachten omdat 
patiënten geen alarmsymptomen vertoonden en omdat licha-
melijk of aanvullend onderzoek geen afwijkingen opleverde. 
Huisartsen gaven ook aan dat het vaak om langdurige en vage 
klachten ging.

Huisarts 14: “Ja, het patroon was niet zo logisch 
en goed. Ik snap wel dat je bovenaan de trap 
buiten adem kan zijn, maar het ook vaker hebben 
van benauwdheidsklachten in rust is natuurlijk 
een gek patroon. En dan denk ik toch wel vaak 
aan bijvoorbeeld hyperventilatie.”

Symptomen die patiënten zelf toeschrijven aan de psycho
sociale context
Enkele huisartsen gaven aan dat patiënten de symptomen 
zelf toeschreven aan hun psychosociale context. Een patiënt 
vertelde bijvoorbeeld dat haar toegenomen neurologische 
klachten, die tot een ziekenhuisopname hadden geleid, het 
gevolg waren van stress en spanning.

Huisarts 3: “En nu zegt ze dat de ziekenhuisop-
name waarschijnlijk is gekomen door stress en 
door spanning.”

Discrepantie tussen symptoompresentatie en objectiveer
bare bevindingen
Sommige huisartsen ervaarden een discrepantie tussen 
enerzijds de presentatie van de symptomen en anderzijds de 
bevindingen bij lichamelijk onderzoek of observaties tijdens 
het consult.

WAT IS BEKEND?
	■ Huisartsen hebben moeite om symptomen als soma-

tisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
(SOLK) te interpreteren, omdat ze bang zijn een onder-
liggende ziekte te missen.

	■ Het percentage gemiste diagnoses bij SOLK is laag.

WAT IS NIEUW?
	■ Huisartsen interpreteren symptomen al vroeg in het 

consult als SOLK.
	■ Huisartsen worden getriggerd door symptoompresenta-

tie, patroonherkenning en symptoomattributie.
	■ Huisartsen gebruiken hierbij het snelle niet-analytische 

beslissysteem. dat is relatief veilig omdat de kans op 
gemiste diagnoses bij SOLK klein is.

AUGUSTUS 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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Huisarts 10: “Ze kwam met hoofdpijn, maar 
ik zie daar geen zieke mevrouw, ik hoor een 
mevrouw die af en toe een beetje snuft, waarvan 
ik niet zeker wist of ik ook niet aan het snuffen 
was en die totaal geen zieke indruk maakt, geen 
nasale klank heeft, niet hoest, niks, geen pijnlijke 
indruk maakt, dus het klinisch beeld is anders 
dan de presentatie.”

Symptomen waarmee de patiënt al eerder op het spreekuur 
is gekomen
De hierboven beschreven signalen interpreteren huisartsen tij-
dens of na het consult als SOLK. In sommige gevallen denken 
ze al vóór het consult aan SOLK.

Interviewer: “En hoe kwam het dat jij aan SOLK 
dacht?”

Huisarts 4: “Omdat ik deze patiënte ook al langer 
ken. Ik heb haar in het verleden vaker gezien met 
heel veel verschillende klachten en spannings-
klachten. Als je ook terugkijkt in haar dossier, dan 
heeft zij een episodelijst van 20 episodes van de 
afgelopen 2 jaar. Ontzettend veel contacten. En 
in veel van die contacten wordt beschreven dat ze 
bang en angstig is. Dat beschrijf je niet bij ieder 
contact of bij iedere willekeurige patiënt.”

Symptomen waarmee de patiënt niet eerder op het spreek-
uur is gekomen
In 2 gevallen interpreteerden huisartsen nieuwe symptomen 
al voor het consult als SOLK. Ze gaven aan dat de betreffende 
patiënten nooit een concreet verhaal hadden en dat ze bekend 
waren met klachten die eerder als SOLK waren geïnterpre-
teerd.

Interviewer: “Welk moment in het consult dacht 
jij dat er sprake is van SOLK en wat droeg daar-
aan bij?”

Huisarts 3: “Dat was wanneer de patiënt binnen-
kwam. Ik vind hem een ontzettende SOLK-pa-
tiënt, omdat hij nooit met een concreet verhaal 
komt. Dat is natuurlijk niet aardig en dat weet 
ik ook wel. Dat moet je heel diep wegduwen en 
toch met een open mind gaan kijken, maar als 
deze patiënt binnenkomt dan denk ik altijd: dat 
is SOLK.”

BESCHOUWING
Huisartsen interpreteerden symptomen al vroeg tijdens het 
consult als SOLK: na ruim 4 minuten bij nieuwe klachten en 
na minder dan 2 minuten bij klachten waarmee de patiënt al 
eerder op het spreekuur was geweest. Elementen die hieraan 
bijdroegen betroffen volgens huisartsen de manier waarop 
patiënten hun symptomen presenteren, het gegeven dat de 

Huisartsen interpreteren symptomen al vroeg tijdens het consult als SOLK en kunnen ook duidelijk aangeven waarom ze hieraan dach-
ten. Foto: Hollandse Hoogte
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symptomen niet in een specifiek patroon passen, gevallen 
waarin patiënten de symptomen zelf aan de psychosociale 
context toeschrijven en discrepanties tussen symptoompresen-
tatie en objectiveerbare bevindingen.
Kahneman beschrijft 2 modellen van beslissen: het 1e 
niet-analytische systeem werkt snel en intuïtief, het 2e ana-
lytische systeem werkt gecontroleerd en relatief langzaam.7 
Huisartsen gaven aan dat contextuele kennis, de presentatie 
en patroonherkenning een rol speelden in het diagnostisch 
 redeneren. Dit suggereert dat de niet-analytische  redenering 
(in dit geval klinisch redeneren waarin de huisarts niet expli-
ciet hypotheses toetst) een centrale rol speelt in hun denkpro-
ces, en niet de analytische redenering, die dominant is bij het 
hypothetisch-deductief model, waarin de huisarts hypotheses 
creëert en toetst. Diagnostisch redeneren waarin de niet-ana-
lytische redenering een centrale rol speelt kan gevoelig zijn 
voor fouten en vooroordelen. Dit geldt vooral voor de huis-
artsen die nieuwe symptomen al voor de start van het consult 
als SOLK interpreteerden. Eerder onderzoek liet echter zien 
dat het percentage gemiste diagnoses bij SOLK erg laag is en 
dus dat deze manier van redeneren efficiënt lijkt.8 Dit komt 
overeen met onze bevindingen, want slechts bij één patiënt 
werd later een somatische verklaring gevonden.
Door huisartsen te laten reflecteren op hun eigen SOLK-con-
sult (stimulated recall) minimaliseerden we de recall bias. Een 
mogelijke beperking van dit onderzoek is de selectiemethode 
van SOLK-consulten. We selecteerden consulten die door de 
huisarts als SOLK werden geïnterpreteerd, en niet op basis van 
bijvoorbeeld vragenlijsten. Omdat ons onderzoek ging over 
wat huisartsen over SOLK-patiënten denken, richtten we ons 
op die consulten waarvan de huisarts ook zelf dacht dat het 
om SOLK ging. Hoewel sommige huisartsen pas na geruime 
tijd reflecteerden op de video-opname van hun consult den-
ken we dat dit weinig invloed heeft op de resultaten en daar-
mee op de validiteit van dit onderzoek. De meeste huisartsen 
herinnerden zich de consulten goed en konden duidelijk 
aangeven wanneer en waarom zij aan SOLK dachten.
Bij de meeste consulten gaven de huisartsen aan dat de 
pa tiënten al eerder met de symptomen op consult waren 
geweest. Bij slechts 7 consulten gaven de huisartsen aan dat de 
symptomen nieuw waren. Voorzichtigheid is daarom geboden 
bij het interpreteren en generaliseren van deze resultaten. Het 
aantal consulten dat de huisartsen als SOLK interpreteerden 
varieerde tussen 0 en 5. Deze variatie kan het gevolg zijn van 
het aantal jaar werkervaring, de natuurlijke variatie, het gebrek 
aan een eenduidige definitie of verschillende interpretaties 

van de criteria. Bovendien interpreteren sommige huisartsen 
klachten niet als SOLK omdat ze wellicht effectief commu-
niceren, waardoor ze de klachten goed begrijpen en op een 
adequate manier kunnen behandelen.

CONCLUSIE
Huisartsen interpreteren symptomen al vroeg tijdens het 
consult als SOLK. Bovendien kunnen ze duidelijk aangeven 
waarom ze aan SOLK dachten. We denken dan ook dat de 
onzekerheid die huisartsen bij SOLK-patiënten ervaren, niet 
in het medisch-diagnostische deel zit, maar in het manage-
mentdeel, waarbij ze een ‘incomplete’ diagnose stellen en niet 
volledig zien wat er aan de hand is. Huisartsen gebruiken het 
snelle niet-analytische systeem, wat relatief veilig lijkt te zijn, 
aangezien de kans op gemiste diagnoses bij SOLK klein is.8 Zij 
moeten zich er wel van bewust zijn dat dit systeem gevoelig is 
voor fouten en vooroordelen. ■

LITERATUUR
1. Woivalin T, Krantz G, Mantyranta T, Ringsberg KC. Medically un-

explained symptoms: perceptions of physicians in primary health 
care. Fam Pract 2004;21:199-203.

2. Ringsberg KC, Krantz G. Coping with patients with medically 
unexplained symptoms: work-related strategies of physicians in 
primary health care. J Health Psychol 2006;11:107-16.

3. Den Boeft M, Huisman D, Van der Wouden JC, Numans ME, Van 
der Horst HE, Lucassen PL, et al. Recognition of patients with 
medically unexplained physical symptoms by family physicians: 
results of a focus group study. BMC Fam Pract 2016;17:55.

4. Olde Hartman TC, Van Rijswijk E, Van Dulmen S, Van 
Weel-Baumgarten E, Lucassen PL, Van Weel C. How patients 
and family physicians communicate about persistent medically 
unexplained symptoms. A qualitative study of video-recorded 
consultations. Patient Educ Couns 2013;90:354-60.

5. Van Dulmen SBE. What makes them (not) talk about proper 
medication use with their patients? An analysis of the deter-
minants of GP communication using reflective practice. Int J 
Person-Centered Med 2011;1:27-34.

6. Glaser BSA. The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine, 
1967.

7. Kahneman D. A perspective on judgment and choice: mapping 
bounded rationality. Am Psychol 2003;58:697-720.

8. Eikelboom EM, Tak LM, Roest AM, Rosmalen JG. A systematic 
review and meta-analysis of the percentage of revised diagnoses in 
functional somatic symptoms. J Psychosom Res 2016;88:60-7.

Voor meer informatie verwijzen we naar het oorspronkelijke artikel.

Houwen J, Lucassen PLBJ, Verwiel A, Stappers HW, Assendelft WJJ, 
Van Dulmen S, Olde Hartman TC. Hoe en wanneer herkennen huisart-
sen SOLK? Huisarts Wet 2020;63(8):16-9. DOI:10.1007/s12445-020-
0794-3.
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: J. Houwen, 
huisarts en promovendus, juul.houwen@radboudumc.nl; P.L.B.J. Lu-
cassen, huisarts en senior onderzoeker; A. Verwiel, arts; H.W. Stappers, 
gedragswetenschappelijk docent, psycholoog; prof. dr. W.J.J. Assen-
delft, hoogleraar Preventie in de zorg; dr. T.C. Olde Hartman, huisarts 
en senior onderzoeker; prof. dr. S. van Dulmen, hoogleraar Commu-
nicatie in de gezondheidszorg, tevens verbonden aan de Faculty of 
Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway, 
Drammen, Noorwegen en aan het Nivel, Utrecht.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

AUGUSTUS 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Lees ook: ‘door huisartsen ervaren communicatiepro-
blemen bij SOLK’ van Juul Houwen, et al. Huisarts Wet 
2020;63(8):20-3. dOI:10.1007/s12445-020-0794-3.



20

Onderzoek

HUISARTS EN WETENSCHAP maand 0000

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de zorg voor patiënten met somatisch onvoldoende 
verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Veel huisartsen vinden SOLK-consulten uitdagend en 
ervaren problemen in de communicatie met patiënten met SOLK. Om te kijken waar huisart-
sen tegenaan lopen maakten we gebruik van stimulated recall. We filmden consulten, lieten dit 
aan zowel huisartsen als patiënten zien en interviewden ze. 

Door huisartsen ervaren 
 communicatieproblemen bij SOLK
Juul Houwen, Peter Lucassen, Anna Verwiel, Hugo Stappers, Willem Assendelft, Tim Olde Hartman, et al.

Net als patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten (SOLK) vinden huisartsen dat ze 
een belangrijke en centrale rol spelen bij het behandelen 
van deze patiënten.1,2 Veel huisartsen vinden de zorg 
voor patiënten met SOLK lastig en ervaren problemen 
tijdens de communicatie met de patiënt.3,4 Ze hebben 
vaak moeite met het geven van een goede uitleg, pikken 
de meeste psychosociale cues niet op en communiceren 
weinig persoonsgericht.5-8 De problemen die huisartsen 
ervaren in de communicatie zijn tot nu toe voornamelijk 
onderzocht met vragenlijsten en semigestructureerde in-
terviews. Om een beter inzicht te krijgen in deze proble-
men maakten we gebruik van een directere onderzoeks-
methode, de zogenaamde stimulated recall. Hierbij wordt 
– onder verwijzing naar concrete consultfragmenten – zo 
spoedig mogelijk na het consult aan de huisarts gevraagd 
wat er goed en wat er niet goed ging.9 Zo konden we op 
directe wijze onderzoeken welke problemen huisartsen 
ervaren in de communicatie bij patiënten met SOLK. 
Om de relevantie voor patiënten van deze problemati-
sche consultfragmenten te onderzoeken, analyseerden 
we ook het commentaar van de patiënten over de door 
de huisarts als problematisch ervaren consultfragmenten. 

METHODE
In dit kwalitatieve onderzoek lieten we huisartsen en pa-
tiënten reflecteren op hun eigen consult, dat we op video 
hadden opgenomen. In eerder onderzoek beschrijven we 

welke communicatie-elementen volgens patiënten met 
SOLK relevant en belangrijk zijn, naast de problemen die 
patiënten in de communicatie ervoeren.2,10 We verza-
melden onze gegevens in verschillende huisartsenprak-
tijken in en rondom Nijmegen. Om voldoende variatie 
in de gegevens te krijgen, benaderden we huisartsen met 
verschillende achtergronden (purposive sampling). We 
verzamelden de gegevens in de periode april tot en met 
september 2015. Direct na elk consult beantwoordde de 
huisarts de vraag: ‘Denkt u dat er sprake is van SOLK?’ 
We selecteerden alleen consulten waarbij de huisarts deze 
vraag bevestigend had beantwoord. Vervolgens nodigden 
we de betreffende huisartsen en patiënten uit om tijdens 
een individueel interview onafhankelijk van elkaar samen 
met een onderzoeker te reflecteren op het opgenomen 
consult. 

Analyse 
We schreven de opgenomen interviews woordelijk uit en 
twee onderzoekers (JH en AV) selecteerden de interview-
fragmenten waarin huisartsen aangaven problemen te 
ervaren. We analyseerden deze volgens de ‘constante ver-
gelijkende methode’.11 Onafhankelijk van elkaar codeer-
den we de tekst en brachten we de fragmenten onder in 
categorieën. Deze werden met elkaar besproken. Tijdens 
de analyse vergeleken we de ontwikkelde categorieën 
continu met de transcripten (constante vergelijking). 
Uiteindelijk vonden we geen nieuwe codes of categorieën 
meer (saturatie). Vervolgens selecteerden we videofrag-
menten van momenten waarin de huisartsen problemen 
ervoeren. We vergeleken het commentaar van de huisart-
sen over deze videofragmenten met dat van de patiënten. 
Twee onderzoekers (JH en PL) codeerden deze fragmen-
ten onafhankelijk van elkaar en bespraken de resultaten 
tijdens een consensusbijeenkomst.

Dit is een bewerkte vertaling van Houwen J, Lucassen P, Verwiel A, Stappers HW, 
Assendelft WJJ, Olde Hartman TC, et al. Which difficulties do GPs experience 
in consultations with patients with unexplained symptoms: a qualitative study. 
BMC Fam Pract 2019;20:180.
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RESULTATEN
We benaderden 36 huisartsen in de regio Nijmegen, van wie 
er 20 toestemden om deel te nemen. Achttien huisartsen ga-
ven bij 43 van de 393 consulten aan dat het om SOLK ging (zie 
[tabel] voor de kenmerken van deze huisartsen). Vier patiën-
ten waren niet in de gelegenheid hun consulten te becommen-
tariëren, zodat er 39 consulten overbleven. 

Problemen die huisartsen in de communicatie ervaren
Bij 11 consulten gaven de deelnemende huisartsen aan geen 
problemen te ervaren in de communicatie met hun patiënt 
met SOLK. Bij de overige consulten gaven ze aan dat er ruimte 
was voor verbetering. We constateerden dat er 3 gebieden 
waren waarop de communicatie volgens de huisartsen kon 
worden verbeterd: 1) het exploreren van psychosociale aspec-
ten, 2) het structureren van het consult en 3) persoonsgerichte 
communicatie. 

Exploreren van psychosociale aspecten
Veel huisartsen gaven aan dat ze meer aandacht hadden 
moeten besteden aan het exploreren van cognities, ideeën en 
verwachtingen van patiënten. Ze deden dit vaak niet omdat ze 
dachten dat ze daardoor tijd zouden besparen of dat patiënten 
niet over psychosociale aspecten wilden praten.

Huisarts 16: “En eigenlijk denk ik dan van ja, 
als ik nu heel uitgebreid ga samenvatten of nog 
meer ga uitvragen, waar eindigen we dan in de 
tijd en in het verhaal? Hoe ver heb ik nou haar 
psychosociale aspecten helemaal uitgevraagd, 
nou eigenlijk bijna niet hè, daar zijn we helemaal 
niet aan toegekomen, terwijl het voor haar denk 
ik wel een belangrijke oorzaak van het probleem 
is. Niet dat daar heel veel aan te veranderen valt, 
maar daar zijn we eigenlijk helemaal niet aan 
toegekomen.”

Structureren van het consult
De huisartsen gaven aan dat sommige delen van het consult 
elkaar overlapten, waardoor ze geen volledig beeld kregen 
van de klachten van patiënten. Enkele huisartsen gaven aan 
dat patiënten meer het gevoel hadden dat ze serieus werden 
genomen wanneer het consult goed gestructureerd was. De 
huisartsen dachten dat ze het consult beter hadden kunnen 
structureren door meer gebruik te maken van samenvattingen.

Huisarts 11: “Ik vind het op zich wel een goed 
consult, maar de fases van de consultvoering zijn 
niet helemaal mooi afgebakend, het loopt een 
beetje door elkaar heen. Dus ik had beter een 
samenvatting kunnen geven wanneer ik naar 
een volgende fase in het consult wil gaan. En in 
die samenvatting zou de hulpvraag terug moeten 
komen en kan ik aangeven wat we tot nu toe 
hebben besproken.”

Sommige huisartsen gaven aan dat ze meer aandacht hadden 
kunnen besteden aan het creëren van een gedeelde agenda. 
Met zo’n agenda hadden ze beter kunnen achterhalen wat voor 
patiënten belangrijk was om te bespreken.

Huisarts 7: “Wat ik me nu terugkijkend realiseer 
is dat we dit consult allebei met een eigen agenda 
in zijn gegaan, en dat we die dus echt even van 
tevoren samen op mekaar moeten afstemmen. 
Ik denk dat dat het manco is. En dat zou bij 
meer SOLK-patiënten kunnen spelen. Ik weet 
gewoon niet waar we heen gaan en er blijven dus 

WAT IS BEKEND?
	■ Veel huisartsen vinden SOLK-consulten uitdagend en 

ervaren problemen met de arts-patiëntcommunicatie.
	■ Huisartsen zijn zich bewust van het belang van goede 

communicatie.

WAT IS NIEUW?
	■ door huisartsen op hun eigen consult te laten reflec-

teren kregen we meer inzicht in de arts-patiëntcom-
municatie en de problemen die huisartsen hiermee 
ervaren. Huisartsen geven zelf aan dat er ruimte is voor 
verbetering wat betreft het exploreren van psycho-
sociale aspecten, het structureren van het consult en 
persoonsgerichte communicatie.

	■ Bij de meeste consultfragmenten waarmee huisartsen 
problemen ervoeren, hadden patiënten geen problemen.

	■ Wanneer huisarts en patiënt beiden problemen onder-
vonden, betrof dat meestal een probleem met/in de 
dialoog (geen open vragen stellen, de patiënt te vaak 
interrumperen, alleen gericht zijn op eigen ideeën).

Tabel

Kenmerken van de huisartsen (n = 18)

Kenmerk n

Leeftijd in jaren (gemiddelde, spreiding) 46 (31, 69)
Geslacht
 Man
 Vrouw

 9
 9

Aantal jaren werkervaring (gemiddelde, spreiding) 15 (2, 43)
Geografische locatie van praktijk
 Stad
 Platteland

 8
10

Praktijkhouder/waarnemer
 Praktijkhouder
 Waarnemer

16
 2
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items komen, en ik merk dat ik daar geen keuze 
in maak en gewoon de een na de ander maar 
afwerk en dat dit dus een beetje half gaat.”

Persoonsgerichte communicatie
Sommige huisartsen gaven aan dat ze zich meer hadden 
moeten focussen op de reden van komst. Andere huisartsen 
vertelden dat ze patiënten meer ruimte hadden moeten geven. 
Ook zeiden huisartsen dat ze soms hun eigen verklaringen 
en behandelopties bespraken, terwijl ze patiënten te weinig 
betrokken bij de besluitvorming. 

Huisarts 9: “Ik ga gelijk in de doktermodus en 
ben dokter-centered, ik had veel meer ruimte 
moeten geven aan haar eigen opvattingen over 
die dikke darm en die verstoppingen. Ik denk 
dat het beter was geweest. Ik word actiever en 
ga meer dingen voorstellen. Ik geef haar niet veel 
ruimte om zelf problemen op te lossen.”

Andere huisartsen gaven aan dat ze de kwaliteit van het 
contact met de patiënt zouden moeten verbeteren omdat de 
patiënt zich daardoor beter gehoord zou voelen. 

Huisarts 2: “Ja, wat ik net zei, gewoon het contact 
met de patiënt, niet in de computer kijken. Nu 
kan ik me voorstellen dat hij zegt dat de dokter in 

dat laatste stuk ongeïnteresseerd was. […] en in 
het hele laatste stuk, daar mis ik echt interactie.”

Problemen die zowel huisartsen als patiënten in de commu-
nicatie ervaren
Over de meeste videofragmenten die volgens de huisartsen 
problematisch waren, uitten de patiënten zich juist positief. De 
videofragmenten waarbij zowel huisartsen als patiënten pro-
blemen ervoeren kenmerkten zich doordat huisartsen alleen 
gericht waren op hun eigen ideeën, gesloten vragen stelden en 
patiënten vaak interrumpeerden.

BESCHOUWING
Bij ongeveer twee derde van de consulten ervoeren huisartsen 
problemen in de communicatie met hun SOLK-patiënt en 
zagen ze ruimte voor verbetering. Bij de meeste fragmenten 
in het consult waarbij huisartsen problemen ervoeren, gaven 
patiënten echter aan geen problemen te hebben. Wanneer 
huisartsen mogelijkheden tot verbetering zagen ging dat over 
het exploreren van psychosociale aspecten, het structureren 
van het consult en persoonsgerichte communicatie. De vide-
ofragmenten waarin zowel de huisarts als de patiënt proble-
men ervoeren, kenmerkten zich door het ontbreken van een 
dialoog.
Onze bevindingen sluiten aan op eerder onderzoek waaruit 
blijkt dat huisartsen moeite hebben met het structureren 
van SOLK-consulten.12 Ook denken huisartsen soms dat 
SOLK-patiënten liever niet over psychosociale aspecten 
willen praten.13 De meeste SOLK-patiënten geven tijdens 
het spreekuur echter psychosociale cues, die door huisart-
sen vaak niet worden herkend, en willen daar graag over 
praten.7 Wanneer de huisarts deze cues herkent, laat deze 
zien dat hij zorgvuldig luistert, wil begrijpen welke beteke-
nis de klachten voor de patiënt hebben en geïnteresseerd is 
in de patiënt. Ten slotte is bekend dat huisartsen barrières 
ervaren in de interactie met SOLK-patiënten en benadrukt 
ook de NHG-Standaard Somatisch onvoldoende verklaar-
de lichamelijke klachten het belang van persoonsgerichte 
communicatie.14 
Door huisartsen te laten reflecteren op hun eigen SOLK-con-
sult (stimulated recall), konden we de recall bias en sociaal 
wenselijke antwoorden minimaliseren. Bovendien onder-
zochten we op deze manier het daadwerkelijke gedrag en 
de ervaringen van huisartsen. Een beperking van dit onder-
zoek was de we met de purposive sampling-strategie vooral 
huisartsen hebben kunnen selecteren die (enigszins) geïn-
teresseerd waren in SOLK en dat de meningen van niet in 
SOLK geïnteresseerde huisartsen niet naar voren komen. Een 
andere mogelijke beperking is de wijze waarop we SOLK-pa-
tiënten selecteerden. We zochten patiënten uit van wie de 
huisarts dacht dat ze SOLK hadden en selecteerden niet op 
basis van bijvoorbeeld vragenlijsten. Omdat ons onderzoek 
ging over wat huisartsen denken over SOLK-patiënten, heb-
ben we ons gericht op die consulten waarvan de huisarts ook 
zelf dacht dat het om SOLK ging.

Huisartsen kunnen de arts-patiëntcommunicatie verbeteren door zich 
meer op de dialoog te concentreren. Illustratie: Hollandse Hoogte
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CONCLUSIE
Huisartsen geven aan dat er ruimte is voor verbetering op het 
gebied van het exploreren van psychosociale aspecten, het 
structureren van het consult en persoonsgerichte communi-
catie. Of huisartsen daadwerkelijk beter gaan communiceren 
wanneer ze zich hierop meer gaan focussen is nog maar de 
vraag, want opvallend genoeg gaven de meeste patiënten geen 
negatieve feedback over deze fragmenten. Toch is het ook 
belangrijk om communicatieproblemen te exploreren die 
alleen huisartsen ervaren, omdat die meer inzicht geven in 
de arts-patiëntcommunicatie in SOLK-consulten. Door op de 
eigen communicatie te reflecteren kunnen huisartsen hand-
vatten ontwikkelen om deze te verbeteren. Huisartsen kunnen 
de communicatie wellicht verder verbeteren door zich meer te 
focussen op de dialoog. ■
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In een onderzoek tijdens 3 griepseizoenen tussen 2016 en 2018 bleek dat patiënten met griep
achtige klachten een dag sneller herstelden wanneer oseltamivir werd toegevoegd aan de ge
bruikelijke zorg. Een nadere analyse laat zien dat dat niet alleen zo was bij influenzainfectie, 
maar ook bij infectie met humane coronavirussen.

INLEIDING
Patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus 
SARS-CoV-2 en die lijden aan COVID-19 worden em-
pirisch behandeld met combinaties van geneesmiddelen, 
waaronder oseltamivir. In een trial bij 3266 patiënten met 
influenza-like illness (ILI), uitgevoerd in de 1e lijn tijdens 
3 griepseizoenen tussen januari 2016 en april 2018, her-
stelde de groep waarin oseltamivir werd toegevoegd aan 
gebruikelijke zorg gemiddeld 1 dag sneller dan bij gebrui-
kelijke zorg alleen.1 Bij patiënten met risicofactoren, zoals 
leeftijd > 65 jaar, comorbiditeit en ernstiger ILI, was dit 
effect groter. We vonden deze effecten ook bij patiënten 
bij wie geen influenzavirus werd geïdentificeerd met PCR 
van hun nasofaryngeale wat. We hebben destijds de uit-
komsten niet afzonderlijk geanalyseerd bij patiënten die 
positief testten voor een humaan coronavirus. Gegeven 
de huidige COVID-19-pandemie hebben we een post-hoc 
exploratieve analyse uitgevoerd van deze open-label, prag-
matische, gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) 
om na te gaan of oseltamivir met gebruikelijke zorg ook 
het herstel versneld had bij patiënten met ILI die positief 
testten op coronavirus.

METHODE
Wij voerden een post-hoc exploratieve analyse uit van een 
eerdere RCT, waarvan de methode elders uitgebreid wordt 
beschreven.1,2 De deelnemers waren patiënten > 1 jaar 

die zich met ILI-klachten presenteerden in huisartsen-
praktijken in 15 Europese landen en werden gerandomi-
seerd naar routine eerstelijnszorg, of routine eerstelijns-
zorg plus oseltamivir. Beide groepen werden vergeleken 
op patiëntkenmerken bij aanvang. De primaire uitkomst 
was tijd tot herstel, gedefinieerd als terugkeer naar de 
normale dagelijkse activiteiten in combinatie met geringe 
of geen aanwezigheid van koorts, hoofdpijn en spierpijn, 
zoals vastgesteld op basis van een 14-daags dagboekje en/
of telefoontjes met de patiënt. Met een coxoverlevings-
duuranalyse bepaalden we de hazardratio (HR) met 
95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI). Deze post-hoc 
exploratieve analyse betreft de deelnemers die positief 
getest waren voor een humaan coronavirus.

RESULTATEN
Van de 3266 patiënten met ILI die werden geïncludeerd 
tussen januari 2016 en april 2018 testten er 308 (9%) 
positief op een coronavirus (het betrof de bekende hu-
mane pathogenen CoV-229E, CoV-OC43, CoV-KU1 en 
CoV-NL63). Uit deze groep waren er 153 gerandomiseerd 
naar gebruikelijke zorg en 155 naar gebruikelijke zorg plus 
oseltamivir en de primaire uitkomst was beschikbaar voor 
respectievelijk 136 en 147 patiënten. De demografische en 
klinische kenmerken van beide groepen, en co-infecties 
met influenza, waren vergelijkbaar [tabel].
De kaplan-meiercurven tonen een sneller herstel voor 
patiënten die ook oseltamivir kregen. De tijd tot herstel 
was mediaan 5 dagen (interkwartielafstand 3-8) voor 
gebruikelijke zorg en 4 dagen (interkwartielafstand 3-6) 
voor gebruikelijke zorg plus oseltamivir [figuur]. Het ge-
middelde aantal dagen tot herstel was respectievelijk 6,35 
(SD 4,93) en 5,20 dagen (SD 3,93), een significant verschil 
(HR 1,31; 95%-BI 1,03 tot 1,66; p = 0,026).

