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Redactioneel

HHet is nog maar kort geleden dat de uitbraak 
van het coronavirus COVID-19 de regulie-
re zorg in Nederland voor een belangrijk 
deel tot stilstand bracht. Inmiddels lijken 
de meeste huisartsenpraktijken de regulie-
re zorg en de ketenzorg voor chronische 
aandoeningen weer te hebben opgepakt. 
Ook zijn de bevolkingsonderzoeken (bvo’s) 
gefaseerd hervat: medio mei het bvo darm-
kanker, een maand later borstkanker en 
sinds 1 juli ook het bvo baarmoederhalskan-
ker. Maar komt men wel opdagen? Recente 
cijfers zijn er nog niet, maar in dit nummer 
concluderen Thomas Bongaerts et al. dat de 
landelijke opkomstcijfers de laatste jaren een 
dalende trend laten zien. En dat was vóórdat 
de coronacrisis losbarstte. 
Volgens de WHO moet het deelnamepercen-
tage van het screeningsprogramma boven 
de 70% zijn om effectief te zijn. Dat haalden 
we op het platteland maar net, laat staan 
in de grote steden. Vooral mensen geboren 
buiten Nederland en mensen met een lagere 
sociaal-economische status blijken minder 
gebruik te maken van de bvo’s. Waarom? 
Niet deelnemen mag natuurlijk; de voorde-
len van een adequaat screeningsprogramma, 
zoals minder invasieve behandelingen door 
vroegdiagnostiek en een (lichte) reductie van 
kankergerelateerde mortaliteit, wegen niet 

voor iedereen op tegen de nadelen. Maar be-
rust afzien van deelname in bovengenoemde 
groepen op een goed geïnformeerde keuze? 
Bij een deel van de wegblijvers lijkt de over-
tuiging te bestaan dat kanker nu eenmaal 
niet te genezen is, in welk stadium dan 
ook. Maar juist in een vroeg stadium is 
er nog veel mogelijk. 
Zouden wij als huisarts niet een 
proactievere rol moeten pakken, 
juist bij deze groepen? Preventie valt 
ons immers als kerntaak ten deel. 
Sinds huisartsen een minder grote rol 
spelen bij de bvo’s is de opkomst lager. 
Terwijl juist de huisarts dit gesprek 
goed kan voeren; we zijn gewend te 
vragen naar overtuigingen en doen al-
tijd ons best informatie te geven die past 
bij het referentiekader van de patiënt, 
ondersteund door Thuisarts.nl. Goed dus 
om, met name bij bovengenoemde groe-
pen, eens naar deelname te vragen en bij 
twijfels de ambivalenties te bespreken, 
zodat uw patiënt een goed afgewogen 
beslissing kan maken. Geen deelname is 
ook goed, maar het moet wel een bewuste 
keuze zijn.

Kim van Wijck, redactielid H&W

Bewuste keus? 
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	■ Ingezonden reacties bij ‘Een regionaal protocol voor 
wondbehandeling’
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COVID-19’

 COVID19

	■ COVID-19 in de huisartsenpraktijk
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	■ Luister elke maand naar de verhalen achter uitgelichte 
artikelen, zoals een bespreking van de mogelijkheden om de 
overtijdbehandeling in de huisartsenpraktijk uit te voeren. 
Maar ook: de bespreking van het klachtenproces bij de 
huisarts.
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Patiënten begrijpen de informatie 
die we bieden vaak maar beperkt en 
onthouden deze ook niet altijd goed. 
Gebruik van beeld helpt mogelijk 
bij het  (e-)consult. Een systematisch 
literatuuronderzoek liet zien dat 
beeldgebruik een bescheiden maar 
significante verbetering van kennis en 
begrip opleverde. Dat gold echter niet 
voor therapietrouw. Het beste resultaat 
werd geboekt als de beelden gepaard 
gingen met korte teksten (minder dan 
10 woorden per beeld).

De auteurs van dit systematische litera-
tuuronderzoek (54 RCT’s) met meta-ana-
lyse (42 RCT’s) bekeken het effect van 
beeld op kennis, begrip en therapietrouw. 
Zij zagen een matige maar significante 
verbetering van kennis (pooled SMD 
0,43; 95%-BI 0,15 tot 0,72 voor continue 
variabelen en pooled OR 1,89; 95%-BI 
1,28 tot 2,79 voor dichotome variabelen). 
Daarnaast was er een iets kleinere maar 
nog steeds significante verbetering bij het 
onthouden van informatie (pooled SMD 
0,31; 95%-BI 0,07 tot 0,54 voor continue 
variabelen en pooled OR 5,53; 95%-BI 
0,52 tot 58,96 voor dichotome variabe-
len). De therapietrouw verbeterde niet 
significant (gepoolde OR 1,50; 95%-BI 
0,62 tot 3,62). 
Bij de subgroep laaggeletterden nam 
alleen kennis significant toe. Deze verbe-
tering was groot (4 onderzoeken met con-
tinue uitkomst SMD 0,96; 95%-BI 0,34 tot 
1,57 en 3 onderzoeken voor dichotome 
uitkomst OR 2,52; 95%-BI 1,54 tot 4,11). 
De beperkingen van de onderzoeken 
waren de grote heterogeniteit en het 
aanzienlijke risico op diverse vormen van 
bias. De auteurs concluderen dat beelden 
met een beperkt aantal woorden kunnen 
helpen bij consulten om de kennis van 
patiënten te vergroten. 
Het is winst te beseffen dat korte teksten 
voorzien van beeld in (e-)consulten, zoals 
de visuele informatie van thuisarts, met 
name kennis en begrip kunnen vergroten. 

Voor een meetbaar effect op de therapie-
trouw is echter meer nodig. ■

Schubbe D, et al. J Patient Educ Couns.
Using pictures to convey health informati-
on: A systematic review and meta-analysis 

of the effects on patient and consumer 
health behaviors and outcomes. Patient 
Education and Counseling 2020 11 May 
[epub ahead of print].

Gebruik van beeld vergroot kennis en begrip
Ariëtte Sanders-van Lennep

Ervaringen tijdens coschappen zijn 
vaak bepalend voor de uiteindelijke 
beroepskeuze van artsen. Opleiders 
promoten hun vak allemaal op hun 
eigen manier. De Canadese huis-
artsopleiding heeft nu een 12-punts 
gespreks tool ontwikkeld voor oplei-
ders om de afweging voor de huisarts-
geneeskunde op een gestructureerde 
manier te bespreken.

Relatief weinig artsen kiezen voor de 
huisartsopleiding. Dat heeft mogelijk 
te maken met vooroordelen over het 
werk en de loopbaan van een huisarts. 
Tijdens coschappen is loopbaankeu-

ze geen vanzelfsprekend onderwerp 
van gesprek. Als het onderwerp al ter 
sprake komt, bespreekt iedere opleider 
het naar eigen inzicht. Om het gesprek 
over de keuze voor een loopbaan in de 
huisartsgeneeskunde meer structuur 
te geven en een realistischer beeld te 
schetsen, heeft de Canadese opleiding 
een gesprekstool ontwikkeld voor op-
leiders in de huisartsgeneeskunde. Deze 
tool bevat 12 items en werd ontwikkeld 
op basis van kwalitatief onderzoek: 
vragenlijsten en focusgroepen van stu-
denten, basisartsen en huisartsen. De 
te bespreken items zijn onder andere: 
benadruk dat huisartsgeneeskunde 

In gesprek met coassistenten over een 
loopbaan in de huisartsgeneeskunde
Lidewij Broekhuizen
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Sinds 2013 is ‘verzamelstoornis’ een of-
ficiële classificatie in de DSM-5, en sinds 
2018 is de stoornis internationaal door 
de WHO erkend in de ICD-classifice-
ring. Desondanks is er nog maar weinig 
wetenschappelijke literatuur beschik-
baar over de behandelopties. Aanbeve-
lingen voor behandeling strekken zich 
uit van gerichte cognitieve gedragsthe-
rapie (CGT) tot een farmacotherapeuti-
sche voorkeur voor een SSRI.

De verzamelstoornis wordt omschreven 
als een ‘persisterende moeilijkheid om 
dingen weg te gooien ondanks de waarde 
van het object, voortvloeiend uit de drang 
om alles te bewaren’. In de DSM-5 staan 
6 criteria waaraan de verzamelstoornis 
moet voldoen. Het verschil met gewo-
ne verzamelaars is het onvermogen om 
selectief objecten uit te kiezen en het 
verwaarlozen van de leefomgeving.

Uit neurobiologisch onderzoek blijkt dat 
de prefrontale cortex – het onderdeel dat 
onder andere faciliteert bij het maken 
van keuzes – bij deze verzamelaars op een 
unieke manier is toegenomen. Dit beeld 

komt deels overeen met de bekendere 
obsessive-compulsive disorder (OCD), 
een ziektebeeld dat ondanks enkele over-
eenkomsten als een aparte entiteit wordt 
gezien. Bij driekwart van de verzamelaars 
komt een comorbide stemmings- of 
angststoornis voor.
Er is weinig wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar naar de behandelopties van 
een verzamelstoornis. De meeste onder-
zoeken zijn uitgevoerd in OCD-popula-
ties, waarbij het effect van de behandeling 
op verzamelen apart werd gemeten. Daar-
in laat een SSRI vaak de meeste verbete-
ring zien. Ook CGT wordt veelvuldig als 
behandeling aangeboden. Daarvan zijn 
aangepaste vormen beschikbaar waarin 
men zich richt op informatieverwerking, 
cognities over bezit en vermijdingsgedrag 
(tot weggooien).
Patiënten zullen zelf niet snel met dit pro-
bleem naar de huisartsenpraktijk komen, 
en vooralsnog bestaan er hierover geen 
adviezen van het NHG. Mocht u tijdens 
een huisbezoek onverhoopt tegen een 
dergelijke situatie aanlopen, dan is het de 
moeite om behandelopties te bespreken. ■

Piacentino D, et al. Pharmacotherapy for 
hoarding disorder. How did the picture 
change since its excision from OCD? Curr 
Neuropharmacol 2019;17:808-15.

Verzamelstoornis, meer dan een RTL-programma
Niels van der Steen

een specialisme is; bespreek de veel-
omvattendheid en de eventuele angst 
van de student hiervoor (de huisarts 
weet veel over veel); de loopbaan is 
aan te passen aan de levensfase van de 
huisarts; bespreek (on)zekerheden over 
het aangaan van een eigen praktijk, 
en de waardering die mensen in het 
algemeen hebben voor hun huisarts. 
Medisch studenten zijn na dit gesprek 

beter geïnformeerd en kunnen een 
keuze voor de huisartsgeneeskunde 
mogelijk beter afwegen. Ook iets om in 
onze coschappen te introduceren? ■

Horrey K, et al. Twelve points to consi-
der when talking to a medical student 
about a career in family medicine. Can 
Fam Physician 2020;66:74-6.

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k



8 HUISARTS EN WETENSCHAP september 2020

Antibiotica werken bij bacteriële infec-
ties, maar niet bij virale infecties zoals 
COVID-19. Toch zijn er landen waar 
veel antibiotica worden voorgeschre-
ven bij COVID-19. Onderzoek van het 
Nivel laat zien dat het aantal patiënten 
met een antibioticumvoorschrift in 
Nederland juist gedaald is tijdens de 
COVID-19-pandemie. 

De onderzoekers maakten gebruik 
van geanonimiseerde gegevens uit 350 
huisartsenpraktijken die deelnemen aan 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Huis-
artsen schreven vanaf 16 maart (week 12) 
aanzienlijk minder antibiotica voor dan 
in dezelfde periode in 2019 [figuur]. De 
daling begon in de week dat de scholen 
en kinderdagverblijven dichtgingen en de 
regering mensen opriep om zo veel moge-
lijk thuis te werken. Het aantal mensen dat 
een antibioticum voorgeschreven kreeg 
daalde van 640 (week 10) tot 360 (week 
19) per 100.000. In dezelfde periode nam 
ook het aantal consulten met de huisarts 
af. De afname in het voorschrijven van an-
tibiotica was echter sterker dan de afname 
in het aantal consulten. De sterkste afna-
me was te zien in het aantal patiënten met 
een amoxicillevoorschrift en in de groep 
kinderen tot 10 jaar (niet in de figuur). 
Dit onderzoek laat een afname in het 
voorschrijven van antibiotica zien in Ne-
derland tijdens de COVID-19-pandemie. 
Deze afname lijkt niet alleen te worden 
verklaard door een daling in het aantal 
consulten. Mogelijke andere verklaringen 
zijn veranderingen in de organisatie van 
zorg, met vooral nog telefonische consul-
ten in plaats van consulten op de praktijk 
en de COVID-19-maatregelen als social 
distancing en handen wassen. Moge-
lijk heeft de drempel voor beoordeling 
gezorgd dat er vaker is gekozen voor een 
afwachtend beleid. Het is onduidelijk of 
dit een blijvende verandering is, en zo ja, 
of er negatieve gevolgen zijn, zoals meer 

complexe infecties of langetermijncom-
plicaties. Dat zullen we pas op de langere 
termijn weten, onder meer door het 
voorschriifgedrag en het voorkomen van 
infectieziekten in de huisartsenpraktijken 
te blijven monitoren. ■

Hek K, et al. Cijfers antibiotica voorschrij-
ven door huisarts tijdens de COVID- 19-
pandemie. Nivel Surveillance – genees-
middelen. Factsheet 1: wk 2-19 (6/1 - 10/5 
2020). Utrecht: Nivel, 2020.

Veel minder antibioticavoorschriften tijdens de 
COVID-19-pandemie
Karin Hek

Mictieklachten bij mannen komen 
veel voor en het residu na mictie kan 
een rol spelen bij het ontstaan van 
urineweg infecties. Het residuvolume 
is alleen niet goed te bepalen met pal-
patie en percussie van de blaas. Voor 
de huisartsenpraktijk zou het daarom 
handig zijn als er een relatie was tussen 
het residuvolume en een klachtenscore. 
Nederlands onderzoek laat echter zien 
dat een dergelijk verband niet bestaat.

In een cross-sectioneel onderzoek wer-
den 126 mannen boven de 50 jaar met 
mictieklachten geïncludeerd (periode 

van 2010 tot 2017). De onderzoekers 
maten de klachten met de Internationa-
le Prostaat Symptoom Score (IPPS) en 
het residu met een eenmalige bladder-
scan. Bij 73% (n = 92) van de deelne-
mers werd een residuvolume tussen de 
0 en 100 ml gevonden, bij 15,1% (n = 
19) een volume tussen de 100 en 200 
ml, en bij 11,9% (n = 15) een volume 
boven de 200 ml. De totale IPPS-score 
varieerde van 3 tot 33, het gemiddelde 
was 16,5 (+/- 6,8). 
De onderzoekers keken naar een relatie 
tussen de hoogte van de IPPS en het 
residuvolume, met een onderverdeling 

Geen verband tussen residuvolume en klachten
Leida Zwart-Reijnders

Figuur. Aantal antibioticavoorschriften en consulten in 2019 en 2020.

(week)

Aantal
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Van de 60-plussers die zich melden op 
de SEH gebruikt ruim twee derde medi-
catie die het risico op vallen verhoogt. 
Dat blijkt uit een systematisch litera-
tuuronderzoek. Interventies in de vorm 
van advies vanuit het ziekenhuis aan de 
huisarts hadden na een jaar een wisse-
lend effect op het gebruik van ‘fall risk 
inducing drugs’ (FRID).

De auteurs includeerden 10 observa-
tionele onderzoeken en 4 interventie-
onderzoeken (3 RCT’s en 1 pre-post 
interventieonderzoek), met in totaal 7164 
patiënten. De gegevens werden verkregen 
uit de medische status, apotheekgegevens 
of nationale databanken tot 1 jaar na de 
val. Het meest gebruikt waren antidepres-
siva (15 tot 40%) en sederende medicatie, 
waaronder opiaten (4,4 tot 21%).
Na een bezoek aan de SEH vanwege een 
val (452 patiënten, gemiddelde leeftijd 84 
jaar) volgde bij de interventieonderzoe-
ken in verschillende settings een consult 
met advies aan de huisarts, zonder directe 

veranderingen in het medicatiebeleid 
door de beoordelaar. Eén RCT vond geen 
verschil in FRID-gebruik na een jaar, een 
redelijke termijn voor de huisarts om een 
dergelijk advies te implementeren. Twee 
RCT’s vonden afname van FRID-gebruik 
(14% versus 5%; 186 patiënten; p < 0,05 
| 37% versus 19% afname; 612 patiën-

ten; geen p-waarde). Een volgende val 
werd echter niet voorkomen. Alleen het 
niet-gerandomiseerde onderzoek vond 
wel significant minder vallen bij staken 
of verminderen van FRID-gebruik (0,3% 
versus 3,6%; 139 patiënten; p < 0,05). On-
der andere de wisselende kwaliteit van de 
onderzoeken en hun definitie van FRID’s 
zouden de oorzaak kunnen zijn van de 
wisselende resultaten.
Ook de STOPP-criteria (Screening Tool 
of Older Peoples’ Prescriptions) advise-
ren terughoudendheid met benzodia-
zepinen, antipsychotica en vasodilatoren 
in verband met een verhoogd valrisico. 
De NHG-Standaard Fractuurpreventie 
noemt polyfarmacie een risicofactor. 
Interventies zoals signalering en advies 
aan de huisarts na een SEH-bezoek of 
ziekenhuisopname lijken bij te dragen 
aan minder FRID-gebruik. Of dit leidt 
tot minder vallen kon met deze systema-
tische review niet worden aangetoond. 
Voor de praktijk betekent dit dat alleen 
medicatieaanpassing als valpreventie 
onvoldoende is en er meer maatregelen 
nodig zijn. ■

Hart LA, et al. Use of fall risk-increasing 
drugs around a fall-related injury in older 
adults. A systematic review. J Am Geriatr 
Soc 2020;68:1334-43. 

Veel valrisicoverhogende medicatie bij ouderen
Aimée Kok-Pigge

in afkapwaarde van 100 ml en 200 ml. 
Zij bekeken ook de diverse items van 
de IPPS om te zien of een hoge score 
op één van de vragen een relatie had 
met de hoogte van het residuvolume. 

Zij vonden bij geen enkele onderzoeks-
vraag een significante relatie tussen de 
IPPS en het residuvolume. 
De NHG-Standaard Mictieklachten 
bij mannen raadt aan om de IPPS – te 
vinden op Thuisarts.nl als vragenlijst 
voor plasklachten bij mannen – te 
gebruiken om de ernst van de klachten 
in te schatten en de ervaren hinder te 
vernemen. Goed om te weten dat de 
mate van residu hiermee niet in beeld 
komt. Dat beeld ontstaat alleen met een 
bladderscan. ■

Lammers HA, et al. No relationship 
between the International Prostate 
Symptom Score and post-void residual 
volume in primary care. Res Rep Urol 
2020;12:167-74.
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In Nederland staan maagzuurrem-
mers in de top 3 van meest gebruikte 
geneesmiddelen. Uit een meta-analyse 
– onlangs ook uitvoerig beschreven in 
het Geneesmiddelenbulletin – blijkt dat 
het gebruik van maagzuurremmers is 
geassocieerd met een risicoverhoging 
van 75% op intestinale kolonisatie met 
multiresistente bacteriën. Verstandig 
gebruik van deze medicijnen blijft dan 
ook aangewezen. 

Bekende nadelen van chronisch PPI-ge-
bruik zijn voedingsdeficiëntie en toegeno-
men kans op osteoporotische fracturen, 
respiratoire en gastro-intestinale infecties. 
Maagzuur verlaagt de overlevingsduur 
van bacteriën waardoor ze minder kans 
maken de maag te passeren en de darm te 
bereiken. Maagzuurremmers verstoren dit 
proces. Daarnaast verminderen maag-
zuurremmers de diversiteit in het intesti-
nale microbioom dat via immuunrespons 
of de productie van toxinen de kolonisatie 
beperkt van multidrug-resistant microor-
ganisms (MDRO’s).
De auteurs van dit systematische litera-
tuuronderzoek selecteerden 26 onder-
zoeken, waarvan 10 patiënt-controle-
onderzoeken, 9 cohortonderzoeken en 
7 cross-sectionele onderzoeken. Vrijwel 
alle onderzoeken gingen over PPI’s en 
H2- antagonisten. De dosering en duur 
van het gebruik van maagzuurremmers 
werden niet meegenomen. De auteurs 
excludeerden onderzoeken die alleen in-
fectie met Clostridium difficile betroffen.
De primaire analyse van 12 onderzoeken, 
rekening houdend met verstorende va-
riabelen, toonde een oddsratio (OR) van 
1,74 (95%-BI 1,40 tot 2,16), dat wil zeggen 
een verhoogde kans van 74% op intesti-
nale kolonisatie met MDRO’s ten opzichte 
van niet-gebruikers. Voor PPI-gebruikers 
is het risico nog iets hoger (OR 1,81; 
95%-BI; 1,52 tot 2,16). Ook verdubbelde 
de kans op intestinale kolonisatie van 

Carbapenem- resistente Enterobactera-
les (voor Nederland een relevant pro-
bleem) bij maagzuurremmergebruik 
(OR 2,04; 95%-BI 1,34 tot 3,10).
Als beperking geven de auteurs aan 
dat observationele onderzoeken geen 
causaal verband aantonen, onder an-
dere door risico’s van ‘confounding by 
indication’ en verstorende variabelen. 
De bevindingen van dit literatuuronder-
zoek ondersteunen de NHG-Standaard 
Maagklachten, waarin geadviseerd wordt 
om de indicatie van chronisch gebruik 
van zuurremmers jaarlijks te heroverwe-
gen. In die richtlijn staat ook beschre-
ven hoe patiënten het middel kunnen 
afbouwen en wat te doen als afbouwen 
niet lukt. ■

Van den Bogert S. Antibioticumresis-
tentie door maagzuurremmers? GeBu 
2020;54(8):85-8.