Oseltamivir bij infectie door een 
humaan coronavirus
Post-hocanalyse van gegevens uit 2016-2018
Alike van der Velden, Daniela Cianci, Emily Bongard, Benjamin Saville, Margareta Ieven, Herman Goossens, et al.
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BESCHOUWING

Sneller herstel met oseltamivir
Onze analyse van deze subgroep suggereert dat patiënten met 
ILI die positief testen op coronavirus na gemiddeld 6,35 dagen 
(mediaan 5) hun dagelijkse activiteiten hervatten zonder nog 
veel last van specifieke griepachtige klachten als ze routine 
eerstelijnszorg krijgen. Dat wordt een ruime dag eerder als ze 
ook oseltamivir krijgen.

Vergelijking met de literatuur
Onze resultaten komen overeen met bevindingen van andere 
onderzoeken en placebogecontroleerde trials die voordelen 
van oseltamivir aantoonden bij patiënten met ILI, met in som-
mige onderzoeken ook een effect ongeacht infectie met een in-
fluenza- of ander virus. Eerder voorgestelde verklaringen zijn 
dat oseltamivir een aspecifieke werking zou kunnen hebben, 
bijvoorbeeld ontstekingsremming en/of activiteit tegen een 
grotere groep virussen.

Sterke en zwakke punten
Deze open trial bood niet de mogelijkheid het werkingsme-
chanisme van oseltamivir te achterhalen of het waargenomen 

effect toe te schrijven aan een specifiek virusremmend effect, 
een aspecifiek effect of andere effecten zoals een placebo- 
effect. Het is echter onwaarschijnlijk dat het effect volledig aan 
een placebo-effect valt toe te schrijven, want wij vonden geen 
differentieel voordeel voor subgroepen waarin volgens een 
eerdere systematische review een meer uitgesproken placebo- 
effect zou kunnen optreden. Bovendien kwam voor de hele 
onderzoekspopulatie het effect dat wij vonden overeen met het 
effect dat in placebogecontroleerde trials werd geconstateerd.
De pragmatische opzet maakt wel dat de waargenomen 
resultaten waarschijnlijk de werkelijke effecten in de 1e lijn 
weerspiegelen. Omdat ons onderzoek in de 1e lijn is gedaan, 
zijn de bevindingen niet zonder meer te extrapoleren naar pa-
tiënten die ernstiger ziek zijn of in het ziekenhuis liggen. Een 
laatste overweging is dat oseltamivir bij SARS-CoV-2 wellicht 
een ander effect heeft dan bij de onderzochte coronavirussen. 
Dat lijkt ons niet erg waarschijnlijk.

CONCLUSIE
In combinatie met nieuw placebogecontroleerd onderzoek bij 
patiënten met COVID-19 kunnen secundaire analyses van 
placebogecontroleerde RCT’s met oseltamivir bij ILI veroor-

Tabel 

Aanvangskenmerken van de subpopulatie patiënten met ILI die 
positief testten op een coronavirus (alle cijfers zijn n (%))

Gebruikelijke zorg Gebruikelijke zorg +  
oseltamivir

n 153 155
Geslacht (man) 65 (42%) 65 (42%)
Leeftijd
 < 12 jaar 14 (9%) 15 (10%)
 12-65 jaar 130 (85%) 132 (85%)
 > 65 jaar 9 (6%) 8 (5%)

Comorbiditeit
 hart- en vaatziekten 6 (4%) 9 (6%)
 diabetes 6 (4%) 7 (5%)
 COPD/astma 12 (8%) 11 (7%)

Ernst ILI
 mild 36 (24%) 36 (23%)
 matig 94 (61%) 101 (65%)
 ernstig 23 (15%) 18 (12%)

Klachtenduur voor inclusie
 ≤ 24 uur 51 (33%) 38 (25%)
 > 24-48 uur 62 (41%) 58 (37%)
 > 48 uur 40 (26%) 59 (38%)

Griepseizoen
 2015-2016 32 (21%) 29 (19%)
 2016-2017 68 (44%) 63 (41%)
 2017-2018 53 (35%) 63 (41%)

Co-infectie
 geen 85 (56%) 97 (63%)
 influenza 20 (13%) 20 (13%)

Figuur

Kaplan-meiercurven voor de tijd tot herstel bij alleen gebruikelijke zorg 
(rood) en gebruikelijke zorg plus oseltamivir (blauw)
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WAT IS BEKEND?
	■ Patiënten met COVId-19 worden empirisch met oselta-

mivir behandeld.
	■ Voor deze behandeling is nauwelijks bewijs op basis van 

gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

WAT IS NIEUW?
	■ Patiënten met griepachtige klachten die positief testten 

op een coronavirus (niet SaRS-CoV-2) herstelden sneller 
als ze naast gebruikelijke zorg ook oseltamivir kregen.

	■ Oseltamivir zou overwogen kunnen worden om patiënten 
met COVId-19 in de eerste lijn te behandelen.



26 HUISARTS EN WETENSCHAP maand 0000

zaakt door andere coronavirussen helpen een eventueel effect 
van oseltamivir bij COVID-19-patiënten aan het licht te 
brengen. Het lijkt erop dat het toevoegen van oseltamivir aan 
gebruikelijke zorg het herstel van ILI-patiënten bespoedigt, 
ook als ze positief testen op een coronavirus. We hebben nog 
niet aangetoond dat SARS-CoV-2 vergelijkbaar reageert als 
andere, bekendere coronavirussen, maar oseltamivir zou in 
de 1e lijn wel overwogen kunnen worden bij patiënten met 
(vermoeden van) COVID-19. ■
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Patient’s delay en doctor’s delay zijn hardnekkige problemen bij een TIA, hoe urgent de beoor-
deling op een TIA-service ook is. Omdat de wachttijd kan oplopen tot enkele dagen, zouden 
huisartsen patiënten bij het vermoeden van een TIA standaard direct een plaatjesremmer moe-
ten voorschrijven.

Een transient ischemic attack (TIA) is een medisch spoed-
geval. Ongeveer 10% van de patiёnten met een TIA krijgt 
binnen 3 maanden een herseninfarct, waarvan de helft al 
in de 1e week.1 Snelle diagnose en tijdige behandeling van 
risicofactoren (vooral vroegtijdig starten van een plaatjes-
remmer) kunnen het risico aanzienlijk verlagen.2

Uit Brits onderzoek in 2002-2007 bleek dat 30 tot 40% van 
de patiënten met een TIA of klein herseninfarct langer 
dan 24 uur wachtte alvorens medische hulp te zoeken.1,3-5 
In het Verenigd Koninkrijk startte daarop een bewustwor-
dingscampagne, die een positief effect had op het patient’s 
delay bij herseninfarcten, maar niet bij TIA’s.6,7 

In het afgelopen decennium is het doctor’s delay drastisch 
afgenomen door de introductie van snelle poliklinische 
beoordeling door een neuroloog en aanpassing van de 
richtlijnen voor huisartsen.1,8 De NHG-Standaard Beroer-
te adviseert tegenwoordig na het stellen van de werkdiag-
nose ‘TIA’ om de patiënt binnen 24 uur te laten beoorde-
len via de TIA-service en als dit niet mogelijk is direct een 
plaatjesremmer (acetylsalicylzuur) te starten.9

In dit onderzoek keken we naar de aard en duur van de 
intervallen tussen de 1e verschijnselen, de melding, de 
verwijzing en de uiteindelijke beoordeling op de TIA-ser-
vice bij patiënten met vermoedelijk een TIA.

METHODE
In 2013 en 2014 vroegen we opeenvolgende patiënten op 
2 TIA-services in Utrecht om deel te nemen. We exclu-
deerden patiënten die nog klachten hadden, bij wie de 
klachten begonnen waren in een ziekenhuis of in het 
buitenland, die een ernstige cognitieve beperking hadden 
of bij wie niet kon worden bepaald wanneer de klachten 
begonnen waren. Aan het begin van hun bezoek, dus 

voordat de definitieve diagnose gesteld was, vroegen we 
de deelnemers in een gestandaardiseerd interview naar:

	■ de intervallen tussen het begin van de klachten, het 1e 
contact met medische zorg (patient’s delay), het huis-
artsconsult en het bezoek aan de TIA-service

	■ de start van een plaatjesremmer
	■ aard en duur van de klachten
	■ hun eerste reactie (wat deed de patiënt?)
	■ hun 1e interpretatie (wat dacht de patiënt?)
	■ hun algemene kennis over TIA’s (wat wist de patiënt?)

 
De uiteindelijke diagnoses van de neuroloog verdeelden 
we in 4 categorieën: zeker TIA of klein herseninfarct, 
waarschijnlijk TIA, mogelijk TIA en geen TIA. Voor 11 
patiënten (11,8%) bij wie de diagnose onduidelijk was of 
ontbrak, lieten we de diagnose bepalen door 2 huisartsen 
en een vasculair neuroloog in een consensusmeeting.
De intervallen gaven we weer als mediaan met interkwar-
tielafstand (IQR). Aanvullend vergeleken we per interviewi-
tem de uitkomsten voor de diagnoses ‘zeker of waarschijn-
lijk TIA’ met die voor de diagnoses ‘mogelijk of geen TIA’.

RESULTATEN
We vonden 103 patiënten bereid om deel te nemen, maar 
moesten 10 patiënten excluderen vanwege nog aanwezige 
klachten (n = 3), begin in een ziekenhuis of buitenland (n = 
2), ernstige cognitieve beperking (n = 2), of onbekend begin 
(n = 3). [Online tabel 1] toont de kenmerken van onze 93 
respondenten. De gemiddelde leeftijd was 65,2 jaar (SD 13,4).

Patient’s delay
Zesendertig van de 93 respondenten (38,7%) wachtten lan-
ger dan 24 uur voor ze medische hulp zochten. Het media-
ne patient’s delay was 17,5 uur (IQR 0,8 tot 66,4), zowel bij 
de uiteindelijke diagnoses ‘zeker of waarschijnlijk TIA’ als 
bij de diagnoses ‘mogelijk of geen TIA’. Bij 31 respondenten 
(33,3%) begonnen de klachten in het weekend; het patient’s 
delay was in deze groep 21,0 uur (IQR 13,0 tot 65,3). In de 
groep bij wie de klachten op een werkdag begonnen, was 

Delay bij TIA
Faas Dolmans, Frans Rutten
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ME, Hoes AW, Rutten FH. Delay in patients suspected of transient ischaemic 
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het patient’s delay mediaan 8,8 uur (IQR 0,5 tot 103,5; p = 0,29).
Zeven respondenten (7,5%) hadden hulp gezocht bij een am-
bulancedienst of spoedeisende hulp (SEH), 10 (10,8%) bij een 
specialist in het ziekenhuis en 76 (81,7%) bij een huisarts. Van 
de laatstgenoemden deden er 7 (9,2%) dat buiten kantooruren.

Delay tot beoordeling op de TIA-service
Voor het gehele cohort was het interval tussen de 1e klachten 
en de TIA-service mediaan 114,5 uur (IQR 44,0 tot 316,6). 
Bij de 76 respondenten die contact zochten met de huisarts of 
huisartsenpost was het interval tussen de 1e klachten en het 
consult mediaan 25,5 uur (IQR 4,0 tot 128,0); daarbinnen was 
het delay vanaf het 1e contact tot het consult mediaan 2,8 uur 
(IQR 0,5 tot 18,5). Het delay tussen het consult bij de huisarts 
en de TIA-service was mediaan 40,8 uur (IQR 23,1 tot 140,7).
Van de 62 respondenten die nog geen plaatjesremmer ge-
bruikten, kregen er 27 (43,5%) direct een plaatjesremmer 
voorgeschreven door de huisarts. De 35 respondenten (56,5%) 
die géén plaatjesremmer kregen, hadden een delay van me-
diaan 30 uur (IQR 22,3 tot 141,0). De uiteindelijke diagnoses 
waren in beide groepen vergelijkbaar.

Wat deed, dacht en wist de patiënt?
[Tabel 2] geeft een overzicht van de 1e reactie van de respon-
denten, hun interpretatie van de klachten en hun algemene 
kennis over TIA. Hun uiteindelijke diagnose had geen signifi-
cante invloed op deze resultaten.
De eerste reactie op de klachten was bij 54 van de 93 res-
pondenten (58,1%) afwachtend. Vijfenzestig respondenten 
(69,9%) zochten in het 1e uur na het begin van de klachten 
geen medische hulp. De meest gegeven redenen waren dat 
de klachten verdwenen en dat de klachten niet als ernstig of 
bedreigend werden beschouwd.
Voor wat betreft de interpretatie dachten 56 respondenten 
(60,2%) niet aan een TIA als mogelijke oorzaak en dachten 63 
respondenten (67,7%) dat de klachten niet spoedeisend waren. 

Een grote meerderheid van 76 respondenten (87,1%) kende 
de medische term ‘TIA’, slechts 53 (57,0%) waren ook op de 
hoogte van de symptomen.

BESCHOUWING
De meerderheid van onze respondenten, met klachten die op 
een TIA konden wijzen, wachtte met het zoeken van medische 
hulp. Een aanzienlijk deel (38,7%) wachtte zelfs meer dan 
24 uur. Ook de tijd tussen het consult bij de huisarts en de 
beoordeling door een neuroloog was meestal meer dan een 
werkdag. Van de patiënten die nog geen plaatjesremmer of 
antistolling gebruikten, kreeg minder dan de helft (43,5%) in 
afwachting van de definitieve diagnose alvast een plaatjesrem-
mer van de huisarts.
Het patient’s delay dat wij vonden, stemt overeen met eerder 
Brits onderzoek.1,3-5,10,11 Dat doet vermoeden dat bewustwor-
dingscampagnes, die de belangrijkste verschijnselen van een 
beroerte beschreven en de urgentie benadrukten, het patient’s 
delay niet hebben kunnen reduceren.

Het belang van tijdige secundaire preventie
In de praktijk wordt de richtlijn dat de patiënt nog op dezelf-
de of de eerstvolgende dag door een neuroloog moet wor-
den beoordeeld, niet gehaald. Bij een vermoeden van TIA is 
snelle diagnostiek aangewezen om etiologische factoren zoals 
atriumfibrilleren en carotisobstructie te achterhalen. Nog 
belangrijker is echter vroeg starten met een plaatjesremmer. 
Gegeven het delay zou het al een enorme stap vooruit zijn 
als huisartsen standaard direct een plaatjesremmer zouden 
voorschrijven. In ons onderzoek zijn de overwegingen van 
huisartsen niet aan de orde gekomen, maar onze resultaten 

WAT IS BEKEND?
	■ Het risico op een herseninfarct in de 1e 3 maanden na 

een TIa is ongeveer 10%.
	■ Vroege diagnose en snelle behandeling reduceren het 

risico op een herseninfarct aanzienlijk.
	■ de belangrijkste interventie is snel starten met een 

plaatjesremmer.

WAT IS NIEUW?
	■ Ongeveer een 3e van de patiënten met klachten van een 

TIa wachtte langer dan 24 uur alvorens medische hulp te 
zoeken.

	■ de meeste patiënten werden niet nog dezelfde of de 
volgende dag beoordeeld op de TIa-service.

	■ minder dan de helft van de patiënten kreeg direct een 
plaatjesremmer voorgeschreven als de huisarts een TIa 
vermoedde.

Tabel 2

Eerste reactie, interpretatie en algemene kennis over TIA bij 93 
patiënten verwezen naar de TIA-service

Gerapporteerd in het interview n (%)

Eerste reactie op klachten (n = 93)
 afwachten 54 (58,1)
 direct medische hulp zoeken 18 (19,4)
 familie of vriend om advies vragen 17 (18,3)
 anders  4 (4,4)

Redenen om niet binnen 1 uur medische hulp te zoeken (n = 65)
 klachten verdwenen 27 (41,5)
 klachten niet beschouwd als bedreigend of ernstig 15 (23,1)
 overtuiging dat klachten vanzelf zouden overgaan  9 (13,8)
 klachten begonnen buiten kantooruren  4 (6,2)
 anders 10 (15,4)

Interpretatie van de klachten (n = 93)
 spoedgeval 30 (32,3)
 TIA overwogen als oorzaak 37 (39,8)

Kennis over TIA (n = 93)
 ooit van gehoord 76 (87,1)
 kent symptomen 53 (57,0)
 denkt dat behandeling binnen 24 uur nodig is 54 (58,1)
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doen vermoeden dat zij zich onvoldoende bewust zijn van 
het belang hiervan. Inmiddels adviseren de Britse richtlijnen 
altijd een plaatjesremmer te starten.12,13 Wij zien een dergelij-
ke glasheldere instructie als de beste optie. In ons cohort zou 
het mediane delay tot behandeling in dat geval teruggebracht 
worden tot 2,8 uur. Wat ons betreft is het starten van secun-
daire preventie daarom belangrijker dan beoordeling door de 
neuroloog binnen 24 uur.

Sterke punten en beperkingen
Onze onderzoekspopulatie was relatief klein, maar groot ge-
noeg voor een globale schatting van patient’s en doctor’s delay. 
De geringe omvang maakt de door ons gevonden intervallen, 
vooral die tussen melding, consult en uiteindelijke diagno-
se, echter moeilijk generaliseerbaar. Onze gegevens over het 
voorschrijven voor plaatjesremmers zijn inmiddels enigszins 
gedateerd, maar in een later onderzoek hebben we vergelijkba-
re cijfers gevonden voor de periode van 2013 tot eind 2016.
Een sterk punt van ons onderzoek is dat we patiёnten inter-
viewden op het moment dat TIA wel een vermoeden was, 
maar nog geen definitieve diagnose. Bij onze respondenten 
kon dus geen sprake zijn van hindsight of recall bias ten gevol-
ge van deze kennis.

Implicaties voor de praktijk
Er is nog steeds grote behoefte aan voorlichting over de urgentie 
van TIA-klachten, zowel bij de bevolking als bij huisartsen. De 
bevolking moet nadrukkelijker geïnformeerd worden dat ook 
milde beroerteverschijnselen die snel verdwijnen zo snel moge-
lijk moeten worden gemeld bij een arts. Huisartsen moeten er-
van worden doordrongen hoe belangrijk het is bij deze patiënten 

vroegtijdig te starten met een plaatjesremmer, én dat dat veilig 
kan. Neurologen zouden die mogelijkheid bij telefonisch overleg 
over een vermoede TIA expliciet moeten aankaarten.

CONCLUSIE
Bij klachten die op een TIA kunnen wijzen, is zowel het pa-
tient’s delay als het delay bij verwijzing naar een TIA-service 
aanzienlijk. Het is cruciaal dat de huisarts wanneer deze een 
TIA vermoedt onmiddellijk start met een plaatjesremmer in 
afwachting van beoordeling door de neuroloog. ■
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Een TIA is een belangrijk waarschuwingssignaal voor een 
herseninfarct, dus een snelle diagnose is belangrijk. Belang-
rijker nog is direct een plaatjesremmer voor te schrijven bij 
het vermoeden van een TIA. Er zijn nog geen betrouwbare 
biomarkers beschikbaar, maar er is wel een behoorlijk accu-
rate klinische beslisregel in ontwikkeling die eventueel ook 
bruikbaar kan zijn voor huisartsen.

Een TIA (transiënte ischemische aanval) is een belangrijk 
waarschuwingssignaal. Ongeveer 10% van de patiёnten krijgt 
na een TIA binnen 3 maanden een herseninfarct en dit risico 
is het grootst in de eerste dagen.1,2 Tijdige diagnostiek en be-
handeling kan dit vroege risico met 80% verlagen, snel starten 
met een plaatjesremmer is daarbij de belangrijkste interven-
tie.3,4,5 Een TIA kan echter een lastige diagnose zijn, zowel 
voor huisartsen als voor neurologen. Een bloedbiomarker 
voor hersenischemie kan daarbij helpen. Voor mijn promotie-
onderzoek onderzocht ik het delay bij de diagnostiek en be-
handeling van TIA, en de waarde van bloedtests en klinische 
predictiemodellen voor de diagnostiek bij een vermoeden van 
TIA.

DELAY IN DIAGNOSE EN BEHANDELING
Uit een systematische review en interviews bleek dat patiën-
ten met een (mogelijke) TIA nog altijd lang wachten voordat 
ze hun klachten melden bij een huisarts of huisartsenpost, 
ondanks publiekscampagnes gericht op herkenning van 
beroerteverschijnselen.6,7 Ongeveer een 3e van de patiënten 
meldt zich pas na 24 uur, en buiten kantoortijden nog later. 
Dat een patiënt zelf een TIA vermoedde, leidde niet per se tot 
het sneller inschakelen van medische hulp. Van groter belang 
lijkt het bewustzijn dat snelle behandeling noodzakelijk is bij 
een TIA. Van de kenmerkende TIA-symptomen waren alleen 
spraakproblemen gerelateerd aan een korter patient’s delay.
Deze bevindingen tonen dat de bevolking beter zou moeten 
worden voorgelicht over het klachtenpatroon en over het grote 
risico op een herseninfarct, dat al meteen na een TIA begint 
en de 1e 2 weken het grootst is. Het belangrijkst is het besef 
dat een TIA altijd een spoedgeval is, ook bij milde en kortdu-
rende klachten die slechts enkele minuten duren, en dat men 
zo snel mogelijk contact moet zoeken met een huisarts. Pu-
bliekscampagnes om de symptomen van een beroerte onder 
de aandacht te brengen, met slogans zoals Face Arm Speech 

Time (FAST) of de Nederlandse variant Mond Spraak Arm 
Beroertealarm!, waren voornamelijk gericht op het domein 
herseninfarct. Uit evaluaties van de Britse Act FAST-campagne 
bleek dat deze wel zorgde voor een korter delay bij patiёnten 
met een herseninfarct, maar niet bij patiёnten met een TIA. 
Ook bleek dat de sensitiviteit van de FAST-test bij patiënten 
met een herseninfarct ongeveer 90% was, maar bij patiёnten 
met een TIA slechts 60%.8 Er zijn dan ook specifiek op TIA 
toegesneden campagnes nodig.
In 2 van onze onderzoeken konden we beoordelen hoeveel 
patiënten direct na het consult met de huisarts startten met 
een antitrombotium (in principe een plaatjesremmer). Van 
de patiёnten die nog geen antitromboticum gebruikten, 
startte slechts een minderheid met een plaatjesremmer. 
Hierbij was er geen relatie met de tijd tot de beoordeling op 
de TIA-service – bij driekwart duurde dit langer dan een dag. 
De redenen die huisartsen het vaakst gaven om niet te star-
ten, ook als de patiёnt niet dezelfde dag door de neuroloog 
kon worden gezien, waren dat dit wel kon wachten tot de 
TIA-service of dat de diagnose ‘TIA’ te onzeker was. Het lijkt 

Praktische aanbevelingen voor de 
diagnostiek van een TIA
Faas Dolmans, Frans Rutten

accurate diagnostiek bij een TIa blijft lastig, maar er zijn klinische 
instrumenten in ontwikkeling. Foto: Margot Scheerder
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erop dat huisartsen zich er onvoldoende van bewust zijn dat 
snelle behandeling met een plaatjesremmer voor alle patiën-
ten bij wie een TIA vermoed wordt erg belangrijk is en ook 
veilig kan worden gedaan. Neurologen zouden dit bewustzijn 
kunnen helpen vergroten door op overlegmomenten conse-
quent en expliciet te adviseren direct een plaatjesremmer te 
starten. Ook zou in de NHG-Standaard Beroerte de huidige, 
meer gematigde aanbeveling om te starten wanneer de pa-
tiënt niet dezelfde dag door de neuroloog wordt beoordeeld 
moeten worden vervangen door de glasheldere aanbeveling 
om altijd met plaatjesremming te starten als men een TIA 
vermoedt.

ACCURATESSE VAN DE DIAGNOSE TIA
In de afgelopen 2 decennia is er een zoektocht op gang 
gekomen naar waardevolle biomarkers voor hersenischemie. 
Er zijn verschillende biomarkers geïdentificeerd die detec-
teerbaar zijn vanaf het 1e uur na een TIA en die dagen daarna 
verhoogd blijven, tot zelfs een week later. Een biomarker die 
bij een vermoeden van TIA snel en betrouwbaar hersenische-
mie detecteert, zou vooral voor huisartsen enorm waardevol 
zijn.
In het kader van ons onderzoek Markers in the Diagnosis of 
TIA (MIND-TIA) selecteerden we op basis van een syste-
matische review 7 bloedbiomarkers en evalueerden deze in 
een cohort van 206 eerstelijnspatiënten bij wie de huisarts 
een TIA vermoedde (61% van de patiënten had volgens een 
expertpanel van 3 neurologen inderdaad een TIA of klein 
herseninfarct).9,10 Geen van deze 7 biomarkers had echter toe-
gevoegde waarde: hun area under the curve (AUC) lag tussen 
0,45 en 0,58, wat neerkomt op kruis of munt gooien. 
We stelden ook een diagnostisch model samen met de best 

voorspellende klinische determinanten van een TIA of klein 
herseninfarct: 5 onafhankelijke positieve voorspellers (hogere 
leeftijd, voorgeschiedenis van coronairlijden, plots begin 
van de klachten, klachten beginnen direct in alle hevigheid, 
dysartrie) en 3 onafhankelijke negatieve voorspellers (voorge-
schiedenis van migraine, hoofdpijn, verlies van bewustzijn). 
Het model was behoorlijk accuraat, met een AUC van 0,83 
(95%-BI 0,78 tot 0,89).
In hetzelfde cohort evalueerden we het recent voorgestel-
de predictiemodel Explicit Diagnostic Criteria for TIA 
(EDCT).11 EDCT is een klinisch instrument dat ontwikkeld 
werd door 2 neurologen op basis van klinische ervaring in 
plaats van op statistische methoden. De criteria gaan uit 

Tabel 

De Explicit Diagnostic Criteria for TIA (EDCT) met modificatie

A Plots begin van volledig reversibele neurologische symptomen (hemiparese, hemihypesthesie, dysfasie, neglect, amaurosis fugax, hemianopsie of hemiataxie)

B Duur < 24 uur

C Minstens 2 van de volgende criteria:
1 minstens 1 symptoom is binnen 1 minuut maximaal aanwezig (geen geleidelijke toename)
2 2 of meer symptomen treden tegelijk op
3 er zijn symptomen in de vorm van uitvalsverschijnselen (in tegenstelling tot positieve symptomen, zoals fotopsie (lichtflikkeringen), paresthesiëen enzovoort)
4 geen hoofdpijn tijdens of binnen 1 uur na de neurologische symptomen

C* Minstens 2 van de volgende criteria:
1* alle symptomen zijn binnen 1 minuut maximaal aanwezig (geen geleidelijke toename)
2* alle symptomen treden tegelijk op
3* alle symptomen zijn uitvalsverschijnselen deficits (geen positieve symptomen, zoals fotopsie (lichtflikkeringen), paresthesiëen, et cetera)
4 geen hoofdpijn tijdens of binnen 1 uur na de neurologische symptomen

D Geen van de volgende geïsoleerde symptomen (kunnen wel optreden samen met meer kenmerkende symptomen): shaking spells, dubbelzien, duizeligheid, vertigo, syn-
cope, verminderd bewustzijn, verwardheid, met hyperventilatie geassocieerde paresthesiëen, onverklaard vallen, amnesie

E Bij beeldvormend onderzoek geen tekenen van acute infarcering (in bijpassend hersengebied)

* Gemodificeerde criteria.
Bron: Dolmans 2019.11

DE KERN
	■ na een TIa krijgt 10% binnen 3 maanden een hersen

infarct.
	■ Tijdige diagnostiek van en behandeling na een TIa verla

gen de kans op een herseninfarct met 80%.
	■ Snel starten met een plaatjesremmer is de belangrijkste 

interventie.
	■ Betere publieksvoorlichting is nodig om het aanzienlij

ke delay tussen de eerste klachten en de uiteindelijke 
beoordeling door de neuroloog te verkorten.

	■ Huisartsen zijn te terughoudend met het voorschrijven 
van plaatjesremmers bij een vermoede TIa.

	■ accurate diagnostiek bij TIa blijft lastig, maar er zijn 
klinische instrumenten in ontwikkeling.

	■ Bij twijfel is goede followup nodig om zowel overbehan
deling als onderdiagnostiek te voorkomen.
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van het type, de duur en de ontstaanswijze van de klinische 
verschijnselen [tabel]. De diagnostische accuratesse was 
verrassend goed (AUC 0,80), met een bijzonder hoge negatief 
voorspellende waarde (96,1%) bij een priorkans van 61%. Een 
kleine aanpassing van de criteria verhoogde de positief voor-
spellende waarde zelfs van 80,0% naar 85,5%, bij een negatief 
voorspellende waarde van 96,7%.
De gemodificeerde EDCT zou een nuttige beslisondersteuner 
kunnen zijn voor huisartsen, vooral bij het uitsluiten van een 
TIA. Daarmee zou het aantal verwijzingen naar de TIA-ser-
vice gereduceerd kunnen worden, maar om de daadwerke-
lijke bruikbaarheid in de Nederlandse huisartsenpraktijk te 
bepalen is implementatieonderzoek nodig.

OVERDIAGNOSE EN OVERBEHANDELING
Naast onderdiagnose van TIA is ook overdiagnose en over-
behandeling een probleem. Afgaand op de diagnoses gesteld 
door het expertpanel in het MIND-TIA-cohort (n = 206) wa-
ren de behandelend neurologen bij twijfel geneigd te kiezen 
voor levenslange plaatjesremming. Dertig patiënten van wie 
het panel vond dat er geen sprake was van een TIA waren 
wel behandeld, 10 op basis van de diagnose ‘TIA’ en 20 op 
basis van de diagnose ‘mogelijk TIA’. Slechts eenmaal stelde 
het expertpanel de diagnose ‘TIA’ terwijl de behandelend 
neuroloog had geconcludeerd dat het geen TIA was. 
Het probleem van overdiagnose zal door huisartsen zeker 
worden herkend en wij zijn van mening dat het meer aan-
dacht behoeft. Gezien het gebrek aan diagnostische middelen 
blijft het voorlopig echter moeilijk oplosbaar. Het bespreken 
van twijfelachtige beelden met collega-neurologen en betere 
follow-up van de betreffende patiënten, zodat de diagnose 
kan worden heroverwogen, zou kunnen voorkomen dat pa-
tiënten onnodig levenslang worden behandeld met plaatjes-
remmers en andere cardiovasculaire medicatie. Soms kan een 
nieuwe klachtenepisode de bestaande diagnose in een ander 
licht zetten en wijzen in de richting van een andere diagno-
se, bijvoorbeeld migraine met aura. In de huisartsenpraktijk 
bieden CVRM-consulten de mogelijkheid om een onzekere 
diagnose TIA samen met de patiёnt nog eens te bespreken en 
bij nieuwe inzichten opnieuw te overleggen met de neuro-
loog. ■

LITERATUUR
1. Giles MF, Rothwell PM. Risk of stroke early after transient 

ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet 
Neurol 2007;6:1063-72.

2. Wu CM, McLaughlin K, Lorenzetti DL, Hill MD, Manns BJ, 
Ghali WA. Early risk of stroke after transient ischemic at-
tack: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 
2007;167:2417-22.

3. Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, Marquardt L, Geragh-
ty O, Redgrave JN, et al. Effect of urgent treatment of transient 
ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke 
(EXPRESS study): a prospective population-based sequential 
comparison. Lancet 2007;370:1432-42.

4. Lavallee PC, Meseguer E, Abboud H, Cabrejo L, Olivot JM, Si-
mon O, et al. A transient ischaemic attack clinic with round-the-
clock access (SOS-TIA): feasibility and effects. Lancet Neurol 
2007;6:953-60.

5. Rothwell PM, Algra A, Chen Z, Diener HC, Norrving B, Mehta 
Z. Effects of aspirin on risk and severity of early recurrent stroke 
after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: time-cour-
se analysis of randomised trials. Lancet 2016;388:365-75.

6. Dolmans LS, Hoes AW, Bartelink ME, Koenen NC, Kappelle LJ, 
Rutten FH. Patient delay in TIA: a systematic review. J Neurol 
2019;266:1051-8.

7. Dolmans LS, Kappelle LJ, Bartelink ME, Hoes AW, Rutten FH. 
Delay in patients suspected of transient ischaemic attack: a 
cross-sectional study. BMJ Open 2019;9:e027161.

8. Wolters FJ, Li L, Gutnikov SA, Mehta Z, Rothwell PM. Medical 
attention seeking after transient ischemic attack and minor 
stroke before and after the UK Face, Arm, Speech, Time (FAST) 
public education campaign: Results from the Oxford Vascular 
Study. JAMA Neurol 2018;75:1225-33.

9. Dolmans LS, Rutten FH, Koenen NC, Bartelink ME, Reitsma 
JB, Kappelle LJ, et al. Candidate biomarkers for the diagnosis of 
TIA: a systematic review. Cerebrovasc Dis. 2019;47:207-26.

10. Dolmans LS, Rutten FH, Bartelink ME, Van Dijk EJ, Nederkoorn 
PJ, Kappelle LJ, et al. Serum biomarkers in patients suspected of 
transient ischaemic attack in primary care: a diagnostic accuracy 
study. BMJ Open 2019;9:e031774.

11. Dolmans LS, Lebedeva ER, Veluponnar D, Van Dijk EJ, Neder-
koorn PJ, Hoes AW, et al. Diagnostic accuracy of the Explicit Diag-
nostic Criteria for TIA: a validation study. Stroke 2019;50:2080-5.

Dolmans LS, Rutten FH. Praktische aanbevelingen voor de diagnostiek 
van een TIA. Huisarts Wet 2020;63(8): 30-2. DOI:10.1007/s12445-
020-0788-1.
UMC Utrecht, afdeling Huisartsgeneeskunde: dr. L.S. Dolmans, huis-
arts: l.s.dolmans@umcutrecht.nl; prof. dr. F.H. Rutten, huisarts-onder-
zoeker. Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

HUISARTS EN WETENSCHAP AUGUSTUS 2020



33

Casuïstiek

maand 0000 HUISARTS EN WETENSCHAP

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

2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor?

➤   Het antwoord vindt u op pagina 49 en op www.henw.org 
bij dit artikel.
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Ecg-casus ‘Wegraking’
Robert Willemsen, Karen Konings, Guusje Bertholet

CASUS
Patiënt: Een 73-jarige man meldt zich bij de huisarts.
Voorgeschiedenis: Diabetes mellitus type 2, COPD Gold IID, hyperten-
sie, osteopenie.
Medicatie: Umeclidinium/vilanterol 1 dd 55/22 microg per inhalatie, 
losartan 1 dd 50 mg, metoprolol MGA 1 dd 100 mg, calcium/vitamine D 
1 dd 500/800 mg, metformine 2 dd 500 mg.
Anamnese: Drie dagen geleden reed de patiënt in de auto door zijn 
eigen wijk, zijn vrouw zat naast hem. Plotseling reageerde hij niet 
meer en raakte hij op de andere weghelft. Hij zag koplampen op zich 
afkomen en vanaf dat moment was hij dus weer bij kennis. Hij kon zelf 
nog tijdig corrigeren en bracht de auto zonder schade tot stilstand. 
Er waren geen prodromale verschijnselen, geen tongbeet, trekkingen 
of urineverlies. Het echtpaar heeft op dat moment geen verdere hulp 

ingeschakeld. Afgelopen dagen ervoer hij geen klachten meer. Met 
name zijn vrouw wil graag weten wat er aan de hand was en kwam ook 
mee naar het spreekuur. 
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 153/98 mmHg, pols 94/min, regu-
lair. Saturatie 93%. Temperatuur 37,1 ° C. Hart: normale tonen, geen 
souffle. Longen: symmetrisch, vesiculair ademgeruis, met verlengd 
expirium en brommende expiratoire rhonchi (bekend). Enkels: gering 
oedeem, onveranderd. Kuiten geen DVT-tekenen. 

De huisarts vindt de wegraking vreemd. Er is geen sprake van een 
duidelijk vasovagale genese. De patiënt gebruikt voor zijn DM2 alleen 
metformine en daarmee is een hypoglykemie onwaarschijnlijk. Zij be-
sluit verder onderzoek te doen. Ze maakt onder meer een ecg.
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Vrouwenbesnijdenis komt in Nederland voor bij specifieke 
groepen migrantenvrouwen. De huisarts moet zich bewust 
zijn van de mogelijke langetermijncomplicaties, vooral op 
urogenitaal terrein. Belangrijk is een respectvolle benade-
ring met aandacht voor de biopsychosociale componenten 
van de klachten. De huisarts heeft een belangrijke rol in het 
signaleren en bespreekbaar maken van het probleem. Dat 
vereist een cultuursensitieve, niet-veroordelende houding.

In Nederland wonen naar schatting 41.000 vrouwen die 
besneden zijn; de meesten zijn afkomstig uit Somalië, Egypte, 
Ethiopië, Eritrea, Soedan en Noord-Irak. Vrouwen kunnen 
nog jaren later fysieke of psychische klachten ondervinden 
van de besnijdenis.1 Aangezien velen van hen ontevreden zijn 
over de in Nederland aangeboden hulp, is er een multidiscipli-
naire leidraad opgesteld voor de medische zorg bij vrouwelijke 
genitale verminking (VGV).2 Voor de huisarts is het een uitda-
ging om het probleem te signaleren, bespreekbaar te maken en 
zo nodig de vrouw te verwijzen naar de juiste hulpverlening. 
Deze casuïstiek biedt daarbij achtergrondinformatie en prakti-
sche handvatten.

ACHTERGRONDEN VAN VROUWELIJKE GENITALE VERMIN-
KING
De WHO definieert VGV als gedeeltelijke of volledige verwij-
dering, of enige andere beschadiging, van de uitwendige vrou-
welijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak.1 VGV 
wordt meestal uitgevoerd tussen het 4e en 12e jaar. De WHO 
onderscheidt 4 vormen op basis van uitgebreidheid (zie [tabel 
1] en [figuur]). De ernstigste vorm, type III, is infibulatie. 

Een besneden vrouw met buikpijn
Toine Lagro-Janssen, Lex van Son, Doreth Teunissen

MEVROUW S
Mevrouw S, 32 jaar, gehuwd, is afkomstig uit Somalië en heeft 4 kin-
deren die in Somalië geboren zijn. Ze kan zich in het Nederlands goed 
verstaanbaar maken. U ziet haar vaak bij problemen van de kinderen, 
weinig voor zichzelf. Nu bezoekt ze uw spreekuur met buikpijnklachten, 
vooral in de onderbuik. Op sommige dagen is er ook een hinderlijke 
mictiedrang en frequente mictie. Ze voelt zich zwak, moe en slaapt 
slecht. Ze heeft ook vaginale klachten van irritatie en afscheiding. De 
buikpijn bestond al voor de bevallingen. Ze heeft een implantatiestaafje 
als anticonceptie. U vermoedt dat haar klachten verband houden met 
een besnijdenis. U polst voorzichtig of ze besneden is en of u daar 
enkele vragen over mag stellen. Zij antwoordt op beide vragen positief. 
Ze weet niet precies hoe oud ze destijds was, ze denkt 5 of 6 jaar. Het 
deed veel pijn. Vanwege pijnlijke ervaringen met gynaecologisch onder-
zoek vermijdt ze doktersbezoek.

Huisartsen hebben een belangrijke signalerende rol als het gaat om langetermijncomplicaties door vrouwenbesnijdenis. Foto: iStock
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Vrouwenbesnijdenis berust op een traditionele sociale norm 
die ervan uitgaat dat VGV de maagdelijkheid beschermt en de 
huwelijkskansen vergroot. Besnijdenis staat symbool voor ‘een 
goede vrouw zijn’ en is een teken van vrouwelijke schoonheid. 
In Somalië, Soedan en Egypte bedraagt de prevalentie meer 
dan 90%.

Gevolgen van vrouwelijke genitale verminking 
Kortetermijngevolgen van VGV zijn pijn, bloedingen, uri-
neretentie, genitale zwelling en infecties. In Nederland zijn 
daar geen acute gevallen van bekend. De meest voorkomende 
langetermijnklachten zijn urineweginfecties, menstruatie-
klachten, buikpijn, subfertiliteit en dyspareunie [tabel 2].3 
Deze treden vooral op bij infibulatie (type III). Van de onge-
veer 16.000 in Nederland verblijvende vrouwen die deze meest 
ingrijpende vorm van VGV hebben ondergaan is circa 14% 
tussen de 15 en 49 jaar. VGV kan ook leiden tot obstetrische 
complicaties, zoals een verlengde partus en frequente kunst-
verlossingen.4 
De belangrijkste psychische gevolgen van VGV zijn angst-
stoornis, depressie, somatisch onverklaarde lichamelijke 
klachten (SOLK) en posttraumatische stressstoornis (PTSS).5,6 
Angst voor een gynaecologisch onderzoek kan ertoe leiden 
dat de vrouw niet reageert op de oproep voor een uitstrijkje; 
dit kan voor de huisarts een signaal zijn van VGV.7

Signaleren en bespreekbaar maken
Een veelvoorkomend misverstand is dat de vrouw niet met 
haar huisarts over de klachten zou willen praten.2 Wel is het 
zo dat ze klachten soms moeilijk kan verwoorden of niet in 
verband brengt met de besnijdenis. Het kan zijn dat ze de 
klachten als normaal beschouwt omdat alle vrouwen in haar 
omgeving problemen ervaren bij het plassen. Daarbij schamen 
de meeste vrouwen zich om intieme problemen te bespreken. 
Ze missen kennis over genitalia en VGV, of ze hebben van 

vrouwen in hun omgeving negatieve verhalen gehoord over 
hulpverleners.1,5 
Wil men als huisarts VGV respectvol bespreken, dan is een 
integrale en cultuursensitieve benadering geboden.1,2 Spreek 
bijvoorbeeld niet over ‘vrouwelijke genitale verminking’, want 
dit houdt een negatief waardeoordeel in. Meestal is meer dan 
1 consult nodig om een vertrouwensrelatie met de patiënte op 
te bouwen. Dat vraagt geduld, compassie en een niet-veroor-
delende houding. Vertrouwelijkheid en vriendelijke commu-
nicatie zijn essentieel. Als een vrouw uit een gebied komt met 
een hoge prevalentie van VGV kunt u dat benoemen en vra-
gen of dat bij haar ook het geval is. Geef aan dat u die vraagt 
stelt omdat de gepresenteerde klachten daar mogelijk verband 
mee houden. Bij een positief antwoord kunt u toestemming 
vragen om meer over de besnijdenis te vragen. Exploreer 
daarbij naast de somatische aspecten ook de cognities, emo-
ties, gevolgen en sociale aspecten van de klacht; zie [tabel 3] 
voor de belangrijkste aandachtspunten. Psychische gevolgen 
zijn doorgaans moeilijker te bespreken, omdat vrouwen met 
VGV aandacht voor de psychische aspecten vaak opvatten als 
ontkenning van de klacht en als suggestie dat ze gek zijn.

Figuur

Typen vrouwelijke genitale verminking volgens de WHO-classificatie2

MEVROUW S, VERVOLG
Bij het lichamelijk onderzoek constateert u dat er bij mevrouw S sprake 
is van infibulatie: de labia majora zijn verwijderd, aan elkaar gehecht en 
met elkaar vergroeid. Ook de clitoris lijkt deels verwijderd. In het vulvaire 
gebied zijn geen infecties of littekens zichtbaar. De opening naar de 
achtergelegen urethra en vagina schat u op ruim een duimbreed. U ziet 
geen abnormale roodheid of fluor. 
Mevrouw S stemt toe in een vaginaal toucher. Het toucher, met 1 vinger 
uitgevoerd, toont een gespannen bekkenbodem die gevoelig is bij 
aanraking, zonder andere afwijkende inwendige bevindingen. Ook het 
onderzoek van de urine is normaal.

DE KERN
	■ In nederland wonen naar schatting 41.000 vrouwen 

die besneden zijn; de meesten zijn afkomstig uit 
Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en noord-
Irak.

	■ de WHO onderscheidt 4 vormen van vrouwelijke 
genitale verminking (VGV); de ernstigste vorm is 
infibulatie.

	■ de meest voorkomende lichamelijke klachten op de 
 lange termijn zijn urineweginfecties, menstruatie-
klachten, buikpijn, subfertiliteit en dyspareunie.

	■ de belangrijkste psychische gevolgen van VGV zijn 
angststoornis, depressie, SOLK en PTSS.

	■ Cruciaal is een respectvolle, integrale en cultuursen-
sitieve benadering met aandacht voor biopsychoso-
ciale factoren.

Gedownload van http://adc.bmj.com/ op January 16, 2017. Published by 
group.bmj.com ADC Online First, published on January 12, 2017 as 10.1136/
archdischild-.
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Lichamelijk onderzoek
Ook bij het lichamelijk onderzoek staat respect voor de vrouw 
in kwestie centraal. Neem de tijd om uit te leggen wat u gaat 
doen en benader de vrouw niet als een medische rariteit. 
Vrouwen vinden een verbaasde of afwijzende mimiek zeer 
vervelend en beschamend.5 
Let bij de inspectie op het type VGV en op de clitoris, de 
toegankelijkheid van de introïtus en eventueel littekenweefsel. 
Voer inwendig gynaecologisch onderzoek alleen uit als de 
introïtus dat toelaat, op indicatie en met instemming van de 
vrouw.

BELEID
De aangewezen benadering is biopsychosociaal en gaat uit van 
de bevindingen uit anamnese en onderzoek. Als de klachten 
samenhangen met een overactieve blaas, is bekkenfysiothera-
pie aangewezen.4 Als er een uitstrijkje gemaakt moet worden, 
is een thuistest op HPV met behulp van een HPV-zelfafname-
test een alternatieve mogelijkheid.7 Als de vrouw zwanger is of 
wil worden, verwijs dan bij voorkeur naar een ervaren verlos-
kundige of gynaecoloog. Als subfertiliteit het probleem is, is 
verwijzing naar een gynaecoloog geïndiceerd. Als er sprake is 
van een PTSS, verwijs de vrouw dan naar een traumapsycho-
loog; bij SOLK kan men de daarbij behorende aanpak volgen.6 
Er zijn in iedere provincie speciale VGV-spreekuren voor 
vrouwen die problemen ervaren als gevolg van een besnijde-
nis. Deze spreekuren zijn te vinden op www.pharos.nl onder 
‘Spreekuren meisjesbesnijdenis/vgv’.
Sommige vrouwen willen graag reconstructieve chirurgie. De 
aard van de ingreep varieert van een eenvoudige de-infibula-
tie waarbij een vernauwde introïtus verwijd wordt, tot meer 
verregaande genitale reconstructie door een gespecialiseerd 
multidisciplinair team.2,8 Doel van de genitale reconstructie 
is de klachten te verhelpen en de functie van de genitalia te 
herstellen. Terughoudendheid is echter geboden, want er is zeer 
weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze ingreep.8

Vraag advies aan Veilig Thuis bij vermoedens van een (drei-
gende) VGV.9

CONCLUSIE
Vrouwenbesnijdenis komt in Nederland voor bij specifieke 
groepen migrantenvrouwen. De huisarts moet zich bewust 
zijn van de mogelijke langetermijncomplicaties van een 
besnijdenis, zoals urogenitale problemen en SOLK. Naast de 
behandeling van klachten heeft de huisarts een belangrijke 
signalerende rol, waarvoor een integrale en niet-veroordelen-
de houding noodzakelijk is. ■

Tabel 2

Mogelijke klachten als gevolg van vrouwelijke genitale verminking1,4

Lichamelijk menstruatieklachten
moeilijke en/of pijnlijke urinelozing
urineweginfectie
chronische pijn in de onderbuik
chronische infecties
subfertiliteit
littekenvorming met keloïd en huidcysten
verhoogde kans op soa en hiv vanwege kwetsbaar weefsel
problemen bij inwendig onderzoek en bij uitstrijkje
moeizame bevallingen
pijnlijke en/of moeizame penetratie tijdens de seks

Psychosociaal en seksueel angst en depressie
somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
posttraumatische stressstoornis
angst voor seksualiteit
negatieve invloed op seksualiteit en seksualiteitsbeleving

Tabel 3

Anamnese bij vrouwelijke genitale verminking1,2

	■ Type VGV (weten de meeste vrouwen niet)
	■ Leeftijd waarop de vrouw besneden is
	■ Omstandigheden bij de VGV (door wie uitgevoerd, locatie, al dan niet onder verdo-

ving, infectie, herhaling van de besnijdenis omdat die de eerste keer mislukte)
	■ Klachten over seksualiteit
	■ Hoe vindt de vrouw het om hierover te praten?
	■ Gebruikt de vrouw medicatie?
	■ Is er een voorgeschiedenis van (seksueel) geweld?
	■ Hoe is de vluchtgeschiedenis geweest?
	■ Wat zijn de opvattingen van de vrouw en haar partner rondom VGV?
	■ Hoe denken de vrouw en haar partner over besnijdenis bij eventuele dochters in de 

toekomst? 

MEVROUW S, VERVOLG
Bij mevrouw S wijzen anamnese en onderzoek het meest in de richting 
van een overactieve blaas. Er zijn geen signalen voor een angststoornis, 
depressie of PTSS. Er is wel pijn bij de coïtus en op uw vraag of er kans 
is op een soa schudt ze overtuigend van nee. U verwijst haar naar een 
bekkenfysiotherapeut met affiniteit voor de problematiek van VGV.

Tabel 1

WHO-classificatie van vrouwelijke genitale verminking1

I clitoridectomie: gedeeltelijke of totale verwijdering van clitoris en/of preputium 
clitoridis
a verwijdering van alleen het preputium clitoridis
b verwijdering van de clitoris met het preputium clitoridis

II excisie: verwijdering van clitoris met gedeeltelijke of totale verwijdering van de 
labia minora, met of zonder verwijdering van de labia majora
a verwijdering van alleen labia minora
b gedeeltelijke of totale verwijdering van clitoris en labia minora
c gedeeltelijke of totale verwijdering van clitoris, labia minora en labia majora

III infibulatie: vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar 
hechten van labia minora en/of labia majora, met of zonder verwijdering van de 
clitoris
a verwijdering en aaneenhechting van de labia minora
b verwijdering en aaneenhechting van de labia majora

IV niet geclassificeerd: alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke ge-
slachtsorganen om niet-medische redenen (prikken, piercing, kerven, schrapen, 
wegbranden)
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Boeiende casus? Stuur ’m in!
Komt u weleens een casus tegen waarvan u denkt: het zou  
wel aardig zijn om deze ervaring te delen met collega’s?  
Waar een leerpunt in zat of een eyeopener? Schrijf de casus 
dan op en stuur het stuk naar Huisarts en Wetenschap via  
redactie@nhg.org.

Uitgangspunt is een klacht van een patiënt die u beschrijft. Vervol-
gens beschrijft u wat er gedaan is aan onderzoek en hoe de casus 
afliep. Daarna volgt het leerpunt of de eyeopener. Wat ging goed?  
Wat kan beter of anders? Het kan om een zeldzame, maar zeker ook 
om een veelvoorkomende presentatie of aandoening gaan.

Kijk voor verdere auteursinstructies op www.henw.org/casuistiek.  
En vergeet niet uw camera bij de hand te houden voor foto’s die  
de casus kunnen illustreren. Denk daarnaast ook aan het gebruik  
van tabellen of figuren. 

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W
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Casuïstiek

Erysipeloïd na contact met  

geïnfecteerd pluimvee

Merlijn Kense, Ewout Fanoy, Jaap Maas, Steven Wittgen, Daan Notermans 

Erysipeloïd, ook wel visroos of vlekziekte genaamd, is 

zeldzaam, maar komt als beroepsziekte nog steeds voor. De 

oorzaak van deze aandoening is de bacterie Erysipelothrix 

rhusiopathiae, die we vinden in zoogdieren, vogels, rep-

tielen en vissen. Huisartsen zullen het ziektebeeld moeten 

herkennen, gezien het belang van tijdige behandeling.

In de afgelopen acht jaar zijn er tijdens sectie van met Erysi-

pelothrix rhusiopathiae-besmette leghennen en kalkoenen vier 

mensen besmet geraakt. Daarnaast is er een persoon geïn-

fecteerd op een bedrijf tijdens het verwijderen van de dode 

dieren uit de stal. Omdat erysipeloïd minder vaak voorkomt 

door technologische verbeteringen van het slacht- en verwer-

kingsproces, komen huisartsen er tegenwoordig nauwelijks 

mee in aanraking.1,2 De aandoening staat ook bekend als 

visroos of vlekziekte. Medewerkers van de sectiezaal van de 

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) stellen de laatste tien 

jaar in toenemende mate de diagnose vlekziekte bij leghennen. 

Kennis over het klinisch beeld van deze sporadisch voorko-

mende en de belangrijkste zoönotische bronnen kan een juiste 

herkenning versnellen. Deze klinische les beschrijft een van de 

patiënten.

BESCHOUWING

Naast de beschreven casus zijn er sinds 2009 nog vier geval-

len bekend van mensen die besmet zijn geraakt na contact 

met geïnfecteerd pluimvee. Uit de casussen blijkt dat erysi-

peloïd als beroepsziekte nog steeds voorkomt. De betreffende 

patiënten kwamen met de veterinaire bevindingen, waaronder 

een bevestiging van de diagnose bij de dieren door middel van 

bacteriologie, en ‘vlekziekte’ als waarschijnlijkheidsdiagnose 

bij hun (huis)arts. Huisartsen zullen niet vaak met de ziekte 

worden geconfronteerd, gezien het beperkte voorkomen door 

technologische verbeteringen van het slacht- en verwerking-

sproces, vaccinatie en de lagere incidentie van vlekziekte bij 

varkens en pluimvee. Daardoor zullen maar weinig huisartsen 

meteen aan deze diagnose denken.1,2 In het geval van beroeps-

matige risicoblootstelling aan dieren staan erysipelas, cellulitis 

en orf in de differentiële diagnose. Van patiënten die bij de Ge-

zondheidsdienst voor Dieren (GD) besmet zijn geraakt is een 

melding gemaakt bij de Kwaliteits-, arbo- en milieu-(KAM)

adviseur van de GD. 

De oorzaak van erysipeloïd is de staafvormige, niet-sporu-

lerende, facultatief anaerobe grampositieve bacterie Erysipelo-

thrix rhusiopathiae. Deze bacterie kan worden geïsoleerd uit 

zoogdieren, vogels, reptielen en vissen. De bacterie komt voor 

in grond en water dat door geïnfecteerde dieren is besmet. 

We zien de ziekte vooral bij personeel dat werkzaam is in een 

slachthuis of de visverwerkende industrie, en bij veehouders 

en dierenartsen.

De meeste mensen krijgen de aandoening via een porte d’en-

trée, zoals een bestaande wond of een traumatische penetratie 

bij een contact met een aangetast dier. Een tot twee dagen 

Figuur 1

Scherp omschreven ontsteking van de duim

Figuur 2

Ontstoken lymfevaten ten gevolge van de ontsteking van de duim

68 HUISARTS EN WETENSCHAP APRIL 2018

Casuïstiek

Monsters in de nacht: bedwantsen

Pim Keurlings

Wereldwijd stijgt de incidentie van beten door bedwantsen. 

Deze toename komt door een stijgende resistentie van de 

insecten tegen bestrijdingsmiddelen en een grotere ver-

spreiding door toenemend internationaal reisverkeer. De 

bedwantsen voeden zich met bloed van de mens en hun be-

ten leiden tot jeukende erythemateuze of urticariële papels, 

vooral op armen, benen, nek en rug. Voor de bestrijding 

moet men een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf inschakelen.

De bedwants is een 5 millimeter grote parasiet met zes 

pootjes, die lijkt op een appelpitje. Bedwantsen voeden zich 

uitsluitend met bloed van de mens. Omdat ze lichtschuw zijn, 

houden ze zich overdag schuil in naden en kieren, achter 

plinten en in stopcontacten. Overal waar een creditcard tussen 

past, kan een bedwants zich verschansen. In de nacht vin-

den bedwantsen hun weg naar de mens, aangetrokken door 

CO
2 (uitademingslucht), lichaamswarmte en geurstoffen. Ze 

vliegen of springen niet, maar lopen des te harder.1 Met hun 

steeksnuit voeden ze zich meerdere malen per week geduren-

de vijf tot tien minuten met bloed. Aangezien de bedwants 

eerst verdovend speeksel inspuit, voelt het slachtoffer niets 

van de bloedmaaltijd. Pas als na een tot negen dagen een 

ontstekings- of allergische reactie van de huid optreedt, ont-

staan klachten. Jeukende erythemateuze of urticariële papels 

komen vooral voor op de favoriete locaties van de bedwants: 

armen, benen, nek en rug. Typisch is de lineaire of geclus-

terde rangschikking, doordat de bedwants al lopend op de 

huid verschillende keren bijt.2 De papels kunnen op muggen-

bulten lijken, maar in tegenstelling tot muggenbulten komen 

bedwantsbeten vooral voor op de door dekens bedekte huid. 

Verder staan in de differentiële diagnose: scabiës, geneesmid-

delreactie, voedselallergie, urticaria, Staphylococcus aureus-in-

fectie en waterpokken.3,4Sinds 1995 stijgt de incidentie van bedwantsbeten door 

toenemend reisverkeer en een stijging in de resistentie van het 

insect tegen insecticiden.5 Verstopt in koffers of kledingnaden 

worden bedwantsen in huis geïntroduceerd. Omdat ze ander-

half jaar kunnen overleven zonder bloedmaaltijd, is volledige 

bestrijding essentieel. Hiervoor kan het beste via gemeente 

of GGD een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf worden inge-

schakeld.6 Men moet diverse maatregelen nemen: textiel heet 

wassen, kieren dichten en alle bedwantsen met een bestrij-

dingsmiddel verdelgen. Als patiënten zelf met insecticiden aan 

de slag gaan, leidt dit vaak tot verdere resistentie en bijwerkin-

gen.1 Een bedwants blijft overigens niet op afstand als men het 

licht aan laat of DEET gebruikt.7 ■LITERATUUR1. Hekker TAM. Bedwantsen, terug van weggeweest. 24 april 2013, 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_

Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/

April_2013/Inhoud_24_04/Bedwantsen_terug_van_weggeweest.

2. Stucki A, Ludwig R. Bedbug bites. NEJM 2008;359:1047.

3. Doggett SL. Bed bugs. What the GP needs to know. Aust Fam 

Physician 2009;38:880-4.De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

CASUS
Een 69-jarige man bezoekt het spreekuur vanwege jeukende rode 

bultjes op zijn huid. Bij lichamelijk onderzoek ziet de huisarts verspreid 

over ledematen, buik en borst diverse krabeffecten en erythemateu-

ze papeltjes, die lijken op insectenbeten. De papels zijn lineair en in 

clusters gerangschikt. De patiënt woont bij zijn zus, die vergelijkbare 

klachten heeft. De huisarts heeft bij haar geen goede verklaring voor de 

jeuk kunnen vinden en heeft haar naar de dermatoloog verwezen. Met 

toestemming van de zus overlegt de huisarts met de dermatoloog, die 

een biopsie heeft verricht. Het biopt laat een huidreactie op een insec-

tenbeet zien. Ook bij de patiënt blijkt het te gaan om multipele beetplek-

ken van bedwantsen. De patiënt en zijn zus krijgen hydrocortisoncrème 

tegen de jeuk en het advies de bedwantsen te laten bestrijden.

Bovenbeen van de patiënt met diverse bedwantsbeten: lineair  

en in clusters gerangschikte erythemateuze papels

Keurlings P. Monsters in de nacht: bedwantsen. Huisarts Wet 

2018;61(4):68. DOI: 10.1007/s12445-018-0088-1.

Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: 

P.A.J. Keurlings, waarnemend huisarts en huisarts-docent, 

Pim.Keurlings@radboudumc.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Lagro-Janssen AL, Van Son L, Teunissen TA. Een besneden vrouw met 
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0789-0.
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Wanda de Kanter is longarts in 
het antoni van Leeuwenhoek in 
 amsterdam. Ze strijdt tegen de in haar 
ogen meedogenloze  tabaksindustrie 
die onze kinderen verslaaft. met 
haar werk hoopt ze het aantal van 
20.000 tabaks doden per jaar flink te 
reduceren.

Foto: Margot Scheerder
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Stoppen met roken is een hele klus. Niet alleen voor de 
roker, maar ook voor de hulpverleners die bij het stop-
pen helpen. Longarts Wanda de Kanter van het Antoni 
van Leeuwenhoek in Amsterdam vertelt over de rol die 
ze voor de huisarts ziet bij het stoppen met roken.

“Er zijn zoveel gedragsgerelateerde aandoeningen rondom 
leefstijl, alcoholgebruik en roken, dat een huisartsenprak
tijk bijna een verslavingskliniek is”, zegt De Kanter. Ze 
streeft zeer actief naar het uitbannen van roken uit onze 
samenleving. “Haast activistisch”, zoals ze zelf zegt.

Emotioneel appel
Het activisme ontstond nadat haar dochter haar betrapte 
op stiekem roken. “Ze deed een zeer emotioneel appel 
op me om te stoppen. Samen met collega Pauline Dekker 
verdiepte ik me daarom in roken en kwam tot de ontdek
king hoe verslavend nicotine is en dat de tabaksindustrie 
de sigaret met opzet nog verslavender maakt. Jaarlijks 
overlijden wereldwijd 8 miljoen mensen aan de gevolgen 
van roken en dat alleen maar om geld te verdienen. Met 
al die kennis kun je niet meer terug en zo is een vorm van 
activisme ontstaan.”
Volgens De Kanter speelt de huisarts een centrale rol bij het 
stoppen met roken van zijn patiënten. Ze maakt daarbij on
derscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie 
van roken: “Vanuit de Stichting Rookpreventie Jeugd zetten 
we vooral in op primaire preventie: het voorkomen dat jon
geren gaan roken. Dat gaat dan vooral om politieke maat
regelen, zoals de prijs en de beschikbaarheid van sigaretten 
en de reclame door influencers gericht op jongeren. De 
huisarts ziet echter relatief weinig jongeren. Het gaat dan 
vooral om meisjes die de pil willen of kinderen die ziek zijn 
vanwege het rookgedrag van hun ouders. Zulke consulten 
zijn uitgelezen momenten om over roken te praten.”
De secundaire preventie richt zich op rokers die nog geen 
rookgerelateerde ziekten hebben en ook dat zijn vaak 
jongeren. “Bijvoorbeeld jonge vrouwen die zwanger willen 
worden. Je kunt ze adviseren te stoppen met roken omdat 
dat hun kans op zwangerschap vergroot en omdat de eer
ste aanlegstoornissen door roken al tijdens de 1e weken 
van de zwangerschap ontstaan.”

Net als bij de secundaire preventie staat de huisarts ook 
bij tertiaire preventie (bij mensen die zich met rookgere
lateerde ziekten melden) aan het begin van de trechter. 
“Probeer eerst zelf de patiënt te helpen en stuur daarna 
pas door naar het eind van de trechter, naar een stop
penmetrokenpoli of een verslavingsarts.” 
Retrospectief kijkend, stopt 95% van de rokers zonder be
geleiding. “Ze stoppen echter relatief laat, als er al gezond
heidsschade is. We hopen mensen eerder te motiveren om 
te stoppen met behulp van casefinding (liefst voordat ze 
roken of, als ze eenmaal roken, zo jong mogelijk) en bege

leiding”, aldus De Kanter. “De 1e stap in de begeleiding is 
weten of iemand rookt. Daarvoor zou eigenlijk een auto
matische knop moeten zijn, waardoor je niet verder kunt 
in je EPD voordat je de vraag stelt of iemand rookt of nog 
steeds gestopt is. Bij elk bezoek hoort de mededeling dat 
het echt tijd is om te stoppen en de vraag naar wanneer de 
patiënt dan wil stoppen.”

Motiveren kun je leren
“Zodra je merkt dat de vragen naar het rookgedrag 
niet werken, kun je tijd inruimen voor  een motiverend 
gesprek waarin de patiënt zicht krijgt op zijn ambivalen
tie: waarom hij rookt en waarom hij zou willen stoppen. 
Zo’n gesprek kan met bijvoorbeeld een praktijkonder
steuner die in het kwaliteitsregister stoppen met roken 
staat ingeschreven.” De Kanter merkt dat vaak verwarring 
bestaat over het motiverende gesprek en behandeling 
middels cognitieve gedragstherapie. “Een motiverend 
gesprek is zeker geen behandeling, maar een stap naar de 
daadwerkelijke wens te stoppen. Zo’n gesprek kun je niet 
zomaar aangaan, daarvoor is training en kennis nodig. 

Centrale rol huisarts bij stoppen 
met roken 
Patrick Marx

“Van de rokers stopt 95%  
zonder begeleiding maar  

relatief laat, als er al  
gezondheidsschade is”
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Als 1 praktijk ondersteuner een module rookstop volgt, kan 
daardoor niet elke andere zorgverlener in de praktijk begin-
nen met rookstopbegeleiding. Er is de landelijke eis dat elke 
rookstopcoach in het kwaliteitsregister moet staan.” Samen 
met Pauline Dekker schreef ze een handboek voor zorgverle-
ners, Motiveren kun je leren. 
De Kanter ziet beginnende motivators soms in een valkuil 
trappen. “Ze beginnen hun motiverend gesprek dan met 
oudere, eindfase COPD-patiënten bij wie nauwelijks winst te 
halen is. Het is niet makkelijk om je motiverende gespreks-
techniek bij deze groep mensen te oefenen. Richt je liever eerst 
op laaghangend fruit, zoals jongeren die verreweg nog het 
meest te winnen hebben.”
Als de patiënt na een motiverend gesprek openstaat voor een 
stoppoging en daar hulp bij wil, volgt cognitieve gedragsthe-
rapie door de praktijkondersteuner en/of verwijzing naar een 
stoppen-met-rokenpoli. Uit een recente cochranereview blijkt 
dat de combinatie van gedragstherapie en medicatie beter 
werkt dan medicatie alleen.1 “Tabaksverslaving is vooral een 
gedragsmatige, geconditioneerde verslaving waarbij je met 
de cognitieve gedragstherapie conditioneringsreflexen wilt 
doorbreken. Nicotinevervangers helpen dan om de ontwen-
ningsverschijnselen te onderdrukken en, waar veel mensen 
bang voor zijn, om gewichtstoename te voorkomen.”
Sinds dit jaar is vergoeding van een stoppen-met-rokenpro-
gramma mogelijk en schieten dergelijke programma’s als 
paddenstoelen uit de grond. Hoe scheid je nu het kaf van het 
koren? De Kanter: “Er zijn inderdaad kwakzalvers actief die je 
beloven dat je in 4 uur van het roken afkomt. Het Partnership 
Stoppen met Roken, waarvan ook het NHG lid is, houdt een 
register bij van goede stoppen-met-rokenprogramma’s per 
regio (https://kwaliteitsregisterstopmetroken.nl). Jammer ge-
noeg moet dit register dringend geüpdatet worden. Hoe meer 
huisartsen bellen, hoe groter de drang bij het Trimbos/VWS 
om aan die update te werken.”

Samen stoppen
Stoppen-met-rokenprogramma’s beperken zich niet tot het 
privédomein. Twee Nederlandse onderzoeken lieten recent 
zien dat stoppen op de werkvloer effectief is.2,3 Steun van colle-
ga’s was statistisch significant geassocieerd met korte en lange 
termijnabstinentie (de resultaten waren zelfs beter dan hulp 
van de partner alleen). Ook financiële steun van de werkgever 
helpt. “Dit werkt inderdaad. Samen stoppen is immers beter 
dan alleen stoppen. Echter, als in zo’n groep collega’s 1 of 2 
mensen afhaken, kan het zijn dat ook de rest weer gaat roken. 
Forse financiële steun/beloning kan inderdaad helpen. Het be-
kendste programma is van het Amerikaanse General Electric 
dat zijn medewerkers met 200 dollar beloont.” De huisarts als 
werkgever kan natuurlijk zelf  streven naar rookvrij personeel. 
De Kanter: “Rokende zorgverleners kun je niet inzetten bij het 
motiveren van patiënten. Verslavingsklinieken nemen daarom 
geen rokend personeel meer aan.”
Wat De Kanter hielp bij het stoppen met roken was de druk 
van haar dochter en de kennis die ze over de verslaving op-
deed. “Stoppen voor een ander is een zeer sterke motivator”, 
zegt ze. “Ik rookte stiekem, ’s avonds als de kinderen naar bed 
waren. Die momenten mis ik nog sporadisch, 11 jaar later. De 
ernst van de verslaving staat gelijk aan de mate van verslaving 
aan cocaïne en heroïne, met dit verschil dat het op elke straat-
hoek voor een paar euro te koop is.” ■
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Delay bij TIA

1. Dolmans en Rutten interviewden 
patiënten die waarschijnlijk een TIA 
hadden gehad. Wat was meestal de 1e 
reactie van patiënten?
a. Afwachten
b. Direct contact zoeken met een 

medisch hulpverlener
c. Familie/vriend om advies vragen

2. Welk percentage van de patiënten zag 
de klachten als een spoedgeval?
a. Iets meer dan 10%
b. Iets meer dan 30%
c. Iets meer dan 50%
d. Iets meer dan 70%

3. Het door Dolmans en Rutten be-
schreven mediane patient delay bij 
vermoeden van een TIA was 17,5 uur. 
Vonden zij hierin een verschil tussen 
patiënten met uiteindelijk een zekere 
of waarschijnlijke TIA en patiënten 
met uiteindelijk een mogelijke of 
geen TIA?
a. Ja, het delay bij patiënten met een 

zekere of waarschijnlijke TIA was 
hoger.

b. Ja, het delay bij patiënten met een 
mogelijke of geen TIA was hoger.

c. Nee, er werd geen verschil voor 
deze groepen gevonden.

4. Ongeveer 10% van de patiënten met 
een TIA krijgt binnen 3 maanden na 
de TIA een herseninfarct. Welke in-
terventie noemen Dolmans en Rutten 
als belangrijkste ter preventie van een 
herseninfarct?
a. Betere publieksbewustwording van 

de verschijnselen van een TIA.
b. Snelle start van een plaatjesrem-

mer bij vermoeden van een TIA.
c. Verkorting van patient en doctors 

delay bij vermoeden van een TIA 
of beroerte.

5. De explicit diagnostic criteria for 
TIA beschrijven symptomen die als 
geïsoleerd symptoom niet direct 
typisch zijn voor een TIA. Voor welke 
visussymptoom geldt dit?
a. Amaurosis fugax
b. Dubbelzien
c. Hemianopsie

6. Bij de heer Yavuz, 68 jaar, vermoedt 
de huisarts een TIA. In overleg met 
de neuroloog wordt hij aangemeld 
voor de TIA-poli. De huisarts wil 
in afwachting daarvan starten met 
plaatjesremming. Welk beleid is op 
dit moment aangewezen?
a. Acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd
b. Acetylsalicylzuur 160 mg 1 dd
c. Clopidogrel 75 mg 1 dd
d. Acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd en 

dipyridamol 200 mg 2 dd

7. Een aios ziet mevrouw De Haan, 74 
jaar, die gedurende ongeveer een 
kwartier complete uitval van de visus 
aan haar rechteroog had. De aios stelt 
de diagnose amaurosis fugax. In het 
stroomgebied van welke arterie werd 
in dit geval de bloedtoevoer onder-
broken?
a. Arteria basilaris
b. Arteria carotis interna dextra
c. Arteria carotis interna sinistra

8. Mevrouw Toussaint, 76 jaar, maak-
te 6 jaar geleden een herseninfarct 

door. Er zijn geen restverschijnselen. 
Ze gebruikt dagelijks amlodipine, 
acetylsalicylzuur, dipyridamol en 
simvastatine, en zo nodig sumatrip-
tan vanwege migraine. Ze heeft geen 
last van bijwerkingen. Haar vriendin 
heeft recent een TIA gehad en kreeg 
clopidogrel voorgeschreven. Me-
vrouw vraagt de huisarts of zij ook 
zou moeten switchen naar clopido-
grel. Welk antwoord is juist?
a. Ja, vanwege haar leeftijd.
b. Ja, vanwege de migraine.
c. Nee, daar is geen reden voor.

De kennistoets is gemaakt door Anne 
Klijnsma, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen 
en schrijven. Zij hebben stress omdat ze informatie niet 
altijd begrijpen. Zeker nu, in corona-tijd. Huisartsen vinden 
het moeilijk om begrijpelijke uitleg te geven. Daarom heb-
ben we dit artikel geschreven. Zodat huisartsen zien hoe ze 
over corona kunnen praten met makkelijke woorden. Huis-
artsen kunnen de terugvraag-methode gebruiken. Zo weten 
ze of de patiënt de informatie begrepen heeft. Het artikel 
zelf schreven we in makkelijke taal. Met korte zinnen, zon-
der moeilijke woorden en met koppel-tekens.  Als voorbeeld 
dat het goed kan om makkelijke woorden te gebruiken.

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en 
schrijven.1 Zij hebben vaker ziekten die niet meer overgaan, 
zoals suikerziekte of hart-problemen.2 Goed innemen van 
medicijnen is moeilijker als je de bijsluiter niet kunt lezen.2

Huisartsen weten niet altijd welke patiënten moeite hebben 
met lezen en schrijven. Ook vinden huisartsen het moeilijk 
om begrijpelijk uitleg te geven.3 Het geeft veel stress als je 
niet begrijpt wat je dokter zegt.4 Of als je de informatie op 
de televisie niet begrijpt. In deze corona-tijd is dat nog erger. 
Daarom moeten huisartsen weten hoe moeilijk het leven nu is 
als je moeite hebt met lezen en schrijven. En moeten huisart-

sen makkelijke woorden gebruiken als ze over corona praten. 
Zodat iedereen het begrijpt. Daarom schrijven we dit verhaal, 
in makkelijke taal.

Gebruik begrijpelijke taal, duidelijke plaatjes en de terugvraag-methode. Zo begrijpen meer patiënten wat ze moeten doen.  Foto: iStock

“Ik weet niet wat lock-down betekent”
Moeite met lezen en schrijven in tijden van corona
Maria van den Muijsenbergh, Dicky Gingnagel, Thea Duijnhoven, Marianne Dees

EEN VROUW MET TE VEEL STRESS
Een vrouw van 35 jaar was ziek door te veel stress. De huisarts hielp 
haar naar een psycholoog te gaan. Maar dat was nog niet gelukt. De 
formulieren op de website begreep ze niet. Ze vroeg nu om hulp om 
met de gesprekken te beginnen. Niet met beeldbellen, want dat kon ze 
niet. Ze was verbaasd toen de huisarts haar geen hand gaf. Ze wist niet 
dat handen geven niet meer mocht.

EEN MAN MET VERSCHILLENDE PROBLEMEN
Een man van 50 jaar heeft vorig jaar een operatie gehad. Hij heeft ook 
suikerziekte. Hij heeft leren lezen en schrijven toen hij al volwassen 
was. Formulieren invullen vindt hij lastig. “Ik heb een operatie gehad. 
Ik heb pijn, maar ik bel mijn arts in het ziekenhuis niet. Ik wacht tot het 
virus een beetje over is. Ik wil artsen niet lastigvallen. Die zijn nu druk 
met corona-patiënten. En ik ga liever niet naar het ziekenhuis door de 
besmetting. Als mijn pijn erger wordt dan bel ik wel. Normaal had ik 
allang gebeld.” Omdat de man suikerziekte heeft, is hij bang om corona 
te krijgen. “Ik meet twee keer per dag mijn temperatuur.” Ook heeft hij 
stress over zijn belastingaangifte. “Ik krijg geen contact met de persoon 
die mij normaal helpt met de aangifte. Het gebouw is dicht en ze bellen 
ook niet terug.”
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BESCHOUWING
In deze tekst staan korte zinnen. Dat valt u vast op. De meeste 
zinnen van dokters zijn langer. Met moeilijke woorden. Te 
moeilijk voor veel mensen. Makkelijk schrijven en praten kan 
wel.5 Dan zijn de woorden en zinnen kort. Zoals in deze tekst. 
Er zijn in Europa 6 taal-niveaus om te meten hoe moeilijk een 
tekst is [online bijlage].6 Deze tekst is op niveau B1. De tekst 
heeft dan vooral bekende woorden en niet erg lange zinnen. 
Stukken tekst zijn niet langer dan een halve of hele bladzij. 
De tekst gaat over het dagelijks leven, over werk, of over wat 
andere mensen meemaken. De meeste mensen in Nederland 
(60 tot 80%) begrijpen B1.7

De regels bij corona zijn voor veel mensen moeilijk. Ze zijn 
nog lastiger voor mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven of die weinig geld hebben.8,9 Als je internet niet 
begrijpt, kun je moeilijk hulp krijgen. Zoals bij de vrouw uit 
het eerste voorbeeld. Als je informatie niet goed begrijpt, kun 
je fouten maken. Veel mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven hebben weinig geld. En voor arme mensen zijn 
de regels moeilijker. Thuis blijven is moeilijk in een klein huis. 
Niet kunnen werken geeft stress als je weinig geld hebt.
Veel medische zorg kan nu niet. Mensen zijn bang om corona 
te krijgen. Of ze denken dat de dokter druk is. Dokters en 
anderen kunnen niet altijd bij iemand thuis komen. Je kunt 
wel met ze bellen of beeldbellen. Maar je kunt niet voor alle 
problemen hulp krijgen. Dat geeft stress.

Huisartsen kennen hun patiënten goed. Maar elke patiënt 
is anders. Daarom is het goed dat huisartsen vragen welke 
zorgen de patiënt heeft. En welke hulp nodig is. Dat heet per-
soons-gerichte zorg.9,10,11 
Andere artsen en de apotheker kennen de patiënt vaak minder 
goed. De huisarts kan in het dossier opschrijven dat iemand 
moeite heeft met lezen en schrijven (ICPC-code Z07.1). Vraag 
de patiënt wel of dit mag, want iemand kan zich schamen.12

In het nieuws worden veel moeilijke woorden over corona 
gebruikt. Taal-ambassadeurs van Stichting ABC vonden tachtig 
moeilijke woorden. Ze hebben daar samen met Pharos makkelij-
ker woorden of uitleg bij gezocht [tabel].13 Ze hebben ook de co-
rona-regels in makkelijke taal geschreven, met plaatjes erbij. Net 
als op Thuisarts.nl. Het is belangrijk dat huisartsen deze makke-
lijke woorden gebruiken. Zodat alle mensen weten wat ze wel en 
niet moeten doen. Duidelijke plaatjes helpen bij de uitleg.14

Voor patiënten is niet altijd duidelijk wat de huisarts vertelt. 
Daarom is het belangrijk dat de huisarts altijd vraagt of de pa-
tiënt het begrepen heeft. De huisarts vraagt de patiënt dan om 
in eigen woorden te vertellen wat er net gezegd is. Dit is de te-
rugvraag-methode. Een paar voorbeelden staan in het [kader]. 
Alle artsen moeten begrijpelijke taal, duidelijke plaatjes en de 
terugvraag-methode gebruiken. Dan begrijpen meer patiënten 
wat ze moeten doen. Dat helpt ze om gezond te blijven.15-17 
Meer tips voor begrijpelijk taalgebruik staan op www.pharos.
nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden. ■

Tabel

Moeilijke coronawoorden en hun makkelijke vertaling

Moeilijk Makkelijker

Afvlakking of afvlakken Ongeveer hetzelfde als de dagen ervoor 
Antivirale middelen Medicijnen tegen een virus
Besmettingen Hoeveel mensen corona hebben
Chronische medische aandoening Een ziekte die niet meer overgaat. Bijvoorbeeld astma of diabetes
Contactberoepen Beroepen waarin je dicht bij andere mensen moet komen. Bijvoorbeeld kappers en masseurs
Complicaties Iemand met een complicatie krijgt extra klachten en wordt nog zieker
Coronacrisis Erge problemen door het coronavirus
Epidemie Een ziekte die op hetzelfde moment heel veel voorkomt 
Forse boete Hoge geldboete
Getroffen Dat je ziek bent geworden
Groepsvorming Een groep is drie mensen of meer
Incubatietijd Als je het virus krijgt heb je niet meteen klachten, dat kan twee weken duren, dan word je pas ziek 
Intelligente lockdown Zoveel mogelijk binnen blijven. Alleen naar buiten als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Isolatie Je moet binnen blijven om anderen niet te besmetten. Er mag niemand bij je op bezoek komen. Dit kan thuis zijn of in het ziekenhuis
Luchtwegen Alles wat je nodig hebt om adem te halen. Neus, keel, luchtpijp en longen
Maatregelen Regels van de overheid
Objecten Dit zijn dingen die je kunt aanraken. Bijvoorbeeld een winkelwagentje of deur
Quarantaine Je moet binnen blijven om anderen niet te besmetten. Er mag niemand bij je op bezoek komen. Dit kan thuis zijn of in het ziekenhuis
Risicogroepen Mensen die oud zijn, niet zo gezond zijn of al een andere ziekte hebben
Social distancing Blijf twee meter weg van andere mensen*
Symptomen Klachten
Uitbraak Als opeens heel veel mensen ziek worden van een virus
Vaccin Een medicijn dat ervoor zorgt dat je een ziekte niet krijgt. Bijvoorbeeld een griepprik
Vitale beroepen Beroepen die nu belangrijk zijn. Bijvoorbeeld arts, brandweerman en mensen die in de supermarkt werken
Voorschriften Regels

* Anderhalve meter (of 1,5 m) is erg moeilijk om te lezen.
Bron: Corona woordenlijst.13 Voor de hele lijst zie www.pharos.nl/coronavirus/corona-woordenlijst.
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TERUGVRaaG-mETHOdE
Hieronder staan een paar tips uit de terugvraag-metho-
de. Vraag de patiënt om in eigen woorden te vertellen 
wat er besproken is. de bedoeling is om te kijken of de 
patiënt de informatie begrepen heeft. de bedoeling is 
niet om de patiënt te controleren.
 ∫ Bedenk een goede vraag. Bijvoorbeeld: “Ik wil graag 

weten of ik het goed heb uitgelegd. Kunt u mij in ei-
gen woorden vertellen wat we hebben afgesproken?”

 ∫ Probeer de vraag uit bij de eerste patiënt van elke 
dag. doe het na een tijdje bij alle patiënten.

 ∫ als een patiënt het niet snapt, leg het dan nog eens 
uit. En op een andere manier dan de eerste keer.

 ∫ Gebruik dezelfde woorden als de patiënt. dat helpt 
om het makkelijker te onthouden.

 ∫ na een tijdje kost het minder tijd dan in het begin. 
Het wordt ook steeds makkelijker om te doen.

 ∫ Gebruik de terugvraag-methode ook eens in het mid-
den van het gesprek. En aan het einde nog een keer.

 ∫ Het beste is om te laten zien wat de patiënt thuis 
moet doen. Bijvoorbeeld als een patiënt astma heeft 
en een puffer moet gebruiken. doe het eerst voor en 
laat de patiënt het nadoen.

 ∫ Schrijf de belangrijkste informatie duidelijk op een 
briefje. dan kunnen de patiënten het thuis lezen.

Bron: Brega 2015.18 Zie ook De terugvraagmethode op www.pharos.nl.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
Ecg
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 13 

complexen te zien, de frequentie is dus 78/min, er is een 
regelmatig ritme.

2. As | De sterkst positieve afleiding is afleiding II (past bij 
een as van +60 graden). De meest iso-elektrische as is 
afleiding avL (die staat haaks op II, past dus eveneens bij 
+60 graden). De as is dus normaal (60 graden).

3. P-top | De P-toppen in afleiding II zijn met 3 mm aan de 
bovengrens. Nergens zijn de P-toppen hoger dan 2,5 mm. 
In V1 zijn de P-toppen moeilijk te zien; voorafgaand aan 
het middelste QRS-complex in V1 is er zelfs geen P-top 
zichtbaar. Dit moet een artefact zijn want in V2 en V3, die 
simultaan worden geschreven, is die bewuste P-top wel 
zichtbaar. Licht afwijkend is wel het hobbeltje in de P-top, 
met name in V3. 

4. PQ-tijd |Normaal (< 5 mm).
5. Q |Geen pathologische Q.
6. QRS | Normale R-progressie, niet verbreed. De Sokolow-

index (som van S in V1 en de hoogste R in V5 óf V6) is 32 
mm. Dit is binnen de – arbitraire – grens voor linkerven-
trikelhypertrofie (LVH). 

7. ST-segment | Normaal.
8. T-top | Normaal.
9. QT-tijd | Normaal, iets groter dan de helft van de cyclus-

duur, maar met 400 mm niet verlengd. 
10. Ritme | Positieve P-toppen voorafgaand aan QRS-com-

plexen. Normale PQ-tijd. Sinusritme.
+ Conclusie | Onwelwording, P-top iets breed in II en 

bifasisch in V3. Dat past bij late activatie van 1 van beide 
atria, mogelijk door verhoogde rechtsdrukken bij COPD 
of door atriumdilatatie door een andere oorzaak. Het kan 
ook om een normale variatie op het ecg gaan, zonder ver-
dere structurele hartafwijking. Het ecg toont geen andere 
afwijkingen, ook geen LVH. 

2. DIAGNOSE EN BELEID
De wegraking is al met al zorgwekkend, vanwege het ontbre-
ken van een duidelijk vasovagaal beeld met passende voorte-
kenen. Een hypoglykemie is onwaarschijnlijk bij metformine-
gebruik. In de differentiaaldiagnose kan worden gedacht aan 
een epileptische ‘abcense’ of een ‘non-sustained’ ventriculaire 
ritmestoornis. Een verwijzing naar de collapspoli, waar een 
neuroloog en cardioloog samenwerken, volgt op korte termijn. 
Op de poli wordt noch neurologisch noch cardiologisch een 
verklaring gevonden. Een fietsergometrie is negatief en een 
holteranalyse toont slechts een zeer korte paroxysmale supra-
ventriculaire tachycardie die niet aanhoudt. Een echo toont 
het beeld van een LVH en een verminderde ejectiefractie 
(43%), dat waarschijnlijk past bij een suboptimale hyperten-
siebehandeling. De cardioloog verhoogt de losartan naar 1 d 
100 mg en voegt amlodipine 1 d 5 mg toe. Verdere controle 
gaat via de huisarts. Op het ecg was de echografisch wel waar-
genomen LVH niet herkenbaar. Dit benadrukt maar weer eens 
dat een ecg slecht voorspellend is voor LVH. Desondanks blijft 
de exacte genese van de wegraking onduidelijk. Bij recidief-
klachten is langdurige ritmebewaking met een implanteerbare 
‘reveal’ te overwegen om incidenteel optredende ritmestoor-
nissen alsnog op te sporen. Het tijdsvenster van een holter-
registratie gedurende een aantal dagen is daarvoor namelijk in 
sommige gevallen niet toereikend. ■

Antwoord ecg ‘Wegraking’
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Het wartenbergsyndroom betreft een beknelling van de 
sensibele tak van de n. radialis superficialis. De oorzaak 
van deze beknelling is vaak een verdikking van een pees 
rondom het verloop van deze zenuwtak. Deze aandoening 
zien we vaker bij kappers en tuinders, omdat zij beroeps-
matig hun polsen herhalend proneren. Deze beweging leidt 
tot zwelling, waardoor beklemming ontstaat. Het syndroom 
wordt vaak gemist wegens zijn zeldzaamheid en het unieke, 
lastig te duiden gebied waar het syndroom voorkomt.

BESCHOUWING
Een zenuwcompressie is een veelvoorkomende oorzaak van 
pijn en hypesthesie in de bovenste en de onderste extremitei-
ten. Door het subcutane verloop in de distale onderarm is de 
n. radialis superficialis erg kwetsbaar voor trauma en irritatie.1 
Rond het distale twee derde deel van de onderarm komt de 
zenuw tussen de pezen van de m. brachoradialis en m. exten-
sor carpi radialis longus naar de oppervlakte, waarvandaan 

deze in een subcutaan vlak loopt. In dit vlak verzorgt hij de 
sensibiliteit van het dorsale deel van de hand, vanaf de duim 
tot en met de middelvinger [figuur 1]. Het sensibele verzor-
gingsgebied in de vingers verloopt tot ongeveer het distale 
interfalangeale gewricht. De compressie bevindt zich meestal 
bij de fascieband rond de pezen van de brachoradialis en de 
extensor carpi radialis longus [figuur 2]. Deze fascieband kan 
vooral gaan zwellen door repetitieve pronatie- en supinatiebe-
wegingen. Hierbij wordt de opening waardoor de zenuw naar 
de oppervlakte loopt nauwer, wat compressie tot gevolg heeft.2 
Andere oorzaken van dit zogenaamde wartenbergsyndroom 
(ook wel cheiralgia paresthetica genoemd) zijn onder andere 
trauma’s, beknelling door een horloge of handboeien, lipomen 
of ganglioncystes, exostosen, fixateurs van de pols en zelfs het 
plaatsen van een infuus aan de radiale zijde van de pols.2-6

Wegens de relatieve zeldzaamheid van de aandoening wordt 
deze vaak laat of helemaal niet gediagnosticeerd. Ter illustra-
tie: n. radialis-aandoeningen hebben een incidentie van 3 per 
100.000.7 Het wartenbergsyndroom maakt hier slechts een deel 
van uit. De precieze cijfers over de incidentie van dit syndroom 
zijn niet bekend. Hoewel epidemiologische cijfers dus nage-
noeg ontbreken, zou onderzoek erop wijzen dat vrouwen deze 
aandoening ongeveer 4 maal vaker ontwikkelen dan mannen.8

Diagnose
In principe zou het wartenbergsyndroom zonder beeldvor-
ming kunnen worden behandeld. Het klinische beeld is echter 
vaak zo onduidelijk dat er meerdere diagnoses mogelijk zijn. 