Willems RPJ, et al. Evaluation of the 
association between gastric acid suppres-
sion and risk of intestinal colonization 
with multidrug-resistant microorganisms. 
A systematic review and meta-analysis. 
JAMA Intern Med 2020;180:561-71.

Nitrofurantoïne heeft niet altijd het 
gewenste effect bij de behandeling van 
mannen met urineweginfecties. Een 
Nederlands onderzoek naar thera-
piefalen bij nitrofurantoïne laat zien 
dat het middel bij ruim een kwart van 
de patiënten lijkt te falen, vooral bij 
oudere mannen. Dat is iets om alert 
op te zijn.

In dit retrospectieve, observationele 
onderzoek werden nitrofurantoïne-
voorschriften uit 2015 geanalyseerd. 
De onderzoekers bekeken gegevens van 
21.789 mannen en 26.622 vrouwen van 
65 jaar of ouder uit het Julius Huisart-
sen Netwerk. De uitkomstmaat was 
het aantal keren dat nitrofurantoïne de 

cystitis niet verbeterde, geoperationali-
seerd als een ander antibioticumvoor-
schrift binnen 30 dagen. 
In totaal kregen 3537 patiënten nitrofu-
rantoïne voorgeschreven: 506 mannen 
en 3031 vrouwen. De gemiddelde 
leeftijd van de mannelijke patiënten 
was 74; 17% was ouder dan 85. Bij 584 
patiënten (17%) werkte nitrofurantoïne 
niet: 135 (27%) mannen en 449 (15%) 
vrouwen. Vooral mannelijk geslacht 
(oddsratio (OR) 2,09; 95%-BI 1,68 
tot 2,61) en in mindere mate hogere 
leeftijd (OR 1,02; 95%-BI 1,01 tot 1,03) 
waren geassocieerd met het (iets) vaker 
falen van nitrofurantoïne.

Nitrofurantoïne werkt niet altijd bij oudere 
mannen met cystitis
Wim Verstappen

Antibioticaresistentie  
door maagzuurremmers
Ariëtte Sanders-van Lennep 
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Kinderen van ouders met een psychische 
of psychiatrische diagnose hebben een 
fors hoger risico om fysiek letsel op te 
lopen. Valpartijen, brandwonden, ver-
giftigingen en andere incidenten komen 
met name in het eerste levensjaar veel 
vaker bij deze kinderen voor dan bij kin-
deren van ouders zonder psychiatrische 
aandoening. Dat blijkt uit een Zweeds 
onderzoek.

De auteurs bekeken een retrospectief 
populatiecohort van 1,5 miljoen kinde-
ren, alle kinderen geboren tussen 1996 en 
2011, en beschreven de verwondingen die 
voorkomen hadden kunnen worden. 
Als 1 ouder een psychische/psychiatri-
sche diagnose had, was de incidentie 

van letsel in het eerste levensjaar 9,9% 
versus 5,8% bij de controlegroepen. Er 
waren dan 2088 incidenten per 100.000 
persoonsjaren meer. Binnen de groep 
ggz-diagnoses gaven de vaak voorkomen-
de diagnoses depressie en angst een hoger 

risico dan de ernstiger schizo-affectieve 
stoornissen (rate ratio 1,8 versus 1,5). Een 
psychische aandoening bij de moeder 
gaf kinderen een iets hoger risico dan 
bij de vader (rate ratio 1,74 versus 1,61). 
Demografische en socio-economische 
factoren bleken geen significante invloed 
te hebben. Het hogere risico was vooral 
groot voor geweldgerelateerde verwon-
dingen, vergiftiging en brandwonden, en 
met name voor verwondingen in het eer-
ste levensjaar. Qua type incident kwamen 
op alle leeftijden valpartijen het meest 
voor, met een piekincidentie op de leeftijd 
van 10 tot 12 jaar (5443 versus 4948 per 
100.000 persoonsjaren).
Fysiek letsel bij kinderen heeft een hoge 
incidentie (van 0 tot 4 jaar 29.000 per jaar 
op de SEH in Nederland). Juist daarom 
is de omvang van deze bevinding op 
bevolkingsniveau groot voor kinderen en 
voor de samenleving. Dit onderzoek biedt 
de huisarts handvatten om bij meerdere 
traumata bij een kind laagdrempelig pro-
fessionele, ouderlijke ondersteuning aan 
te bieden. Het is goed om deze gevallen te 
bespreken met de pog-ggz of een andere 
eerste- of tweedelijns ggz-hulpverlener. ■

Nevriana A, et al. Association between 
maternal and paternal mental illness and 
risk of injuries in children and adolescents: 
nationwide register based cohort study in 
Sweden. BMJ 2020;369:m853. 

Meer verwondingen bij kinderen van ouders met 
psychische diagnose
Lisanne Stolwijk

Een belangrijke beperking van 
het onderzoek is het gemis aan 
klinische data. De onderzoe-
kers keken alleen retro-
spectief naar nitrofuran-
toïnevoorschriften, maar 
het bleef onduidelijk welke 
patiënten ook tekenen van 
weefselinvasie hadden. 
Verder baseerden zij hun 
conclusie op kleine patiën-
tenaantallen.
De NHG-Standaard Urineweg-
infecties maakt onderscheid tussen 
cystitispatiënten met en zonder weef-
selinvasie. Dit onderzoek besteedt daar 
geen aandacht aan en daarom is de 
conclusie van de onderzoekers moge-
lijk voorbarig. De patiënt moet echter 
wel weten dat een nitrofurantoïnekuur 
met name bij oudere mannen bij een 
deel van hen kan falen. Een tussentijds 
(telefonisch) contact na bijvoorbeeld 3 

dagen gebruik kan daarbij helpen. ■

Wolterink I, et al. Nitrofurantoin 
failure in elderly men. A retrospective 
observational study. Antibiotics (Basel) 
2020;9:211.
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UW KEUZE VOOR OUDERE 
NVAF PATIËNTEN

LIXIANA® is ontwikkeld voor een breed scala aan 
oudere NVAF patiënten.1,2 Door de unieke combinatie 

van klinische1-3 en praktische4,5 voordelen, 
kan LIXIANA® de complexiteit van beroerte preventie 

bij uw oudere NVAF patiënten reduceren.

LIXIANA® is een eenmaal daags NOAC ter preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten 
met niet-valvulair atriumfi brilleren (NVAF) met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, 
leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiente ischemische aanval (TIA). LIXIANA® heeft ook de 
indicatie voor behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van 
herhaalde DVT en PE bij volwassenen.4

References: 1. Giuliano RP et al. N Engl J Med 2013;369(22):2093–2104; and supplementary appendix. 
2. Kato ET et al. J Am Heart Assoc 2016;5(5). pii: e003432. 3. Ruff CT et al. Lancet 2015;385(9984):2288–95. 
4. LIXIANA®, Samenvatting van de productkenmerken, mei 2019. 5. Steffel J et al. Eur Heart J 2018;39:1330–1393. 
6. Steffel J et al. J Am Coll Cardiol 2016;68:1169–78.

EDX/20/0488 - Datum van laatste herziening: april 2020

ONTWIKKELD 
VOOR OUDERE

NVAF PATIËNTEN  2,6

2
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Momenteel zijn er in Nederland 3 oncologische bevol-
kingsonderzoeken (bvo’s): de screeningprogramma’s naar 
baarmoederhals- (BMHK), borst- (BK) en darmkanker 
(DK). Het idee achter deze bvo’s is dat wanneer de spe-
cifieke kanker in een vroeg stadium wordt opgespoord, 
zowel de behandeling als de prognose verbetert. Deel-
name is vrijwillig en het primaire screeningsonderzoek is 
gratis. Potentiële deelnemers worden uitgenodigd op basis 
van de combinatie van leeftijd en geslacht. Het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 5 
lokale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor 
de organisatie en coördinatie van deze programma’s. De 
rol van de huisarts is in elk bvo anders en aan verandering 
onderhevig.
De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat ten 
minste 70% van de doelpopulatie gescreend moet wor-
den, wil een nationaal screeningsprogramma op popula-
tieniveau effectief zijn.1 In 2018 lag de deelnamegraad op 
57,6%, 76,6% en 73% voor respectievelijk de bvo’s naar 
BMHK, BK en DK. De opkomst bij het bvo-BMHK is dus 
te laag en de opkomstcijfers van zowel het bvo-BMHK als 
het bvo-BK laten de afgelopen jaren een dalende trend 
zien.2 In de 4 grote steden zijn de opkomstcijfers van alle 
3 bvo’s lager dan de effectieve grens van 70%.3,4 Deze cij-

fers geven daarmee reden tot zorg. Hoewel de oproepen 
zijn gericht aan (delen van) de algemene populatie, lijkt 
het er ook op dat de opkomst ongelijk verdeeld is naar 
medische risico’s en naar sociaal-economische achter-
grond. De bvo’s kunnen daarom wellicht baat hebben 
bij een klinische, proactieve en wijkgerichte benadering 
vanuit de 1e lijn.
Om de huidige opkomstcijfers te begrijpen is het nood-
zakelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de ach-
tergrond van (niet-)deelname en de daarmee gepaard 
gaande, wellicht beïnvloedbare factoren. Ons onderzoek 
had als doel om systematisch in kaart te brengen welke 
determinanten van (niet-)deelname aan de Nederlandse 
bvo’s reeds onderzocht zijn.

METHODE
We deden een systematisch literatuuronderzoek waar-
in we alle artikelen meenamen die voor februari 2018 
zijn gepubliceerd. Daarvoor doorzochten we databases 
Academic Search Premier, Cochrane Library, Embase, 
EMCare, PubMed, Psyc INFO en Web of Science. De 
initiële zoekstrategie voerden we in PubMed uit met 
de MESH-termen ‘screening’, ‘cancer’, ‘participation’ en 
‘Netherlands’. Ook grijze literatuur namen we mee; deze 
betrof vooral artikelen van het RIVM en de lokale scree-
ningsorganisaties.
Voorafgaand aan de zoekopdracht hebben we de proce-
dure beschreven en geregistreerd.5 Na het verwijderen van 
alle duplicaten includeerden we artikelen wanneer deze 
voldeden aan de volgende inclusiecriteria:

Oncologische bevolkingsonderzoeken zijn op populatieniveau alleen effectief als een groot 
deel van de doelgroep eraan meedoet. Nederland kent 3 van dergelijke bevolkingsonderzoeken: 
naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker. Zorgelijk is dat de huidige opkomstcijfers van 
die onderzoeken een dalende trend laten zien en soms al onder de effectieve grens liggen. Wij 
hebben de achtergronden van (niet-)deelname in kaart gebracht. Huisartsen kunnen mogelijk 
een belangrijke rol spelen bij het keren van de dalende trend.

Dit is een bewerkte vertaling van Bongaerts THG, Büchner FL, Middelkoop 
BJC, Guicherit OR, Numans ME. Determinants of (non-)attendance at the 
Dutch cancer screening programmes: a systematic review. J Med Screen 
2019:969141319887996.

Waarom mensen niet deelnemen 
aan oncologische bevolkings
onderzoeken
Thom Bongaerts, Frederike Büchner, Barend Middelkoop, Onno Guicherit, Mattijs Numans
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1a. onderzoeksuitkomst: deelname aan een oncologisch be-
volkingsonderzoek; OF

1b. determinanten: redenen voor lage/niet-deelname EN 
oncologisch bevolkingsonderzoek;

2. resultaten gelinkt aan baarmoederhals-, borst- of darm-
kanker;

3. auteurs gelieerd aan Nederlandse organisaties OF het 
artikel beschrijft een Nederlands oncologisch bevolkings-
onderzoek;

4. beschikbaar in het Engels OF Nederlands;
5. alleen origineel onderzoek.
De 1e en 2e auteur screenden de artikelen op titel en abstract. 
Wanneer er verschil van mening was over de inclusie van een 
bepaald artikel bespraken we dit met het hele onderzoeks-
team. Voorafgaand aan de definitieve inclusie onderwierpen 
we de onderzoeken aan een kwaliteitsanalyse.
Voor het analyseren van de determinanten gebruikten we het 
Integrated Model for Behavioural Change (I-Change-model; 
[figuur]). Dit is een gezondheidsgedragsmodel dat is opge-
bouwd uit eerdere en veelgebruikte modellen uit de gezond-
heidspsychologie.6 We gebruikten dit model omdat scree-
ningsdeelname gezien kan worden als gezondheidsgedrag. Het 
model beschrijft gedrag dat wordt bepaald door onderliggende 
motivaties en intenties. De mate van de motivatie is afhanke-
lijk van 3 factoren: attitude, sociale invloed en zelfeffectiviteit. 
Deze motivatiefactoren worden weer beïnvloed door andere 
factoren, zoals predispositie-, informatie- en awareness-facto-
ren (zie verderop).

RESULTATEN
De initiële zoekopdracht leverde 2433 artikelen op. Bijna de 
helft (n = 1201) betrof duplicaten en 715 artikelen voldeden 
niet aan de inclusiecriteria. In totaal onderwierpen we 81 

artikelen aan een tekstuele beoordeling, waarna we uiteinde-
lijk 13 kwantitatieve en 6 kwalitatieve publicaties overhielden. 
De kwaliteitsanalyse leidde niet tot exclusie van artikelen. De 
[tabel] geeft een samenvatting van alle gevonden determinan-
ten voor lage/niet-deelname.

Predispositiefactoren
Vijftien artikelen beschreven predispositiefactoren. Bij alle 
bvo’s blijkt het geboorteland gerelateerd aan deelname: een 
geboorteland buiten Nederland correleert met een lagere 
deelname.

WAT IS BEKEND?
	■ Nederland telt 3 oncologische bevolkingsonderzoeken 

(bvo’s).
	■ Wil een bevolkingsonderzoek effectief zijn, dan moet de 

opkomst per bvo ≥ 70% zijn.
	■ De huidige opkomstcijfers laten een dalende trend zien 

en geven daarmee reden tot zorg.

WAT IS NIEUW?
	■ Onbeïnvloedbare determinanten als geboorteland, 

woonplaats en sociaal-economische status worden het 
vaakst beschreven in relatie tot deelname aan een bvo.

	■ De huidige onderzoeken beschrijven slechts zelden meer 
gedetailleerde informatie over alle, eventueel wél beïn-
vloedbare factoren van (niet-)deelname.

	■ De huisarts kan de screeningsdeelname mogelijk posi-
tief beïnvloeden. Waarschijnlijk hebben de van oudsher 
moeilijk bereikbare groepen hier het meeste baat bij.

Predispositiefactoren
• Gedragsfactoren
• Psychologische factoren
• Biologische factoren
• Sociaal-culturele factoren

Awareness-factoren
• Kennis
• Aanleiding tot actie
• Risicoperceptie

Informatiefactoren
• Boodschap
• Kanaal
• Bron

Motivatiefactoren
• Attitude
• Sociale invloed
• Zelfeffectiviteit

Intentie
• Precontemplatie
• Contemplatie
• Preparatie

Gedrag
• Uitvoeren
• Behoud

Vaardigheden
• Implementatie plannen
• Fysieke vaardigheden

Barrières 

Figuur 

Het Integrated Model for Behavioural Change (I-Change model).6 De pijlen staan voor de onderlinge invloed tussen de verschillende factoren.
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Voor het bvo-BMHK en -BK worden woonplaats en sociaal-
economische status (SES) als determinanten beschreven. 
Vrouwen woonachtig in stedelijke gebieden (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en/of behorend tot lagere 
SES-groepen participeren daarbij minder frequent. 
Een jongere leeftijd hangt bij het bvo-BMHK en -DK samen 
met een lagere deelname. Vrouwen die getrouwd zijn of een 
vaste partner hebben nemen eveneens minder vaak deel.
Uit de literatuur over de nieuwe zelfafnametest voor het 
bvo-BMHK blijkt dat vrouwen geboren in Nederland vaker 
een set terugstuurde dan vrouwen geboren buiten Nederland. 
Vrouwen die eerder hadden deelgenomen blijken ook meer 
mee te doen aan vervolgonderzoeken.
Onze zoekstrategie leverde geen artikelen op die psycholo-
gische factoren beschrijven in relatie tot de screeningsdeel-
name.

Informatiefactoren 
Dertien artikelen beschreven informatiefactoren. De bestaan-
de informatie blijkt niet altijd overtuigend genoeg. Velen 
vinden het lastig om een goede afweging over deelname te 
maken. Momenteel is er een gebrek aan op maat gemaakte 
communicatiemiddelen en -strategieën. Dit lijkt vooral pro-
blematisch voor de van oudsher moeilijk bereikbare groepen, 
die tevens het kwetsbaarst zijn (ze hebben vaker afwijkingen 
in ongunstigere stadia). 
In het verleden vonden selectie en uitnodiging voor het 
bvo-BMHK plaats vanuit de huisartsenpraktijk. Nadat deze 
procedure was veranderd, viel de deelname terug. De hoge-
re deelname voor de verandering betrof vooral de moeilijk 
bereikbare vrouwen: niet geboren in Nederland, behorend tot 
een lagere SES-groep en woonachtig in de stad. 

Tabel 

Determinanten van lage/niet-deelname, onderverdeeld op basis van het I-Change-model

Bvo

BMHK* BK* DK*

Predispositiefactoren
 Gedragsfactoren Burgerlijke staat: getrouwd/vaste partner 1

Verschillende seksuele partners 1
 Psychologische factoren
 Biologische factoren Leeftijd: jongere leeftijd 1 2

Geslacht: mannelijk n.v.t. n.v.t. 2
Hoger risico (etniciteit): niet-Nederlands/niet-Westers 3 2

 Sociaal-culturele factoren Geboorteplaats: niet-Nederlands/niet-Westers 7 1 1
Woonplaats: meer stedelijk 1 1
SES: lagere SES 4 2

Informatiefactoren
 Boodschap Niet overtuigend, niet mogelijk voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen 1 1
 Kanaal Gebrek aan op maat gemaakte strategieën 3 2 2
 Bron Uitnodiging niet door de huisarts 4

Awareness-factoren
 Kennis Misvattingen: gebrek aan kennis 2 2
 Aanleiding tot actie Lage prioriteit toekennen 1 2
 Risicoperceptie Gevoel minder risico te lopen 3 1

Motivatiefactoren
 Attitude Geen vervolgonderzoek noodzakelijk, minder een morele verplichting 1 1
 Sociale invloed Negatieve sociale invloeden, negatieve rolmodellen, nauwelijks gespreksonderwerp 1
 Zelfeffectiviteit Lage zelfeffectiviteit 1

Vaardigheden
 Implementatie plannen Vergeten een afspraak te maken 1
 Fysieke vaardigheden Taalbarrière/lage gezondheidsvaardigheden 1

Barrières
Onderzoeksmethode: onzeker, angstig 1 1
Onderzoeksuitkomst: onzeker, angstig 1
Ongemak: gevoelens van schaamte 2 1
Tijdgerelateerd: vergeten, te druk 1 1
Gezondheidsgerelateerd: andere ziekten 1
Financiën: geen geld voor deelname aan vervolgonderzoek 1

Bvo = oncologisch bevolkingsonderzoek, BMHK = baarmoederhalskanker, BK = borstkanker, DK = darmkanker, SES = sociaaleconomische status. * = aantal gevonden artikelen 
per determinant per bvo.
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Awareness-factoren
Het gebrek aan kennis over de specifieke soorten kanker en 
de bijbehorende bvo’s is beschreven als determinant voor 
niet-deelname. Over het algemeen lijken niet-deelnemers 
sneller te denken dat ze geen/minder risico lopen, waarbij 
ze ervan uitgaan dat de betreffende vorm van kanker niet te 
genezen is.
Ook blijkt deelname aan een bvo vaak als laag urgent te 
worden ingeschat. Enkele artikelen beschrijven de zorgen 
over (test)veiligheid (en daarmee de weerstand) die potentiële 
deelnemers hebben.

Motivatiefactoren
Niet-deelnemers rapporteerden vaker negatieve rolmodellen 
(onder anderen de huisarts), bij wie deelname  nauwelijks een 
gespreksonderwerp vormde.

Vaardigheden
Aan het bvo-BMHK werd vooral niet deelgenomen omdat po-
tentiële deelnemers vergaten om een afspraak te maken. Lage 
gezondheidsvaardigheden werden het meest gerapporteerd bij 
het bvo-DK. 

Barrières
In de literatuur werden ook problemen beschreven met het 
begrijpen van de Nederlandse taal en tijdgerelateerde barriè-
res. Voor het bvo-DK gold dat deelnemers weinig vertrouwen 
hadden in de testprocedure zelf.

BESCHOUWING
We hebben gekeken welke determinanten voor deelname aan 
de 3 Nederlandse bvo’s er in de literatuur te vinden zijn. Fac-
toren als geboorteland, woonplaats en SES worden het vaakst 
genoemd. Dit soort determinanten is moeilijk te beïnvloeden. 
We vonden nauwelijks literatuur met gedetailleerdere infor-
matie en over eventueel wél beïnvloedbare factoren van (niet-)
deelname. Toch lijken er voor huisartsen mogelijkheden te be-
staan om de screeningsdeelname te beïnvloeden en daarmee 
de oncologische screening op een zinvolle manier onderdeel te 
maken van een klinische, proactieve en wijk- of populatiege-
richte aanpak.
Uniek aan dit onderzoek is het gebruik van het I-Change-mo-
del. Dit theoretische kader stelde ons in staat om alle beschik-
bare informatie systematisch te achterhalen en te categori-
seren. Daarnaast konden we de bvo’s onderling met elkaar 
vergelijken. Zo bleek bijvoorbeeld dat het bvo-BMHK het 
meest onderzocht is en dat dit bvo de laagste deelnamegraad 
kent. Hiervoor is (nog) geen eenduidige verklaring gevonden. 
Misschien is deelname aan het bvo-BMHK voor veel mensen 
nog steeds taboe. Een mogelijke andere verklaring is dat er 
voor het bvo-BK een concrete afspraak volgt, terwijl vrouwen 
voor het bvo-BMHK zelf een afspraak moeten maken. Onder 
andere daarom is in 2017 de zelfafnametest geïntroduceerd.