Het wartenbergsyndroom
Max Mimpen, Saskia Noordzij, Dennis van Veenendaal

CASUS 
Een 35-jarige vrouw komt op het spreekuur met klachten aan haar lin-
kerduim en -wijsvinger. Ze heeft onkruid gewied en sindsdien heeft ze 
pijn en tintelingen in beide vingers. Haar huisarts vindt een hypesthesie 
van de dorsale zijde van de eerste 3 vingers links, zonder krachtverlies. 
Echografie laat een tendinose van de eerste peesloge zien. Mevrouw 
krijgt eerst een spalk. Wanneer deze geen verbetering brengt, krijgt 
ze een corticosteroïdinjectie. Ook deze werkt onvoldoende en daarom 
verwijst haar huisarts haar voor decompressiechirurgie.
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Verder is het voor de behandeling voor de patiënt prettig om te 
weten wat het syndroom heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld pro-
nerende bewegingen (gedragsmatig) of een lipoom (een fysieke 
obstructie). Een echo van de aangedane pols kan het syndroom 
aantonen, waarbij specifiek wordt gekeken naar de zenuw 
en omliggende pezen voor een eventuele zwelling. Omdat 
normaalwaarden van de dikte van de pezen/zenuw niet bekend 
zijn, vergelijkt men de aangedane zijde vaak met de contrala-
terale zijde.9 Wanneer de echo geen uitsluitsel geeft, kan een 
MRI-scan eventueel een nauwkeuriger beeld opleveren van 
het verloop van de n. radialis superficialis. Hier is echter nog 
weinig evidence voor. Onderzoek met elektromyografie (EMG) 
voor het diagnosticeren van het wartenbergsyndroom liet zien 
dat een positieve uitslag bijna altijd bewijzend was, maar ook 
dat er veel fout-negatieve uitslagen waren.10 De rol van EMG in 
de diagnostiek van het wartenbergsyndroom is dus discutabel.

Behandeling
De aandoening kan conservatief en operatief behandeld wor-
den.11 De conservatieve behandeling bestaat uit rust met even-
tueel ondersteuning via een spalk of NSAID’s.7,12 Bij voldoende 
rust zou de conservatieve behandeling succesvol zijn in 71% 
van de gevallen.7 Het belangrijkste aspect van deze aanpak is 
een goede uitleg aan de patiënt, waardoor ook de recidiefkans 
en de kans op restklachten zo klein mogelijk worden. Hierbij 
helpt het als de oorzaak van het syndroom bekend is. Wanneer 
de patiënt weet welke specifieke bewegingen dit syndroom ver-
oorzaken/uitlokken, kan hij hier bewust rekening mee houden.
Als dit niet voldoende helpt is een corticosteroïdinjectie het 
overwegen waard. Omdat deze op een zeer specifieke plek 
moet worden geplaatst, is het aan te raden dit altijd onder 
begeleiding van echografie te doen.12

De chirurgische interventie moet als laatste redmiddel worden 

Tabel 1

Overeenkomende en differentiërende symptomen in de differentiële diagnose van het wartenbergsyndroom

Wartenbergsyndroom Quervaintendosynovitis Gewrichtsartrose in de duim Roeierspols

Locatie Rugzijde radiale zijde hand, duim 
en wijsvinger

Laterale pols, met eventueel 
uitstraling naar duim

Radiale zijde pols Dorsoradiale zijde van de voorarm

Pijn Soms Ja Ja Ja
Tintelingen Vaak Zelden Zelden Zelden
Sensibiliteitsklachten Vaak/altijd Nooit Nooit Nooit
Specifieke tests Positieve test van Tinel rondom 

processus styloideus radii, ge-
stoorde tweepuntsdiscriminatie

Positieve test van Finkelstein 
Deze test is ook vaak positief bij 
het wartenbergsyndroom!

Pijn bij passief draaien van de 
duim onder axiale druk

Crepitatie bij intersectie tussen 
m. abductor pollicis longus en m. 
extensor pollicis brevis met m. 
extensor carpi radialis longus en m. 
extensor carpi radialis brevis
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Overweeg de diagnose wartenbergsyndroom wanneer u een atypisch gebied van hypesthesie en 
tintelingen rond de duim en wijsvinger vindt. Foto: iStock
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beschouwd en zou pas na 6 maanden behandelen moeten 
worden overwogen.13 Bij de operatieve behandeling kan de 
fysieke obstructie worden weggenomen of de fascieband 
worden doorgenomen, wat de beknelling opheft.14 Bij dergelij-
ke ingrepen geldt natuurlijk dat de operatie zelf klachten kan 
generen, waaronder pijn, en de risico’s dus goed afgewogen 
moeten worden tegen de bestaande klachten. Het percentage 
succesvolle chirurgische behandelingen ligt tussen 55 en 74%.7 
Wanneer de patiënt geen behandeling krijgt, kan de aandoe-
ning ook vanzelf genezen. Dit leidt echter niet altijd tot een 
volledig herstel: patiënten rapporteren restklachten van pijn, 
doofheid en tintelingen.13

Differentieel diagnostisch kunt u bij dit beeld denken aan 
quervaintendosynovitis, carpometacarpale gewrichtsartrose 
van de duim en het intersection syndrome (ook wel roeiers-
pols). [Tabel 1] bevat een kort overzicht van de overeenko-
mende en differentiërende symptomen van deze aandoenin-
gen.

CONCLUSIE
Het wartenbergsyndroom is een relatief zeldzame aandoe-
ning, die uitsluitend sensibele neuropathische klachten geeft. 
Overweeg deze aandoening wanneer u een atypisch gebied 

van hypesthesie en tintelingen rond de duim en wijsvinger 
vindt. Een conservatieve behandeling is in de meeste gevallen 
voldoende om herstel te bewerkstelligen. ■
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Uw diagnose

Een 50-jarige vrouw heeft sinds enkele maanden een bruin 
verkleurde duimnagel. De bruinverkleuring wordt steeds 
breder en donkerder. Wat is uw diagnose? 

1. Hemorragie
2. Melanonychia striata bij subunguaal melanoom
3. Subunguale naevus naevocellularis 
4. Raciale hyperpigmentatie

➤   Het antwoord leest u op pagina 75 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Een bruin verkleurde 
nagel’).

Met dank aan: Petra Dikrama, dermatoloog Erasmus MC.
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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’.

Een bruin verkleurde nagel
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Bij 1 op de 100 vrouwen begint de menopauze voor het 40e 
levensjaar. Men spreekt dan van premature ova riële insuffi-
ciëntie (POI). POI heeft een grote impact op de fertiliteit en 
verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en osteoporose. 
Een tijdige diagnose is belangrijk voor vrouwen met een 
kinderwens, maar een al te snelle diagnose kan zorgen voor 
onnodige ongerustheid. Huisartsen kunnen dit voorkomen 
door adequaat bloedonderzoek aan te vragen en dit deskun-
dig te interpreteren.

POI heeft een grote negatieve invloed op de vruchtbaarheid, 
het hart- en vaatstelsel en de botdichtheid.1 Daarom is het 
belangrijk dat de diagnose tijdig gesteld wordt, niet alleen in 
verband met een eventuele kinderwens, maar ook ten behoeve 
van cardiovasculair risicomanagement en fractuurpreventie. 
Een te snel gestelde diagnose kan echter onnodig onrust zaai-
en. In dit artikel bespreken we hoe u als huisarts de diagnose 
POI kunt stellen en op welk moment verwijzing naar een 
gynaecoloog geïndiceerd is.

KENMERKEN POI
POI wordt gekenmerkt door secundaire oligo- of amenor-
roe met een verhoogde concentratie gonadotrofinen en een 
verlaagde oestrogeenspiegel.1 Doordat het aantal follikels in 
de ovaria afneemt, daalt de oestrogeenspiegel. In de hypofyse 
stijgt de productie van follikelstimulerend hormoon (FSH) 
om de oestradiolproductie weer op gang te brengen, zonder 
resultaat (zie [figuur]).2

Meestal is het uitblijven van de menstruatie de ingangsklacht 
waarmee de vrouw op het spreekuur komt.3 Indien dit gepaard 
gaat met opvliegers en nachtzweten maakt dat de kans op 
POI aanzienlijk groter, omdat deze klachten kenmerkend zijn 
voor een verlaagde oestrogeenspiegel.4 Bij 60 tot 70% van de 
pa tiënten is er sprake van idiopathische POI als gevolg van 
een in aanleg te kleine follikelvoorraad of versnelde follikel-
afbraak.5 De differentiaaldiagnose bevat de in de [tabel] 
genoemde aandoeningen.3 

Diagnostiek
Lichamelijk onderzoek heeft geen toegevoegde waarde in de 
diagnostiek van POI. Bloedonderzoek is wel geïndiceerd. De 
meest gehanteerde criteria voor de diagnose ‘POI’ zijn een 

Premature ovariële insufficiëntie 
of premature onrust?
Annemarie Sliedrecht, Toine Lagro-Janssen

MEVROUW MEIJER
Mevrouw Meijer, 33 jaar, bezoekt uw spreekuur omdat haar menstruatie 
al 4 maanden uitblijft. Sinds enkele weken heeft ze ook opvliegers en 
stemmingswisselingen. Voor die tijd had ze een regulaire cyclus van 28 
dagen. De menarche was op 12 jaar. Mevrouw is gezond, alleenstaand 
en hoogopgeleid. Ze heeft geen actuele kinderwens, maar geeft aan 
wel een kind te willen als ze een geschikte partner vindt. Ze vraagt of 
er sprake kan zijn van een vervroegde overgang of dat er ook andere 
verklaringen voor de klachten kunnen zijn. Ze heeft geen aandoeningen 
die een negatieve invloed kunnen hebben op haar fertiliteit en gebruikt 
geen medicatie. Ze maakt zich veel zorgen.

Figuur 

Hypothalamus-hypofyse-ovariumas2

GnRH = gonadotrofine-releasing hormoon; FSH = follikelstimulerend hor-
moon; LH = luteïniserend hormoon.
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amenorroeduur ≥ 4 maanden in combinatie met een serum- 
FSH-concentratie > 40 IU/l (op 2 momenten gemeten met 
een interval van minimaal 4 weken en ten minste eenmaal 
verhoogd) en een serumoestradiolconcentratie < 100 pmol/l.1,3 
FSH-waarden > 20 IU/l komen zelden voor bij vruchtbare 
vrouwen, maar een verhoogd FSH geeft geen volledige diag-
nostische zekerheid: de sensitiviteit is vrij laag, 0,65 tot 0,74, 
de specificiteit is 0,79 tot 0,94.3 
Progesteron en luteïniserend hormoon (LH) zijn geen be-
trouwbare voorspellers voor de menopauze.3 Dit geldt ook 
voor het antimüllerseganghormoon (AMH), waarvan de con-
centratie gelijk opgaat met de daling van de follikelvoorraad. 
Bij vrouwen met POI is het AMH vaak laag, maar ook bij 
fertiele vrouwen met een regulaire cyclus kan dat al een paar 
jaar voor de menopauze het geval zijn.6 De AMH-bepaling is 
relatief nieuw en er is nog te weinig klinische ervaring mee 
opgedaan om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen 
over de menopauze.7

Bij mevrouw Meijer wordt de diagnose bemoeilijkt doordat 
er sprake is van oligomenorroe (uitblijven van de menstruatie 
> 35 dagen en < 6 maanden), waarbij hormoonspiegels sterk 
kunnen wisselen. Een eenmalige FSH-bepaling is dan ook 
onvoldoende voor een betrouwbare diagnose. Om zekerheid 
te krijgen is een 2e FSH-bepaling nodig, minstens 4 weken na 
de 1e.1,4

Beleid
De gynaecoloog van mevrouw Meijer stelde terecht afwach-
tend beleid voor. Mocht op een later moment de menstruatie 
opnieuw minstens 4 maanden uitblijven bij een verhoogd FSH 
en een verlaagd oestradiol, dan kan patiënte bij een actuele 
kinderwens alsnog naar de gynaecoloog verwezen worden. De 
kans op een spontane zwangerschap is bij vrouwen met POI 
nog steeds 5 à 10%. De zwangerschapspercentages na eiceldo-
natie bedragen 25-30% per poging.5

De huisarts moet bij vrouwen met POI niet alleen aandacht 

besteden aan de kinderwens, maar ook aan klachten die 
verband houden met de oestrogeendeficiëntie, zoals opvlie-
gers en urogenitale atrofie. Deze kunnen zo nodig worden 
behandeld met hormonale substitutietherapie (HST). Ook 
moet het belang benadrukt worden van strikt cardiovas-
culair risicomanagement en een gezonde leefstijl. Er zijn 
aanwijzingen dat vrouwen met POI ten opzichte van vrou-
wen die na hun 49e in de menopauze komen al op jongere 
leeftijd een duidelijk verhoogd risico hebben op coronaria-
lijden en een 69% hoger risico op overlijden door hart- en 
vaatziekten.8 Of HST het cardiovasculaire risico verlaagt, is 
niet bekend.5 
Versnelde botafbraak als gevolg van oestrogeendaling zorgt 
voor een verhoogd fractuurrisico. Om dit risico te verkleinen 
kan men suppletie van calcium en vitamine D adviseren, naast 
voldoende beweging. Vrouwen met POI die geen HST krijgen, 
hebben een grote kans op osteoporose; bij ongeveer de helft 
van hen wordt binnen 2 jaar een osteopenie vastgesteld.9 HST 
voor het 50e jaar verhoogt overigens wel de kans op borstkan-
ker, afhankelijk van de gebruiksduur en het preparaat.10

MEVROUW MEIJER, VERVOLG
U ziet geen tekenen van virilisatie en ze heeft ook geen klachten die 
passen bij hyperprolactinemie. Ze gebruikt geen medicatie en er zijn 
geen risicofactoren voor functionele amenorroe. U hebt nooit eerder 
een vrouw met een vervroegde overgang op uw spreekuur gezien, maar 
u denkt nu ernstig aan POI.
Gezien haar jonge leeftijd en uitblijvende menstruatie in combinatie met 
de kenmerkende opvliegers vraagt u bloedonderzoek aan naar thyroïd-
stimulerend hormoon (TSH) en FSH. Tot uw verbazing blijkt het FSH 62 
IU/l (referentiewaarde > 20 IU/l), het TSH is normaal. U vertelt mevrouw 
dat deze uitslag er inderdaad op kan wijzen dat ze vervroegd in de over-
gang is. Mevrouw schrikt enorm van dit nieuws. Omdat u niet weet wat u 
verder nog kunt doen, verwijst u patiënte naar de gynaecoloog.

Tabel 

Differentiaaldiagnose bij premature ovariële insufficiëntie

Diagnose Anamnese Aanvullend onderzoek

Ovaria

	■ polycysteusovariumsyndroom (PCOS) amenorroe/oligomenorroe, hyperandrogenisme (hirsutis-
me, acne, stemverlaging, alopecia androgenetica)

bij twijfel echografie (polycysteuze ovaria)

	■ androgeenproducerende bijnier- of ovariumtumor in korte tijd ontstane virilisatie verwijzen

Hypothalamus of hypofyse
	■ hyperprolactinemie, prolactinoom dubbelzijdige galactorroe, gezichtsvelduitval en/of hoofd-

pijn (macroprolactinoom)
prolactinebepaling

Overig
	■ medicamenteuze amenorroe orale anticonceptiva, antipsychotica, antidepressiva 

 (SSRI’s, MAO remmers), anti-emetica
geen

	■ functionele amenorroe stress, afvallen, eetstoornis, intensieve sportbeoefening indien > 1 jaar: prolactinebepaling (grotere kans op 
prolactinoom)

	■ schildklierstoornis (hyper- of hypothyreoïdie) klachten passend bij verlaagd of verhoogd metabolisme TSH-bepaling
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CONCLUSIE
De verwijzing van mevrouw Meijer was prematuur, ondanks 
haar opvliegers en stemmingswisselingen in combinatie met 
de al 4 maanden uitgebleven menstruatie. Dit was te wijten 
aan de onbekendheid van de huisarts met het ziektebeeld. De 
eenmalige FSH-bepaling zonder oestradiolbepaling in com-
binatie met een te snelle interpretatie van de uitslagen hebben 
mevrouw Meijer uiteindelijk alleen maar onnodig ongerust 
gemaakt. Als de huisarts de diagnostische criteria had gevolgd, 
hadden de onrust en onterechte verwijzing voorkomen kun-
nen worden.
Voor vrouwen bij wie de diagnose ‘POI’ terecht gesteld is, is 
strikt cardiovasculair risicomanagement geïndiceerd en is het 
aan te bevelen HST aan te bieden ter verlichting van over-
gangsklachten en ter preventie van osteoporose. ■
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MEVROUW MEIJER, VERVOLG
De transvaginale echo bij de gynaecoloog laat geen afwijkingen zien. Bij 
verder aanvullend bloedonderzoek, een week na het 1e bloedonderzoek, 
is het FSH 60 IU/l met een oestradiol van 93 pmol/l, zonder aanwij-
zingen voor een prolactinoom of een auto-immuunaandoening van 
schildklier of bijnieren. De gynaecoloog geeft uitleg over de onzekerheid 
van de diagnose en stelt afwachtend beleid voor. Kort na dit bezoek, 
ruim 5 maanden na de laatste menstruatie, krijgt mevrouw M weer een 
spontane menstruatie en verdwijnen de opvliegers. Op verzoek van de 
gynaecoloog laat u nog een keer bloed prikken Het FSH is weer normaal 
(14,8 IU/l), evenals het oestradiol (318 pmol/l).

DE KERN
	■ Bij 1 op de 100 vrouwen begint de menopauze voor het 

40e levensjaar en spreekt men van premature ovariële 
insufficiëntie (POI).

	■ Criteria voor de diagnose ‘POI’ zijn amenorroeduur ≥ 4 
maanden in combinatie met FSH > 40 IU/l, op twee mo-
menten gemeten, en oestradiol < 100 pmol/l.

	■ de diagnose ‘POI’ is een indicatie voor strikt cardiovas-
culair risicomanagement en fractuurpreventie.

	■ Bij kinderwens is de diagnose ‘POI’ een indicatie voor 
verwijzing naar de gynaecoloog.

Sliedrecht A, Lagro-Janssen AL. Premature ovariële insufficiëntie 
of premature onrust? Huisarts Wet 2020;63(8):53-5. DOI:10.1007/
s12445-020-0797-0.
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: A. Slie-
drecht, kaderhuisarts urogynaecologie: annesliedrecht@hotmail.com. 
Radboudumc, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Nijmegen: 
prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies 
Medische wetenschappen. Mogelijke belangenverstrengeling: niets 
aangegeven.
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Xylometazoline is geregistreerd voor de behandeling van 
een verstopte neus, al dan niet in combinatie met ipratro
pium. Na paracetamol is xylometazoline het best verkochte 
middel dat vrij verkrijgbaar is in de apotheek en bij de 
drogist. Bijwerkingencentrum Lareb krijgt geregeld mel
dingen binnen van patiënten met een langQTsyndroom 
die hartritmestoornissen krijgen na gebruik van middelen 
als xylometazoline. Wat zijn de risico’s van xylometazoline 
bij deze patiënten?

Xylometazoline behoort tot de imidazolinederivaten, net als 
oxymetazoline en tramazoline. Ze worden ook wel deconges
tiva genoemd en veelvuldig gebruikt als zelfzorgmiddel.1,2 
Xylometazoline is een alfaadrenerge agonist die een lokaal 
effect in de neus heeft.3 Volgens de officiële productinformatie 
van xylometazoline is voorzichtigheid geboden bij het gebruik 
door patiënten die een sterke reactie vertonen op adrenerge 
substanties. De patiënt kan last krijgen van slapeloosheid, 

duizeligheid, tremor, hartritmestoornissen of een verhoogde 
bloeddruk.3 Zeer zelden voorkomende cardiale bijwerkin
gen (< 0,01%) zijn hartkloppingen, een onregelmatige en 
versnelde hartslag, en een verlenging van het QTcinterval.1,3 
Xylometazoline kan daarnaast door remming van de sympati
cusactiviteit via presynaptische alfa1receptoren zorgen voor 
bradycardie, hypotensie en syncope.4 Dit is vooral bij kinderen 
beschreven.46 Systemische bijwerkingen treden met name op 
bij kinderen die xylometazoline te vaak of in een hoge dose
ring gebruiken.1 Bij patiënten met een lang QTinterval vormt 
bradycardie een risico voor het optreden van ritmestoornis

Hartritmestoornissen door 
 xylometazoline bij patiënten met 
een lang-QT-syndroom 
Florence van Hunsel, Eugène van Puijenbroek

CASUS 1
Een meisje van 15 jaar had last van rinitis en gebruikte daarvoor 
xylometazoline neusspray 1 mg/ml. Behalve een lang-QT-syndroom 
bevatte haar dossier geen andere medische bijzonderheden. Vanwege 
het lange-QT-syndroom had ze een interne cardioverter-defibrillator 
(ICD). Verder gebruikte ze propranolol. Ongeveer een uur gebruik van 
xylometazoline trad ventrikelfibrilleren op, waarna ze het bewustzijn 
verloor. De ICD trad in werking met een succesvolle defibrillatie als 
gevolg. De casus werd gemeld bij Lareb.

CASUS 2
Een man van 73 jaar gebruikte xylometazoline neusspray 1 mg/ml 
wegens een verkoudheid. Comedicatie bestond uit levothyroxine, 
liothyronine, metoprolol, perindopril en acenocoumarol. Hij heeft een 
erfelijke aritmogene rechterventrikelcardiomyopathie, waarvoor hij in-
dertijd een ICD heeft gekregen. Na drie dagen gebruik van de neusspray 
ontstond er ventrikelfibrilleren, gevolgd door een circulatiestilstand. De 
ICD zorgde voor een succesvolle defibrillatie. Ingrijpen van de ICD bleek 
dus terecht. Ook deze casus werd gemeld bij Lareb. De melding bevatte 
geen informatie over de doseringen van de comedicatie.

Het is belangrijk dat patiënten met een lang QT-syndroom voor ge-
bruik zelf goed de bijsluiter van xylometazoline lezen. Foto: Shutterstock
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sen, waarna ventrikelfibrilleren kan ontstaan.7 Bij personen die 
een ICD dragen is bradycardie een signaal om in te grijpen.
De literatuur bevat casusbeschrijvingen over atriumfibrillatie 
en het ontstaan van een hartstilstand bij imidazolinederivaten, 
bijvoorbeeld tramazoline, oxymetazoline en ook xylome-
tazoline. Dit betreft zowel volwassenen als kinderen.7-10 Bij 
overdosering van xylometazoline blijken ook ernstige ritme-
stoornissen op te treden, zoals sinusbradycardie met supra-
ventriculaire extrasystoles, en reversibele cardiomyopathie na 
langdurig gebruik.11,12

Zoals gezegd werden beide casussen gemeld bij Lareb. Ook 
bijwerkingencentra buiten Nederland krijgen dit soort 
meldingen. Zo ontving een ander Europees bijwerkingen-
centrum een melding over een patiënt die zichzelf volgens de 
gebruiksinstructies intranasaal xylometazoline had toegediend 
en daarna een hartstilstand en ventriculaire fibrillatie kreeg, 
wat overeenkomt met het lange-QT-syndroom (LQTS).13 Deze 
melding was aanleiding om in Europees verband ernstige 
ventriculaire aritmie bij patiënten met LQTS als mogelijke 
bijwerking te bespreken bij het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA). Er waren nog meer casussen bekend: 6 
gevallen van hartstilstand, 27 van verlies van bewustzijn, 16 
van syncope, 4 van ventriculaire fibrillatie en 3 van ventricu-
laire tachycardie. Deze zijn allemaal opgenomen in de Europe-
se bijwerkingendatabank.13

Na analyse van de beschikbare meldingen in de Europese 
bijwerkingendatabank en de literatuur besloot het EMA in 
het najaar van 2019 dat de productinformatie van xylometa-
zoline-bevattende geneesmiddelen aanpassing behoefde. De 
volgende waarschuwing werd toegevoegd: ‘Patiënten met een 
lang-QT-syndroom die worden behandeld met xylometa-
zoline lopen mogelijk een hoger risico op ernstige ventriculai-
re aritmieën.’14

Hoewel de incidentie van ritmestoornissen in de algemene pa-
tiëntenpopulatie zeer laag is, is het aannemelijk dat patiënten 
met LQTS meer risico lopen. Dit risico is echter vastgesteld op 
basis van spontane meldingen bij bijwerkingencentra en we 
beschikken niet over aanvullende gegevens uit epidemiologi-
sche onderzoeken. Gezien de ernst van de bijwerking (leven 
en dood) is, hoe incidenteel ook, vermelding van dit risico 
toch zeer relevant.

TERUGHOUDENDHEID BIJ VOORSCHRIJVEN
Bij Lareb is niet bekend in hoeverre beide patiënten uit de 
casussen op de hoogte waren van de mogelijke risico’s van 
het gebruik van deze vrij verkrijgbare neusdruppels. Op het 
moment dat zij last kregen van ventrikelfibrilleren bevatte de 
bijsluiter van xylometazoline nog géén duidelijke waarschu-
wing. In de preparaattekst van xylometazoline in het Farmaco-
therapeutisch Kompas staat inmiddels ook een waarschuwing: 
‘Patiënten met lange-QT-syndroom kunnen een verhoogd 
risico hebben op ernstige hartaritmieën.’1

Hoewel de herziene productinformatie en bijsluiter patiën-
ten met risicofactoren waarschuwen, is het verstandig voor 
huisartsen en specialisten om terughoudend te zijn bij het 

voorschrijven van dit middel aan patiënten met LQTS. De 
medicatiebewakingssystemen van de apotheek bevatten sinds 
2019 een aangeboren lang-QT-intervalsyndroom als contra- 
indicatie.15,16 Patiënten die xylometazoline bij hun apotheek 
halen en van wie bekend is dat ze LQTS hebben worden dan 
gewaarschuwd. Omdat patiënten xylometazoline ook vaak bij 
de drogist kopen, heeft ook deze een verantwoordelijkheid. 
Het is echter vooral aan patiënten met LQTS zelf om de bij-
sluiter voor gebruik goed te lezen. ■
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Endometritis is een infectie van het baarmoederslijmvlies 
(endometrium). De diagnose wordt gesteld wanneer er 
sprake is van koorts post partum die niet door een andere 
oorzaak verklaard kan worden. Manifestatie van endome-
tritis gebeurt vaak op de 3e of 4e dag post partum. Late-on-
set endometritis kan zich echter tot 6 weken post partum 
presenteren. 

Koorts post partum geldt bij een temperatuur (oraal gemeten) 
van 38,7 °C of hoger gedurende de eerste 24 uur post partum 
óf hoger dan 38 °C gedurende 2 andere dagen post partum 
(meestal tussen de derde en zesde dag). Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen early-onset (< 48 uur post partum) en een 
late-onset endometritis, die zich tot zes weken post partum 
kan presenteren.1,2 

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
De kraamvrouw wordt meestal verwezen door de verloskundi-
ge met vermoeden van endometritis. Indien een kraamvrouw 
zichzelf meldt, is dat in de meeste gevallen omdat zij koorts 
heeft, vaak rond de 3e of 4e dag post partum. Daarbij kunnen 
ook stinkende vaginale afscheiding, algehele malaise en buik-
pijn aanwezig zijn. 

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Post partum endometritis ontstaat door het binnendringen 
van vaginale micro-organismen in het endometrium van de 
uterus tijdens de bevalling. De endometritis wordt meestal 
veroorzaakt door mengflora van anaerobe en aerobe verwek-
kers, waaronder streptokokken en enterobacteriën.2,3,5

In zeldzame gevallen kan een endometritis zich ontwikke-
len tot een puerperale sepsis met een fulminant beloop. De 
infectie met de streptococcus pyogenes oftewel invasieve groep 
A-streptokokken (GAS) is hiervan het meest beschreven, in 
de volksmond ook wel bekend als kraamvrouwenkoorts.4 Tot 
de 19e eeuw was kraamvrouwenkoorts een veelvoorkomende 
doodsoorzaak in het kraambed (25%).3 
De belangrijkste huidige risicofactor voor endometritis is een 
bevalling door keizersnede (sectio caesarea). Het risico na 
een vaginale partus is 1 tot 3%, na een geplande sectio 5 tot 
15% en na een secundaire sectio (durante partu) 15 tot 20%.5 
Andere risicofactoren zijn onder andere langdurig gebroken 
vliezen, kunstverlossingen en aanwezigheid van bacteriële 
vaginose tijdens de zwangerschap. Zie de [online tabel] voor 
een overzicht van risicofactoren.2,3

De symptomen van endometritis ontstaan meestal in de 1e 

week na de bevalling. Kenmerkend is manifestatie op de 3e en 
4e dag, waarbij naast verhoging of koorts vaak sprake is van 
een pijnlijke uterus en foetide lochia (stinkende kraamvloed). 
Bij 15% ontstaat endometritis 1 tot 6 weken post partum. Het 
beloop kan zich uiten als een milde infectie, met geringe ver-
hoging van temperatuur en lokale symptomen die goed reage-
ren op orale antibiotica. Dit wordt vooral gezien bij vrouwen 
met een vaginale bevalling of een late post-partum infectie.2 Bij 
infectie die kort na de bevalling ontstaat en na een sectio is er 
vaker een ernstiger beloop met hoge koorts, algehele malaise 
en tachycardie. Endometritis kan leiden tot een uitbreiding 
van de infectie naar boven met als gevolg een salpingitis. Dit 
ontstaat meestal na de 5e dag post partum en kenmerkt zich 
door hoge koorts en buikpijn. Onbehandeld kan dit gepaard 
gaan met ernstige complicaties, zoals abcesvorming, perito-
nitis, sepsis en soms overlijden tot gevolg.3 De belangrijkste 
verwekker die een verhoogd risico geeft op deze complicaties 
en die fulminant beloopt is de GAS.4

DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Bij koorts in het kraambed moet differentiaal diagnostisch 
gedacht worden aan andere infecties in de kraamperiode. 
Voorbeelden zijn wondinfecties (operatielitteken, episiotomie, 
laceraties), urineweginfectie, mastitis en salpingitis. Andere 
mogelijke oorzaken van koorts zijn diepveneuze trombose (in 
het been), longembolie of virale infecties. Bij hoge koorts na 
de 5e dag post partum staat salpingitis hoog in de differen-
tiaaldiagnose en bij koorts vanaf de 8e dag mastitis.