We hebben ons onderzoek nadrukkelijk niet gericht op 
buitenlandse bvo’s en de daar reeds onderzochte factoren die 
invloed hebben op de screeningsdeelname. Dat deden we 
omdat de opzet van de bvo per land verschilt. Dat neemt niet 
weg dat onderzoek naar buitenlandse bvo’s ook nuttige kennis 
kan opleveren. 
De afgelopen jaren is de rol van huisartsen bij de preventie 
van ziekten veelvuldig besproken.7 Als gevolg hiervan is hun 
aandeel bij de bvo’s steeds kleiner geworden. Zo worden ze 
bijvoorbeeld sinds januari 2018 niet meer automatisch op de 
hoogte gebracht van de uitslag van het bvo-DK.8 Als huis-
artsen weer een prominentere rol zouden krijgen, kan dat de 
informatie-, awareness- en motivatiefactoren, en daarmee de 
screeningsdeelname, positief beïnvloeden. Dat is van belang 
omdat vroege opsporing en signalering van dit soort ziekten 
ook in de huisartsenpraktijk klinische consequenties hebben. 
Te denken valt aan een meer effectieve, proactieve, gestruc-
tureerde, populatie- en risicogroepgerichte inzet van de 
huisarts. In het verleden is gebleken dat juist de van oudsher 
moeilijk bereikbare groepen, die vaak ook de kwetsbaarste 
mensen betreffen, baat hebben bij een centrale en actieve rol 
van de huisarts. De persoonlijke en continue wijkgerichte en 
gezinsgeneeskundige zorg die de huisarts biedt lijkt hierbij van 
essentieel belang. Zo’n prominente en proactieve benadering 
past de huisarts en is klinisch relevant.
Toekomstig onderzoek zou het inzicht in de determinanten 
van screeningsdeelname nog verder moeten vergroten, zodat 
een veel gerichter stimulerend beleid kan worden vormgege-
ven. Daarnaast zouden we zowel het onderzoek naar opti-
malisering van de rol van de huisarts binnen de bvo’s, als de 
discussie hierover willen stimuleren.

CONCLUSIE
De gevonden onderzoeken beschrijven vaak algemene en 
moeilijk veranderbare determinanten van de deelname aan 
de 3 Nederlandse oncologische bvo’s. Huisartsen kunnen de 
screeningsdeelname mogelijk positief beïnvloeden. Waar-
schijnlijk hebben de van oudsher moeilijk bereikbare groepen 
hier het meeste baat bij. ■
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Het is soms lastig om als direct betrokkene op een klacht te moeten reageren. Een klachten-
functionaris of het organiseren van peer support kan dan een oplossing zijn. Bij de start van 
een geschillenprocedure zouden klagers beter geïnformeerd moeten worden over wat die pro-
cedure inhoudt.

Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaringen van 
patiënten die een klacht indienen over een ziekenhuis.1-6 
Veel minder is er bekend over de manier waarop huisart-
sen reageren op een klacht. Uit onderzoek weten we dat 
iets meer dan de helft van de patiënten een vervelende 
ervaring naderhand met de eigen huisarts bespreekt en 
dat daarvan weer ongeveer de helft tevreden is met diens 
reactie.6,7 Maar we weten weinig over de ervaringen van 
patiënten van wie de klacht niet naar tevredenheid wordt 
opgelost. In het kader van het Nivel-project ‘Openheid in 
de huisartsenzorg’ onderzochten wij de vraag: ‘Wat zijn 
de belangrijkste ervaringen van klagers met het indienen 
van een klacht over de zorgverlening door een huisarts of 
vanuit een huisartsenpost?’

METHODE
We namen 14 mensen die een klachtenprocedure hadden 
doorlopen bij een huisartsenpost of huisartsenpraktijk een 
kwalitatief interview af. Van de 14 respondenten werden 
er 5 geworven via huisartsenposten en 9 via de Stichting 
Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Bij 6 
respondenten was de klacht uitgemond in een geschil-
lenprocedure. De betreffende huisartsenposten en de 
SKGE stuurden mensen die een klacht hadden ingediend 
een uitnodiging voor het onderzoek, met de mededeling 
dat zij zich konden aanmelden bij het Nivel. Zo wisten 
noch de huisartsenpost noch de SKGE welke kandidaten 
deelnamen aan het onderzoek en wist het Nivel niet wie 
er allemaal waren uitgenodigd. Daardoor werd de privacy 
van de respondenten maximaal gewaarborgd.
Alle patiënten die zich aanmeldden, werd door een van de 
auteurs (ES) een semigestructureerd interview afgenomen 
aan de hand van een interviewleidraad. De 4 belangrijkste 

thema’s waren aard en doel van de klacht, de reactie van de 
huisarts of huisartsenpost, de rol van de klachtenfunctiona-
ris en de eventuele ervaringen met de geschillencommissie.
Alle interviews werden geanalyseerd met MAXQDA, 
een softwareprogramma voor kwalitatieve en mixed 
methods-analyse. De thema’s uit de interviewleidraad 
vormden daarbij het uitgangspunt.

RESULTATEN
Over de klachtenfunctionaris bleken de respondenten 
weinig opmerkingen te hebben. Daarom beschrijven we 
hier de belangrijkste observaties met betrekking tot de 
overige 3 thema’s: doel van de klacht, reactie van de huis-
arts en ervaring met de geschillencommissie.

Doel van de klacht
De respondenten vonden het belangrijk dat hun klacht 
serieus in behandeling werd genomen en dat er ook iets 
mee werd gedaan. Ook wilden ze graag de erkenning krij-
gen dat hun klacht terecht was ingediend. Gevraagd naar 
de reden voor het indienen van een klacht antwoordden 
de meesten dat ze hun onvrede wilden uiten en wilden 
voorkomen dat andere patiënten in de toekomst hetzelfde 
zouden meemaken. Meerdere klagers vermeldden dat 
het hun toescheen dat de huisarts vooral bang was dat de 
klacht was bedoeld voor financieel gewin of om de huis-
arts aansprakelijk te stellen. Voor hen waren deze overwe-
gingen echter niet belangrijk:

‘Die vrouw [de klachtenfunctionaris] die 
vroeg ook: “Wilt u een schadevergoeding?” 
Maar het gaat helemaal niet om een scha-
devergoeding. Als die dokter zich op een 

Ervaringen na een klacht over de 
huisarts
Veertien diepte-interviews met patiënten
Emiel Stobbe, Stijn van den Broek, Roland Friele
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fatsoenlijke manier had verontschuldigd (…) dan 
was het goed geweest.’ [Interview 13, klacht bij 
een huisartsenpraktijk.]

De respondenten gaven ook aan dat zij niet wisten of er iets met 
hun klacht was gedaan. Een aantal had daar weinig vertrouwen 
in of zei zelfs zeker te weten dat er niets mee gedaan was. Alleen 
enkele klagers bij huisartsenposten gaven aan dat ze er vertrou-
wen in hadden dat de post maatregelen had genomen om de 
kans op herhaling te verkleinen. Dit waren uiteindelijk ook de 
klagers die het meest tevreden terugkeken op de klachtafhande-
ling, vaak ook doordat de huisartsenpost letterlijk erkende dat 
hun klacht terecht was en excuses aanbood:

‘Het geeft mij ook wel weer dat geruststellende 
gevoel dat deze organisatie bereid was om het ook 
te willen weten en er ook iets mee te doen.’ [Inter-
view 1, klacht bij een huisartsenpost.]

Maar ook deze ‘tevreden klagers’ konden niet zeggen welke 
maatregelen er precies waren genomen. De meeste responden-
ten misten een duidelijke laatste terugkoppeling als afsluiting 
van de klachtenprocedure:

‘We wilden heel graag dat bij die praktijk, dat 
daar wat gebeurt. Er zit wel beweging in en die 
arts zei: “We doen er wat aan”, alleen het zou 
gewoon heel fijn zijn voor ons om te weten wat er 
nou echt mee gebeurd is. (…) Maar dat is dus wel 
iets wat we wel missen en wat we toch wel prettig 
hadden gevonden.’ [Interview 9, klacht bij een 
huisartsenpraktijk.]

Veel respondenten begonnen met de behoefte om de onge-
wenste gebeurtenis aan te kaarten en duidelijk te maken dat 
ze erg ontevreden waren. Vervolgens leken ze te beseffen dat 
de gebeurtenis niet meer terug te draaien was en dat de klacht 
hun verder waarschijnlijk weinig zou opleveren. En uiteindelijk 
wilden ze, om te voorkomen dat hun klacht helemaal voor niets 

zou zijn en ook vanuit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover 
andere patiënten, toch graag concrete verbetermaatregelen zien. 
Als de zorgverlener het nut van dergelijke maatregelen inzag en 
ook toezei deze te zullen nemen, gaf dat de klager de bevesti-
ging dat de klacht zinvol was. Maar in alle gevallen hielp het als 
de zorgverlener begrip toonde en een serieus gesprek aanging 
over wat er in de ogen van de klager beter had gekund. Onge-
acht of de klacht uiteindelijk gegrond verklaard werd, zeiden 
veel respondenten dat ze terugkoppeling over de afhandeling en 
eventuele praktische gevolgen ervan zeer zouden waarderen.

Reactie van de huisarts
De eerste reactie van de zorgverlener op een klacht blijkt 
belangrijk voor het verdere verloop van de klachtbehandeling. 
Voor de respondenten was het indienen van de klacht een 
emotioneel moment. Een goede en open eerste reactie nam 
deze emotie grotendeels weg, een negatieve reactie leidde bij 
sommige respondenten juist tot méér emotie en tot escalatie 
van de klacht. Opvallend was dat de respondenten overwe-
gend positiever waren over de eerste reactie van huisartsen-
posten dan over die van huisartsenpraktijken. Bij huisart-
senposten nam een klachtenfunctionaris vaak snel na het 
indienen van de klacht telefonisch contact op, pakte de klacht 
serieus op en informeerde de klager over wat de volgende stap 
zou kunnen zijn. Bovendien was een klacht makkelijk in te 
dienen via de website van de huisartsenpost:

‘Dus ik heb een klacht ingediend en dat gaat heel 
makkelijk via internet, en ik kreeg keurig een be-
vestiging van “de klacht is in goede orde ontvan-
gen en er wordt zo spoedig mogelijk contact met 
u opgenomen”. Dat gebeurde ook, ik werd gebeld 
door de klachtenfunctionaris’ [Interview 3, klacht 
bij een huisartsenpost.]

Bij huisartsenpraktijken was het de respondenten niet altijd 
duidelijk waar ze met hun klacht terecht konden. Sommigen 
legden de klacht direct neer bij de huisarts, zoals eigenlijk de 

HOE TE HANDELEN BIJ EEN KLACHT
	■ bied de patiënt de ruimte om zijn of haar onvrede te 

uiten.
	■ Neem de klacht serieus en probeer in onderling over-

leg zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.
	■ Wijs de patiënt op de mogelijkheid een klachtenfunc-

tionaris in te schakelen, bijvoorbeeld van de sKGe, 
om te bemiddelen.

	■ Informeer uw aansprakelijkheidsverzekering als de 
klacht tot een financiële claim kan leiden.

	■ raadpleeg het model klachtenregeling huisartsen.

Bronnen: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg; NHG-proce-
dure klachtenopvang.
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WAT IS BEKEND?
	■ er is veel bekend over de ervaringen van patiënten bij 

klachten over ziekenhuiszorg, maar veel minder bij 
klachten over huisartsenzorg.

WAT IS NIEUW?
	■ Zorg voor een goede eerste reactie bij een klacht; 

een onhandige eerste reactie kan het hele verdere 
klachttraject negatief kleuren.

	■ Laat de klager weten wat er is gebeurd naar aanlei-
ding van de klacht.

	■ De geschillenprocedure had voor de klager in dit 
onderzoek weinig toegevoegde waarde.
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bedoeling is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz), anderen deponeerden hem in eerste instantie 
bij de SKGE. Veel respondenten waren teleurgesteld in de re-
actie van de huisarts, omdat deze zich in hun ogen te defensief 
opstelde en de klacht ontkende, niet serieus nam of er andere 
overwegingen bij haalde. Sommige huisartsen stelden die 
negatieve eerste reactie later wel bij, nadat de klachtenfuncti-
onaris erbij betrokken was, maar de ongunstige eerste indruk 
bleef bij een aantal respondenten hangen. Meestal ontstond 
er een vertrouwensbreuk tussen de klager en de huisarts. 
Verschillende respondenten besloten uiteindelijk zich bij een 
andere huisarts in te schrijven:

‘Ik kan zo iemand niet vertrouwen (…) zeker als 
het over je gezondheid gaat, mijn gezondheid, 
dan heb ik toch echt iemand nodig die eerlijk 
is en iemand die met je mee wil denken. Ik ben 
vaak zat bij de huisarts, helaas, en ik heb dan 
iemand nodig die gewoon aan mijn kant staat.’ 
[Interview 8, klacht bij een huisartsenpraktijk.]

Ervaring met de geschillenprocedure
De 6 respondenten die een geschillenprocedure waren gestart, 
gaven daarvoor verschillende redenen. Enkelen hadden 
weinig vertrouwen in de gebruikelijke klachtenprocedure, een 
gesprek met de zorgverlener. Eenmaal ging het om een situatie 
waarin de huisarts vasthield aan een diagnose die volgens de 
klager afweek van de rapportage vanuit het ziekenhuis. Een 
andere respondent had de huisarts meermalen verzocht om 

een verwijsbrief en deze niet gekregen. Weer anderen meen-
den dat de geschillenprocedure een logisch vervolg was op de 
klachtenprocedure, zonder altijd een duidelijk idee te hebben 
van de meerwaarde daarvan:

‘Toen zijn we ook nog even naar de geschillen-
commissie gestapt, want ik dacht van “Ja, dat 
moet dan ook maar gewoon.” En daar kwam dus 
ook helemaal niks uit maar dat was eigenlijk van 
tevoren wel al duidelijk.’ [Interview 9, klacht bij 
een huisartsenpraktijk.]

Van de 6 geschillen in dit onderzoek werden er 4 ongegrond 
verklaard. De respondenten in kwestie waren uiteraard 
teleurgesteld, maar opvallend was dat geen enkele respondent 
op voorhand vertrouwen had in het resultaat. Toch waren 
ze eraan begonnen. De 2 respondenten van wie de klacht 
wél gegrond verklaard werd, waren achteraf echter evenmin 
tevreden. Zij hadden dan wel gelijk gekregen van de geschil-
lencommissie, maar waren eigenlijk vooral op zoek geweest 
naar erkenning en excuses van de huisarts. De betreffende 
huisartsen hadden geen contact meer gezocht met de klagers 
en dat had hen zeer teleurgesteld:

‘Nou ja gedeeltelijk is het inderdaad opgelost. 
Voor mijn gevoel … ik heb dus inderdaad gelijk 
gekregen maar gewoon het persoonlijk vlak van 
hem, dat los je daarmee niet op.’ [Interview 7, 
klacht bij een huisartsenpraktijk.]
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De eerste reactie op een klacht over de huisartsenzorg kleurt de rest van het klachtenproces.  Foto: iStock
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Voor onze respondenten bleek de stap naar de geschillencom-
missie een teleurstellende ervaring. Ze hadden die stap vooral 
genomen omdat ze teleurgesteld waren in de uitkomst van de 
klachtenprocedure en hadden weinig stilgestaan bij de vraag 
wat ze precies wilden bereiken.

BESCHOUWING

Het belang van de eerste reactie
Het is altijd vervelend om een klacht te ontvangen over je 
eigen manier van werken en het is dan ook begrijpelijk dat 
huisartsen het lastig vinden meteen ‘goed’ te reageren. Ons 
onderzoek laat zien dat die eerste reactie erg belangrijk is voor 
de verdere klachtenprocedure. Huisartsenposten leken beter 
in staat om een goede eerste reactie te geven, omdat zij een 
klachtenfunctionaris hadden. Daardoor trof de klacht wat 
minder de betrokken huisarts zelf en wat meer de organisatie 
als geheel. Maar ook in een huisartsenpraktijk staat de huisarts 
er niet helemaal alleen voor. Wie het lastig vindt om een 
klacht zelf in ontvangst te nemen, kan een klachtenfunctio-
naris instellen als eerste aanspreekpunt. InEen, LHV en NHG 
noemen die mogelijkheid ook in hun Model klachtenregeling 
en Klachtenprocedure.8,9 Een klachtenfunctionaris kijkt met 
een neutralere blik naar de klacht en heeft ook meer ervaring 
met klachten. Een andere mogelijkheid is peer support, een 
vorm van opvang die in ziekenhuizen steeds vaker wordt 
toegepast.10 Huisartsen kunnen die peer support in eerste in-
stantie onderling organiseren met collega’s die zij vertrouwen, 
maar wij denken dat ook de SKGE hier een rol in kan spelen.

Het nut van een geschillenprocedure
De Wkkgz verplicht zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een 
geschillencommissie. Dat biedt klagers de mogelijkheid om in 
beroep te gaan tegen het oordeel van de zorgverlener. Het was 
de bedoeling dat de klachtenprocedure zo effectief zou zijn dat 
alleen ernstige problemen bij de geschillencommissie terecht-
komen.11 De geschillen in ons onderzoek betroffen echter 
zeker niet altijd ernstige problemen. Met name bij menings-
verschillen tussen klager en huisarts had de geschillenproce-
dure weinig meerwaarde boven de klachtenprocedure. Klagers 
hebben altijd het recht om een geschil in te dienen, maar een 
aantal geschillen had wellicht voorkomen kunnen worden als 
de klager beter geïnformeerd was over de inhoud en de mo-
gelijke uitkomst van de geschillenprocedure. Veel geschillen 
kunnen natuurlijk voorkomen worden door in eerste instantie 
goed te reageren bij een klacht.

Beperkingen
Parallel aan dit onderzoek hebben we 3 netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd met professionals in de klachtafhandeling bin-
nen de huisartsenzorg, om een leernetwerk op te zetten waar-
in zij best practices kunnen uitwisselen. Een bespreking van de 
eerste resultaten van ons onderzoek op deze bijeenkomsten 

leidde bij de deelnemers tot herkenning, maar ook tot de 
indruk dat in onze interviews vooral kritische respondenten 
aan het woord waren gekomen. Ons onderzoek geeft dus wel 
inzicht in de aspecten van klachten- en geschillenprocedures 
die voor klagers belangrijk zijn, maar niet hoe die verschillen-
de aspecten verdeeld zijn over de bevolking. 

CONCLUSIE
Mensen hopen dat er ‘iets gedaan wordt’ met hun klacht over 
de huisartsenzorg, wat niet altijd gebeurt. In de tweede lijn is 
dat niet anders.12 De eerste reactie op de klacht kleurt de rest 
van het klachtenproces. Zelfs kleine non-verbale signalen kun-
nen zo’n eerste klachtgesprek die kleur geven.13 Onze respon-
denten oordeelden in dit verband vaker positief over de huis-
artsenpost dan over de eigen huisarts. Bij huisartsenposten 
en in de tweedelijnszorg vindt het eerste contact doorgaans 
plaats met een niet direct betrokken klachtenfunctionaris, in 
huisartsenpraktijken is het vaak de huisarts zelf. Die directe 
betrokkenheid maakt het lastig om open op de klacht te reage-
ren. In zo’n geval kan het helpen om als eerste aanspreekpunt 
een klachtenfunctionaris te hebben. Ziekenhuizen hebben die, 
en kennen daarnaast georganiseerde vormen van peer support 
om artsen te ondersteunen als er iets ernstig mis is. Ook voor 
huisartsen zou zoiets kunnen bijdragen aan een adequatere 
reactie op klachten.14

Deze ondersteuning is voor huisartsenpraktijken wellicht 
lastiger te organiseren dan voor grotere organisaties, maar het 
loont de moeite om te zoeken naar mogelijkheden om klach-
tenprocedures te verbeteren. ■
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Het is belangrijk periodiek te onderzoeken hoe het vraaggedrag van patiënten in de spreekka-
mer van de huisarts door de tijd verandert. Dat vormt namelijk een van de indicatoren van de 
patiëntparticipatie, die in Nederland de laatste jaren steeds meer gestimuleerd wordt. Het blijkt 
dat patiënten in 2016 minder vragen stelden dan in 2007, terwijl de gemiddelde consultduur 
toenam. Het type vragen veranderde significant: het aantal medische vragen nam af, terwijl 
het aantal vragen van meer praktische aard (bijvoorbeeld over financiën en logistiek) groeide, 
vooral onder laagopgeleide patiënten.

Patiëntparticipatie is een belangrijke pijler onder de 
moderne patiëntenzorg, waarbij actieve deelname van 
patiënten de gezondheidsuitkomsten en kwaliteit van 
zorg verbetert.1-3 Bovendien zijn huisartsen informatie-
ver, meegaander en ondersteunender wanneer patiënten 
vragen stellen, verzoeken doen, hun mening geven, en 
hun angsten en zorgen uiten.2,4,5 Tijdens consulten blijkt 
patiëntparticipatie onder andere uit actief vraaggedrag. 
Daarom kan het onderzoeken van vraaggedrag van 
patiënten tijdens spreekuurconsulten inzicht geven in de 
arts-patiëntcommunicatie en de mate van consultspecifie-
ke patiëntparticipatie.6

In Nederland stimuleren we patiënten in toenemende 
mate om meer regie te voeren over hun gezondheid, 
hun wensen en voorkeuren kenbaar te maken en actief 
betrokken te zijn bij de zorg die ze nodig hebben.7,8 
Per 1 januari 2020 is de Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Daarbij 
is de informatieplicht van hulpverleners uitgebreid en 
gelden aspecten als ‘de patiënt als gesprekspartner’ en 
‘samen beslissen’ als nieuwe uitgangspunten. De hulp-
verlener moet zich op de hoogte stellen van de situatie 
en persoonlijke behoeften van de patiënt, en de patiënt 
uitnodigen om vragen te stellen (artikel 7:448 lid 3 BW). 
De verwachting is dat het vraaggedrag van patiënten in 
de dagelijkste huisartsenpraktijk zal toenemen door de 

grotere nadruk op patiëntparticipatie en de individuele 
verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.8 Wij 
wilden inzicht krijgen in de veranderingen in patiënt-
participatie tijdens consulten en onderzochten of en hoe 
het vraaggedrag van patiënten over de tijd verandert 
(2007-2016).