EPIDEMIOLOGIE
Endometritis komt voor bij 1 tot 3% van de vaginale geboortes 
en wordt 10 tot 20 keer zo vaak gezien na een bevalling door 
een sectio.1,3 Endometritis na een sectio ontstaat vaak binnen 
enkele dagen en wordt dan meestal in de 2e lijn gediagnosti-
ceerd en behandeld.6

De incidentie en prevalentie in de huisartsenpraktijk van 
puerperale infectie of sepsis (ICPC-code W70), waar endome-
tritis onder valt, is 2,0 per 1000 patiënten per jaar.7

In Nederland is er een meldingsplicht (groep B2) voor alle 
invasieve GAS-infecties, waaronder ook de puerperale sepsis. 
In 2017 kreeg het RIVM 80 meldingen van puerperale koorts 
of sepsis door een GAS-infectie. De landelijke incidentie van 
invasieve GAS-infecties was toen 1,7 per 100.000 inwoners, 
maar bij berekening van deze cijfers zijn ook meldingen van 
andere GAS-infecties zoals fasciitis necroticans en toxische-
shocksyndroom door andere oorzaken meegenomen.4

Endometritis puerperalis
Stephanie van den Berg, Marissa Scherptong-Engbers, Esteriek de Miranda, Just Eekhof
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ANAMNESE EN ONDERZOEK
De (huis)arts vraagt naar:

	■ aanwezigheid van stinkende, riekende vaginale afscheiding
	■ het begin van de klachten en hoeveel dagen dagen post 

partum de klachten zijn begonnen
	■ het beloop van de klachten; zijn de klachten snel progres-

sief?
	■ de aanwezigheid van koorts, koude rillingen en/of algehele 

malaise
	■ de soort bevalling: een vaginale bevalling of een sectio 

caesarea
	■ complicerende factoren bij een vaginale bevalling, zoals 

langdurig gebroken vliezen of een kunstverlossing
	■ eventuele twijfel over de compleetheid van de placenta na 

de geboorte van de placenta; overleg dit met de betreffende 
verloskundige of gynaecoloog

	■ compleetheid van de vliezen (cave vliesrest)
	■ klachten die wijzen op een andere oorzaak van koorts (mic-

tieklachten, hoesten, dyspneu, pijnlijke of rode borst)

Beoordeel door abdominaal onderzoek de mate van pijn, 
grootte en ligging van de uterus. Wanneer de uterus niet 
terug gekeerd is naar de verwachte grootte voor de periode 
post partum (subinvolutie), kan dit wijzen op aanwezigheid 
van een bloeding, infectie of necrose. Vaginaal toucher wordt 
alleen gedaan bij vermoeden van opstijgende infecties ter 
beoordeling van aanwezigheid van slingerpijn of pijnlijk 
infiltraat naast de cervix.5 Riekende, purulente lochia (kraam-
vloed) en een gevoelige uterus komen vaak voor bij endome-
tritis. Afwezigheid hiervan sluit echter een endometritis niet 
uit. De normale, niet riekende kraamvloed, die voornamelijk 
bestaat uit bloed, mucus en weefselresten vanuit de uterus, 
kan tot 6 weken post partum aanhouden.2,3

Maak een inschatting van de mate van ziek zijn en meet de 
vitale functies. Aanwezigheid van tachypneu, tachycardie 
en hoge koorts zijn (ernstige) tekenen van een puerperale 
sepsis.2,3 Onderzoek ook andere oorzaken van koorts, reke-
ning houdend met het aantal dagen post partum waarin de 
symptomen zijn ontstaan. Let hierbij op de aanwezigheid 
van flankpijn, pijnlijke en/of rode borst(en), afwijkingen bij 
auscultatie van de longen en inspecteer aanwezige vaginale of 
abdominale hechtingen en wonden. Beoordeel of er sprake 
is van een diepveneuze trombose in de benen. Controleer de 
urine op aanwezigheid van een urineweginfectie en stuur deze 
zo nodig op voor een kweek.
Aanvullend onderzoek heeft in de huisartsenpraktijk geen 
meerwaarde. Een endometritis gaat gepaard met een leuko-
cytose bij bloedonderzoek, maar het is niet goed mogelijk om 
onderscheid te maken tussen fysiologische leukocytose na een 
bevalling of sectio.2 Een verhoogde bezinking of verhoogd 
C-Reactive Protein (CRP) kan de diagnose ondersteunen, 
maar een laag CRP kan een endometritis puerperalis niet 
uitsluiten. Echografisch onderzoek van de baarmoeder is niet 
zinvol. Een echo kan onvoldoende onderscheid maken tussen 
endometritis, een placentarest of fysiologische veranderingen 
van de baarmoeder kort na een bevalling.6 

In de 2e lijn wordt bij een vermoeden van endometritis voor 
de start van de antibioticabehandeling een vaginale kweek 
afgenomen (lochia) of van de cervix. Bij verergering van de 
klachten wordt een bloedkweek gedaan. Dit geeft relevante 
informatie over de verwekker, de gevoeligheid voor de gestarte 
antibiotica en de aanwezigheid van een GAS- of GBS-infectie. 

BELEID EN VERWIJZEN
Deze beleidsadviezen gelden alleen voor een vermoeden van 
endometritis na een vaginale bevalling. Bij koorts na een 
sectio caesarea is direct overleg met de gynaecoloog en verwij-
zing geïndiceerd. 
Afwachtend beleid. Indien er alleen een riekende vaginale 

DE KERN 
	■ denk bij koorts in de post-partumperiode zonder 

andere verklaring altijd aan endometritis. Bijkomen-
de klachten zoals buikpijn en foetide lochia maken 
de diagnose waarschijnlijker, maar zijn niet in alle 
gevallen aanwezig. 

	■ Endometritis manifesteert zich vaak op de 3e of 4e 
dag post partum met verhoging of koorts en een 
drukpijnlijke uterus die trager involueert. 

	■ Het beloop bij post partum endometritis kan varië-
ren van mild tot levensbedreigend bij een puerperale 
sepsis. 

	■ Behandel milde endometritis na een vaginale beval-
ling zelf met orale antibiotica; dagelijkse controle van 
een arts of verloskundige is noodzakelijk. 

	■ Verwijs direct naar de gynaecoloog bij hoge koorts en 
vermoeden van een opstijgende infectie, óf bij koorts 
na een sectio caesarea.

  Illustratie: Bohn Stafleu van Loghum
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afscheiding is, zonder koorts, kan afgewacht worden. Geef 
duidelijke instructies om direct contact op te nemen bij koorts 
of bijkomende klachten zoals buikpijn of griepachtige ver-
schijnselen.6 

Antibiotica. Bij een temperatuur > 38 oC gedurende 2 da-
gen, zonder algeheel ziek zijn, is er sprake van een milde 
infectie. Behandel deze milde endometritis volgens de 
NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode met een 
oraal breedspectrum antibiotica, zoals amoxicilline 3 dd 500 
mg gecombineerd met metronidazol 3 dd 500 mg gedurende 
zeven dagen.6 Deze middelen kunnen tijdens de borstvoeding 
worden gebruikt zonder nadelige effecten voor de zuigeling. 
Bij metronidazol kan de melk een onaangename metaalsmaak 
krijgen. Wanneer dit leidt tot weigering van de borst, kan de 
borstvoeding onderbroken worden tot 12 uur na inname.8 

Controle. Bij een behandeling met orale antibiotica is dage-

lijkse controle nodig vanwege het kleine maar aanhoudende 
risico op een ernstig beloop.
Verwijzen. Verwijs naar de 2e lijn indien er geen verbetering 
is van de koorts of de symptomen binnen 48 uur.6 Zie ook de 
[figuur]. Verwijs de patiënt direct naar de gynaecoloog indien 
er sprake is van koorts kort na een sectio caesarea. Een spoed-
verwijzing is ook aangewezen bij zieke vrouwen met tekenen 
van sepsis. Een infectie met groep A-streptokokken kan zeer 
snel leiden tot een puerperale sepsis. Bij een vermoeden hier-
van is snel handelen noodzakelijk.6

Verwijs ook bij verslechtering van het klinische beeld ondanks 
orale antibiotica, of als er geen verbetering optreedt binnen 48 
uur.6 De gynaecoloog behandelt een endometritis meestal met 
intraveneuze antibiotica.1

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Hygiënische adviezen en maatregelen tijdens de bevalling en 
kraamperiode zijn de belangrijkste preventieve handelingen 
ter voorkoming van endometritis en zullen in Nederland als 
vanzelfsprekend worden beschouwd. 
Bij een sectio caesarea wordt standaard antibioticaprofylaxe 
gegeven. Behandelaren in de 2e lijn geven de indicatie voor 
antibioticaprofylaxe bij een gecompliceerde bevalling. In de 
1e lijn is er geen plaats voor behandeling met preventieve 
anti biotica, vanwege de lage incidentie van endometritis 
waardoor veel vrouwen onnodig behandeld zouden moeten 
worden.9 ■

LITERATUUR 
Literatuurlijst en volledige auteursgegevens staan bij dit artikel op 
www.henw.org.

Figuur

Waarschijnlijkheidsdiagnose bij koorts per dag post partum

* Sepsis kan zich ook later post partum presenteren

Dag 1/2 Dag 3/4 Dag 5 Dag >7

∆ Sepsis*Sepsis* ∆ EndometritisEndometri ∆ SalpingitisSalpingitis ∆ MastitisMastitis

WaT IS aanGETOOnd?
Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van 
behandeling van bacteriële vaginose tijdens de zwan-
gerschap om endometritis te voorkomen. Preventieve 
opsporing en behandeling van vaginale vaginose wordt 
niet aangeraden. 
Preventief toedienen van antibiotica bij ongecompli-
ceerde vaginale bevallingen is niet aangewezen vanwe-
ge een hoog numbers needed to treat. 9

Er is geen goed vergelijkend onderzoek beschikbaar 
over de effectiviteit en de duur van orale behandeling 
van endometritis met amoxicilline-clavulaanzuur en 
amoxicilline met metronidazol. Op basis van de meest 
voorkomende micro-organismen wordt antibiotische 
behandeling ingezet. de nHG-Standaard Zwanger-
schap en kraamperiode heeft een voorkeur voor 
amoxicilline en metronidazol gedurende een week, 
omdat metronidazol mogelijk beter werkt tegen de 
stammen van bacteriodes fragillis.2,6,10 
Het nut van behandeling met ergometine, dat zorgt 
voor uteruscontractie, is bij post partum endometritis 
niet aangetoond en beschermt niet tegen het ontstaan 
van endometritis.11

Van den Berg S, Scherptong-Egbers M, De Miranda E, Eekhof J. Endo-
metritis puerperalis. Huisarts Wet 2020;63(8):5-60. DOI:10.1007/
s12445-020-0804-5.

Dit is een bewerkte versie van het hoofdstuk dat eerder gepubliceerd 
is in: Eekhof J, et al. (red.) Kleine kwalen en alledaagse klachten tijdens 
de zwangerschap. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020. Publicatie 
gebeurt met toestemming van de uitgever.

HUISARTS EN WETENSCHAP AUGUSTUS 2020



61

NHG richtlijn

maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

Aften is een onschuldige maar vaak pijnlijke kwaal. Bij typi-
sche aften gaat het om pijnlijke, oppervlakkige ulcera van 
het mondslijmvlies. Vaak zijn ze niet groter dan een halve 
centimeter en verdwijnen ze binnen 2 weken vanzelf zonder 
dat er algemene ziekteverschijnselen bij optreden. De 
herziene NHG-Behandelrichtlijn Aften geeft aanbevelingen 
voor de diagnostiek en het beleid bij aften.

De oorzaak en ontstaanswijze van aften zijn niet bekend. Wel 
circuleren er veel ideeën over mogelijke uitlokkende factoren 
en adviezen over behandelingen tegen de pijn en ter voor-
koming van recidief episoden. Daarvan zijn er echter maar en-
kele onderzocht. De meeste onderzoeken vinden, met lage tot 
zeer lage bewijskracht, geen tot nauwelijks effect op de pijn, 
genezing en preventie van recidief episoden van aften.  

DIAGNOSTIEK
Voor het stellen van de diagnose aften (stomatitis aphthosa) 
zijn anamnese en onderzoek van het mondslijmvlies vol-
doende. Voor typische aften is aanvullend onderzoek niet 
zinvol. Dit kan wel aan de orde zijn als er sprake is van andere 
mondulcera, zoals grote (> 10 mm) of meerdere heel kleine, 
vaak samensmeltende (herpetiforme) aften, en bij algemene 
ziekteverschijnselen en/of een vermoeden van een onderlig-
gende ziekte. 

BELEID
Omdat aften doorgaans vanzelf binnen 2 weken overgaan, 
volstaat bij een (milde) episode van typische aften een afwach-
tend beleid met adviezen. De adviezen staan op Thuisarts.nl. 
Voorbeelden hiervan zijn het vermijden van mogelijk uitlok-
kende factoren (zoals lokale traumata en stress) en, vooral bij 
veel recidief episoden, de tanden te poetsen met tandpasta 
zonder schuimmiddel.
Overweeg bij veel pijn of hinder lidocaïnegel 20 mg/ml 
voor oromucosaal gebruik (vanaf 6 maanden t/m 11 jaar zo 
nodig aanstippen voorafgaand aan de maaltijden en voor de 
nacht, maximaal 4 dd, vanaf 12 jaar maximaal 8 dd) voor te 

schrijven. Dit geeft kortdurende pijnverlichting. Informeer 
de ouder/verzorger over het niet-geregistreerde gebruik bij 
kinderen onder de 6 jaar. 
Waarschuw om bij gebruik van lidocaïne alleen de aften zelf 
in lichte mate aan te stippen, gezien de kans op verslikken en 
bijtwonden door gevoelloosheid van de mond-keelholte.
Wees terughoudend met lokale corticosteroïden (off-label). 
Overweeg dit alleen bij patiënten (vanaf 12 jaar) met ernstige 
hinder van de aften, bij wie lidocaïne niet voldoende verlichting 
geeft, of bij patiënten met een contra-indicatie voor lidocaïne.
Voor diverse andere interventies, zoals lasertherapie, (zelf-
zorg)kruiden, chloorhexidine, hexetidine, tetracycline of 
vitaminen, vonden wij geen (of onvoldoende) bewijs voor hun 
werkzaamheid. Datzelfde geldt voor chloorhexidine, hexetidi-
ne, lokale corticosteroïden, vitaminen of zink als interventie 
ter preventie van (recidief episoden van) aften. Deze interven-
ties bevelen we dus niet aan. 

CONTROLE
Controles zijn in principe niet nodig, tenzij er sprake is van 
een aspecifiek beloop van de aften (zoals geen of onvoldoende 
genezing na 2 weken), frequente recidief episoden of algemene 
ziekteverschijnselen die een onderliggende aandoening doen 
vermoeden. Instrueer de patiënt in die gevallen contact op 
te nemen voor herbeoordeling. Overweeg bij recidiverende 
aften systemische ziekten en bijwerkingen van medicatie als 
oorzaak. ■

De aanpak bij (recidiverende) aften is gericht op symptoombestrij-
ding. Foto: iStock

De Vries L, Van der Weele G, Van den Donk M, Van Walraven A. 
Herziene NHG-Behandelrichtlijn Aften. Huisarts Wet 2020;63(8):61.
DOI:10.1007/s21445-020-0807-2. 
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling 
en wetenschap: L de Vries, wetenschappelijk medewerker: l.devries@
nhg.org; G van der Weele G, senior wetenschappelijk medewerker; M 
van den Donk, senior wetenschappelijk medewerker; A van Walraven, 
wetenschappelijk medewerker. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Aften
Laura de Vries, Gerda van der Weele, Maureen van den Donk, Amanda van Walraven

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn op 
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/aften#volledige-tekst.
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De NHG-Standaard Astma bij volwassenen is volledig 
herzien. Zo zijn de diagnostische criteria aangescherpt om 
onder- en overbehandeling te voorkomen. Ook wordt aan-
dacht besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-ge-
bruik en is het stappenplan voorzien van een alternatieve, 
gelijkwaardige behandeling.

In deze versie van de NHG-Standaard Astma heeft de werk-
groep besloten tot aanscherping van de diagnostische criteria 
om zo onder- en overdiagnose en daarmee ook onder- of 
overbehandeling te voorkomen. 
Uit onderzoek blijkt dat de diagnose astma adequaat ge-
steld kan worden op grond van een typische anamnese in 

combinatie met afwijkende bevindingen tijdens spirometrie. 
Spirometrie wordt bij voorkeur uitgevoerd op het moment dat 
de patiënt klachten heeft. Aangetoonde reversibiliteit of varia-
biliteit (FEV1-verschil van 12% en 200 ml tussen 2 metingen) 
zijn obligaat voor de diagnose. Bij blijvende twijfel is een met-
acholine- of histamineprovocatietest aangewezen. Deze test is 
ook in een aantal eerstelijns diagnostische centra voorhanden. 
Indien ook deze test negatief is, is astma vrijwel uitgesloten. 
Het wordt niet langer aanbevolen om de diagnose astma alleen 
op anamnestische gronden te stellen.  

OVERMATIG SABA-GEBRUIK
Afgelopen jaren is duidelijker geworden dat er schadelijke 
effecten zijn van overmatig gebruik (vaker dan 2 keer per 
week) van een kortwerkend bèta-2-mimeticum (SABA). 

Nieuwe ontwikkelingen in de herziene  
NHG-Standaard Astma bij volwassenen
Jip de Jong, Margriet Bouma

Raadpleeg de volledige versie van de herziene NHG-Standaard 
op https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/astma-bij-volwas-
senen.

Overmatig SaBa-gebruik is  
meestal een teken van  
onvoldoende astmacontrole 
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De herziene NHG-Standaard Astma beveelt niet langer aan om de diagnose astma alleen op anamnestische gronden te stellen. Foto: Shutterstock
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Overmatig SABA-gebruik is meestal een teken van onvol-
doende astmacontrole. Patiënten die frequent een SABA 
gebruiken zonder onderhoudsbehandeling met ICS hebben 
een hoger risico op longaanvallen (exacerbaties), ziekenhuis-
opname en overlijden. Het indicatiegebied voor gebruik van 
een SABA is daarom beperkter geworden en preventie van 
overmatig SABA-gebruik is toegevoegd. Nieuw is de moge-
lijkheid om bij een duidelijke astmadiagnose de 1e medi-
catiestap over te slaan en laagdrempelig te starten met een 
ICS-onderhoudsbehandeling om zo een betere astmacontrole 
te bereiken. Tevens zijn aanbevelingen over monitoring van 
SABA-gebruik opgenomen en is het beleid bij overmatig 
gebruik beschreven.

EEN NIEUW MEDICAMENTEUS STAPPENPLAN
Op grond van recente publicaties zijn er aanwijzingen dat 
onderhoudsbehandeling met formoterol-ICS zo nodig als 
1e behandelstap even goede astmacontrole geeft als ICS-on-
derhoudsbehandeling en in dezelfde mate longaanvallen 
(exacerbaties) kan voorkomen. In 2019 is deze nieuwe bena-
dering in de GINA-richtlijn opgenomen. Dit wordt gezien 
als een fundamentele wijziging in het astmabeleid. In de 
NHG-Standaard is deze nieuwe behandeloptie nu als gelijk-
waardig alternatief geïntroduceerd. ICS-formoterol zo nodig 
is gemakkelijk implementeerbaar en de kans op overmatig 
SABA-gebruik is vrijwel afwezig. Bij frequenter gebruik gaat 
men als het ware vanzelf over naar een onderhoudsdosering. 
Een nadeel is dat de mogelijkheid van een succesvolle onder-
houdsbehandeling met laaggedoseerd ICS (zonder LABA) 
dan wordt overgeslagen.

ASTMACONTROLE VAN 3 NAAR 2 NIVEAUS
In de Nederlandse situatie was er aanvankelijk consensus 

over de termen goede, gedeeltelijke en slechte astmacontrole. 
In de huisartsenpraktijk gaf deze driedeling echter verwar-
ring, omdat het beleid tussen gedeeltelijke en slechte astma-
controle meestal niet verschilde. De driedeling is daarom 

vervangen in de tweedeling goede en onvoldoende astma-
controle. Deze tweedeling wordt voortaan gemaakt op grond 
van de uitslag van een patiëntvragenlijst (ACQ6 of ACT). 
Deze vragenlijsten maken in veel praktijken al deel uit van de 
astmazorg. ■

Onderhoudsbehandeling  
met formoterol-ICS geeft  

even goede astmacontrole als  
ICS-onderhoudsbehandeling 
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Vanwege de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus is het 
voor huisartsen momenteel niet zo eenvoudig om de zuur-
stofsaturatie bij patiënten te meten. Patiënten kunnen echter 
ook thuis de zuurstofsaturatie meten met een pulse oximeter 
of smartphoneapp. Wij vroegen ons af of saturatiemetingen 
met een smartphone, aan de hand van de smartphone-LED 
en -camera, bruikbaar zijn voor de medische praktijk. Deze 
meetmethode blijkt helaas nog niet betrouwbaar.

Het lijkt voor de hand te liggen: veel mensen hebben een 
smartphone en zouden deze kunnen gebruiken om zuurstof
saturatie te meten. Het onderliggende mechanisme van came
raoximetrie met een smartphone is vergelijkbaar met pulse 
oximetrie met de welbekende fingertip oximeter. Een licht
bron, in dit geval de LEDflash van de smartphone, verlicht 
met afwisselende golflengtes de geperfundeerde weefsels met 
een gekend lichtspectrum. De smartphonecamera fungeert als 
detector en onderscheidt de fotonen die door het weefsel pas
seren en niet worden geabsorbeerd of verspreid [figuur 1].1,2

ONDERZOEKSMETHODE
Bij ons onderzoek hanteerden wij de PICOmethode:
Patiënt  Iedere patiënt die thuis zijn zuurstofsaturatie wil 

meten
Interventie Gebruik van een app op een mobiele telefoon
Controle  Een fingertip oximeter of arteriële bloedgaswaar

den
Outcome  Accurate meting van de zuurstofsaturatie in het 

perifere bloed

Op 8 april 2020 voerden we de volgende zoekopdracht uit 
in PubMed: (“Oximetry”[Mesh] OR “Blood Gas Monito
ring, Transcutaneous”[Mesh]) AND (“Telemedicine”[Mesh] 
OR “Smartphone”[Mesh] OR “Telephone”[Mesh]). 
We includeerden onderzoeken over saturatiemeting door 
middel van smartphoneapplicaties met controlemeldingen 
aan de hand van een fingertip oximeter of arteriële bloed
gaswaarden. We excludeerden artikelen als de volledige tekst 
ontbrak, wanneer de smartphone externe sensoren gebruikte 
of bij een andere taal dan Engels of Nederlands. De zoekop
dracht resulteerde in 83 artikelen, waarvan er na het toepassen 
van de inclusie en exclusiecriteria 5 artikelen overbleven.37 
Daarnaast vonden we een expert opinion van Tarassenko en 
Greenhalgh van het Oxford COVID19 Evidence Service Team 
op de website van het Centre for EvidenceBased Medicine.2

RESULTATEN 
Tayfur et al. maten de saturatie van 101 volwassen patiënten 
op de spoedeisende hulp.3 Ze vergeleken hierbij de metingen 
van de Samsung Health Application (Galaxy S8) met arteriële 
bloedgaswaarden. Hun onderzoek toonde bij saturaties hoger 
dan 93% een goede correlatie aan tussen een saturatiemeting 
met de smartphone en arteriële bloedgaswaarden. Bij satu
raties lager dan 93% waren er echter opvallende verschillen 
tussen de saturatiemeting met de smartphone en arteriële 
bloedgaswaarden [online figuur 2]. De betrouwbaarheid van 
de app was dus laag bij lage saturaties.
Tomlinson et al. voerden een klinische trial uit bij 81 gezon
de kinderen.4 Zij vergeleken de zuurstofsaturatiemeting van 

Figuur 1

Typische opstelling voor contactfoto-plethysmografie. De vinger 
wordt op de camera van de smartphone geplaatst en belicht door 
het ingebouwde LED-lampje. Fotonen met een langere optische 
weglengte (A) worden sterker afgezwakt dan fotonen met een 
kortere optische weglengte (B).

Bron: Karlen W, et al.1

Zuurstofsaturatie meten met een smartphone 
Ward Seuntjens, Joris Schollaert, Ardavan Kashtiara, Wouter Platteau, Josefien van Olmen

Smartphoneapplicaties zijn op dit moment nog niet geschikt om 
zuurstofsaturatie te meten. Foto: Shutterstock
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een smartphoneapp die alleen de interne hardware (came-
ra) gebruikt met een smartphoneapp die externe hardware 
gebruikt (een saturatiemeter die kan worden aangesloten). De 
camera-based app bleek volgens de auteurs niet inferieur aan 
de externe hardware. Er zaten echter alleen kinderen met een 
saturatie boven de 97% in de trial.
Alexander et al. concludeerden in hun klinische trial met 100 
gezonde deelnemers een gebrek aan correlatie tussen de satu-
ratiemeting met de smartphoneapplicatie en de fingertip oxi-
meter (intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de 0,188 
en 0,239).5 Ze wijzen op mogelijk gevaar voor de patiënt bij 
het gebruik van deze applicaties. Het dramatische scenario 
zou zich kunnen voltrekken dat een patiënt met een gedaalde 
saturatie met zijn smartphone een fout-normale waarde meet 
en daardoor geen verdere actie onderneemt.
Door nieuwe technologieën probeert men de betrouwbaar-
heid van saturatiemeting met een smartphoneapplicatie te 
vergroten. Zo voerden Ding et al. een klinische trial uit met 39 
gezonde deelnemers.6 Ze bepaalden de saturatie via convolu-
tionele neurale netwerken in smartphones met een medische 
pulse oximeter als controle. Zij concludeerden dat de onder-
zochte technologie betrouwbaar zou zijn, maar dat vervolg-
onderzoek nodig is om de bruikbaarheid vast te stellen.
Scully et al. deden een klinische trial met een onbekend aantal 
deelnemers, waarbij ze saturatiemeting met een smartphone 
op basis van de blauw/rood-ratio vergeleken met een medische 
pulse oximeter.7 De smartphone was accuraat bij het meten van 
saturatiefluctuaties. Of de exacte saturatie betrouwbaar kan 
worden gemeten moet nog verder worden onderzocht.
De experts van de Universiteit van Oxford bespreken het 
belangrijkste technische probleem bij smartphones.2 Satu-
ratiemeting met een smartphone werkt evenals een finger-
tip oximeter met een lichtbron met alternerende golflengte. 
De tekortkoming van een smartphone is dat de ingebouwde 
camera het verschil in golflengte van de reflectie niet nauw-
keurig kan onderscheiden. Dit maakt betrouwbare metingen 
momenteel onmogelijk. Zie voor een overzicht ook de [online 
evidentietabel].

KANTTEKENINGEN
De onderzoekers van de geselecteerde artikelen zijn over het 
algemeen optimistisch over het concept, met uitzondering van 
Alexander et al.5 De gevonden onderzoeken bevatten echter 
diverse methodologische tekortkomingen. De onderzoekspo-
pulatie bestond veelal uit gezonde personen, terwijl accurate 
saturatiemeting juist belangrijk is bij mensen met respiratoire 
klachten.3,4,6 Verscheidene onderzoeken wijzen daarom op de 
noodzaak van verder onderzoek.3,6,7

Het onderzoek van Tayfur et al. betrof wel patiënten die zich 
op de spoedafdeling presenteerden. Zij includeerden daardoor 
ook patiënten die een lagere saturatie hadden dan normaal 
(gemiddeld so2 met ABG 94,02%; SD 3,738).3

Bij de onderzoeken van Ding et al. en Scully et al. is er risico op 
confirmation bias.6,7 Hoewel de onderzoekers een grote experti-
se op dit gebied hebben, hebben zij mogelijk ook belang bij het 

welslagen van het concept van saturatiemetingen met smartp-
honeapplicaties, omdat zijzelf gezondheidsapps ontwikkelen.
De experts van het Oxford COVID-19-team stellen vast dat er 
methodologische fouten zitten in de onderzoeken van Tayfur 
en Tomlinson.2 Zij zijn daarom minder optimistisch over de 
huidige toepassingen van de smartphone. Bij het onderzoek van 
Tayfur et al. stellen de experts als voornaamste probleem dat 
de gebruikte opstelling accurate metingen onmogelijk maakt: 
de Samsung Galaxy S8 gebruikt namelijk een LED waarvan de 
golflengte niet kan wisselen. Licht met wisselende golflengte 
vormt echter de basis voor saturatiemeting. Verder noemen ook 
de experts de eerder vermelde afwijkende saturatiemetingen 
bij lagere saturaties.2,3 Bij het onderzoek van Tomlinson et al. is 
de gebruikte maat voor accuraatheid onduidelijk. De auteurs 
stellen dat de Digidoc app binnen een saturatiebereik van 90 
tot 100% kan meten met een accuraatheid van 0 tot 4 ‘RSM’ in 
vergelijking met een pulse oximeter.4 Tarassenko en Greenhalgh 
veronderstellen dat een RMSE (root-mean-square error) van 
4% wordt bedoeld. Dit zou betekenen dat bij een saturatie van 
95% de Digidoc app waarden zou weergeven die variëren van 
91 tot 99%. De Digidoc app is daarom niet betrouwbaar.2

CONCLUSIE
Smartphoneapplicaties zijn op dit moment nog niet geschikt 
om zuurstofsaturatie te meten. Er is geen commercieel 
verkrijgbare applicatie voor smartphones die zonder exter-
ne sensor op een betrouwbare manier zuurstofsaturatie kan 
vaststellen. Vooral bij lage zuurstofsaturatie blijken de apps 
onbetrouwbaar. Het is aan te raden deze applicaties, zonder 
een externe sensor, niet te promoten bij patiënten als een 
betrouwbare meetmethode. ■
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Preventie van overgewicht onder de jeugd heeft een hoge 
prioriteit. Maar wat werkt? Uit een cochranereview over dit 
onderwerp blijkt dat interventies bij kinderen van 0 tot 18 
jaar een klein tot zeer klein effect hebben op het verlagen 
van de BMI en het risico op overgewicht en obesitas. 