METHODE

Onderzoeksopzet en deelnemers
Voor dit observationele onderzoek hebben we op video 
opgenomen consulten tussen huisartsen en patiënten uit 
2015-2016 (n = 437) vergeleken met huisarts-patiënt-
consulten uit een bestaande dataset uit 2007-2008 (n = 
533) van een vergelijkbaar onderzoek.9,10 In dit eerdere 
onderzoek naar huisarts-patiëntcommunicatie gaven 40 
huisartsen, die lid waren van de Nivel Zorgregistraties 
Eerste Lijn, en 533 patiënten toestemming voor deelna-
me.10 Voor de dataset uit 2015-2016 benaderden we huis-
artsen via ons eigen netwerk en op basis van deelname 
aan eerdere onderzoeken van het Nivel en het Radbou-
dumc. Uiteindelijk gaven 28 huisartsen en 437 patiënten 
toestemming voor deelname. We hebben de opnamen 
gemaakt gedurende 1 à 2 willekeurige praktijkdagen per 
huisarts. We includeerden alleen patiënten die de Neder-
landse taal voldoende beheersten en ouder waren dan 18 
jaar. Voorafgaand aan een consult benaderde een aanwe-
zige onderzoeker de patiënten om schriftelijke toestem-
ming voor deelname te verkrijgen. Daarnaast vulde zowel 
huisarts als patiënt vragenlijsten over demografische en 
medische gegevens in.

Patiënten stellen meer praktische 
vragen aan de huisarts 
Maartje Meijers, Tim olde Hartman, Sandra van Dulmen, Janneke Noordman

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Meijers et al. Shifts in patients’ 
question-asking behaviour between 2007 and 2016: An observational stu-
dy of video-recorded general practice consultations. Patient Educ Couns 
2020;103:1168-75.



29september 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Observatie en analyse 
Voor de analyse codeerden we zowel het aantal als het type 
vragen van patiënten. Drie onderzoekers voerden de obser-
vaties uit (ieder een gelijk deel en 10% van elkaars deel met 
het oog op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). Ze waren 
getraind om te coderen volgens een observatie-instrument 
dat was gebaseerd op het gevalideerde Roter Interaction 
Analysis System (RIAS).11 Voor dit onderzoek hanteerden we 
de volgende categorieën: medische conditie/therapeutisch 
regime, psychosociale aspecten, sociale context, leefstijl, vraag 
om de mening van de arts en ten slotte praktische vragen. Per 
categorie registreerden we ook het aantal vragen. Daarnaast 
vulde zowel huisarts als patiënt na het consult vragenlijsten 
in over de persoonlijke en medische achtergrondkenmerken. 
De tijd tussen het eerste en laatste gesproken woord tijdens 
het consult beschouwden we als consultduur. De duur van het 
lichamelijk onderzoek rekenden we mee, maar dat onderzoek 
bleef altijd buiten beeld van de videocamera en hebben we 
dus niet meegenomen in de observaties. Om verbanden vast 

te kunnen stellen tussen het vraaggedrag van patiënten over 
de tijd en demografische kenmerken (waaronder leeftijd en 
geslacht van artsen en patiënten, opleidingsniveau van pati-
enten, type klachten (ICPC) en consultduur) voerden we een 
logistische multilevel-analyse uit. De gegevens analyseerden 
we met behulp van STATA-software (versie 14).

RESULTATEN

Achtergrondkenmerken
De 28 huisartsen van de periode 2015-2016 waren gemiddeld 
47 jaar; 12 waren man en 16 vrouw [online tabel 1]. De 437 
patiënten waren gemiddeld 54 jaar, en er waren 249 vrouwen 
en 188 mannen, van wie ruim een 3e hoger opgeleid was. De 
40 huisartsen uit het onderzoek uit 2007-2008 waren gemid-
deld 51 jaar (26 mannen en 14 vrouwen). De 533 patiënten 
waren gemiddeld 52 jaar, 320 vrouwen en 213 mannen, van 
wie ruim een 5e hoger opgeleid was. De huisartsen waren qua 
praktijkvorm en werkdagen representatief voor de Neder-

Tabel 3

Type vragen geïllustreerd door citaten 

Type vraag Citaten

Medische conditie/therapeutisch regime P (3): ‘Nu heb ik zo’n 5 tot 6 keer per maand naproxen gebruikt, is dat kwalijk?’
P (10): ‘En wat is dan eigenlijk het verschil met een orthopeed?’

Psychosociale aspecten H: ‘En is dat voor u nou nog allemaal een beetje te hanteren?’ 
P (11): ‘En als ik nou nee zeg, wat zegt u daar dan op?’

Sociale context H: ‘Nou, dan kunnen we misschien hulp inschakelen.’
P (11): ‘Nou, dat wil mijn vrouw dus niet. Dus nee, het gaat prima. Laat maar zo. Kunt u anders volgende week niet 
even langskomen en met haar praten?’

Leefstijl P (13): ‘En wat kan ik daaraan doen dan? Heeft dat ook iets te maken met het eten van vloeibare vetten enzo? Wat is 
daar dan het advies voor?’

Vraag om de mening van de arts P (2): ‘Wat denkt u, zou het misschien van de medicijnen kunnen komen die ik slik tegen een lage bloeddruk?’
Praktisch (vooral over financiën en logistiek) P (1): ‘Kan ik zoutoplossing gewoon bij de apotheek halen?’

P (4): ‘En waar moet ik zo’n (hart)kastje dan ophalen?’

P = patiënt, H = huisarts

Tabel 2

Consultkenmerken 

Consultkenmerken 2007-2008 (n = 533) 2015-2016 (n = 437)

Duur* in minuten Gem
10,7

sd
 4,9

Gem
13,4

sd
 5,9

Type vragen Gem sd Spreiding Gem sd Spreiding
Medisch*
Psychosociaal
Sociale context
Leefstijl
Vraag mening
Praktisch*
Totaal*

 3,2
 0,1
 0,1
 0,0
 0,3
 0,1
 3,8

 3,7
 0,3
 0,4
 0,2
 0,8
 0,6
 4,0

 0-25
 0-2
 0-3
 0-3
 0-8
 0-5
 0-30

 1,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,3
 0,9
 2,8

 1,9
 0,1
 0,2
 0,2
 0,7
 1,2
 2,8

 0-12
 0-1
 0-3
 0-3
 0-5
 0-6
 0-18

Gem = gemiddelde; sd = standaarddeviatie
* Significant verschil: p < 0,05
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landse huisartsen. De consultduur was significant langer in 
2015-2106 (13,4 minuten), dan in 2007-2008 (10,7 minuten) 
(p < 0,05).

Vraaggedrag van patiënten
Patiënten stelden in 2015-2016 significant minder vragen 
(gemiddeld 2,8) dan in 2007-2008 (gemiddeld 3,8; p < 0,05) 
[tabel 2]. Het aantal medische, psychosociale en sociale 
contextvragen was in 2015-2016 significant lager (p < 0,05), 
terwijl het aantal praktische vragen (vooral over financiën en 
logistiek) significant was toegenomen (p < 0,05). Laagopge-
leide patiënten stelden significant meer vragen van praktische 
aard (p < 0,05) dan hoger opgeleide patiënten (zie de originele 
publicatie). Laagopgeleide patiënten stelden in hun totaliteit 
ook minder vragen (niet-significant). Daarnaast stelden oude-
re patiënten significant minder vragen over de sociale context 
dan jongere patiënten. De categorie medische vragen bleef wel 
de grootste en de categorieën leefstijl en vraag om de mening 
van de arts bleven gelijk.

BESCHOUWING
Uit ons onderzoek blijkt dat patiënten in de periode 2015-
2016 minder vragen stelden dan tussen 2007-2008, terwijl 
de gemiddelde consultduur toenam. Ook het type gestelde 
vragen veranderde significant: het aantal medische vra-
gen nam af en het aantal vragen van meer praktische aard 
(bijvoorbeeld over financiën en logistiek) steeg, vooral onder 
laagopgeleide patiënten [tabel 3]. Deze bevindingen stem-

men niet overeen met onze verwachtingen, die gebaseerd wa-
ren op de huidige beleidsinspanningen ter bevordering van 
patiëntparticipatie. Hoewel we geen uitspraak willen doen 
over oorzaak-gevolgrelaties, zijn er enkele factoren waar we 
rekening mee moeten houden.
Uiteraard wil of kan niet iedere patiënt actief participeren.12 
Bovendien kan de afname in het aantal medische vragen 

WAT IS BEKEND?
	■ een actieve participatie van patiënten draagt bij aan 

betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt en 
een hogere kwaliteit van zorg.

	■ In Nederland worden patiënten in toenemende mate 
gestimuleerd om meer regie te voeren over hun 
gezondheid, hun wensen en voorkeuren kenbaar te 
maken, en actief betrokken te zijn bij de zorg die ze 
nodig hebben.

WAT IS NIEUW?
	■ De afgelopen jaren zijn patiënten minder vragen 

gaan stellen aan hun huisarts, waarbij het aantal me-
dische vragen afnam en het aantal praktische vragen 
toenam.

	■ Vooral het vraaggedrag van laagopgeleide patiënten 
blijkt afgenomen; hun vragen zijn vaker praktisch 
gericht dan die van hoogopgeleiden.

patiënten hebben behoefte aan een huisarts die ruimte biedt voor vragen van niet-medische en praktische aard, voornamelijk over 
financiën en logistiek. Foto: ANP
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ook te maken hebben met het feit dat huisartsen uit zichzelf 
al voldoende medische informatie verstrekken. Uit eerder 
onderzoek blijkt dit ook: patiënten met hypertensie waren 
tijdens consulten in 2002 minder actief (ze stelden niet zoveel 
medische vragen en praatten minder over hun zorgen) dan 
in 1986, terwijl huisartsen meer medische informatie ver-
strekten.13 Volgens de auteurs van dit onderzoek zou dat 
een weerspiegeling zijn van de focus op evidence-based 
medicine en geprotocolleerde zorg, waarbij huisartsen zich 
steeds taakgerichter en zakelijker opstellen. De aangetoonde 
afname van het aantal medische vragen van patiënten stemt 
overeen met de resultaten uit ons eigen onderzoek, waarbij de 
taakgerichtere en zakelijkere houding van artsen zich mo-
gelijkerwijs heeft doorontwikkeld. Daarnaast is ook bekend 
dat sociaal-demografische kenmerken en geletterdheid 
belangrijke voorspellers zijn voor de bereidheid en mogelijk-
heid om te participeren in een medisch consult. Patiënten 
met meer beperkte gezondheidsvaardigheden zijn meestal 
minder assertief en in staat om te reageren op patiëntgerichte 
communicatiestrategieën door huisartsen dan patiënten met 
meer gezondheidsvaardigheden.14 Ten slotte hebben oudere 
patiënten de neiging om minder vragen te stellen dan jongere 
patiënten.15

Toch verklaart dit allemaal niet waarom patiënten minder ac-
tief vragen stellen en tijdens hun bezoek vaker niet-medische 
zaken aan de orde stellen. De resultaten roepen verschillende 
vragen op: zou dit een gevolg kunnen zijn van de een toege-
nomen gebruik en belang van protocollen? Of van de zoge-
naamde participatiemaatschappij, waarin patiënten, vooral de 
laagopgeleiden, op hun huisarts leunen omdat ze geen sociaal 
netwerk hebben waarop ze terug kunnen vallen? En wat is 
überhaupt de beoogde reikwijdte van de huisartsenrol? Voor 
vervolgonderzoek zou het niet alleen interessant zijn om het 
vraaggedrag van patiënten blijvend te monitoren, maar boven-
al om dieper in te gaan op de gewenste rol van de huisarts die 
deze kan spelen binnen de beperkte tijd die tijdens een consult 
beschikbaar is.
Een sterk punt van dit onderzoek is het gebruik van een ruime 
collectie video-opnamen van consulten uit de dagelijkse huis-
artsenpraktijk. Een beperking is dat de patiëntparticipatie zich 
in meer aspecten uit dat alleen het vraaggedrag van patiënten 
en dat een actieve patiënt niet per definitie ook veel vragen 
stelt. Omdat dit onderzoek zich alleen tot het vraaggedrag be-
perkt en niet naar andere vormen of uitingen van patiëntpar-
ticipatie heeft gekeken (zoals opmerkingen, suggesties, eigen 
initiatief), vormen onze bevindingen geen onomstootbaar be-
wijs voor een afname in patiëntparticipatie. Daarnaast hebben 
we de locaties van de huisartsenpraktijken niet meegenomen 
in de analyse en was niet bekend of er mogelijk verschillen 
waren in de gevolgde communicatietraining. Alle Nederlandse 
huisartsenpraktijken hebben echter te maken met dezelfde 
kwaliteitsnormen en richtlijnen, en het communicatieonder-
wijs binnen de huisartsenopleidingen is op een vergelijkbare 
wijze ingericht.

Praktische implicatie
In de huisartsenopleiding en in de beroepspraktijk van de 
huisarts is er door de focus op medisch-technische informatie 
vooral aandacht voor evidence-based medicine en geproto-
colleerde zorg.16 Idealiter combineert de huisarts beschikbare 
evidentie met medische expertise en de voorkeuren van de 
patiënt. Ons onderzoek lijkt er echter op te wijzen dat pati-
enten behoefte hebben aan een andere, uitgebreidere rol van 
de huisarts: een huisarts die ruimte biedt voor vragen van 
niet-medische en praktische aard, voornamelijk over finan-
ciën en logistiek. Huisartsen zouden patiëntparticipatie nog 
meer kunnen faciliteren door de patiënt als partner te blijven 
betrekken en door ondersteunende communicatie in te zetten, 
vooral bij laagopgeleide patiënten. Toch blijft het de vraag of 
dit allemaal tot de taak van een huisarts behoort – een vraag 
die niet alleen op beleids- en politiek niveau, maar ook in de 
spreekkamer besproken zou kunnen worden.

CONCLUSIE
Patiënten zijn in de periode 2007-2016 minder vragen gaan 
stellen, terwijl het aandeel praktische vragen opvallend genoeg 
toenam. Het lijkt erop dat de rol van de huisarts is uitgebreid, 
want patiënten stellen hun huisarts vaker niet-medische 
vragen. Voor vervolgonderzoek zou het daarom niet alleen 
interessant zijn om het vraaggedrag van patiënten te blijven 
monitoren, maar ook om te kijken naar de beoogde reikwijdte 
van de huisartsenrol. ■
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Artsen moeten hun kennis en vaardigheden voortdurend 
bijspijkeren: levenslang leren is de norm. Huisartsenoplei-
dingen besteden daarom veel aandacht aan zelfsturend leren. 
Daarbij hoort een individueel opleidingsplan. In de praktijk 
zien aiossen het nut ervan vaak niet in, maar een individueel 
opleidingsplan kan wel degelijk waardevol zijn. Voorwaarde 
is wel dat de opleiding ruimte maakt voor autonome keuzes 
van de aios en ervoor zorgt dat opleiders en docenten be-
schikken over voldoende coachingsvaardigheden.

Toen Wim van der Gulden, grootvader van een van de au-
teurs, in de jaren ’60 startte als docent (en later hoogleraar) 
proefdierkunde werd hem verteld dat hij, als hij zijn colle-
gedictaten netjes uitwerkte en uitschreef, zijn hele werkende 
leven met deze dictaten vooruit zou kunnen. Zo’n uitspraak 
zou tegenwoordig ondenkbaar zijn. Er zijn weinig beroepen 
waarin je je hele werkende leven toe kunt met de kennis die 
je in de collegebanken hebt opgedaan. Levenslang leren is de 
norm geworden, al helemaal binnen de geneeskunde, waar 
de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Artsen moeten 
hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil houden.1 
Levenslang leren is het perspectief, ook voor huisartsen. In de 
huisartsenopleiding wordt dan ook veel aandacht besteed aan 
zelfsturend leren, een vaardigheid die nodig is om levenslang 
te kunnen blijven leren.1

In de kern komt zelfsturend leren neer op betrokkenheid bij 
het eigen leerproces op cognitief, motivationeel en gedrags-
niveau.2 Daarbij past een individueel opleidingsplan.3 Binnen 
huisartsopleidingen zijn individuele opleidingsplannen in-
middels gebruikelijk en ook binnen nascholingen en accre-
ditatieprocedures winnen ze terrein. In de praktijk blijken 
aiossen echter vaak moeilijk te motiveren voor een individueel 
opleidingsplan. Een onderzoek van het Nivel wees uit dat in 
2018 niet meer dan de helft van de aiossen vond dat zo’n plan 
toegevoegde waarde had.4 
In deze beschouwing zoeken we een antwoord op de volgende 
vragen: wat houdt een individueel opleidingsplan eigenlijk in? 
Wat maakt het individueel? Wanneer werkt het? En wat maakt 
een leerdoel effectief? 

WAT HOUDT EEN INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN IN?
Volgens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 

is het individuele opleidingsplan een document waarin de 
afspraken over de persoonlijke leerdoelen vastgelegd zijn die 
aios en opleider maken op basis van de ambitie, leerwensen en 
de voortgang van de aios, dat deel uitmaakt van het portfolio.5 
Deze definitie lijkt op het eerste gezicht helder, maar in de 
praktijk leven er nog veel vragen. Wat hoort er precies in? Wat 
is de rol van de aios en wat is die van de huisartsopleider? Hoe 
verhoudt het individuele plan zich tot de eindtermen van de 
opleiding? En los van alle praktische zaken: waarom is het 
belangrijk om leerdoelen vast te leggen? Opvallend is dat het 
antwoord op die laatste, fundamentelere vraag niet te vinden 
is in het document van de Registratiecommissie, en ook niet 
in andere medisch-onderwijskundige literatuur.
Zoals gezegd moeten artsen hun kennis en vaardigheden 
voortdurend blijven ontwikkelen en bijschaven.6 Dat veron-
derstelt echter dat je je bewust bent van je eigen lacunes en dat 
je zelf je leerdoelen kunt formuleren. Door tijdens de oplei-
ding een individueel opleidingsplan te maken leren aiossen 
die leerdoelen te benoemen en er actief mee aan de slag te 
gaan. Zeker in het begin gebeurt dat in samenwerking met 
opleiders en docenten, maar idealiter komt de verantwoorde-
lijkheid voor het leerproces geleidelijk steeds meer bij de aios 
te liggen. Al doende legt het individueel opleidingsplan zo een 
basis voor zelfsturend en uiteindelijk voor levenslang leren.7

WAT MAAKT EEN INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN INDIVIDU-
EEL?
De opleiding tot huisarts kent duidelijke kaders en eindter-
men. Het opleidingstraject heeft een vast stramien met van 
tevoren bepaalde stages, opdrachten en toetsen, en iedere aios 
moet bij het afstuderen aan dezelfde eisen voldoen. Hoe kun je 
binnen een dergelijke strak afgebakende opleiding een indivi-
dueel plan formuleren? 
Hier is een belangrijke overweging dat niet iedere aios dezelf-
de uitgangspositie heeft en zich langs dezelfde lijnen ontwik-
kelt. Bij aanvang van de opleiding zijn er grote verschillen 
in persoonlijkheid, achtergrond en eerder verworven vaar-
digheden. De een maakt zich makkelijk eigen wat de ander 
moeite kost, en vice versa. De een heeft zich de laatste jaren 
toegelegd op promoveren en mag bekwaam geacht worden 
in het uitvoeren van onderzoek, maar heeft weinig tijd in de 
spreekkamer doorgebracht. Een ander heeft recentelijk de 

Het individueel opleidingsplan: 
prul of praal?
Rozemarijn van der Gulden, Fred Tromp, Claudia Greijn, Bart Thoonen
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geneeskundeopleiding afgerond en herkent het belang van 
medisch leiderschap, maar heeft nog weinig kennis opgedaan 
binnen de huisartsgeneeskunde. Weer een ander is al vele 
jaren werkzaam geweest binnen een ander specialisme, maar 
heeft de geneeskundeopleiding gevolgd in een tijd waarin nog 
niet werd nagedacht over begrippen als reflecteren, medisch 
leiderschap en constructieve feedback.
Het ligt dus voor de hand dat iedere aios een ander traject 
volgt om hetzelfde eindniveau te bereiken. Een individueel 
opleidingsplan dat is toegespitst op de eigen behoeften kan 
daarbij een grote steun zijn [figuur]. Belangrijk is wel dat de 
aios voldoende autonomie ervaart om zelf richting te geven 
aan het traject en binnen de eindtermen eigen leerdoelen te 
formuleren.8 Een individueel opleidingsplan is pas daadwerke-
lijk individueel als de opleiding c.q. de praktijk of het instituut 
ruimte biedt voor autonome keuzes, bijvoorbeeld door ver-
schillende leertrajecten te faciliteren of door ruimte te creëren 
voor inhoudelijke differentiatie.