Het doel van deze cohranereview was om de effectiviteit te 
bepalen van interventies die zich richten op fysieke activiteit 
dan wel voeding ter preventie van overgewicht bij kinderen 
in de internationale publieke gezondheidszorg.1 Het aantal 
interventies op dit gebied blijft, evenals het aantal kinderen 
met overgewicht, groeien.

RESULTATEN EN BEPERKINGEN
Deze review is een update van een review uit 2011. De auteurs 
doorzochten de literatuur tot en met januari 2018. De geïnclu-
deerde onderzoeken evalueerden de effecten van interventies 
die waren gericht op fysieke activiteit, voeding of een com-
binatie hiervan onder de algemene populatie van kinderen 
tussen 0 en 18 jaar. De interventies waren gericht op het 
voorkomen van overgewicht en obesitas. De onderzoeken rap-
porteerden de effecten aan de hand van de uitkomsten BMI of 
BMI-z ten minste 12 weken na de beginmeting. 
In totaal werden 153 onderzoeken geïncludeerd. Voor de 
leeftijdsgroep van 0 tot 5 jaar vonden de onderzoekers voor 
de gecombineerde interventies, gericht op voeding én fysieke 
activiteit, een verlaging van BMI (mean difference (MD) −0,07 
kg/m2; 95%-BI −0,14 tot −0,01) en BMI-z (MD −0,11; 95%-BI 
−0,21 tot 0,01). Voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar vonden 
zij voor de interventies die waren gericht op fysieke activiteit 
een effect op BMI (MD −0,10 kg/m2; 95%-BI −0,14 tot −0,05). 
Voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar werden weinig effec-
ten gevonden. De interventies die uitsluitend waren gericht op 
fysieke activiteit lieten een klein effect zien op BMI (MD −1,53 
kg/m2; 95%-BI −2,67 tot −0,39) en BMI-z (MD −0,2; 95%-BI 
−0,3 tot −0,1). De interventies die uitsluitend waren gericht 
op voeding of gecombineerde interventies hadden geen effect. 
Voor geen enkele leeftijdsgroep werden verschillen gevonden 
in de effecten van interventies met een duur van minder of 
meer dan 12 maanden.
De auteurs concluderen dat voor kinderen in de leeftijd van 
0 tot 5 jaar de interventies die zich richten op zowel fysieke 
activiteit als op voeding een klein effect hebben op het risico 
op overgewicht en obesitas. Voor de leeftijdsgroepen van 6 tot 
12 jaar en van 13 tot 18 jaar kunnen interventies die zijn ge-
richt op fysieke activiteit een verlaging van de BMI realiseren, 
voedingsinterventies hebben geen effect en gecombineerde 
interventies een klein effect.
De interventies hadden geen nadelige effecten. Een kantteke-

ning bij deze conclusie is wel dat relatief weinig onderzoeken 
uitkomsten op het gebied van nadelige effecten of gezond-
heidsverschillen meenamen in hun evaluatie. 
Tussen de geïncludeerde onderzoeken was verder een aanzien-
lijke mate van heterogeniteit. Zo was er een flinke variatie in 
bijvoorbeeld de intensiteit van de activiteiten die werden ingezet 
in de interventies. In de analyses is hiermee rekening gehouden, 
maar het is belangrijk te beseffen dat deze variatie er is. 

COMMENTAAR
De cochranereview laat zien dat de verschillende initiatieven 
ter preventie van overgewicht kleine effecten kunnen heb-
ben op BMI en BMI-z. Het is mogelijk dat er effecten van de 
interventies zijn op leefstijlgedragingen en psychosociaal wel-
bevinden van de kinderen, maar die zijn in deze review niet 
meegenomen, evenmin als de langetermijneffecten. 
Deze review geeft enige steun aan de NHG-Standaard Obesi-
tas.2 Hoewel de effecten klein zijn, moet bij de preventie van 
overgewicht bij kinderen worden ingezet op gecombineerde 
leefstijlinterventies. De rol van de huisarts omvat met name 
herkenning van overgewicht en het bespreekbaar maken 
tijdens een contactmoment.3 Daarbij is inzicht in de leefstijl-
gedragingen van het kind en in het gezin belangrijker dan het 
gewicht.4 Vervolgens kan de huisarts gecombineerde leefstijl-
interventies aanbieden in samenwerking met lokale partners, 
zoals welzijnsorganisaties en de jeugdgezondheidszorg. Daar-
bij is een zogenoemde ketenaanpak wenselijk. ■
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Met de Corona Check-app kunnen gebruikers die denken 
dat ze COVID-19 hebben advies krijgen op basis van de co-
ronasymptomen die ze dagelijks invullen. De app geeft aan 
of de gebruiker waarschijnlijk wel of niet corona heeft en of 
deze al dan niet acute behandeling nodig heeft. Ook verwijst 
de app naar de juiste zorgverlener. 

De Corona Check-app van appontwikkelaar Luscii is een voor-
beeld van ‘blended care’-gebruik van een medische app. De app 
is medisch vormgegeven door het OLVG en later aangevuld 
door een bredere inhoudelijke commissie van long- en huis-
artsen. Het initiatief om de app in te zetten ligt bij de gebruiker.
Iedere Nederlander die zich zorgen maakt over het corona-
virus kan deze app uit de appstore downloaden. Eerst moet 
een aantal gegevens worden ingevuld: leeftijd, postcode, 
vrouw/man, wel of geen afweeronderdrukkende medicatie, 
comorbiditeit en resultaten van een eventueel eerdere co-
ronatest. Vervolgens kan de gebruiker via de app dagelijks sco-
ren op een aantal symptomen (reuk- en smaakverlies, hoesten, 
keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid en temperatuur), 
op een schaal van 1 tot 10. Elke dag ontvangt de gebruiker 
hiervoor een herinneringsmail. Ook kan de gebruiker een 
verzoek tot terugbellen aangeven. Het medisch team beoor-
deelt of er contact nodig is. Dat gebeurt binnen 24 uur (ook in 
het weekend). Het medisch team bestaat uit coassistenten, ge-
superviseerd door long- of huisartsen, verdeeld over 7 regio’s 
in Nederland. Afhankelijk van de ingevulde waarden krijgt de 
gebruiker advies. Hij kan zijn eigen waarden over de ingevulde 
dagen terugzien in grafieken. De gegevens worden anoniem 
bewaard voor onderzoek. De app bevat ook extra algemene 
informatie over het coronavirus. Uitgebreide informatie over 
de eigenaren en de opzet van de app staat op www.decorona-
check.nl. 
De Corona Check-app heeft een aantal voordelen. De app 
biedt dagelijkse monitoring van symptomen met daarbij een 
medisch advies op maat, zonder dat de werkdruk bij de huis-
arts oploopt. Er ligt meer regie bij de patiënt en als bijkomend 
voordeel is er ook nog dataverzameling per regio. Op Thuis-
arts.nl is overigens ook een goede digitale checklist te vinden 
(www.thuisarts.nl/vragentest/corona), maar deze geeft alleen 
digitaal advies.
Een nadeel van de app is de overname van een deel van de 
zorg die de huisarts anders misschien zou hebben geleverd, 
waardoor de huisarts zicht op de eigen patiënten zou kunnen 
verliezen. Verder kunnen er fout-positieve en fout-negatieve 
COVID-19-gevallen worden gedetecteerd door beslisregels die 
niet zijn gevalideerd. Een ander nadeel is het mogelijk missen 
van acute gevallen doordat een patiënt de app gebruikt als 
spoedzorgmiddel.

CONCLUSIE
De Corona Check-app kan op eigen initiatief of op advies 
van een arts worden gebruikt. De gebruiker vult dagelijks een 
checklist in van 5 klachten die zijn gerelateerd aan het corona-
virus en krijgt passend digitaal advies. Als er waarden in het 
risicogebied vallen, beoordeelt een medisch team of telefo-
nisch contact nodig is. De Corona Check-app: het lijkt tot nu 
toe een waardevolle en veilig app. ■

De Corona Check-app: monitoring en advies
Geert Elbers, Annet Sollie

Op moment van acceptatie voor publicatie (8 juni 2020) zijn 
er 165.323 actieve gebruikers die de app dagelijks invullen, is 
er 57.626 keer telefonisch contact geweest, is er 5180 keer 
de diagnose corona gesteld en zijn 2451 patiënten genezen 
verklaard. 

Naam De Corona Check

Maker OLVG en Luscii

Doel Bijhouden en checken coronasymptomen, advies geven

Platform iOS, Android, als app, aanmelden via website coronacheck.nl

Prijs Gratis

Oordeel ∫∫∫∫

Geert Elbers is betrokken bij de implementatie van de app in de 
regio noord-Brabant en Zeeland en heeft in die hoedanigheid 
zitting in de medical board (inhoudelijke commissie). Hij is op 
geen enkele wijze financieel bij de app betrokken.
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Goed dat er aandacht wordt besteed aan palliatieve zorg in een 
ander deel van de wereld. In aanvulling daarop: Malawi heeft 1 
faculteit geneeskunde (College of Medicine), in Blantyre. Deze 
heeft ook een vakgroep Family Medicine. Daar worden basisart-
sen opgeleid tot generalisten, net als wij huisartsen. De meesten 
daarvan zullen in plattelandsziekenhuizen gaan werken.
Artsen zijn schaars in Malawi, ziekenhuizen drijven op clinical 
officers een (soort nurse practitioners) en verpleegkundigen, 
dus dit zijn belangrijke zorgverleners om op te leiden. Sinds 
2018 is er onder de hoede van de vakgroep Family Medicine 
een palliatief curriculum voor clinical officers en verpleegkun-
digen gestart. Dit is een programma van 3 jaar met onderwijs 
afgewisseld met praktijk op de eigen werkplek. Er zijn nu 32 
clinical officers en nurses in deze opleiding voor palliatieve 
zorg. De opleiding is in zekere zin te vergelijken met de kader-
opleiding Palliatieve zorg hier in Nederland, met als doel dat 
zij in hun ziekenhuizen de palliatieve zorg op een hoger peil 
brengen en ook onderwijs kunnen geven. De kwaliteit van het 
onderwijs is goed maar de middelen zijn schaars.
Als kaderhuisarts palliatieve zorg heb ik (ER) afgelopen voor-

jaar daar 2 weken 
les mogen geven 
aan een groep van 
17 tweedejaars 
gemotiveerde cli-
nical officers en 
nurses, met al 
langer ervaring 
in de zorg. Zij 
zijn zeer door-
drongen van 
de taak die 
zij hebben 
om de palliatieve zorg 
in hun ziekenhuizen en daarbuiten verder te 
brengen. 

Els Roelofs, kaderhuisarts palliatieve zorg Leiden, Barbara 
Swarthout, huisarts en huisartsopleider, AIGT, stafdocent Fa-
mily Medicine, College of Medicine Blantyre, Malawi

Reacties ‘Palliatieve geneeskunde  
in sub-Sahara Afrika’

1
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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 AfrikaOnderbelicht, 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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Geïntegreerde aanpak

Ik zou graag aanvullen op de post van collega Roelofs, vanuit 
mijn ervaring als family physician aan de Stellenbosch Univer-
sity in Zuid-Afrika.
Ik wil beginnen met opmerken dat wij in het Nederlands 
praten over de zorg in een ander land. Hierdoor wordt de 
conversatie afgesloten voor mensen die er daadwerkelijk wo-
nen en werken en daarmee doen we hen en onszelf tekort; de 
uitwisseling van ideeën blijft hierdoor beperkt. Ik zou willen 
voorstellen om dit soort stukken en de reacties in het vervolg 
in het Engels te plaatsen.
Niemand zal tegen ‘kleine palliatieve zorg-initiatieven’ zijn, 
zoals geopperd wordt als deel van de oplossing in het bo-
venstaande stuk. Echter, in mijn optiek zou het investeren in 
family medicine een betere optie zijn. Mijns inziens vereist 
palliatieve zorg een geïntegreerde aanpak, en niet een parallel-
programma of ‘stand alone’-aanpak.
Palliatieve zorg is stevig ingebed in de opleiding tot family 
physician, ook in Malawi.1 Bovendien krijgen family physici-
ans een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden mee om zorg te 
verlenen, andere zorgverleners te ondersteunen, te mentoren, 
managen, onderwijs te geven, beleid te maken, te onderzoe-
ken en verbeteren.2 Precies de tools die nodig zijn bij het 
verbeteren van de palliatieve zorg volgens de 5 pijlers van de 

WHO. Investeren in family medicine biedt als voordeel boven 
kleine initiatieven, dat het een duurzame verandering teweeg 
brengt. Getuige het volgende citaat:

“They [family physicians, red.] are improving access to 
quality care and reduce the need to refer patients elsewhere. 
This is because they are  bringing a more comprehensive set of 
clinical competencies closer to the community and strengthe-
ning the whole health care team.”3,4

Albertine van der Does, huisarts in Den Haag

1. Family Medicine Postgraduate (MMeD) Handbook [Internet]. 
Malawi: University of Malawi.  

2. Makwero M, et al. Family medicine training and practice 
in Malawi: History, progress, and the anticipated role of the 
family physician in the Malawian health system. Malawi Med J 
2017;29(4):312-6.  

3. Family physicians are improving health care in South Africa’s 
rural communities [Internet]. United Kingdom: the Conversation, 
2018.

4. Pressentin KB, et al. The influence of family physicians within the 
South African district health system: a cross-sectional Study. Ann 
Fam Med 2018;16(1):28-36.
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Dank voor dit inspirerende artikel. Graag delen wij onze 
ervaring als ex-tropenartsen in een districtsziekenhuis in 
Tanzania. Sinds 2016 ondersteunen wij in het Rubya Hospital 
een palliatief team via de Stichting Vrienden van Rubya. Ver-
pleegkundigen en artsen zijn opgeleid aan het Hospice Africa 
Uganda, een instituut dat gelieerd is aan de Makerere Univer-
sity. Er bestaat de mogelijkheid voor een praktijkgeoriënteerd 
diploma course, een bachelor en een master degree in palliative 
care. Jaarlijks wordt er in het Rubya Hospital een seminar 
georganiseerd met docenten vanuit het hospice, de staf van 
het ziekenhuis en ondergetekenden. De zorg bestaat uit Home 
Based Care, waarbij lokale dorpsbewoners getraind zijn om 

patiënt en familie bij te staan. Verpleegkundigen bezoeken (op 
de fiets of op een motor) de patiënten zo vaak als nodig. Zij 
hanteren een brede anamnesetool en instrueren familie en pa-
tiënt hoe (lokaal geproduceerde) morfinesiroop te gebruiken. 
Het afgelopen jaar werden 269 nieuwe patiënten geïncludeerd 
en vonden 387 herhalingsbezoeken plaats. De ervaring van de 
afgelopen 4 jaar leert dat een menswaardig sterfbed gemiddeld 
€ 25,- per patiënt kost. Hier zijn de opleidingskosten niet bij 
inbegrepen. 

 Lamiek Westerhof en Fons Mathot 

Een menswaardig sterfbed voor € 25

DE AUTEURS: KENNIS DELEN
dank voor de uitgebreide en betrokken reacties. dat beves-
tigt ons in het idee dat palliatieve zorg in sub-sahara afrika en 
waarschijnlijk in veel andere lage- en middeninkomenslanden 
een belangrijk thema is dat de aandacht verdient.
allereerst willen we aangeven het eens te zijn met collega 
Van der does wat betreft haar punt dat de boodschap op 
deze manier niet gelezen gaat worden door het publiek dat 
we nastreven, namelijk de betrokken partijen in afrika. We 
ontkomen helaas niet aan het schrijven in de nederlandse taal 
voor een nederlands tijdschrift, waarbij ook in nederland een 
discussie over de verleende steun dient te worden gevoerd. 
daarom publiceren wij ook in het Engels hierover, zoals een 
review over de organisatie van palliatieve zorg in verschillende 
landen in Sub-Sahara afrika.1,2

We vinden het inspirerend om te lezen dat 1 van de 5 be-
schreven pijlers uit het stuk, namelijk implementatie, al in 
verschillende initiatieven tot uiting komt, zoals het pallia-
tieve curriculum dat wordt aangeboden aan clinical officers 
en verpleegkundigen door College of medicine in Blantyre, 
zoals beschreven door Roelofs. Ook komt dit tot uiting in de 
bachelor en master opleiding palliative care die het  Hospice 
africa uganda aanbiedt, beschreven door Westerhof en ma-
thot. Juist de inbedding van palliatieve zorg in curricula van 
medische opleidingen is essentieel. Het feit dat deze speciaal 
opgeleide hulpverleners uiteindelijk hun kennis weer door gaan 
geven middels het geven van onderwijs, zorgt in de toekomst 
voor een stabiel fundament voor de palliatieve zorg in deze 
landen. uiteindelijk zijn de hulpverleners van de toekomst, of 

het nou clinical officers, verpleegkundigen of family doctors 
zijn, degenen die uiteindelijk het verschil moeten maken. daar-
voor is het essentieel dat ze al tijdens hun opleiding de kans 
krijgen het belang van palliatieve zorg te zien.
Terecht schrijft collega Roelofs dat de kwaliteit van het on-
derwijs naar behoren is, maar dat de middelen echter schaars 
zijn. dit is helaas niet iets wat op de korte termijn kan worden 
opgelost. Vanwege onze ervaring met palliatieve zorg kunnen 
wij als nederlandse artsen met name op het gebied van onder-
wijs en opleiding een belangrijke rol spelen. Onder meer door 
de verouderende maatschappij, nemen in de nederlandse zorg 
thema’s zoals kwaliteit van leven, palliatieve zorg en de laatste 
levensfase toenemend een prominente rol in. laten we onze 
opgedane kennis over deze onderwerpen proberen te delen 
met collega’s in afrika, waarbij we continu een andere culturele 
achtergrond in gedachten houden om zo van elkaar te leren. 

Schelto Kruijff, Yester Janssen, Willemijn van der Plas,  
Stan Benjamens, Steven van de Vijver

1. Janssen YF, et al. Cancer in low and middle income coun-
tries-The same disease with a different face. Eur J Surg 
Oncol 2020;46(1):1-2.

2. Van der Plas WY, et al. The increased need for palliative 
cancer care in Sub-Saharan africa. Eur J Surg Oncol 
2020;46(7):1373-6.

Implementatie niet eenvoudig

Goede beschrijving van een groeiend probleem, maar helaas 
nog geen oplossing. Terecht wordt opgemerkt dat implemen-
tatie niet eenvoudig zal zijn. De overheid heeft vaak andere 
belangen en culturele aspecten spelen een belangrijke rol. Ook 
spelen er vaak allerlei plaatselijke belangen en vooroordelen 
die voor ons soms lastig te doorgronden zijn. Ik denk dat 

(westerse) coaching ter plaatse op langere termijn nodig zal 
zijn om de gewenste ontwikkeling naar een solide implemen-
tatie te krijgen zowel op gebied van onderwijs als van prakti-
sche begeleiding.

Teus Dorresteijn
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Waar ik benieuwd naar ben is of er ook vergeleken is met 
patiënten die geen behandeling krijgen. Het is mooi dat een 
placebo-injectie net zo goed werkt als een corticosteroïd-
injectie, maar het zal even pijnlijk zijn. Als het effect van niet 
behandelen even groot is als van een injectie, geeft dat steun 
voor een dergelijk advies aan de patiënt. 

Collega Van Bremen

Reacties ‘Placebo-effect bij injecties tegen hielspoor’

Positievere ervaringen
Het artikel van Whittaker dat door Nadine Rasenberg wordt 
besproken beschrijft 47 RCT’s waarbij het effect van cortico-
steroïdinjecties bij hielspoor wordt vergeleken met verschillende 
andere interventies. De beste informatie wordt uiteraard ver-
schaft door dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoeken, 
waarvan Whittaker er 5 vond. Hij concludeert onder andere dat 
corticosteroïdinjecties niet effectiever zijn dan placebo-injecties.
Merkwaardig is dat mijn ervaringen met injecties bij plantaire 
hielpijn veel positiever zijn. Ook de cochranereview van David 
et al. uit 2017 is een stuk milder. Ik heb daarom de 5 artikelen 
die Whittaker et al. hebben gebruikt nog eens doorgelezen, 
plus 2 onderzoeken die David et al. wel gebruiken en Whitta-
ker niet, geschreven door Crawford.
Het onderzoek van Abdihakin is de enige van de 7 onder-
zoeken zonder verschil tussen corticosteroïd en placebo. 
Het effect in de steroïdgroep is in dat onderzoek met 14% 
opvallend gering. Het enige dat ik kan bedenken is dat hun 
injectietechniek niet goed was. Ze beschrijven dat de injectie 
werd gegeven onder de hiel op de plek waar de meeste pijn 
werd aangegeven. Het zou interessant zijn om het effect van de 
injectiemethode van Abdihakin et al. eens te vergelijken met 
die van Mahindra et al.
Er zijn 3 mogelijke oorzaken waarom Whittaker et al. tot een 
andere conclusie zijn gekomen dan ik in de praktijk.
1. Ze gebruikten de 2 positieve onderzoeken van Crawford 

niet. De reden die Whittaker mij gaf in een e-mailcontact 

was dat 1 ml corticosteroïd gemengd met 1 ml  lidocaïne 
werd vergeleken met 2 ml lidocaïne. Het zou volgens hem 
pas echt placebogecontroleerd zijn als 1 ml lidocaïne was 
gemengd met 1 ml fysiologisch zout. Maar bij nadere 
bestudering van het artikel blijkt dat in de placebo vloeistof 
lidocaïne 1% werd gebruikt en in de steroïdgroep 2%. En 
2 ml lidocaïne 1% is natuurlijk hetzelfde als 1 ml 2% met 1 
ml fysiologisch zout.

2. In de meta-analyse gebruikten ze het positieve onderzoek 
van Shetty niet omdat in dat onderzoek geen cijfers werden 
gegeven. 

3. In de meta-analyse gebruiken Whittaker et al. de verschil-
len in pijnscore tussen de groepen op het moment van 
evaluatie. Ze corrigeren niet voor de baselinewaarden. In 
het onderzoek van Ball et al. maakt dat nogal wat uit omdat 
de pijnscore in de steroïdgroep aan het begin van het on-
derzoek 6 punten (op een schaal van 0-100) hoger was dan 
in de controlegroep.

Het kortetermijneffect van corticosteroïd-injecties is dus 
positief in 6 van de 7 onderzoeken. De enige uitschieter is het 
onderzoek van Abdihakin.

Jan Mens

De literatuur staat bij deze reactie op www.henw.org.

DE AUTEUR: GEEN ONDERZOEKEN, WEL EEN PROTOCOL
Zeer terecht dat u opmerkt dat er geen vergelijking is gemaakt 
tussen injectie en een afwachtend beleid of een ander beleid 
dat geen injectie bevat. Het is relevant voor de huisarts om 
te weten wat er gebeurt als deze een injectie geeft versus 
geen injectie. Vooralsnog zijn er bij fasciitis plantaris geen 
onderzoeken hiernaar geweest. Recent is er wel een protocol 
gepubliceerd voor een trial waarin corticosteroïdinjecties 
vergeleken gaan worden met oefeningen.
Overigens is er bij gluteale tendinopathie bewijs dat oefeningen 
en educatie zelfs betere resultaten geven dan een corticos-
teroïdinjectie. In dit onderzoek was er ook een groep die geen 

behandeling kreeg; deze scoorde slechter dan de andere 2 
groepen. Maar het verschil met de injectiegroep was niet heel 
groot.

Nadine Rasenberg

De literatuur staat bij deze reactie op www.henw.org.



Melanonychia striata zijn longitudinale bruine tot bruinzwar-
te banden in de nagel. Dit komt vaak voor als fysiologisch 
verschijnsel bij personen met een donkere huid. Het kan ook  
berusten op benigne processen, zoals een sub unguale naevus 
of lentigo, maar kan daarnaast voorkomen bij een subunguaal 
melanoom. Progressieve onregelmatige longitudinale gepig-
menteerde banden breder dan 3 mm, wisselende pigmentatie, 
zonder recent voorafgaand trauma, van een nagel (meestal de 
grote teen of duim) bij een patiënt met een blanke huidskleur 
zoals in deze casus, zijn zeer verdacht voor een melanoom. 
Daarnaast is er op de foto een positief teken van Hutchinson 
te zien: pigmentatie van de omliggende huid, in dit geval van 

de nagelriem en nagelwal. Bij onze patiënte werd de afwijking 
geëxcideerd en gesloten met een huidtransplantaat. Het bleek 
een subunguaal melanoom met een Breslowdikte van 0,5 mm 
(T1a, stadium IA).

LITERATUUR 
1. Burghout K, Sigurdsson V, Toonstra J. Diagnostiek van melano-

men. Huisarts Wet 2014;57:482-5. 
2. Wouters LTCM, Thissen MRTM. Het acrolentigineus melanoom: 

hoe te herkennen en wanneer te verwijzen? Ned Tijdschr Genees-
kd 2012;156:A4927. 

3. https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/mtxt/Melanony-
chiaStriata.htm

Oplossing Uw diagnose ‘Een bruin verkleurde nagel’
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Rond 20% van de kinderen met chronische buikklachten 
wordt verwezen naar het ziekenhuis, maar verwijzing is niet 
altijd nodig. Eerder onderzoek liet zien dat fecaal calprotec-
tine de aandoening inflammatory bowel disease (IBD) veilig 
kan uitsluiten in de huisartsenpraktijk. Nieuw onderzoek 
moet uitwijzen of deze test het aantal verwijzingen daadwer-
kelijk vermindert zonder kinderen met ernstige aandoenin-
gen te missen. 

Een huisarts ziet elk jaar gemiddeld 10 kinderen met chroni-
sche buikpijn of diarree.1,2 Ongeveer 90% van deze kinderen 
heeft functionele klachten, waarbij IBD en coeliakie moeten 
worden uitgesloten voordat de klachten als functioneel kun-
nen worden geclassificeerd.3 Huisartsen willen deze ernstige 
maar zeldzame aandoeningen (beide prevalentie < 1%) niet 
missen.4,5 Verwijzing van een kind met functionele klachten 
kan echter medicalisering en zodoende persisterende klachten 
veroorzaken.6

Bij een vermoeden van coeliakie wordt geadviseerd anti-trans-
glutaminase (anti-TTG) te bepalen en bij een vermoeden van 
IBD bezinking, leukocyten en hemoglobine.7 Deze bepalingen 
hebben echter veel fout-negatieve uitslagen (sensitiviteit 43 tot 
57%) en bieden daarom weinig soelaas bij de beslissing of een 
kind moet worden verwezen of niet.8

Calprotectine is een marker van intestinale inflammatie waarvan 
de concentratie gemakkelijk met een valide sneltest kan worden 
bepaald in de ontlasting.9-11 Onderzoek laat zien dat calprotec-
tine IBD veilig kan uitsluiten bij kinderen in de 1e lijn (sensiti-

viteit van 99%).12,13 Als 
de test wordt ingezet bij 
alle kinderen met chro-
nische buikpijn (ook 
zonder alarmsymp-
tomen) zijn er te veel 
fout-positieven, waarbij 
de kans bestaat dat er 
kinderen ten onrechte 
naar het ziekenhuis worden verwezen.13 Daarom wordt onder-
zocht of de fecaal calprotectine-sneltest in de huisartsenpraktijk 
daadwerkelijk zorgt voor minder verwijzingen van kinderen 
met chronische buikklachten naar de 2e lijn. Voor optimaal 
gebruik volgen de deelnemende huisartsen een e-learning over 
alarmsymptomen, indicatie, interpretatie, uitvoering, follow-up 
en communicatie over de calprotectine-sneltest. Het onderzoek 
loopt van oktober 2019 tot en met oktober 2021. De 1e resulta-
ten worden medio 2022 verwacht. ■

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

Nieuw onderzoek naar fecaal 
calprotectine bij kinderen
Sophie Ansems

Calprotectine kan de aandoening inflam-
matory bowel disease in de 1e lijn veilig 
uitsluiten bij kinderen met buikpijn of 
diarree.  Foto: Shutterstock

ansems Sm. nieuw onderzoek naar fecaal calprotectine bij kinderen. Huisarts 
Wet 2020;63(8):75. dOI:10.1007/s12445-020-0785-4.
UmCG, afdeling Huisartsgeneeskunde, Groningen: S.m. ansems, aioto, 
s.m.ansems@umcg.nl.
mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de 1e lijn, 
geschreven door een promovendus.
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Veel vrouwen in de vruchtbare levensfase hebben last van 
 ijzergebrekanemie. Huisartsen schrijven hun vaak dagelijkse 
ijzersuppletie voor, maar deze behandeling heeft bijwer-
kingen (zoals obstipatie). Wij gingen na of intermitterende 
ijzersuppletie een alternatief is. Dat bleek niet het geval te 
zijn, hoewel sterk bewijs hiervoor ontbreekt.

Een 25-jarige vrouw komt op het spreekuur vanwege ver-
moeidheidsklachten. Na aanvullende diagnostiek worden haar 
klachten geduid als ijzergebrekanemie. De huisarts schrijft 
ferrofumaraat 3 dd 100 mg voor, conform de NHG-Standaard 
Anemie.1 Na 8 dagen komt zij terug op het spreekuur vanwege 
misselijkheid en obstipatie. Zij vraagt zich af of er geen andere 
behandelmogelijkheden zijn. Daarom is onderzocht of inter-
mitterende ijzersuppletie effectief is in het verminderen van 
ijzergebrekanemie en minder bijwerkingen geeft dan dagelijk-
se ijzersuppletie bij niet-zwangere vrouwen in de vruchtbare 
levensfase.