WAT MAAKT DAT EEN INDIVIDUEEL OPLEIDINGSPLAN 
WERKT?
Doel van een individueel opleidingsplan is dat de aios in-
dividuele leerdoelen formuleert en doelgerichter leert.1 Dit 
vereist niet alleen een mate van vrijheid, maar ook voldoende 
vertrouwelijkheid en veiligheid om zich kwetsbaar te durven 
opstellen. Door te reflecteren, dat wil zeggen kritisch naar 
zichzelf te kijken, geeft de aios opleiders en docenten een 
inkijkje op welke vlakken hij nog tekortschiet. Opleiders en 
docenten zijn echter ook beoordelaars, dus de angst later 
ergens op te worden afgerekend kan het reflecteren in de weg 
staan.9 Daarom werkt deze benadering alleen als opleiders en 
docenten inzien dat een beoordeling de aios niet verder helpt 
en dat feedback geven nuttiger is. Een beoordeling is een uit-
spraak over geschiktheid die consequenties kan hebben, feed-
back is richtinggevend en kan iemand bewust maken van de 
eigen blinde vlekken.10 Een individueel opleidingsplan werkt 
het best als opleiders en docenten zich opstellen als coaches, 

en aiossen helpen hun leerdoelen zo te formuleren dat de kans 
groter wordt dat ze die ook daadwerkelijk halen.

WAT MAAKT EEN LEERDOEL EFFECTIEF?
Een basis voor het stellen van effectieve leerdoelen biedt de 
goal setting theory.11 De grondleggers van deze theorie hebben 
in experimenteel onderzoek aangetoond dat het stellen van 
doelen positief bijdraagt aan de taakprestatie. Ze hebben ook 
enkele voorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moet 
worden, willen (leer)doelen effectief zijn:

	■ de doelen moeten specifiek en uitdagend zijn;
	■ de persoon moet ontevreden zijn over het huidige niveau 

en de wil hebben om dit te verbeteren;
	■ de persoon moet vertrouwen hebben dat hij of zij de gestel-

de taak kan volbrengen (self-efficacy).

Opleiders en docenten kunnen deze voorwaarden gebruiken 
om aiossen te coachen en gezamenlijk op zoek te gaan naar 

Figuur 

Het verschil tussen een algemeen en een individueel opleidingsplan
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DE KERN
	■ Omdat huisartsen ook na hun studie hun kennis en vaar-

digheden voortdurend op peil moeten houden, ruimen 
huisartsenopleidingen veel plek in voor reflecteren en 
zelfsturend leren. 

	■ bij zelfsturend leren hoort een individueel opleidings-
plan, zodat de aios leert leerdoelen te formuleren en 
deze te koppelen aan doelgerichte activiteiten.

	■ een individueel opleidingsplan is pas individueel als de 
opleiding ruimte maakt voor autonome keuzes in inhoud 
en leertraject.

	■ Het maken van een individueel opleidingsplan vereist 
van huisartsenopleiders en docenten specifieke vaar-
digheden op het gebied van coaching. Dit hoort een 
aandachtspunt te zijn tijdens nascholingen.
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uitdagingen en passende leerdoelen [kader]. Eindtermen, 
opdrachten en een toetsprogramma vormen daarbij het kader 
dat inzicht geeft in het huidige en het gewenste niveau van 
ontwikkeling.12 

OOK DOCENTEN MOETEN LEREN
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat individuele 
opleidingsplannen een aanzienlijk beroep doen op de kennis 
en coachvaardigheden van opleiders en docenten. Het is niet 
vanzelfsprekend dat ze die in voldoende mate bezitten.13 Ook 
opleiders en docenten zullen de noodzakelijke vaardigheden 
moeten ontwikkelen in nascholingen en professionaliserings-
programma’s.14

CONCLUSIE
Individuele opleidingsplannen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van levenslang lerende 
professionals, mits ze ruimte bieden aan autonome keuzes in 
leerdoelen en leertrajecten. Het formuleren van uitdagende 
en haalbare doelen vereist een leeromgeving die uitnodigt en 
uitdaagt, en opleiders en docenten die aiossen vakkundig kun-
nen coachen. Een individueel opleidingsplan zonder ruimte 
voor autonome keuzes blijft een ‘moetje’. Daarentegen kan een 

individueel opleidingsplan dat zelfsturend leren ondersteunt 
een aanwinst zijn, voor de aios én voor de opleiding. Daad-
werkelijk iets om mee te pralen! ■
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COACHeNDe VrAGeN Om eeN LeerDOeL te HeLpeN 
FOrmULereN
Leerdoel, 1e versie:
 ∫ Ik wil graag beter worden in de consultvoering met 

breedsprakige patiënten.

Coachende vragen:
 ∫ Waarom is het voor jou belangrijk om hiermee aan de 

slag te gaan?
 ∫ Welk aspect van de consultvoering zou je graag willen 

verbeteren? 
 ∫ Wanneer weet je dat je dit hebt bereikt?
 ∫ Wanneer zou je het bereikt willen hebben?
 ∫ Wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Leerdoel, verbeterde versie: 
 ∫ Ik heb van huis uit geleerd dat het onbeleefd is om 

mensen te onderbreken, dit doe ik dan ook weinig. 
Hierdoor lopen mijn consulten vaak uit, waardoor ik 
minder tijd heb voor andere patiënten.

 ∫ Ik zou graag leren hoe ik gesprekken kan structureren 
op een voor de patiënt en mij acceptabele manier, 
zodat ik het consult binnen 10 minuten kan afronden.

 ∫ Ik ga inventariseren hoe mijn collega’s dit doen. Din-
gen waar ik mij comfortabel bij voel ga ik uitproberen. 
Over 3 maanden ga ik een dag lang de tijd van mijn 
consulten bijhouden om te checken of deze over het 
algemeen binnen 10 minuten blijven. 

HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2020

Van der Gulden R, Tromp F, Greijn CM, Thoonen BP. Het individu-
eel opleidingsplan, prul of praal? Huisarts Wet 2020;63(9):32-4. 
DOI:10.1007/s12445-020-0814-3.
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Vervolgopleiding tot 
huisarts (VOHA), Nijmegen: R. van der Gulden, psycholoog; dr. B.P.A. 
Thoonen, huisarts n.p. Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, 
Sociaalgeneeskundige beroepsopleidingen (SGBO), Nijmegen: dr. F. 
Tromp, psycholoog; C.M. Greijn, cultureel antropoloog: Claudia.Greijn@
radboudumc.nl. 
Mogelijke belangenverstrengeling: Bart Thoonen is als curriculum co-
ordinator Eerstelijnsgeneeskunde RadboudUMC en voormalig landelijk 
coördinator e-portfolio bij Huisartsopleiding Nederland betrokken bij 
de ontwikkeling en implementatie van het IOP in de huisartsopleiding. 
De huidige publicatie is geschreven op persoonlijke titel.

 

Zie voor meer productinformatie elders in deze uitgave.
Referenties: 1. Sabatine MS, et al. New Eng J Med 2017;376:1713-1722. 2. SmPC Repatha® april 2020. NL

-R
EP

-0
62

0-
00

00
2.

 Ju
li 

20
20

VOOR HET LEVEN NA HET INFARCT

• Maximale LDL-c verlaging 1

• Minder kans op CV-events1,2

IK VOEL ME EXTRA BESCHERMD
na m’n infarct
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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 45 en op 
www.henw.org bij dit artikel.
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Ecg-casus ‘Op bed’
Robert Willemsen, Karen Konings, Guusje Bertholet

CASUS
Patiënt: Een 74-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts.
Voorgeschiedenis: Hypertensie, diverse TIA’s, plaatsing ‘broekpro-
these’ vanwege aneurysma aortae abdominalis, paniekstoornis met 
agorafobie.  
Medicatie: Enalapril/hydrochloorthiazide 1 dd 20/12,5 mg, metoprolol 
MGA 1 dd 100 mg, simvastatine 1 dd 40 mg, carbasalaatcalcium 1 dd 
100 mg, paroxetine 1 dd 10 mg, pantozol 1 dd 20 mg.
Anamnese: Patiënte komt met moeite naar het spreekuur, heeft griep 
gehad, maar knapt niet op. Ze ligt het grootste deel van de dag in 
bed. Klachten spelen nu al 2 weken. Ze voelt zich moe en krachteloos. 

Mevrouw is alleenstaand, haar buurvrouw heeft de laatste 2 weken 
moeten helpen in de huishouding. Hoesten met slijm opgeven was er 
de 1e week, nu niet meer. 
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 138/86 mmHg, pols 44/min, regu-
lair. Saturatie 98%. Temperatuur 37,1 ° C. Hart: normale tonen, geen 
souffle. Longen: symmetrisch, vesiculair ademgeruis zonder bijgelui-
den. Enkels: geen oedeem, symmetrisch. 

De huisarts denkt aan pneumonie, het direct bepaalde CRP is 5 mg/l. 
Verder maakt de huisarts een ecg vanwege de bradycardie.
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Fitness is een groeiende tak van sport. Een deel van de 
fitnessbeoefenaars gebruikt androgene anabole steroïden 
(AAS), vaak in kortdurende combinatiekuren. Tijdens zo’n 
kuur verandert het lipidenprofiel en stijgt het cardiovas-
culaire risico sterk. Doorgaans is dit tijdelijk en keert het 
lipidenprofiel na de kuur terug naar normaal. Toch is bij 
AAS-gebruikers gerichte preventie en goede voorlichting 
over de risico’s aangewezen, ook bij intermitterend gebruik.

De opvallendste bevinding bij deze krachtsporter was de lage 
concentratie HDL-cholesterol. Een HDL-concentratie lager 
dan 0,9 mmol/l is geassocieerd met een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten.1 
In Nederland heeft 11% van de mannen en 2% van de vrou-
wen een te laag HDL-cholesterol, primair of secundair.1 Een 
primair verlaagd HDL-cholesterol is meestal erfelijk, komt 
zelden voor en is nauwelijks te behandelen. Een secundair 
verlaagd HDL-cholesterol daarentegen reageert goed op 
behandeling van de onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld door 
aanpassing van de levensstijl. 

Twee leefstijlfactoren die het HDL-cholesterol verlagen, zijn ro-
ken en het gebruik van androgenen.2,3 In dit artikel beschouwen 
we een patiënt bij wie het gebruik van androgene anabole stero-
iden leidde tot een extreme verlaging van het HDL-cholesterol.

Androgene anabole steroïden
Androgene anabole steroïden (AAS) worden door atleten 
en krachtsportbeoefenaars gebruikt om de spierkracht en de 
spiermassa te vergroten.4 Het zijn verbindingen die veel lijken 
op het autologe testosteron, men onderscheidt 3 klassen. 
Klasse A omvat de vetoplosbare 17-b-hydroxy-AAS-esters, die 
intramusculair toegediend moeten worden. De klassen B en C 
omvatten gealkyleerde steroïden die oraal toegediend kunnen 
worden. De gealkyleerde steroïden hebben over het algemeen 
een zwakkere androgene activiteit dan de AAS-esters, maar 
worden in de lever trager afgebroken en werken dus langer.5 
In de praktijk combineren sporters veelal 2 of meer middelen 
in een kuur. Afhankelijk van dosering, duur en type kunnen 
AAS ernstige leverfunctiestoornissen of andere bijwerkingen 
veroorzaken.6

Cardiovasculair risico
Een van de vaakst waargenomen bijwerkingen van AAS, 
vooral bij suprafysiologische concentraties, is hun negatieve 
invloed op het lipidenspectrum. Het gebruik van AAS kan 
leiden tot een forse verlaging van HDL-cholesterol en apoA1, 
en tot een stijging van het LDL-cholesterol.7 In een aantal 

Anabole steroïden en cardio
vasculair risico
Paul Geutjes, Madeleen Bosma, Wim Gorgels

EEN MAN MET VERHOOGDE BLOEDDRUK
Bij de 32-jarige meneer Kornelissen werd een cardiovasculair risi-
coprofiel opgesteld wegens bij herhaling verhoogde bloeddruk (RR 
180-160/100-90). De man rookte niet, dronk vrijwel geen alcohol en 
deed aan krachttraining. Bij laboratoriumonderzoek bleken het HDL- en 
LDL-cholesterol afwijkend [tabel]. Hij had zojuist een ‘vetverbrandings-
kuur’ afgesloten waarbij hij 10 weken lang een eiwitrijk en koolhy-
draatarm dieet (1800 kcal) volgde in combinatie met gewichtstrai-
ningssessies en supplementen die de vetverbranding en spieropbouw 
stimuleren. De gebruikte supplementen waren testosteronpropionaat 
en trenbolonacetaat (beide driemaal per week 1 ml intramusculair), 
clenbuterol (2 weken op, 2 weken af, eenmaal per 3 dagen, startend 
met 20 mg oraal, telkens opgehoogd met 20 mg tot maximaal 120 mg) 
en gedurende de afsluitende 4 weken humaan choriongonadotrofine 
(5000 IE per week subcutaan). Ten gevolge van deze kuur was het 
vetpercentage gedaald van 22 naar 9%. Uit het medisch dossier bleek 
dat patiënt de afgelopen jaren vaker klachten had gehad die in verband 
kunnen staan met het gebruik van androgene anabole steroïden: 
hoofdpijnklachten, hypertensie, acne, subfertiliteit (oligo-astheno-
zoöspermie) en depressieve stemming met angstgevoelens. Bij de 
controle 4 weken na het 1e laboratoriumonderzoek bleek de concen-
tratie HDL-cholesterol toegenomen en de concentratie LDL-cholesterol 
afgenomen [tabel].
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Chronisch gebruik van AAs is geassocieerd met hypertensie, car-
diale hypertrofie, coronaire atherosclerose en verhoogde kans op 
trombose.  Foto: Shutterstock
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onderzoeken bleek dat gealkyleerde AAS zoals stanozolol 
het HDL-cholesterol met meer dan een 3e kunnen verlagen. 
AAS-esters verlagen het HDL-cholesterol aanzienlijk minder.5 
Verschillende onderzoeken naar het gebruik van AAS bij 
atleten beschrijven een stijging van het LDL-cholesterol met 
meer dan 20% en een daling van het HDL-cholesterol met 20 
tot 70%.8 Het exacte mechanisme achter deze bijwerkingen is 
onbekend. Gesuggereerd wordt dat AAS in de lever het enzym 
triglyceridelipase stimuleren, waardoor het LDL-cholesterol 
stijgt en de concentraties VLDL- en HDL-cholesterol dalen.9

Bij langdurig gebruik zouden deze verschuivingen binnen het 
lipidenprofiel het risico op hart- en vaatziekten sterk kunnen 
verhogen.10 Bij sporters zoals in onze casus is het gebruikelijke 
risico-inschattingsinstrumentarium niet bruikbaar, gezien de 
jonge leeftijd (32 jaar) en de extreem hoge cholesterol/HDL-ra-
tio (45). Maar voor bijvoorbeeld een niet-roker van 45 jaar 
geeft de SCORE-risicotabel aan dat verschuiving van de choles-
terol/HDL-ratio van 5,5 naar 8,0 het tienjaarsrisico verdubbelt 
en het relatief risico anderhalf- tot tweemaal verhoogt.11

Risico’s van intermitterend steroïdengebruik
De meeste sporters gebruiken AAS niet continu, maar in 
kuurvorm en volgen daarbij een dieet met een relatief hoog ei-
wit- en laag vetgehalte.12 Er is geen onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van intermitterend gebruik van AAS voor het risico 
op hart- en vaatziekten. Na een kuur keren de concentraties 

lipiden en lipoproteïnen binnen 14 weken terug naar normale 
niveaus, maar het ongunstige lipidenprofiel blijft geruime tijd 
aanwezig.7 AAS zorgen echter niet alleen voor veranderingen 
in het lipidenspectrum, maar hebben ook andere bijwerkingen 
die het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Chronisch 
gebruik van AAS is geassocieerd met hypertensie (vochtreten-
tie), cardiale hypertrofie, coronaire atherosclerose en verhoog-
de kans op trombose.6 Er zijn zelfs gevallen bekend waarin 
het gebruik van AAS een fatale afloop had door onder andere 
acuut coronair syndroom, ventriculaire aritmie, linkerventri-
kelhypertrofie en beroerte.4,10 Een belangrijke onbeantwoorde 
vraag blijft in hoeverre kortdurende extreme verschuivingen 
in het lipidenprofiel op relatief jonge leeftijd bijdragen aan een 
verhoogd cardiovasculair risico op latere leeftijd, bijvoorbeeld 
door de stimulering van plaquevorming in de vaatwand.

CONCLUSIE
Het gebruik van AAS door fitnessbeoefenaars is in de laatste 
decennia toegenomen.13 In de regel vindt zulk gebruik niet 
plaats onder medische controle en worden de supplementen en 
hun doseringsschema’s aangeschaft via tussenpersonen of via 
het internet. Het gaat om kwetsbare, veelal jonge mensen die 
bereid zijn potentieel schadelijke middelen te nemen om een 
lichaamsideaal te realiseren. Het is daarom aan te bevelen om bij 
sterk gespierde patiënten het gebruik van anabolen ter sprake te 
brengen. Goede voorlichting over de risico’s en gerichte primaire 
preventie over hart- en vaatziekten zijn daarbij aangewezen. ■

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

Tabel 

Laboratoriumuitslagen na een vetverbrandingskuur met androgene 
anabole steroïden

Direct  
na de kuur

Vier weken  
na de kuur

Referentiewaarden

Hb  10,5 8,5-11,0 mmol/l

MCV  90 80-100 fl

Glucose   4,8 4,0-6,0 mmol/l

Kreatinine  87 60-110 µmol/l

eGFR (CKD-EPI) > 90 > 90 ml/min/1,73 m2

Kalium   4,1 3,3-4,7 µmol/l

CRP   1 < 4 mg/l

ALAT  34 < 44 IU/l

Gamma-GT   5 < 55 IU/l

Triglyceriden   0,9 1,1 0,8-2,0 mmol/l

Totaal cholesterol   4,5 3,9 3,9-6,5 mmol/l

LDL-cholesterol   4,0 2,7 2,0-4,5 mmol/l

HDL-cholesterol   0,1 0,7 0,9-1,5 mmol/l

Cholesterol/HDL  45 5,6 2,0-4,9

Hb = hemoglobine; MCV = mean corpuscular volume; eGFR = estimated glomerular 
filtration rate; CKD-EPI = chronic kidney disease epidemiology; CRP = C-reactief 
proteïne; ALAT = alanineaminotransferase; gamma-GT = gammaglutamyltransferase; 
LDL = low-density lipoproteïne; HDL = high-density lipoproteïne.
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DE KERN
	■ Krachtsporters die androgene anabole steroïden (AAs) 

gebruiken, vormen een kwetsbare groep aangezien het 
gebruik veelal zonder medische controle plaatsvindt.

	■ Androgene anabole steroïden (AAs) hebben negatieve 
effecten op het lipidenprofiel, maar deze zijn reversibel.

	■ Denk bij jonge gespierde sporters met een ongunstig 
lipidenprofiel aan AAs als mogelijke oorzaak.

	■ Het cardiovasculair risico van AAs bij intermitterend 
gebruik is onduidelijk; gebruikelijke instrumenten zoals 
de sCOre-risicotabel zijn niet goed toepasbaar bij deze 
groep.

Geutjes PJ, Bosma M, Gorgels WJ. Anabole steroïden en cardiovascu-
lair risico. Huisarts Wet 2020;63(9):38-9. DOI:10.1007/s12445-020-
0813-4.
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Medicamenteuze overtijdbehandeling &  
diabetes gravidarum

1. Sinds 2019 mag de huisarts een over-
tijdbehandeling zelfstandig uitvoeren. 
Waardoor is die juridische ruimte er 
gekomen?
a. Bij een overtijdbehandeling is er 

geen sprake meer van een beëin-
diging van een zwangerschap in 
juridische zin. 

b. De wetgever heeft de huisarts be-
voegd verklaard om een overtijd-
behandeling uit te voeren.

c. De huisarts is nu bevoegd om een 
zwangerschap af te breken onder 
de Wet afbreking zwangerschap. 

2. Leusink stelt dat een overtijdbehan-
deling goed mogelijk is in de huisart-
senpraktijk. Wel zijn een zorgvuldige 
besluitvorming en goede nazorg 
essentieel. Inhoudelijke voorwaarden 
zijn een goede toegang tot echodiag-
nostiek en een snelle beschikbaarheid 
van de medicatie. Wat is een derde 
voorwaarde?

a. Achterwacht buiten kantooruren 
b. Vaardigheidstraining
c. Werkafspraken met een abortus-

kliniek

3.  De huisarts heeft 2 dagen na het 
aflopen van de toegestane termijn 
voor een overtijdbehandeling 
(amenorroe duur: 6 weken, 4 dagen) 
pas de beschikking over de benodig-
de medicatie gekregen. De besluit-
vorming vond plaats voor het aflopen 
van de toegestane termijn. Wat is het 
aangewezen beleid?
a. De besluitvorming valt binnen de 

termijn, dus de huisarts kan over-
gaan tot behandeling.

b. De overtijdbehandeling valt buiten 
de termijn: de huisarts dient naar 
een andere zorgverlener te verwij-
zen.

4. Op de termijnecho van mevrouw 
Kroes, 24 jaar, blijkt geen intra-ute-
riene vruchtzak aanwezig. Ze had 
samen met de huisarts besloten tot 
een overtijdbehandeling. Als controle 
op de zwangerschap laat de huisarts 
het b-HCG bepalen: > 1500 IU/L (N 
< 3). Wat is het aangewezen beleid?
a. Herhalen van de bepaling van het 

b-HCG
b. Herhalen van een echo
c. Verwijzen naar een gynaecoloog

5. Mevrouw Jansen, 32 jaar, heeft beslo-
ten tot een overtijdbehandeling, maar 
ziet op tegen de pijnlijke baarmoeder-
contracties. NSAID heeft haar eerder 
tijdens weeën goed geholpen. Wat 
is het meest geschikte tijdstip om de 
NSAID in te nemen?
a. Een uur voor inname mifepriston

b. Een uur voor inbrengen misopros-
tol 

c. Een uur na inbrengen misoprostol

6. Welke verplichtingen stelt de wet aan 
de huisarts die de overtijdbehande-
ling in zijn zorgaanbod wil opnemen? 
En hoe wordt beoordeeld of zijn 
bekwaamheid op peil blijft?
a. Geen verplichtingen 
b. Verplichte nascholing bij de start 
c. Verplichte nascholing bij de start 

en daarna tweejaarlijks training

7. De huisarts heeft een verhoogde 
nuchtere bloedsuiker gevonden in het 
eerste trimester van de zwangerschap. 
Waarvan is waarschijnlijk sprake?
a. Pre-existente diabetes 
b. Diabetes gravidarum

8. Alle vrouwen met diabetes gravi-
darum worden naar de gynaecoloog 
doorverwezen. Welk beleid is bij de 
meerderheid van hen effectief?
a. Dieet- en beweegadvies 
b. Orale antidiabetica
c. Insuline

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+

Ecg
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 6 

complexen te zien, de frequentie is dus 36/min, er is een 
regelmatig ritme.

2. As | De sterkst positieve afleidingen zijn afleiding I en avL 
(wijst dus richting linkerschouder, past bij een as van 0 tot 
-30 graden). De meest iso-elektrische as is afleiding II, de 
as staat dus min of meer loodrecht op II en dat past even-
eens bij een as van -30 graden. Omdat afleiding II juist 
negatief is, is de as dus iets meer dan 30 graden negatief. 
Er is dus sprake van een (geringe) linker asdraai.

3. P-top | De P-toppen zijn nergens te breed of te hoog. De 
P-top in V1 is bifasisch met slechts een klein negatief deel 
(kleiner dan 1 mm breed en kleiner dan 1 mm diep), dat 
is normaal. Iedere 2e P-top wordt niet gevolgd door een 
QRS. Ook in het stukje storing na 3,5 seconde is een niet 
gevolgde P-top te herkennen (op de plaats waar de basis-
lijn op het hoogste punt ligt). 

4. PQ-tijd | Er is sprake van een 2:1 blok. Op de momenten 
dat de P-top gevolgd wordt door een QRS-complex, is de 
PQ-tijd verlengd (6 mm = 240 ms).

5. Q | Geen pathologische Q’s.
6. QRS | Normale voltages, slank. Weinig R in V2, maar 

daarna (vanaf V3) normale R-progressie voorwand.  
7. ST-segment | Geen elevaties of depressies.
8. T-top | Geen T-top-inversies, her en der wat vlak.
9. QT-tijd | Normaal, 440 mm, niet verlengd.
10. Ritme | De door een QRS-complex gevolgde P-toppen 

laten het patroon van een sinusritme met eerstegraads 

AV-blok zien. Iedere 2e P-top, die telkens identiek is aan 
de gevolgde P-toppen, wordt niet gevolgd. Er is dus sprake 
van een tweedegraads AV-blok. Omdat ieder 2e com-
plex uitvalt, is er geen sprake van een oplopende PQ-tijd 
voordat er een QRS-complex uitvalt. Dit is daarmee een 
tweedegraads AV blok type 2. Positieve P-toppen vooraf-
gaand aan QRS-complexen. Normale PQ-tijd. Sinusritme.

Conclusie | Bradycardie door een tweedegraads AV-blok 
type 2. Enige linker asdraai. De bradycardie verklaart de 
inspanningsintolerantie van patiënte.

2. DIAGNOSE EN BELEID
Patiënte heeft dus een tweedegraads AV-blok type 2, na een 
griepperiode bij een verder cardiovasculair belaste voor-
geschiedenis. De cardioloog nam patiënte op, waarbij staken 
van de metoprolol niet leidde tot verbetering. Plaatsing van 
een pacemaker volgde, waarna de patiënte weer normaal 
belastbaar werd. ■

Antwoord ecg ‘Op bed’
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Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht op het spreekuur, 
maar er zijn zeldzame vormen die de huisarts niet makke-
lijk zal herkennen. Deze casuïstiek beschrijft zo’n zeldzame 
vorm, waarbij vroegtijdige herkenning en behandeling met 
een kopje koffie een verwijzing uitspaart en een dankbare 
patiënt oplevert.

Hypnische hoofdpijn is een zeldzame vorm van kortdurende 
nachtelijke hoofdpijn die met name voorkomt bij vrouwelijke 
patiënten boven de 50 jaar.1 Omdat de klachten op een vast 
tijdstip optreden, spreekt men wel van ‘wekkerhoofdpijn’. 
Kenmerkend is dat rechtop gaan zitten of opstaan tijdens de 
hoofdpijnaanval verlichting brengt. De hoofdpijn is bij 2 van 
de 3 patiënten bilateraal en matig ernstig.1

De prevalentie in de huisartsenpraktijk is niet bekend. De lite-
ratuur geeft wel een schatting van het aantal diagnoses ‘hypni-
sche hoofdpijn’ in hoofdpijnklinieken, namelijk ongeveer 0,3% 
van alle hoofdpijndiagnoses.2 Dat aantal neemt geleidelijk toe, 
waarschijnlijk doordat hypnische hoofdpijn beter herkend 
wordt sinds de aandoening is opgenomen in groep 4 van de 
internationale classificatie van hoofdpijnstoornissen.2-5 

Differentiaaldiagnose
Hoog in de differentiaaldiagnose staat spanningshoofdpijn, 
maar sommige patiënten beschrijven ook migraineachtige 
klachten, zoals bonkende hoofdpijn en enige misselijkheid. 

Hypnische hoofdpijn
Daphne van Domburg, Paul Giesen

EEN VROUW MET NACHTELIJKE HOOFDPIJNAANVALLEN
Een 52-jarige vrouw bezocht de huisarts vanwege een paar maanden 
bestaande nachtelijke hoofdpijn. Patiënte werd elke nacht op vaste 
momenten wakker met bonkende hoofdpijn bij het achterhoofd, soms 
ook bij het rechteroog. Zij ging dan overeind zitten of ging uit bed en 
na ongeveer 20 minuten zakte de hoofdpijn. Soms herhaalde dit zich 
dezelfde nacht nog eens. Paracetamol voor het slapengaan gaf geen 
verbetering. De huisarts constateerde geen neurologische of visus-
stoornissen. Bij neurologisch onderzoek waren de hersenzenuwen 
intact, kracht en sensibiliteit waren symmetrisch en er waren geen 
coördinatiestoornissen. De huisarts verwees patiënte naar een neuro-
loog. Deze vond bij volledig neurologisch onderzoek, fundoscopie en 
MRI geen afwijkingen, en concludeerde dat er mogelijk sprake was van 
hypnische hoofdpijn.

Kenmerkend voor hypnische hoofdpijn zijn het vaste tijdstip van de aanvallen en het onmiddellijke, gunstige effect van cafeïne.  Foto: iStock
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Ook clusterhoofdpijn staat hoog in de differentiaaldiagno-
se, met name vanwege de nachtelijke hoofdpijnaanvallen. 
Een belangrijk onderscheid is echter dat bewegingsdrang en 
autonome verschijnselen bij hypnische hoofdpijn ontbreken. 
De [tabel] laat zien hoe de differentiaaldiagnostische tabel uit 
de NHG-Standaard Hoofdpijn zou kunnen worden uitgebreid 
met een kolom voor hypnische hoofdpijn.6 Daarnaast kan dan 
nog gedacht worden aan nachtelijke hypertensie, medicatie-
afhankelijke hoofdpijn en slaapapneusyndroom.
In het algemeen moet men patiënten ouder dan 50 jaar met 
nieuwe hoofdpijnklachten naar de neuroloog verwijzen voor 
eventueel beeldvormend onderzoek.6

Pathofysiologie en beleid
De pathofysiologie van hypnische hoofdpijn is niet bekend, 
maar de circadiane ritmiek en de gunstige werking van 
cafeïne wijzen op betrokkenheid van de hypothalamus.7 Dit 
orgaan, dat neurale en endocriene prikkels integreert, beïn-
vloedt immers zowel de pijnregulatie als het slaap-waakrit-
me. De hoofdpijnaanvallen kunnen zowel in REM- als in 
niet-REM-slaapstadia optreden, zelfs in dezelfde nacht, dus 
hypnische hoofdpijn is geen REM-slaapstoornis.7,8

Kenmerkend voor hypnische hoofdpijn is de goede respons op 
cafeïne, zowel profylactisch als tijdens een aanval.9 In dier-
experimenten bleek de benodigde dosis, omgerekend naar 
een mens van ca. 70 kg, 35 tot 100 mg. Dat komt overeen met 
1 kopje filterkoffie (125 ml bevat 85 mg cafeïne) of espresso 
(50 ml bevat 65 mg cafeïne), of 1 blikje cola (330 ml bevat 33 
mg cafeïne).10 Ook medicijnen zoals lithium en indometacine 
kunnen effectief zijn, maar hebben meer bijwerkingen. Een 
profylactische behandeloptie met minder bijwerkingen die 
ook vaak genoemd wordt, is melatonine 3-5 mg, maar het 
effect hiervan is zeer wisselend.2 Melatonine is wel het enige 
medicijn waarvan (bij kinderen) gerapporteerd is dat het 
profylactisch is ingezet tegen hypnische hoofdpijn.2

CONCLUSIE
Hypnische hoofdpijn is een zeldzame, onschuldige, aanvals-
gewijze nachtelijke hoofdpijn. De hoofdpijn ontstaat meestal 

Tabel 

Differentiaaldiagnose van hoofdpijn inclusief hypnische hoofdpijn

Spanningshoofdpijn Migraine Medicatie-overgebruiks-
hoofdpijn

Clusterhoofdpijn Hypnische hoofdpijn

Locatie tweezijdig meestal eenzijdig aspecifiek eenzijdig, rondom oog of temporaal meestal tweezijdig

Kwaliteit drukkend of knellend bonzend variabel (bijv. scherp, brandend, knellend) dof karakter

Intensiteit licht tot matig matig tot heftig zeer heftig matig

Invloed activiteiten geen toename bij 
lichamelijke activi-
teiten

toename door lichamelijke 
activiteiten

erg belemmerend voor activiteiten

Bijkomende  
kenmerken

vaak overgevoeligheid 
voor licht of geluid, 
meestal misselijkheid en/
of braken

gebruik van analgetica 
(paracetamol en/of NSAID’s 
≥ 15 dagen per maand) of 
triptanen (≥ 10 dagen per 
maand).

vaak ’s nachts
≥ 1 van de volgende symptomen: rood 
en/of tranend oog; neusverstopping en/
of loopneus; ooglidoedeem; verhoogde 
zweetsecretie van voorhoofd/gelaat; pupil-
vernauwing en/of hangend ooglid
onrustig gevoel en (soms forse) bewe-
gingsdrang
geen misselijkheid of braken

alleen ’s nachts tijdens 
de slaap
vaak op hetzelfde tijdstip
goede respons op cafeïne

Duur 30 min.-continu volwassenen: 4-72 uur
kinderen: 30-48 uur

15-180 minuten gemiddeld 90 minuten

Frequentie < 1 dag per maand: 
weinig frequent
1-15 dagen per 
maand: frequent
≥ 15 dagen per 
maand: chronisch

herhaalde aanvallen ≥ 15 dagen per maand 1 vooral nachtelijke aanval per 2 dagen tot 
8 aanvallen per dag

≥ 10 nachten per maand

Bronnen: Liang 2014;2 International Headache Society 2018;5 NHG-Standaard Hoofdpijn 2014.6

DE KERN
	■ Hypnische hoofdpijn is een zeldzame, aanvalsgewijze 

hoofdpijn die alleen tijdens de slaap optreedt.
	■ Kenmerkend voor hypnische hoofdpijn zijn het vaste 

tijdstip van de aanvallen en het onmiddellijke, gunsti-
ge effect van cafeïne.

	■ Vroegtijdige herkenning en behandeling met een 
kopje koffie spaart een verwijzing uit en levert een 
dankbare patiënt op.
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op een vast tijdstip in de nacht en wordt daarom ook wel 
‘wekkerhoofdpijn’ genoemd. De precieze oorzaak is niet be-
kend, maar de aandoening reageert goed op cafeïne. Voor de 
huisarts is dat goed nieuws: een kopje koffie of blikje cola voor 
het slapengaan is niet alleen een effectieve, veilige en goedko-
pe remedie, maar ook prima geschikt als diagnosticum.9 Het 
levert weer een dankbare patiënt op en bespaart in het beste 
geval een verwijzing naar de neuroloog. ■
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VERVOLG
De neuroloog adviseerde patiënte elke avond voor het slapengaan 
een cafeïnehoudende drank te nemen. Cola bleek te helpen. Eén glas 
cola deed de klachten direct verdwijnen, maar zodra ze de cola vergat 
kwamen de klachten diezelfde nacht terug.

Uw diagnose

Een 48-jarige vrouw heeft sinds enkele jaren cosmetisch 
storende bultjes rondom de ogen, die in aantal toenemen. Ze 
heeft geen andere huidafwijkingen en er zijn geen familieleden 
met dezelfde klachten. Wat is uw diagnose?

1. Xanthelasmata
2. Milia (gerstekorrels)
3. Open comedonen
4. Syringomen 

➤   Het antwoord leest u op pagina 76 en op www.henw.org 
(zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Gele bultjes rondom de 
ogen’).

Met dank aan: Petra Dikrama, dermatoloog Erasmus MC.

Fo
to

: P
et

ra
 D

ik
ra

m
a

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’.

Gele bultjes rondom de ogen

Van Domburg D, Giesen P. Hypnische hoofdpijn. Huisarts Wet 
2020;63(9):46-8. DOI:10.1007/s12445-020-0805-4.
Gezondheidscentrum Blaauwweg, Dordrecht: D. van Domburg, huisarts 
en kaderarts spoedzorg in opleiding: wernetjes.domburg@kpnmail.nl. 
Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen: dr. P. Giesen, huisarts, senior 
onderzoeker en kaderarts spoedzorg. Mogelijke belangenverstrenge-
ling: niets aangegeven.
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Diabetes gravidarum (zwangerschapsdiabetes) is een stoornis 
in de koolhydraatstofwisseling die ontstaat of voor het eerst 
ontdekt wordt tijdens de zwangerschap. De aandoening geeft 
meestal geen klachten, maar is gerelateerd aan perinatale en 
maternale complicaties, dus screening is noodzakelijk. Dieet- 
en beweegadviezen volstaan bij 80% van de patiënten.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Aan het begin van de zwangerschap ontstaat onder invloed 
van oestrogenen en progestagenen hyperplasie van de bèta-
cellen in de alvleesklier en neemt de insulinesecretie toe. Dit 
stimuleert dat de moeder glucose opslaat om later de groei 
van de foetus te ondersteunen. Normaal gesproken stijgt de 
insulineproductie tot 200-250% van normaal. 
In de loop van de zwangerschap neemt de gevoeligheid voor 
insuline af onder invloed van placentale hormonen. Bij dia-
betes gravidarum daalt die gevoeligheid extra sterk en slaat 
de moeder minder glucose op, zodat er meer glucose via de 
placenta naar de foetus gaat en de foetale insulinesecretie toe-
neemt. Als gevolg hiervan neemt de kans op overmatige groei 
van de foetus toe, met macrosomie en mogelijk orgaanbescha-
diging tot gevolg [kader].
In het bloed van vrouwen met diabetes gravidarum stijgt 
de concentratie inflammatoire cytokines en daalt de adipo-
nectinespiegel. Daardoor neemt de lipolyse toe en stijgt de 
concentratie vetzuren in het bloed. Deze passeren de placenta 

en zorgen, los van de glucoseopname, voor foetale adipositas. 
Daarom hebben vrouwen met diabetes gravidarum, zelfs als 
deze goed behandeld is, een verhoogde kans op een macro-
soom kind.2

EPIDEMIOLOGIE
De prevalentie van diabetes gravidarum bij zwangeren is we-
reldwijd naar schatting 2-9%, in Nederland 3-5%.4 Het aantal 
verwijzingen naar de tweede lijn wegens diabetes gravidarum 
stijgt: in 2011 werd 1% van de zwangeren verwezen, in 2015 
2%. Redenen zijn onder andere de gestegen prevalentie van 
overgewicht en obesitas bij zwangere vrouwen en verruiming 
van de diagnostische criteria.1

Bepaal bij het lichamelijk onderzoek lengte en gewicht om het 
BMI te berekenen. Het is belangrijk dat de verloskundige de 
groei van de foetus en hoeveelheid vruchtwater controleert op 
symptomen van diabetes gravidarum. Als eenmaal diabetes 
gravidarum is vastgesteld, is regelmatige bloeddrukcontrole 
belangrijk vanwege een verhoogd risico op hypertensie en 
pre-eclampsie.
De gouden standaard voor de diagnose is een OGTT in het 
tweede trimester (24-28 weken). De test houdt in dat de 
zwangere na het bepalen van de nuchtere plasma- of bloed-
glucosewaarde een drankje met 75 g glucose inneemt en dat 
de glucosewaarde 2 uur later opnieuw wordt bepaald [tabel 1].

Screenen
Screenen op diabetes gravidarum is in Nederland de taak van 

Diabetes gravidarum
Joni Dollee, Tobias Bonten, Rebecca Painter, Just Eekhof

MOGELIJKE COMPLICATIES VAN DIABETES GRAVIDARUM
moeder:

	■ hypertensieve aandoeningen, inclusief pre-eclampsie
	■ sectio caesarea
	■ langetermijnrisico op diabetes type 2 en op hart- en 

vaatziekten 

Kind:
	■ large for gestational age (lGa) > P90
	■ structurele afwijkingen
	■ prematuriteit
	■ macrosomie
	■ schouderdystocie
	■ hypoglykemie na de geboorte
	■ hyperbilirubinemie na de geboorte
	■ langetermijnrisico op overgewicht en diabetes type 2

Bronnen: Zondag 2018;1 NVOG-richtlijn 2018;3 Martis 2018.6

ANAMNESE EN ONDERZOEK
diabetes gravidarum geeft over het algemeen geen 
klachten. Vraag in de anamnese naar risicofactoren die 
een indicatie zijn voor een orale glucosetolerantietest 
(OGTT):

	■ diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis
	■ BmI > 30
	■ eerder kind met geboortegewicht > P95 of > 4500 g
	■ eerstegraads familielid met diabetes mellitus
	■ migratieachtergrond uit landen met hoge prevalentie 

van diabetes mellitus (Zuid-aziaten, Hindoestanen, 
afro-Caribiërs, vrouwen uit het midden-Oosten of 
noord-afrika)

	■ onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de voor-
geschiedenis

	■ polycysteusovariumsyndroom3

SEPTEMBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP
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de verloskundige. De Koninklijke Nederlandse Organisatie 
van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) adviseren niet 
standaard te screenen, maar wel bij alle vrouwen met risico-
factoren. Voer bij deze groep in het eerste trimester een (bij 
voorkeur nuchtere) glucosebepaling uit om de vrouwen met 
een nog onbekende pre-existente diabetes op te sporen, en 
in het tweede trimester een OGTT. De NVOG adviseert bij 
vrouwen met diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis of 
met een afwijkende glucosewaarde in het eerste trimester al bij 
16 weken een OGTT te doen. Een OGTT is ook geïndiceerd 
als er tijdens de zwangerschap aanwijzingen zijn voor diabetes 
gravidarum, zoals macrosomie en/of polyhydramnion.3

Ondanks het duidelijke advies van de KNOV verschillen de 
afspraken over de screening per regio. Punten van discussie 
zijn het standaard screenen van alle zwangeren, de beste ma-
nier van screenen (nuchter glucose, random glucose, ont-
bijt-lunchtest, dagcurve, OGTT) en het moment van screenen 
(alleen in het tweede trimester of ook in het eerste).

BELEID EN VERWIJZING
De verloskundige brengt de huisarts op de hoogte van de di-
agnose en behandeling. Die verwijst in principe alle vrouwen 
met diabetes gravidarum naar de gynaecoloog. Regionaal kun-
nen de afspraken hierover afwijken; indien dieetmaatregelen 
voldoende zijn, kan de zwangere soms onder controle blijven 
bij de verloskundige. In dat geval moeten er goede afspraken 

gemaakt zijn tussen verloskundige, diëtiste en tweede lijn. Als 
glucoseverlagende medicatie geïndiceerd is, is verwijzing naar 
de gynaecoloog altijd noodzakelijk.3

Dieet- en beweegadvies
De behandeling van eerste keus is dieetadvies op geleide van 
glucosedagcurves die minimaal tweemaal per week bepaald 
worden [tabel 2].1 Na de diagnose wordt de patiënte binnen 1 
week verwezen naar een diëtiste voor advies op basis van een 
koolhydraatarm dieet. Ze krijgt ook het advies voldoende te 
bewegen, bijvoorbeeld 30 minuten per dag wandelen. Dit beleid 
volstaat bij 80% van vrouwen met milde diabetes gravidarum.

Medicamenteuze behandeling
Als het dieet- en beweegadvies niet binnen 2 weken tot vol-
doende verbetering van de dagcurves leidt, is medicamenteuze 
behandeling geïndiceerd bij een nuchtere glucoseconcentratie 
> 5,3 mmol/l of een niet-nuchtere glucoseconcentratie > 6,7 
mmol/l. Deze medicamenteuze behandeling is voorbehouden 
aan de tweede lijn. Eerste keus is insuline, tweede keus zijn 
orale antidiabetica. Metformine is acceptabel als behandeling 
met insuline niet mogelijk is doordat de vrouw niet wil of durft 
(het Farmacotherapeutisch Kompas vermeldt geen specifieke 
risico’s). Metformine is niet de behandeling van eerste keus want 
het passeert de placenta en er is weinig bekend over de lange-
termijngevolgen voor kinderen. Glibenclamide wordt alleen 
overwogen bij vrouwen met diabetes gravidarum bij wie insuli-
ne niet mogelijk is en die met metformine alleen niet uitkomen. 
Glibenclamide passeert de placenta in geringe mate en er is een 
zeer kleine kans dat het bij het kind hypo’s kan veroorzaken.