ZOEKSTRATEGIE EN RESULTATEN
We doorzochten de literatuur aan de hand van het PICO-sys-
teem (P = patient/population/problem; I = intervention; C = 
comparison; O = outcome).
P = niet-zwangere vrouwen in de vruchtbare levensfase met 
ijzergebrekanemie
I = intermitterende suppletie van oraal ijzer
C = dagelijkse suppletie van oraal ijzer
O = effect op ijzergebrekanemie en ervaren bijwerkingen

UpToDate haalt 2 onderzoeken aan waaruit blijkt dat er steeds 

meer bewijs is voor het gebruik van intermitterende ijzersup-
pletie bij ijzergebrekanemie wat betreft ijzerabsorptie. Dit zou 
zelfs tot betere resultaten leiden dan dagelijkse ijzer suppletie.2 
Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde 
in oktober 2019 een artikel waarin voor aanpassing van het 
huidige doseringsschema werd gepleit. De auteurs van dit ar-
tikel voegden intermitterende ijzersuppletie toe als behandel-
optie in het geval van bijwerkingen.3 Voor ondersteunende be-
wijsvoering zochten we op 1 december 2019 in PubMed met 
de zoektermen ((anemia, iron deficiency[tiab]) OR “Anemia, 
Iron-Deficiency”[Mesh]) AND “Administration, Oral”[Mesh] 
OR Drug Administration, Oral) AND “Menstruation”[Me-
sh]) AND ((“ferrous sulfate”[Supplementary Concept]) OR 
“Iron”[Mesh])).
Na selectie van systematische literatuuronderzoeken bleven 
er 3 onderzoeken over die we hebben gescreend op basis van 
het abstract. Er bleek slechts een systematisch literatuur-
onderzoek beschikbaar waarin intermitterende ijzersuppletie 
werd vergeleken met dagelijkse ijzersuppletie bij niet zwangere 
vrouwen met een ijzergebrekanemie.4 In deze cochranereview 
met meta-analyse werden 2 vergelijkingen gemaakt: 
1. intermitterende ijzersuppletie versus geen suppletie/place-

bo
2. intermitterende ijzersuppletie versus dagelijkse suppletie

Voor het beantwoorden van de PICO-zoekvragen maakten we 
gebruik van de 2e vergelijking, waarbij 13 RCT’s met in totaal 
6213 niet zwangere vrouwen in de vruchtbare levensfase. 
Helaas bleek deze cochranereview over onvoldoende data te 
beschikken om de uitkomstmaat ijzergebrekanemie te analyse-

Intermitterende of dagelijkse ijzersuppletie

Lood om oud ijzer?
Lotje Korteweg, Michiel Bos, Martine Dam

Het advies in de huidige NHG-Standaard Anemie, waarin dagelijkse suppletie van ferrofumaraat wordt aanbevolen, blijft van kracht. 
 Foto: Shutterstock
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ren. Daarom bespreken we de uitkomstmaat anemie. Dit is de 
belangrijkste uitkomstmaat waarop de auteurs hun conclusie 
hebben gebaseerd en is bij benadering ook de meest geschikte 
uitkomstmaat om onze onderzoeksvraag te beantwoorden.
Acht RCT’s omschrijven het effect op anemie, waarbij geen 
significant verschil werd gevonden tussen vrouwen die dage-
lijkse ijzersuppletie kregen en vrouwen met intermitterende 
ijzersuppletie (RR 1,09; 95%-BI 0,93 tot 1,29; 1749 patiënten). 
De heterogeniteit van deze analyse was laag (I² = 12%) en de 
kwaliteit van dit bewijs werd beoordeeld als matig. 
In 6 RCT’s werd de secundaire uitkomstmaat bijwerkingen ge-
analyseerd. De auteurs suggereren dat er bewijs is voor minder 
bijwerkingen in de groep die intermitterende ijzersuppletie 
kreeg (RR 0,41; 95%-BI 0,21 tot 0,82; 1166 patiënten). 

DAGELIJKSE SUPPLETIE HANDHAVEN
Op basis van dit systematische literatuuronderzoek met 
 meta-analyse lijkt intermitterende ijzersuppletie een alter-
natief voor dagelijkse suppletie bij vrouwen met ijzergebrek-
anemie. Niettemin zijn er enkele kritische kanttekeningen 
te plaatsen bij zowel de methode als de resultaten van dit 
onderzoek.
Wat betreft de methode is het opvallend dat de auteurs op 
basis van klinische heterogeniteit hebben gekozen voor een 
analyse met het random-effectmodel, een model dat normali-
ter op basis van statistische heterogeniteit wordt gebruikt. Ver-
volgens is voor alle uitkomstmaten een meta-analyse verricht, 
ongeacht de mate van statistische heterogeniteit. Dit blijkt 
relevant voor de uitkomstmaat ‘bijwerkingen’, waarvoor een 
statistische heterogeniteit van 82% geldt. Verder maken de au-
teurs gebruik van vooraf bepaalde subgroepanalyses. Vanwege 
de grote hoeveelheid subgroepanalyses en geanalyseerde uit-
komstmaten moet echter voorzichtig omgesprongen worden 
met de resultaten, aangezien de kans op een multiple testing 
problem hiermee toeneemt. Tot slot is het opmerkelijk dat de 
auteurs het risico op reporting bias als niet evident inschatten, 
terwijl ze van 11 van de 13 onderzoeken niet goed kunnen 
inschatten wat het risico op reporting bias is en 2 onderzoeken 
beoordelen als hoog risico op reporting bias. Ook het risico op 
publicatiebias wordt als niet evident ingeschat, wel ontbreekt 
funnelplot die is gebruikt om deze conclusie te ondersteunen. 
Wat betreft de resultaten is het opmerkelijk dat er voor de uit-
komstmaat anemie geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende oorzaken van anemie. Daarnaast blijkt dat in 5 
van de 8 onderzoeken behalve ijzer ook foliumzuur, vitamine 
B12 en/of vitamine C werd gesuppleerd. Opvallend en interes-
sant voor de onderzoeksvraag is de subgroepanalyse naar de 
rol van alleen ijzersuppletie op de reductie van anemie. Hier is 
een effect zichtbaar in het voordeel van dagelijkse ijzersupple-
tie. Aangezien deze subgroepanalyse slechts 3 RCT’s omvat en 
een niet-significant effect laat zien, kan deze uitkomst alleen 
als hypothese worden gebruikt en mogen hieraan geen conclu-
sies worden verbonden. Bij het beoordelen van de uitkomst-

maat bijwerkingen blijkt naast de grote mate van statistische 
heterogeniteit (I² = 82%) ook sprake van een lage kwaliteit van 
bewijs. De auteurs benoemen dit niet expliciet in de hoofd-
tekst. Het valt te betwijfelen of deze meta-analyse uitgevoerd 
had moeten worden. De conclusie van de auteurs moet dan 
ook met grote voorzichtigheid worden bekeken.
Tot slot zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij de 
toepasbaarheid voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. De 
geïncludeerde onderzoeken zijn alle buiten Europa uitgevoerd, 
namelijk in Zuid-Amerika en Azië. Op deze continenten 
is (ijzergebrek)anemie onder niet-zwangere vrouwen in de 
vruchtbare levensfase een veelvoorkomend probleem (preva-
lentie in 2011 van respectievelijk 16,5% en 41,5% tegenover 
een prevalentie van 22,5% in Europa), waarbij oorzaken als 
wormcontaminatie, een insufficiënt voedingspatroon met be-
perkte ijzer- en vitaminesuppletie en infectieziekten als hiv of 
malaria een rol spelen.5 Deze oorzaken spelen veel minder in 
de (Europese) huisartsenpopulatie. De gemiddelde leeftijd van 
de onderzochte populatie is 13 tot 23 jaar en in slechts 1 on-
derzoek wordt ferrofumaraat gebruikt ter suppletie. Kortom: 
op basis van deze systematische review lijkt de generaliseer-
baarheid naar de Nederlandse huisartsenpraktijk zeer beperkt.
Er is momenteel onvoldoende bewijs voor het aanpassen van 
de huidige NHG-Standaard Anemie, waarin dagelijkse sup-
pletie van ferrofumaraat wordt aanbevolen. Indien er sterker 
bewijs vanuit kwalitatief beter uitgevoerde Europese RCT’s 
komt, zou intermitterende ijzersuppletie wellicht wel kunnen 
worden toegepast in de 1e lijn. ■
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mogelijke belangverstrengeling: niets aangegeven.

dit is een critically appraised topic (CaT), waarbij de auteur een evidence based 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.
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ZOEKTOCHT NAAR EEN GEZONDE LEEFSTIJL

Jacqui van Kemenade | Leefstijl op recept. Over gewicht, gezond 
leven en hoe te ontsnappen aan diabetes | Schiedam: Scriptum, 
2019 | 312 pagina’s | ISBN 9789463191821 | Prijs € 20,99.

Dit boek beschrijft de 
effecten van leefstijl op onze 
gezondheid. Met een diepe 
duik neemt de auteur de 
lezer mee op avontuur in ‘de 
wondere onderwaterwereld 
van leefstijl’. Op originele 
wijze en met vele voorbeel-
den beschrijft zij de wer-
king van ons lichaam en de 
invloed van leefstijl hierop. 
De doelgroep bestaat in 
1e instantie uit (potenti-
ele) patiënten. Het boek 
is daarnaast ook geschikt 

voor zorgverleners die op zoek zijn naar het recept voor een 
optimale, duurzame, blijvende, maximaal haalbare, leefbare 
leefstijl.

Jacqui van Kemenade is huisarts en kaderarts diabetes. Zij 
schrijft blogs voor het tijdschrift GezondNU en is bestuurs-
lid van de patiëntenvereniging ‘Je leefstijl als medicijn’. Voor 

preventie en behandeling van chronische ziektes als obesitas 
en diabetes geeft zij bij voorkeur leefstijladviezen op recept in 
plaats van pillen. Aan de hand van haar eigen ervaringen in de 
spreekkamer, bezochte congressen en vele wetenschappelijke 
onderzoeken probeert ze de lezer te motiveren een gezonde 
leefstijl aan te gaan. Het boek bevat veel achtergrondinformatie 
over vermageringsdiëten, spijsvertering, koolhydraten, hormo-
nen, slaap, vasten, stress, bewegen en tot slot diabetes. Beper-
king van koolhydraten is een van de speerpunten van dit boek.
Het is een lijvig boek, ruim 300 pagina’s, nauwelijks geïllus-
treerd, maar met veel diepgang. Voor ‘de gemiddelde pati-
ent’ is het hierdoor niet makkelijk leesbaar. Verder is in dit 
boek vaak literatuur gebruikt die aansluit bij de mening van 
de auteur, bijvoorbeeld over de positieve effecten van een 
koolhydraat beperkte voeding op de langere termijn. Daar-
naast is de bewijslast van de beschreven onderzoeken niet 
altijd duidelijk. Gaat het om een review of om een onderzoek 
met een klein aantal patiënten? 
Dit boek benoemt veel aspecten van leefstijl. De lezer krijgt 
geen kant-en-klaar recept voor een gezonde leefstijl, maar 
mag zelf met de adviezen aan de slag gaan. Gezien de uitge-
breidheid en diepgang is het boek mogelijk geschikter als na-
slagwerk voor zorgverleners als praktijkondersteuner, diëtist, 
leefstijlcoach of huisarts. Zij kunnen de patiënt begeleiden bij 
het veranderen van voeding en leefstijl. ■

Anneke de Vries
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Stroomversnelling
Ik heb vroeger veel gekanood. In eerste 
instantie word je gegrepen door de stroom en 
kan je niets anders doen dan je mee laten 
voeren en zorgen dat je niet kopje onder gaat. 
Langzamerhand begin je de keerwaters te zien; 
de rotsen waarachter je kunt schuilen. Waar je 
even stil kunt liggen om bij te komen en te 
kijken hoe je verder gaat. Je leert technieken 
om ook tegen de stroom in te komen zonder 
zelf uitgeput te raken. Op een gegeven 
moment zoek je de moeilijkere watervalletjes 
en de hoge golven zelf op. Gewoon, voor de 
lol. Je kan je bijna niet meer herinneren hoe je 
begon. Je geniet van hoe soepel alles gaat.

Ik dacht aan die wilde stroom deze eerste 
weken als voorzitter van het NHG. En ook 
afgelopen maanden, toen we bijna van het 
ene op het andere moment werden 
geconfronteerd met corona, en we niets 
anders konden doen dan ons mee laten 
voeren.

Wat altijd automatisch ging: de triage, onze 
klinische blik, daar konden we ineens niet 
meer op vertrouwen. Het is worstelen en dat 
kost energie. Overal moeten we bij nadenken. 
Zelfs de vertrouwde dagindeling op de 
praktijk ligt overhoop. We experimenteren, 
doen ervaring op en passen ons aan. Het 
begint al een beetje te wennen, maar soepel 
gaat het nog niet. 

Ik ben benieuwd hoeveel stroomversnellingen 
we nog tegenkomen. Maar dat we ook die 
straks weer soepel en met plezier nemen, daar 
ben ik van overtuigd!

Wendy Borneman, voorzitter Raad van 
Bestuur NHG

➤ corona.nhg.org

Nieuw platform voor alle poh’s en pvk’s
Er is nu een vaktijdschrift inclusief website en nieuwsbrief voor álle 
praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen: TvPO, 
Tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. 
Hierin vinden lezers onafhankelijke vakinhoudelijke informatie, 
achtergrondartikelen, interviews, informatie over persoonlijke 
ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en verenigingsnieuws.
De beroepsverenigingen van praktijkondersteuners en praktijkver-
pleegkundigen en het NHG hebben samen met uitgeverij Bohn 
Stafleu van Loghum de handen ineen geslagen om dit medium 
van de grond te krijgen. Dit initiatief sluit aan bij de wens van het 
NHG om samen met de beroepsgroep onafhankelijke, op 
wetenschap gefundeerde, vakinhoudelijke informatie ook bij de 
belangrijke groep poh’s/pvk’s onder de aandacht te krijgen.
Heeft u tips, opmerkingen of ideeën voor artikelen? Mail ze dan naar tvpo@bsl.nl.

➤ tvpo.nl

Juiste startdata NHG-kaderopleidingen
In NHG Forum van juni (H&W 6, pagina 63) stonden enkele NHG-Kaderopleidingen genoemd die 
binnenkort van start gaan. Bij deze informatie ontbreekt de NHG-Kaderopleiding Diabetes voor 
huisartsen. Deze start januari 2021.
Verder start de NHG-Kaderopleiding Astma en COPD op 16 december 2020 en is de NHG-Kader-
opleiding Hart- en vaatziekten verplaatst naar maart 2021.

➤ nhg.org/kaderopleiding

Online Algemene Ledenvergaderingen
De eerste online Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van het NHG is een feit. Het betrof 
de ingelaste Buitengewone Algemene Ledenvergadering in mei, waar de aanwezige leden instemden 
met de nieuwe tweehoofdige structuur van de Raad van Bestuur. Op 29 juni 2020 vond de reguliere 
ALV (ook online) plaats. De aanwezige leden konden kennismaken met Wendy Borneman, de nieuwe 
voorzitter van de Raad van Bestuur. De ALV stemde in met de voorgestelde profielschets lid Raad van 
Bestuur. Inmiddels staat deze vacature uit. Daarnaast zijn jaarverslagen van de vereniging NHG, de 
Raad van Toezicht, de Verenigingsraad en de NPA besproken. De bestuurder van de NPA kreeg een 
compliment voor het doorvoeren van beleidsaanpassingen waardoor praktijkaccreditering van 
jaarlijks naar 3-jaarlijks gaat. Ook is gesproken over uitstel van het NHG-Congres en de WONCA.
Bij verschillende raden en commissies zijn leden (her)benoemd. Zo is de benoemingstermijn van 
Nelleke Gruijters (Raad van Toezicht) met een jaar verlengd om de bestuurlijke continuïteit te 
waarborgen. Bij H&W zijn twee nieuwe redactieleden benoemd: dr. Susanne Claessen en dr. Pieter 
Buis. Zij vervangen dr. Marianne Dees en dr. Wim Verstappen. Bij de Raad van Advies van H&W is 
medisch journalist Aliëtte Jonkers toegetreden. Zij vervangt wetenschapsjournalist Ronald Veldhui-
zen. Ook binnen de NHG-Autorisatiecommissie zijn er nieuwe leden benoemd: dr. K.M. van Asselt, 
dr. H. Rijkkels-Otters en dr. M. Perry. De scheidende leden zijn prof. dr. A. Kramer, prof. dr. J.W.M. 
Muris, prof. dr. H.C.P.M. van Weert en dr. A.H. Blankenstein.

➤ Leden kunnen alle vergaderstukken inzien via nhg.org
➤ De volgende reguliere Algemene Ledenvergadering is op 3 december 2020

kort nieuws

NHG FORUM
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Jesse van Burg: “Het boek en de digitale versie  

ogen frisser dan voorheen.”

Half augustus verschijnt de nieuwe 

NHG-TriageWijzer. Naast een bijge-

werkt en up-to-date boek is er ook 

een volledig nieuwe online versie van 

de TriageWijzer, met dezelfde infor-

matie als het boek. De digitale versie 

kan onafhankelijk of in aanvulling op 

het boek worden gebruikt. Huisarts 

Jesse van Burg begeleidde het traject 

inhoudelijk: “Er is een mooie verbeter-

slag is gemaakt, met inhoudelijke 

borging.”

“Het boek en de website zijn praktischer en 
overzichtelijker geworden. Ik denk dat je het er 
nu makkelijker bij pakt als je een spoedtele-
foontje hebt”, aldus Van Burg. “Aan de hand 
van feedback van gebruikers hebben we 
bijvoorbeeld paginanummers toegevoegd en 
ingangsklachten alfabetisch gerangschikt in 
plaats van per cluster.”

Dagzorg en ANW-zorg
“De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is 
een grote database die meerdere malen per 
jaar wordt geüpdatet”, vertelt Van Burg. “Het 
idee is dat meerdere partijen dit systeem 
kunnen gebruiken, zodat bijvoorbeeld de 
mate van urgentie overal hetzelfde is. Het 
NHG bracht elke twee jaar een herziene versie 
van het boek op de markt. Die loopt echter al 
achter op het moment van verschijnen, 

waardoor de gebruiker nooit over de meest 
up-to-date informatie beschikt. Dat merkte je 
bijvoorbeeld bij de aanpassing van ingangsklach-
ten voor oogproblemen: triagisten op de HAP 
werkten volgens de nieuwe regels, maar 
doktersassistenten in de dagpraktijk niet. De 
nieuwe ingangsklachten stonden immers nog niet 
in de NHG-TriageWijzer. Daardoor kreeg je 
verschillen in adviezen. Om dit te voorkomen 
heeft nu voor het eerst iemand van de NTS 
meegeschreven aan de TriageWijzer. Die 
samenwerking blijft. Daarnaast is een NHG-mede-
werker lid van de inhoudelijke raad van de NTS. 
Om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen, 
maar ook om mee te beslissen.

Digitale TriageWijzer en updates
Door een digitale TriageWijzer te ontwikkelen, zijn 
regelmatige updates mogelijk. Dat heeft Jeroen 
van Beijnen gedaan, senior product owner bij het 
NHG. Van Burg: “Voorheen werd dit bestand 
meegezonden met het boek. Je kon het downloa-
den op 1 computer. Nu is het een website waar je 
kunt inloggen. Die website is volledig nieuw en ziet 
er qua vormgeving hetzelfde uit als het boek. Ook 
de inhoud is exact hetzelfde. Echter beschik je 
altijd over de meest actuele versie.”

Thuisarts.nl en vervolgacties
De NTS werkt adviezen bij laag-urgente klachten 
niet meer bij, maar verwijst naar Thuisarts.nl. 
Volgens Jesse kwamen deze adviezen al groten-
deels met elkaar overeen . “Het gaat er vooral om 
dat dezelfde adviezen worden gegeven aan de 
hand van de meest actuele informatie.”
In de nieuwe TriageWijzer staan geen vervolgacties 
meer. Dit droeg inhoudelijk weinig bij. “In algemene 
zin is er een tendens dat men bij triage steeds meer 
gaat samenwerken en de zorg gaat coördineren. 
Dus dat je nadenkt bij welke zorgverlener de vraag 
van een patiënt het best past. Dat leidt tot betere 
zorg en sluit meer aan bij de dagelijkse praktijk”, 
aldus Jesse. “Ook zijn er regionale verschillen in de 
afhandeling van hoog-urgente gevallen. Dan past 
het niet om vervolgacties als een soort voldongen 
feit te drukken.”

De NHG-TriageWijzer wordt in samenwerking met 
uitgeverij Prelum vanaf half augustus uitgebracht: 
prelum.nl/triagewijzer.

Nu ook volledig online beschikbaar

NHG-TRIAGEWIJZER 
VERNIEUWD

Wat is nieuw in de NHG-TriageWijzer 2020? 
	■ Alfabetisch gerangschikte ingangsklachten in plaats van in clusters gerangschikt
	■ Overzicht van alle ingangsklachten met een korte omschrijving per klacht
	■ Overzicht met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen
	■ Geen vervolgacties meer bij de triagecriteria
	■ Vaker verwijzing naar Thuisarts.nl bij adviezen bij lage urgentie, zodat de gebruiker actuele 

informatie ter beschikking heeft
	■ Nieuwe ingangsklachten omtrent zwangerschap
	■ ABCDE-triage is uitgebreid met adviezen
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Remco Vervoorn is kaderhuisarts en 

supervisor-coach: “Hoe leer je van 

ervaring? Door die vraag ging ik de 

NHG-Kaderopleiding Supervisie en 

coaching doen.”

Remco Vervoorn: “Met supervisie kwam ik in 
aanraking nadat ik in 2013 docent werd aan de 
huisartsenopleiding in Leiden. Ik begeleidde de 
1e- en 3e-jaars aiossen bij een vast onderdeel 
waarin een aios vertelt wat de afgelopen week 
gebeurd is met een patiënt of collega, de 
zogeheten ervaringsronde. Ik raakte gefascineerd 
door de vraag hoe artsen kunnen leren van hun 
ervaringen en van de praktijk. 
De ervaringsronde is een opstapje naar de 
supervisie later in de huisartsenopleiding. Van 
collega-docenten die supervisor waren, hoorde ik 
dat de aiossen vaak erg blij zijn met die verplichte 
supervisie. Dat wilde ik ook en daarvoor had ik de 
NHG-Kaderopleiding Supervisie en coaching 
nodig.
Deze kaderhuisartsen geven supervisie, coaching 
en trainingen aan huisartsen, zoals training in 
timemanagement, of mijn training Geluk & flow: 
hoe vind je werkgeluk, hoe bereik je flow in je 
werk? Het meest geef ik supervisie, omdat ik bij de 
huisartsenopleiding werk. Ik begeleid intervisie 
van huisartsen die aiossen begeleiden in hun 
praktijk. En ik ben mentor van triagisten op de 
huisartsenpost, ook een soort begeleide intervisie. 
Daarnaast coach ik.
In de kaderopleiding leer je hoe je zorgprofessio-
nals supervisie, loopbaanbegeleiding en coaching 
geeft en hoe je ze traint in vaardigheden zoals 
communicatietechnieken. Eerst kijk je mee met 
een supervisor, dan neem je het over, waarbij deze 
ervaren supervisor jou begeleidt. In een later 
stadium krijg je leersupervisie, dat is supervisie 
over hoe jij supervisie geeft; dan leer je reflecteren 
op je eigen supervisie.”

Oordeelloos luisteren
“De kaderopleiding is concreet en praktisch. 
Natuurlijk krijg je theorie over persoonlijkheid en 
ontwikkeling. Bij coaching kun je theorie 
gebruiken om iemand een techniek te leren, zoals 
de kernkwadranten bij samenwerking. Maar zeker 

bij supervisie gaat het bij uitstek over concrete 
ervaringen. Hoe beïnvloedt mijn ervaring met 
verdriet mijn gedrag bij deze verdrietige patiënt? 
In de kaderopleiding leer je om je eigen ervaringen 
levend te houden, om die steeds te benutten bij 
een volgende ervaring. Leren van je ervaring is elke 
keer anders. Iedere patiënt is anders, en elk 
consult. Elke ervaring kun je meenemen in een 
nieuwe ervaring. Zo blijf je je leven lang leren, de 
kern van supervisie. Dat vind ik fascinerend en 
mooi.
Wat ik denk ik goed geleerd heb, is reflecteren in 
het moment zelf. Bijvoorbeeld op het moment 
dat ik me erger als iemand te laat komt. Door 
reflectie in het moment kan ik het gedrag 
vertonen dat ik wil vertonen. Als je je bewust bent 
van je ergernis en leert nadenken waar die 
vandaan komt, kun je het gemakkelijker parkeren 
en je vervolgens verdiepen in de ander. In de 
kaderopleiding heb ik geleerd om actief en 
oordeelloos te luisteren.”

Luisterend oor
“Coaches voor Medici is de expertgroep van 
medisch supervisoren-coaches. We nemen onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals in 
de coronacrisis met Luisterend oor. Hierbij bieden 
we kosteloze coachingsgesprekken aan voor 
zorgprofessionals, om ze te helpen omgaan met 
de nieuwe situatie. Wij weten echt wat zij 
doormaken. Frequente ervaring in de medische 
sector is ook een vereiste voor registratie. De 
apothekers en medisch specialisten hebben sinds 
kort intervisie in hun accreditatie opgenomen en 
schakelen voor intervisiebegeleiding regelmatig 
onze kaderhuisartsen Coaching en supervisie in. 
We zijn een van de weinige organisaties die deze 
combinatie van deskundigheid en specifieke 
ervaring bieden.”

In september 2020 begint de eerstvolgende 
kaderopleiding Supervisie en coaching, zie 
Coachesvoormedici.nl en NHG.org/kaderoplei-
ding.

“Je leert reflecteren 
op het moment zelf”

“KADERHUISARTS HOUDT 
ERVARING LEVEND”

Remco Vervoorn, kaderhuisarts Supervisie en coaching in Leiden: 

“Leren van een ervaring is elke keer anders. Iedere patiënt verschilt, 

en elk consult, elke ervaring kun je meenemen  

in een nieuwe ervaring.”
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Huisarts & Wetenschap: blader vier pagina’s terug.

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

Voet naar buiten draaien
In Medisch Contact van 17 juni 2020 staat een casuïstiek 
over hetzelfde euvel. Het advies is om de voet voorzichtig in 
valgusstand te draaien en de grote teen te buigen als de 
patiënt een aanval voelt aankomen. Kleine tintelingen of 
spiertrekkkingen kunnen hiervan een voorteken zijn. Tijdens 
een aanval kan met enige kracht de voet naar buiten 
worden gedraaid en de grote teen gebogen.
Huisarts in Overijssel

Dagelijks een banaan
Dagelijks een banaan eten berust op magnesiumintake. 
Pathofysiologisch: magnesium heeft invloed op de 
neuromusculaire prikkeloverdracht en spiercontractie. En 
gezien de intraveneuze indicatiegebieden lijkt het ook wat te 
doen op de vaten in intraveneuze doseringen (vaatrelaxatie 
dus hypotensie.) Bij zwangere vrouwen is onderbouwd dat 
magnesium zou helpen tegen spierkramp (zie NHG-Stan-
daard Zwangerschap en kraamperiode ). Voor niet-zwangere 
vrouwen is het advies geen magnesium gezien de beperkte 
evidence. Groot nadeel is diarree bij hoge doseringen.
Huisarts in Limburg

Portie zuivel voor het slapen
Op mijn advies om een portie zuivel in nemen voor het 
slapengaan (bekertje yogurt of (warme) melk) heb ik vaak 
teruggehoord dat het een gunstig effect op de klachten 
heeft bij zowel zwangere vrouwen als ouderen. Uiteraard 
moet de patiënt dan geen vitamine D-deficiëntie hebben, 
anders ‘werkt’ het niet! Dit is uiteraard geen wetenschap 
maar deze therapie is weinig belastend en berust op een 
stukje (onbewezen) fysiologie. In de nachtelijke uren zijn de 
osteoblasten verhoogd actief en nemen calcium op uit het 
bloed met als resultaat een subtiele hypocalciemie. 
Hierdoor kan spierkramp makkelijker ontstaan. De 
intra-intestinaal gelegen voorraad calcium vult deze 
ontstane tekorten meteen op mits er geen vitamine-D 
deficiëntie is, waardoor de nachtelijke spierkrampen wordt 
voorkomen en/of verminderd.
Waarnemend huisarts in Friesland

Nachtelijke 
kramp in voeten
Aan het eind van het consult brengt de 73-jarige patiënt van huisarts Heleen 
Nesse-Sijtsema het nog even ter sprake: hij heeft ’s nachts weer last van kramp in zijn 
voeten. Een poos geleden had hij er ook last van en er hydrokinine (Inhibin®) voor 
gekregen. Nu is het weer terug en vraagt hij zich af of hij hetzelfde medicijn kan krijgen. 
“In de tussenliggende tijd is zijn medicatie echter veranderd,” vertelt Nesse-Sijtsema. 
“Hij gebruikt antistolling en dat geeft een interactie met Inhibin®: het versterkt de 
werking van anticoagulantia. Deze patiënt heeft een intracraniële bloeding in zijn 
voorgeschiedenis, dus daar wil ik geen risico mee nemen.” Nesse-Sijtsema vraagt de 
patiënt of zij deze vraag mag voorleggen aan haar online netwerk van huisartsen. Daar 
is hij het helemaal mee eens.
“De groep Weer wat geleerd! van HAweb noem ik ook wel eens de digitale koffietafel”, 
zegt ze lachend. “De reacties op mijn vraag of collega’s alternatieven weten voor Inhibin 
bij nachtelijke kramp zijn heel uiteenlopend. Ik vind ze allemaal nuttig en ga ze zeker 
aan mijn patiënt voorleggen. Zoals het verhaal van magnesiumtekort, maar ook ijzer- of 
kaliumtekort en oefentherapie. Ik vind het meerwaarde hebben als je een niet-medica-
menteuze oplossing kunt vinden. En als dat niet lukt kan Sifrol® (dihydrochloride- 
monohydraat) ook een optie zijn.”
Nesse-Sijtsema laat weten dat de keuze is gevallen op het proberen van Sifrol®. “Zijn lab 
was al eens geprikt en daaruit kwamen geen afwijkingen naar voren. Ook slikt hij al 
magnesium, komt 2 keer per week bij de fysiotherapeut en doet rekoefeningen.”

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

➤ Thuisarts.nl/spierkrampen
➤ Richtlijnen.nhg.org/standaarden/slaapproblemen-en-slaapmiddelen
➤ Richtlijnen.nhg.org/standaarden/zwangerschap-en-kraamperiode

Uitgelichte post HAweb Weer wat geleerd!
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