De bevalling en daarna
Wanneer diabetes gravidarum wordt behandeld met alleen 
dieetadviezen en de foetus zich normaal ontwikkelt, heeft het 
geen consequenties voor de bevalling. Het gebruik van insuli-
ne of andere glucoseregulerende medicatie is een indicatie om 
de bevalling in te leiden of een sectio te verrichten rond een 
zwangerschapsduur van 38 weken.4

Vrouwen met diabetes gravidarum kunnen post partum 
hun glucoseverlagende medicatie staken. Om persisteren-
de hyperglykemie uit te sluiten, moet 6 weken post partum 
een nuchtere glucosebepaling worden gedaan. Vanwege een 

Tabel 2

Streefwaarden voor dagcurve bij diabetes gravidarum met dieet

Dagcurve bij dieet Capillair volbloed

Nuchter ≤ 5,3 mmol/l
1 uur postprandiaal ≤ 7,8 mmol/l
2 uur postprandiaal ≤ 6,7 mmol/l

Bron: Zondag 2018.1
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DE KERN
	■ diabetes gravidarum is gerelateerd aan perinatale en 

maternale complicaties.
	■ de aandoening geeft meestal geen klachten, dus scree-

ning is noodzakelijk.
	■ Stel de diagnose in het tweede trimester met de orale 

glucosetolerantietest (OGTT).
	■ Een koolhydraatarm dieet is bij 80% van de patiënten 

voldoende.
	■ Bij medicamenteuze behandeling is insuline eerste keus.
	■ na de zwangerschap is er levenslang 50% kans op het 

ontstaan van diabetes mellitus type 2.

Tabel 1

Afwijkende glucosewaarden bij de orale glucosetolerantietest*

Bepaling Veneus plasma Capillair volbloed

Nuchter > 7,0 mmol/l > 6,1 mmol/l
2 uur na inname van een 75-grams glucose-
oplossing

> 7,8 mmol/l > 7,8 mmol/l

* De diagnose ‘diabetes gravidarum’ wordt gesteld bij ten minste 1 afwijkende waarde.
Bron: Zondag 2018.1
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verhoogde kans op diabetes type 2 (50% in de eerstvolgende 5 
jaar) is jaarlijkse diabetescontrole geïndiceerd.3 Na 5 jaar kan 
de controlefrequentie verlaagd worden naar driejaarlijks.5

Pasgeboren kinderen van vrouwen die tijdens de zwan-
gerschap diabetesmedicatie hebben gehad, worden in het 
ziekenhuis gescreend op hypoglykemie. Als de moeder alleen 
dieetadviezen heeft gehad, is de kans op langetermijnschade 
bij het kind minder evident, maar bij een geboortegewicht  
> P90 wordt geadviseerd het kind altijd te screenen.3

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Bij de meeste vrouwen kan zwangerschapsdiabetes behandeld 
worden met een dieet- en beweegadvies, slechts een minder-
heid heeft glucoseverlagende medicijnen nodig zoals insuline. 
Na de diagnose zijn intensieve glucosecontroles nodig. Als de 
bloedglucosespiegel goed onder controle is, verkleint dat de 
kans op een te groot kind, geboorteproblemen, een keizersne-
de of een te lage glucosespiegel bij de pasgeborene.6

Na de zwangerschap is de zwangerschapsdiabetes meestal 
voorbij, maar de kans op zwangerschapsdiabetes bij volgende 
zwangerschappen blijft verhoogd. Ook de kans op het ontwik-
kelen van diabetes type 2 is verhoogd en daarvoor zijn extra 
diabetescontroles nodig. ■
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1. Zondag L. Factsheet diabetes gravidarum. Utrecht: KNOV, 2018.
2. Brown J, Grzeskowiak L, Williamson K, Downie MR, Crowther 
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

WAT IS AANGETOOND?
	■ Er is wereldwijd geen consensus over de gouden 

standaard of de afkapwaarden om diabetes gra-
vidarum vast te stellen. Voor de diagnostiek en 
behandeling volgen we in dit artikel de nVOG-richtlijn, 
die gebaseerd is op een combinatie van bewijs en 
consensus binnen nederland.

	■ Het bewijs voor de voordelen en risico’s van de ver-
schillende behandelmethoden is in 2018 samenge-
bracht in een overzicht van cochranereviews.6 Voor een 
groot aantal uitkomstmaten was gebrek aan bewijs.

	■ leefstijlveranderingen kunnen lGa voorkomen (RR 
0,60; 95%-BI 0,50 tot 0,71;6 RCT’s, n = 2994), maar 
vergroten waarschijnlijk ook het risico op het inleiden 
van de bevalling (RR 1,20; 95%-BI 0,99 tot 1,46; 4 
RCT’s, n = 2699). 

	■ Insuline geeft vergeleken met orale diabetica waar-
schijnlijk een verhoogd risico op hypertensieve zwan-
gerschapsaandoeningen (RR 1,89; 95%-BI 1,14 tot 
3,12; 4 RCT’s, n = 1214). de invloed op het risico van 
sectio, lGa en perinatale sterfte was niet eenduidig.
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Behandeling verkleint de kans op een te groot kind, geboorteproblemen, een keizersnede of een 
te lage glucosespiegel bij de pasgeborene.  Foto: Shutterstock

Dollee J, Bonten T, Painter R, Eekhof J. Diabetes gravidarum. Huisarts 
Wet 2020;63(9);51-3. DOI: 10.1007/s12445-020-0831-2.
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Piëzogene pedale papels zijn huidkleurige of gele zwellin-
gen aan de voeten die ontstaan door druk op de huid. Ze 
zijn goedaardig en geven meestal weinig klachten, dus er 
is geen reden tot ongerustheid. Bij hinderlijke klachten is 
er een aantal behandelopties, maar voor geen daarvan is 
adequaat wetenschappelijk bewijs.

Piëzogene pedale papels ontstaan door herniatie van subcutaan 
weefsel door de dermis heen.1 Het Griekse piesis betekent 
‘druk’. Druk speelt inderdaad een rol, maar de exacte oorzaak is 
onduidelijk. Mensen met een staand beroep, sporters en atleten 
lijken meer kans te hebben op deze huidafwijkingen en ook 
genetische predispositie kan een rol spelen.2 In de literatuur is 
een associatie beschreven met het syndroom van Ehlers-Dan-
los, een erfelijke bindweefselaandoening, maar dit berust op 
kleine observaties en het precieze mechanisme erachter is nog 
onduidelijk.3 Het is wel belangrijk er in de anamnese rekening 
mee te houden, maar vooralsnog lijken de meeste patiënten 
geen onderliggende aandoeningen te hebben.
De exacte incidentie van piëzogene pedale papels in de 
huisartsenpraktijk is niet bekend. De papels zijn niet alleen 
beschreven bij volwassenen, maar ook bij jonge kinderen. Bij  
kinderen staat de piëzogene component minder op de voor-
grond; de papels lijken het zichtbaarst in het 1e levensjaar en 
verdwijnen meestal als het kind 2 tot 3 jaar oud is.4

Anamnese en lichamelijk onderzoek
De herniatie van het subcutane weefsel lijkt vooral geluxeerd 
te worden door continue druk. Daarom verdient het aanbe-
veling om in de anamnese aandacht te besteden aan factoren 
zoals overgewicht, langdurig staan, springen, rennen of het 
tillen van zware voorwerpen, en ook duidelijk te vragen naar 
beroep en sportactiviteiten.5

De papels zijn goedaardig en geven meestal weinig klachten. 
Bij een klein aantal patiënten (ongeveer 1 op de 15) zijn ze 
pijnlijk.5 Het lijkt daarbij vooral om de grotere papels te gaan.6 
Eventuele pijnklachten zijn waarschijnlijk de voornaamste 
reden om een arts te raadplegen. Ze worden mogelijk ver-
oorzaakt doordat de papel contact maakt met het schoeisel 
of doordat de constante druk in de papillaire dermis leidt tot 
ischemie van vaten en zenuwen.7

Bij het lichamelijk onderzoek zijn op de voeten en hielen huid-
kleurige tot gelige papels te zien, veelal bilateraal. Controleer 
of de zwellingen toenemen bij druk op de voeten (staan versus 
liggen). Piëzogene papels worden ook wel eens aangetroffen 
op andere lichaamsdelen, zoals polsen of onderbenen.8,9

Aanvullend onderzoek
De diagnose ‘piëzogene pedale papels’ kan worden gesteld op 
basis van het klinische beeld; histopathologisch onderzoek is 
niet per se vereist. Onder de microscoop ziet men gefragmen-
teerde elastinevezels en herniatie van subcutaan vetweefsel 
door een verdikte dermis. Soms zijn ook de dunne fibreuze 
septa tussen de vetlobules gedegenereerd.3,6,10

In de differentiaaldiagnose staan lipomen, calcinosis cutis, 
cysten of reumatoïde noduli. Reumatoïde noduli bevinden 
zich echter vaker op de strekzijde van de extremiteiten en 
voelen bij palpatie harder aan.

Beleid
Meestal kan men de patiënt geruststellen: behandeling is 
niet nodig. Eventuele pijnklachten kunnen worden verlicht 
door de druk op de voeten te verminderen (niet te lang staan, 
gewichtsreductie) of door therapeutisch-elastische kousen te 
dragen. 
Bij grote hinder kunnen corticosteroïdeninjecties de pijn 
verminderen of kan, indien er sprake is van een solitaire papel, 
excisie overwogen worden.5,7 Voor beide behandelingen is ver-

Piëzogene pedale papels:  
geen reden tot ongerustheid
Meelad H abib, Vinodh Basdew, Sadhanna Badeloe, Denny Siem

EEN MAN MET ZWELLINGEN AAN DE VOETEN
Een 52-jarige man werd verwezen naar de dermatoloog wegens groter 
wordende zwellingen aan de voeten en hielen, die enkele maanden 
geleden waren ontstaan. De zwellingen gaven weliswaar geen klachten, 
maar leidden bij patiënt wel tot ongerustheid aangezien hij een staand 
beroep had.
De dermatoloog zag een patiënt met huidtype 2 (lichte huid, blond 
haar, lichte ogen). Op beide voeten bevonden zich aan de voetranden 
en ter hoogte van de hielen meerdere huidkleurige tot gele, zacht 
aanvoelende en fluctuerende papels. In staande positie waren deze 
huidafwijkingen prominenter zichtbaar. Ook was er hyperkeratose van 
de voetzolen en een veneuze vaattekening aan de mediale zijde van de 
enkels.
Op basis van het klinische beeld werd de diagnose ‘piëzogene pedale 
papels’ gesteld, een goedaardige aandoening. Patiënt werd gerust-
gesteld en geadviseerd om tijdens het werk therapeutisch-elastische 
kousen te dragen. Verder beleid bleek niet nodig.

HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2020
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wijzing naar de dermatoloog aan te bevelen. Deze behandelin-
gen berusten voornamelijk op expert opinion, geen van beide 
is onderbouwd in grote onderzoeken. De positieve effecten 
zijn alleen gemeld in case reports.
Het is mogelijk dat de patiënt informeert naar een behan-
deling die op het internet te vinden is. Het gaat dan over de 
off-label toepassing van deoxycholinezuurinjecties, een mid-
del dat oorspronkelijk op de markt is gebracht om submentaal 
vet te verwijderen.7 Deze behandeling wordt niet standaard 
toegepast en de effectiviteit en veiligheid bij piëzogene pedale 
papels zijn niet bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. ■
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Figuur 1

Het klinisch beeld van piëzogene pedale papels aan de voetranden

Figuur 2

Op deze foto is een grotere papel zichtbaar

DE KERN
	■ Piëzogene pedale papels ontstaan door druk op de 

voeten; ze zijn goedaardig en geven meestal weinig 
klachten.

	■ de diagnose kan worden gesteld op basis van het 
klinische beeld.

	■ mogelijke leefstijladviezen zijn minder staan en ge-
wichtsvermindering; eventueel steunkousen.

	■ Geen enkele behandeling is bewezen effectief.

Habib SM, Basdew VR, Badeloe S, Siem D. Benigne herniaties van 
het subcutane vetweefsel: piëzogene pedale papels. Huisarts Wet 
2020;63(9):54-5. DOI: 10.1007/s12445-020-0812-5.
Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Dermatologie, Leiden: 
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s.m.habib@lumc.nl. Langeland huidkliniek, Zoetermeer: dr. V.R. 
Basdew, dermatoloog; dr. D. Siem, dermatoloog. Haaglanden Medisch 
Centrum locatie Westeinde, afdeling Dermatologie, Den Haag: dr. 
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De Hair Apposition Technique (HAT) is een sluittech-
niek voor ongecompliceerde traumatische wonden van de 
behaarde hoofdhuid die kleiner zijn dan 10 cm en bij haar 
dat langer is dan 1 centimeter. Het sluiten van de wond door 
haarplukken te draaien en met lijm vast te hechten maakt 
deze techniek veilig. Ze vormt een goed alternatief voor 
hechten. Omdat verdoving niet nodig is, is de HAT vooral 
voor kinderen een patiëntvriendelijke sluittechniek. Wat be-
treft complicaties en patiënttevredenheid zijn hechten en de 
HAT vergelijkbaar, waarbij de laatste eenvoudiger, sneller en 
goedkoper is. Er is nog meer inzicht nodig in de toepasbaar-
heid en aanvaardbaarheid van deze techniek bij kinderen.

Traumatische huidwonden komen bij kinderen en volwasse-
nen veel voor. Jaarlijks zien huisartsen 21 scheur- of snij-
wonden per 1000 patiënten.1 Complicaties komen weinig 
voor – het risico op een wondinfectie varieert van 2 tot 5%. 
Huidwonden kunnen met verschillende technieken gesloten 
worden. Afhankelijk van de diepte, grootte, al dan niet wij-
kende wondranden en de plaats op het lichaam kan men voor 
een bepaalde techniek kiezen. De Hair Apposition Technique 
(HAT) is een sluittechniek voor traumatische hoofdwonden 
van de behaarde hoofdhuid. In deze nascholing bespreken we 
deze nog relatief onbekende techniek.

DE TECHNIEK EN INDICATIES
De basis van de HAT betreft een combinatie van het draaien 
en lijmen van haarplukken. [Figuur 1 tot en met 4] tonen 
de stappen van de techniek. In essentie komt het erop neer 
dat de wondranden naar elkaar toegetrokken worden door 2 
haarbundels van elke zijde van de wond om elkaar te draaien. 
Knopen kan, maar is niet nodig en kan het nadeel hebben dat 
het haar vanwege de lijm niet meer te ontknopen is. Draaien 
is dus voldoende. Scheur- en snijwonden tot 10 cm lang en 
niet dieper dan 1 cm zijn geschikt voor de HAT. Deze techniek 
werkt het beste bij lineaire wonden die niet meer bloeden en 
bij haar dat langer is dan 1 cm.

De stappen
	■ Voer het wondtoilet uit en inspecteer de wond.
	■ Neem 5 tot 10 haren (een plukje) per wondrand draaiend 

samen met kochers of de vingers [figuur 1].

	■ Verbind de 2 haarbundels met een draaibeweging van 360 
graden; leg geen knoop in de haarbundels.

	■ Bevestig de gedraaide haarbundels met een druppel weef-
sellijm en laat deze 30 seconden drogen [figuur 2 en 3].

	■ Herhaal de procedure over de lengte van de wond [figuur 4].
	■ Er is geen controle nodig; het haar zal na 7 tot 10 dagen 

vanzelf weer uit elkaar vallen. 

BESCHOUWING
Uit een aantal onderzoeken blijkt dat de HAT ten minste ge-
lijkwaardig is aan hechten. Patiënten die voor hun hoofdwond 
met de HAT behandeld zijn, hebben niet meer infecties, 
nabloedingen, wonddehiscenties of cosmetische problemen 
dan met andere sluittechnieken, meestal hechten [tabel 1]. Er 
zijn 2 gerandomiseerde gecontroleerde trials en 1 retrospectief 
observationeel onderzoek verschenen die de HAT met hech-
ten vergeleken.2-4 Deze vertonen beperkingen in hun opzet en 
uitvoering, maar de resultaten zijn consistent. Deze onderzoe-
ken zijn eerder in dit tijdschrift kritisch besproken.5 
Een beperking ten aanzien van deze onderzoeken is de factor 
leeftijd. De patiëntenpopulatie waarbij de HAT meer dan 
wenselijk is, zijn kinderen. Kinderen laten zich niet makke-
lijk verdoven, zijn vaak bang en onzeker vanwege medische 
behandelingen en pijn, waardoor ze niet altijd coöperatief zijn 
tijdens het verdoven en hechten. De genoemde onderzoeken 
vermelden alleen de gemiddelde leeftijd of slechts de jongste 
en oudste geïncludeerde patiënt. Het aantal geïncludeerde 

Hair Apposition Technique voor 
traumatische hoofdwonden
Ilse Branderhorst-Reintjes, Patrick Dielissen

CASUS
Robin, een 8-jarige jongen, was tijdens het spelen op zijn hoofd ge-
vallen, waarbij hij rechts boven zijn oor een wond opliep. Er was geen 
sprake van bewustzijnsverlies, hoofdpijn, misselijkheid, braken, sufheid, 
verwardheid of ander letsel. Bij lichamelijk onderzoek ziet de huisarts 
een niet actief bloedende snijwond van 6 centimeter. Er volgt een wond-
toilet met lauwwarm kraanwater. De wondranden zijn niet rafelig en er is 
geen corpus alienum aanwezig. De huidwond leent zich voor het uitvoe-
ren van de HAT en de huisarts stelt voor deze sluittechniek uit te voeren. 
Ze legt uit dat er geen verdoving nodig is. Na toestemming verloopt de 
sluiting van de wond zonder problemen. Moeder krijgt de instructie de 
eerste 3 dagen het haar droog te houden en de huisarts vraagt Robin 
niet aan het korstje te zitten. Bij problemen mogen ze een vervolgaf-
spraak maken. Het lucht Robin op dat het zo simpel was. Een aantal 
weken later vertelt moeder de huisarts dat de wond er goed uitziet.
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kinderen en hun leeftijden beschrijven ze niet. Daarmee is 
moeilijk te zeggen hoe goed de HAT bij kinderen toe te passen 
is. Gezien de eenvoud van de ingreep is het aannemelijk dat ze 
voor kinderen even goed werkt als voor volwassenen. 
Een review uit 2008 die lijmen vergeleek met andere sluit-
technieken bij eenvoudige traumatische wonden betrof 10 
onderzoeken, waaronder 6 met kinderen.6 Het ging niet alleen 
om wonden van de behaarde hoofdhuid en betrof alleen 

lijmen, niet de HAT. De auteurs concludeerden dat lijmen van 
eenvoudige traumatische wonden een goed alternatief is voor 
hechten, met de genoemde voordelen. Ze zagen in de litera-
tuur wel vaker dat de wond bij lijmen ging wijken. Het draaien 
van het haar bij de HAT kan ervoor zorgen dat wonddehiscen-
ties minder vaak voorkomen. 
Patiënten zijn tevreden over de uitvoering (het gemak, minder 
pijn), de toepassing (snel, geen verdoving) en het cosmetische 

Tabel 1

Complicaties van de HAT in vergelijking met hechten

Auteur, aantal Wondinfecties (%) Nabloeding (%) Wonddehiscenties (%) Overige 
complicaties (%)*

Hock2

n = 189
HAT: 1,1%
Hechten: 1,1%

HAT: 0%
Hechten: 1,1%

HAT: 0%
Hechten: 4,3%

HAT: 6,3%
Hechten: 20,4%†

Karaduman3

n = 102
HAT: 0%
Hechten: 0%

HAT: 0%
Hechten: 0%

HAT: 0%
Hechten: 0%

HAT: 1%
Hechten: 0%

Ozturk4

n = 85
HAT: 0%, 
Hechten: 5,45% 

NV HAT: 2,7%
Hechten: 0%

HAT: 0%
Hechten: 9,1%†

In alle 3 onderzoeken waren er geen statistisch significante verschillen, tenzij anders vermeld.
* Overige complicaties: groot litteken, uitblijven van haargroei.
† Statistisch significant verschil. Hock et al. p = 0,005; Ozturk et al. ( 2 = 8,81, p < 0,05). Dit laatste onderzoek vergeleek de HAT, hechten en nieten met elkaar. Voor het lezersge-
mak is nieten hier niet vermeld. NV = niet vermeld.

Figuur 1

Plukjes haren samen draaien

Figuur 2

Twee haarbundels worden verbonden, zonder knoop.

Figuur 4

De procedure wordt over de hele wond herhaald.

Figuur 3

Met weefsellijm worden de gedraaide haarbundels bevestigd.
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resultaat van de HAT bij hoofdwonden. Volgens een onder
zoek zou 84% van de patiënten (n = 96) bij een volgende 
hoofdwond weer voor de HAT kiezen.2 Deze onderzoekers 
evalueerden ook de wondgenezing na 7 dagen en vonden een 
grote tevredenheid over de HAT (tevredenheid HAT 100% 
versus hechten 95,75%; p = 0,057). Een ander onderzoek 
gebruikte schaalvragen om de patiënttevredenheid uit te 
drukken (0 helemaal niet tevreden, 10 zeer tevreden). De HAT 
scoorde daarbij gemiddeld een 9,8 en hechten een 9,5 (p = 
0,25).3 In het derde onderzoek waren patiënten na 7 dagen (χ² 
= 6,13, p < 0,05) en na 15 dagen (χ² = 6,75, p < 0,05) tevrede
ner over de HAT dan over hechten en nieten.4

Artsen en verpleegkundigen blijken de HAT goed uit te 
kunnen voeren.7 Gezien de eenvoud van de procedure valt dat 
ook te verwachten. Eén observationeel onderzoek vond geen 
significant verschil in de uitvoering door een arts of verpleeg
kundige wat betreft wondgenezing, nabloedingen of wond
dehiscenties. De HAT is daarmee ook geschikt om door prak
tijkassistentes en verpleegkundigen te worden uitgevoerd. 
Er is 1 kosteneffectiviteitsanalyse verricht, waarbij gebruik

gemaakt werd van de gegevens uit een onderzoek op een 
spoedeisendehulpafdeling van een ziekenhuis in Singapore.8 De 
HAT bleek goedkoper dan andere sluittechnieken doordat ze 
sneller uitvoerbaar is en minder instrumentarium vergt, omdat 
er geen noodzaak is voor een controleafspraak en dankzij de 
mogelijkheid tot taakdelegatie. De kostenbesparing was gemid
deld € 25,90 per patiënt (peildatum 2005). Het is aannemelijk 
dat de kostenbesparing in de eerste lijn lager zal zijn. 

CONCLUSIE
Voor ongecompliceerde traumatische hoofdwonden kleiner 
dan 10 cm en met haar langer dan 1 cm kunnen huisartsen de 
HAT veilig toepassen en vormt ze een goed alternatief voor 
hechten in de huisartsen(post)praktijk. ■
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DE KERN
	■ scheur- en snijwonden van de behaarde hoofhuid 

komen veel voor en vragen ook bij kinderen in de 
regel om een sluiting van de huid, meestal met hech-
tingen en verdoving.

	■ De Hair Apposition technique is een patiëntvriende-
lijke sluittechniek, vooral voor kinderen, die zonder 
verdoving uit te voeren is bij veel wonden van de 
hoofdhuid.

	■ Wat betreft complicaties en patiënttevredenheid zijn 
hechten en de Hair Apposition technique verge-
lijkbaar, waarbij de laatste eenvoudiger, sneller en 
goedkoper is.

De Hair Apposition technique is een patiëntvriendelijke sluittechniek, vooral voor kinderen, die zonder verdoving uit te voeren is bij veel 
wonden van de hoofdhuid. Foto’s: Ilse Branderhorst-Reintjens 
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Overtijdbehandeling kan effectief en veilig in de huisart-
senpraktijk plaatsvinden en als aanvullende zorg door 
de huisarts worden ingezet. In deze nascholing komen 
de farmacologische eigenschappen van de middelen, de 
contra-indicaties en de te verwachten bijwerkingen aan 
bod. We gaan in op de praktische aanpak in het kader van 3 
consulten: besluitvorming en termijnbepaling, instructies 
bij de behandeling en nazorg. Randvoorwaarden voor de 
praktijkvoering zijn goede toegang tot echodiagnostiek, 
beschikbaarheid van mifepriston en misoprostol, en goede 
mondelinge en schriftelijke informatievoorziening.

Sinds februari 2019 is er juridisch ruimte voor de huisarts om 
vrouwen te behandelen die een overtijdbehandeling wensen.1 

Het Gerechtshof stelde vast dat het begrip ‘zwangerschap’ in 
artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht niet duidelijk gede-
finieerd is, waardoor er geen grondslag is voor een strafbepa-
ling bij een gewenste overtijdbehandeling in de eerste 6 weken 
van de zwangerschap. Dit biedt de huisarts de mogelijkheid om 
een vrouw in deze noodsituatie zelf te helpen. Een medicamen-
teuze abortus (afbreking van de zwangerschap vanaf 6 weken 
en 2 dagen tot 9 weken amenorroeduur) is de huisarts momen-
teel niet toegestaan. Overigens verschilt een medicamenteuze 
abortus medisch gezien niet van de overtijdbehandeling. 
In 2018 vonden in Nederland 27.620 zwangerschapsafbre-
kingen plaats bij vrouwen die in Nederland woonachtig zijn; 
een derde van deze vrouwen had al eerder zo’n behandeling 
ondergaan.2 Van de zwangerschapsafbrekingen betrof 24% een 
overtijdbehandeling, waarvan 48% medicamenteus.2 Van alle 
zwangerschapsafbrekingen consulteerde 64% van de betrokken 
vrouwen eerst de huisarts. Op grond van ongeveer 9500 fte 
huisarts in Nederland ziet elke fulltime werkende huisarts on-
geveer 3 vrouwen per jaar met een ongewenste zwangerschap.3

Al eerder stelde het NHG vast dat de huisarts een medica-
menteuze overtijdbehandeling veilig en effectief kan begelei-
den.4 De behandeling zelf is slechts 1 aspect van de aanpak 
rondom een onbedoelde zwangerschap. Ook het besluitvor-
mingsproces en de nazorg zijn van groot belang. Deze laatste 
2 aspecten zijn beschreven in ons eerdere artikel over de 
rol van de huisarts bij een onbedoelde zwangerschap en in 
een praktische Leidraad Huisartsenzorg bij een onbedoelde 
zwangerschap.5,6

Een recente beschrijving van een aantal casussen liet zien dat 
een overtijdbehandeling goed mogelijk is in de huisartsenprak-
tijk.7 Aandachtspunten waren daarbij de zorgvuldige besluitvor-
ming vooraf, snelle beschikbaarheid van de medicatie en goede 
mondelinge en schriftelijke informatie. Inhoudelijke randvoor-
waarden, zoals een goede toegang tot echodiagnostiek en een 
achterwacht buiten kantooruren, bleken eveneens van belang. 
Wij laten zien hoe de huisarts een overtijdbehandeling zorg-
vuldig kan uitvoeren. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van 
de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 
en Gynaecologie, en die van het Nederlands Genootschap van 
Abortusartsen.8,9 We gaan in op de farmacologische eigen-
schappen van de middelen, de contra-indicaties, de te ver-
wachten bijwerkingen, en de praktische aanpak in het kader 
van 3 consulten: besluitvorming en termijnbepaling, instruc-
ties bij de behandeling, en nazorg [tabel 1]. Ook bespreken we 
de zorg op de HAP en de kwaliteit van zorg. Het volgen van de 
e-learning via de CME Nascholing Zwangerschapsafbreking 
kunnen we sterk aanbevelen.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
De overtijdbehandeling bestaat uit 2 fases, die kort op elkaar 
volgen. Eerst neemt de vrouw mifepriston in (oraal), waardoor 
de zwangerschap veelal wordt afgebroken. Vervolgens gebruikt 
ze 8 tot 72 uur later misoprostol (bij voorkeur diep vaginaal, 
zo nodig sublinguaal of buccaal), wat nodig is om de afgebro-
ken zwangerschap uit te drijven. Mifepriston is een steroïd 

Overtijd behandeling in de 
 huisartsenpraktijk
Peter Leusink, Margriet Folkeringa-de Wijs

DE KERN
 ∫ medicamenteuze overtijdbehandeling kan via de 

huisarts plaatsvinden. de huisarts neemt kennis 
van de leidraad Huisartsenzorg bij een onbedoelde 
zwangerschap.

 ∫ Randvoorwaarden zijn goede toegang tot echo-
diagnostiek, beschikbaarheid van mifepriston en 
misoprostol en goede mondelinge en schriftelijke 
informatievoorziening.

 ∫ drie weken na de behandeling moet altijd een door-
gaande zwangerschap uitgesloten worden en worden 
afspraken gemaakt over aansluitende anticonceptie.
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met antiprogestagene werking door competitie met progeste-
ron aan de progesteronreceptor. Het antagoneert de effecten 
van progesteron op het endometrium en myometrium, en 
sensibiliseert het myometrium voor de contractiestimulerende 
effecten van prostaglandinen. Wanneer de vrouw last heeft 
van braken moet ze het middel binnen 45 minuten opnieuw 
innemen.10 Misoprostol is een synthetische analogon van 
prostaglandine E1, en veroorzaakt verweking en dilatatie van 
de cervix en contracties van de uterus. Het beoogde bloedver-
lies start bij 90% van de vrouwen 4 tot 6 uur na inname van 
misoprostol. 

CONTRA-INDICATIES
De belangrijkste contra-indicaties van mifepriston zijn chro-
nische bijnierinsufficiëntie, ernstige (onbehandelbare) astma 
en acute porfyrie.10 Een extra-uteriene zwangerschap dient zo 
mogelijk te worden uitgesloten. De belangrijkste contra-indi-
catie van misoprostol is prostaglandineovergevoeligheid. 

BIJWERKINGEN EN COMPLICATIES
Bijwerkingen treden vooral op na inname van misoprostol. 
Over het algemeen geeft vaginaal gebruik minder klachten 
dan oraal gebruik. De belangrijkste bijwerkingen zijn inherent 
aan de werking, namelijk baarmoedercontracties- of krampen 
(bij 10-45%) de 1e uren na de inname van misoprostol en 
vaginale bloedingen (tot 10 tot 16 dagen na de inname).10 Al-
gemene verschijnselen van korte duur kunnen zijn hoofdpijn, 
misselijkheid, maag-darmklachten, koude rillingen of koorts.10

Bij 0,16-0,26% van de vrouwen is een ziekenhuisopname no-
dig voor een bloedtransfusie of vanwege een ernstige infectie. 
Nabehandeling wegens abortus incompletus is alsnog nodig 
bij 2,9%. Een doorgaande zwangerschap treedt bij ongeveer 
1% van de vrouwen op. De ernst en mate van complicaties 

verschillen niet met die van een zuigcurettage in de overtijd-
periode.5

EERSTE CONSULT: BESLUITVORMING EN TERMIJNBEPALING
Conform de Leidraad Huisartsenzorg bij een onbedoelde 
zwangerschap zult u eerst een gesprek met de vrouw moe-
ten hebben om haar besluit en opties te bespreken.6 Uw rol 
als huisarts is elders beschreven.5 De duur van de zwanger-
schap stelt u bij voorkeur vast door middel van een echo en 
kan helpen bepalen wat de behandelopties zijn en wie deze 
kan uitvoeren. Op basis van de amenorroeduur kunt u een 
inschatting van de termijn maken, waarbij u moet corrigeren 
voor de duur van de gemiddelde cyclus. De maximale periode 
van 44 dagen amenorroe (= 6 weken en 2 dagen) om voor 
een overtijdbehandeling in aanmerking te kunnen komen, is 
gebaseerd op een cyclus van 28 dagen.
Gynaecologische poli’s, praktijken van verloskundigen en 
diagnostische centra kunnen meestal binnen 24 tot 48 uur een 
termijnecho verrichten, zonder dat de gynaecoloog of verlos-
kundige de behandelaar wordt. Indien beschikbaar en er ex-
pertise aanwezig is, kan de echo ook in hagro-verband worden 
verricht. Bepaal in de eigen regio wat de mogelijkheden zijn. 
Aangezien de overtijdbehandeling door huisartsen aan tijd 
is gebonden, is snelle toegang tot echodiagnostiek wenselijk. 
Vermeld bij de verwijzing dat de zwangerschap ongewenst of 
ambivalent is.
In het 1e gesprek bespreekt u ook het risico op een soa. 
Handel conform de NHG Standaard Soa-consult, zonder 
het onderzoek naar de zwangerschapstermijn te vertragen. 
Profylactisch toedienen van antibiotica bij een medicamenteu-
ze overtijdbehandeling is niet geïndiceerd.
Bij de overtijdbehandeling is het niet nodig om de resusfac-
tor te bepalen omdat het risico op resussensibilisatie bij een 

Tabel 1

Overzicht van de verschillende consulten bij medicamenteuze OTB door de huisarts

1e consult 2e consult 3e consult (3 weken na 2e)

	■ Inschatten van de zwangerschapsduur 	■ Zwangerschap > 6 w + 2 d en blijvende wens tot 
afbreken zwangerschap: verwijzen (brief op 1e contact 
dateren gezien bedenktijd)

	■ Uitsluiten doorgaande zwangerschap met test, zo nodig 
verwijzen voor echo of lab bèta-HCG

	■ Besluitvorming van de vrouw 	■ Zwangerschap < 6 w + 2 d en wens tot medicamenteu-
ze behandeling: instructie

	■ Keuze voor anticonceptie, indien niet reeds gestart

	■ Soarisico en seksueel ongewenst contact bespreken en 
zo nodig handelen

	■ Behandeling start aan het eind van het consult 
met inname van 1 tablet mifepriston. Vier tabletten 
misoprostol mee naar huis

	■ Oriënteren op beleving OTB, zo nodig aanvullende hulp 
bieden

	■ Afspraak echo 	■ Afspraken over contact bij problemen

	■ Zo nodig lab bèta-HCG indien geen intra-uteriene 
vruchtza

	■ Geen seks tijdens bloeding, anders anticonceptie reeds 
bespreken

	■ Bij inschatten van korte zwangerschapsduur en moge-
lijke wens tot medicamenteuze OTB: alvast 2e consult 
plannen op korte termijn, nadat echo bekend zal zijn

	■ Afspraak voor nacontrole over 3 weken plannen
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afbreking < 7 weken vrijwel nihil is.8 Bij zwangerschap met een 
spiraaltje in situ, verwijdert u het spiraal vóór de toediening.10

Zodra de uitslag van de echo bekend is, maakt u een 2e 
afspraak. Voor een overtijdbehandeling – die immers niet 
onder de Wet Afbreking Zwangerschap valt – is geen bedenk-
termijn van 5 dagen nodig. De vrouw bepaalt het tempo van 
de besluitvorming, met als kanttekening dat u de behandeling 
niet meer kunt verrichten zodra de termijn van 6 weken en 2 
dagen amenorroe is verstreken. Dat zult u in het 1e gesprek 
duidelijk moeten maken. 
Mocht de echo geen intra-uteriene vruchtzak tonen, dan kan 
de echo enkele dagen later worden herhaald of kan serologisch 
kwantitatief een bèta-HCG worden bepaald op de dag van 
mifepriston-inname. Bij bèta-HCG > 1500 IU/L moet u de pa-
tiënte verwijzen om een extra-uteriene zwangerschap (EUG) 
uit te sluiten. Is het bèta-HCG lager, dan kan de bepaling een 
week erna worden herhaald. Indien het HCG dan niet 80% is 
gedaald, moet u nader onderzoek voor doorgaande zwanger-
schap of EUG verrichten.11 De prevalentie van een EUG is in 
de huisartsenpraktijk overigens erg laag, 0,5/1000 (in 2018).12

De feitelijke behandeling volgt wanneer de termijn bekend 
is, en de ongewenst zwangere vrouw voorgelicht is over de 
(behandel)mogelijkheden en besloten heeft de zwangerschap 
niet te willen.

TWEEDE CONSULT: BEHANDELINSTRUCTIES
Wanneer de vrouw op het 2e consult komt, op de echo een 
vruchtzak van maximaal 6 weken en 2 dagen te zien is én zij 
een medicamenteuze overtijdbehandeling wil, kunt u die als 
huisarts begeleiden. Leg duidelijk uit wat de procedure is, wat 
de vrouw aan bijwerkingen kan verwachten en wat ze moet 
doen bij eventuele complicaties. Daarnaast geeft u haar de in-
formatiefolder die de NHG Expertgroep Seksuele gezondheid 
heeft ontwikkeld.13

Leg uit dat er sprake is van 2 fases met 2 verschillende mid-
delen: 1 tablet mifepriston 200 mg en 4 tabletten misoprostol 
200 mcg (totale dosis 800 mcg). De mifepristontablet (oraal) 
wordt bij voorkeur aan het eind van het 2e consult in de 
spreekkamer ingenomen. Dat betekent dat u het middel op 
voorraad moet hebben of dat de apotheek het tussen het 1e en 
2e consult aan de praktijk levert. Inname in de spreekkamer 
voorkomt dat de patiënte het aan iemand anders verstrekt. 
Mifepriston kan de patiënte via een recept bij de apotheek 
afhalen. Ze kan misoprostol de volgende dag inbrengen (8-72 
uur later). De vroege ochtend heeft de voorkeur omdat het 
vloeien en de krampen bij 90% van de vrouwen binnen 4 tot 
6 uur start. Bij eventuele vragen kan de patiënte u ’s middags 
nog raadplegen. Mocht de noodsituatie zich op vrijdagmiddag 
voordoen, dan kunt u de vrouw aanraden om pas maandag-
ochtend de misoprostol in te brengen om eventuele proble-
men in het weekend zo veel mogelijk te voorkomen.
De 4 tabletten misoprostol moeten diep vaginaal worden 
ingebracht (‘alsof u een tampon inbrengt’). Mocht de vrouw 
dit problematisch vinden, dan vormt sublinguale of buccale 
toediening een optie. In dat geval mag de vrouw pas na 30 mi-

nuten doorslikken. De bijsluitertekst van mifepriston vermeldt 
dat tijdens en gedurende 3 uur na toediening van prostag-
landine (misoprostol) observatie in een medisch centrum is 
aangewezen. Hiervoor bestaat geen evidence.8 Ook abortus-
klinieken geven het middel mee naar huis, mits de vrouw zich 
thuis tot iemand kan wenden.
Pijn kunt u bestrijden met een NSAID, die de vrouw het beste 
een uur voor de inname van misoprostol kan innemen. Mi-
fepriston (prostaglandine-analogen) en een NSAID (prostag-
landine-antagonist) hebben wederzijds geen negatief effect op 
hun respectievelijke contractiele en pijnstillende werking.8

De mate van bloedverlies is niet te voorspellen, omdat de 
individuele verschillen groot zijn. De gemiddelde duur van 
bloedverlies is 2 weken. Leg de vrouw uit dat ze gedurende 
bloedverlies beter niet kan zwemmen en baden, geen tampons 
moet gebruiken en ook geen gemeenschap heeft. Benadruk 
dat een bloeding niet 100% garandeert dat een verdere 
zwangerschap wordt voorkomen. Ze zal na 3 weken altijd een 
zwangerschaps test moeten doen. Het 2e consult sluit af met 
afspraken over wie de vrouw bij problemen wanneer kan bel-
len: de huisarts zelf of de huisartsenpost (zoals ook gynaecolo-
gen en abortusklinieken dat doen).

HUISARTSENPOST
Huisartsen hebben buiten kantooruren al langer een ach-
terwachtfunctie voor abortusklinieken en gynaecologen. 
Vrouwen zullen echter bij klachten van hypermenorroe niet 

medicamenteuze overtijdbehandeling is slechts 1 aspect van de aan-
pak rondom een onbedoelde zwangerschap. Foto: Shutterstock
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altijd vertellen dat ze medicatie gebruiken voor een zwanger-
schapsafbreking.
Bij bepaalde zeldzame symptomen moet de vrouw contact 
opnemen met de huisarts(enpost), ook ’s avonds en in het 
weekend: aanhoudende en toenemende hevige pijn ondanks 
adequate pijnstilling, of erg hevige bloeding; 2 volle maand-
verbanden per uur gedurende meer dan 2 uur; langer dan 4 
uur koorts boven 38°C; buikpijn samengaand met geelgroene 
vaginale afscheiding. Bij heftig bloedverlies moet u handelen 
conform de NHG-Standaard Miskraam. 

DERDE CONSULT: NAZORG
Nodig de vrouw uit om 3 weken na verstrekking van de 
medicatie op het spreekuur te komen. Ten eerste moet een 
eventueel doorgaande zwangerschap worden uitgesloten. De 
vrouw kan dat zelf thuis of op de huisartsenpraktijk doen. Om 
te voorkomen dat in de urine nog een zeer laag HCG aantoon-
baar is, is het aan te raden geen gevoelige zwangerschapstest 
te gebruiken, maar een test die vanaf 50 mIU/ml meet. Is deze 
test positief en zijn er verder geen klachten, dan kan de patiën-
te de test na een week herhalen. In andere gevallen dient een 
echo te worden gemaakt. Bij een onduidelijke echo kan een 
bèta-HCG-meting worden gedaan, die op daling kan worden 
gemonitord. Eventueel verwijst u de vrouw naar de gynaeco-
loog voor een curettage.
Bespreek hoe de vrouw in het licht van het eerdere falen anti-
conceptie wil vormgeven. De NHG-Standaard Anticonceptie 
is daarbij behulpzaam. Drie weken na de overtijdbehandeling 
kan een IUD worden ingebracht, elke andere vorm van anti-
conceptie mag eventueel eerder gestart worden.
Vraag de vrouw hoe ze de behandeling heeft ervaren. Het is 
heel normaal dat gevoelens van opluchting en tevredenheid 
worden afgewisseld door verdriet en schuld. Dit hoeft niet 
noodzakelijkerwijs te leiden tot blijvende gevoelens van spijt. 
Wees alert op risicofactoren bij vrouwen die al kwetsbaar 
waren voor de overtijdbehandeling en van wie bekend is dat 
deze daarna een verhoogde kans geven op psychische gevol-
gen: psychiatrische problematiek, psychische aandoeningen, 

moeilijke besluitvorming en een slechte partnerrelatie.14 Een 
overtijdbehandeling veroorzaakt geen nieuwe psychische 
stoornissen, maar kan bestaande problemen wel luxeren. 
Wanneer de vrouw problemen heeft met de verwerking van de 
abortus, kan ze zich eventueel tot Fiom (www.abortusverwer-
king.nl) of de poh-ggz wenden.

KWALITEIT VAN ZORG
Een overtijdbehandeling is aanvullende zorg, wat wil zeggen 
dat deze niet verplicht is, maar wel in elke huisartsenprak-
tijk kan worden geboden. Voor een overtijdbehandeling zijn 
geen extra vaardigheden vereist, zoals bij het uitvoeren van 
spirometrie, het lezen van een ecg of inbrengen van een IUD. 
Vaardigheden kunt u verwerven via bijvoorbeeld een Toolkit 
van de NHG-Expertgroep Seksuele gezondheid.13 In [tabel 2] 
vindt u suggesties voor verdere informatie. Net zoals bij vele 
laagfrequente interventies in de huisartsenpraktijk (reanima-
tie, euthanasie, enzovoort) hebt u zelf de verantwoordelijkheid 
om te beoordelen of uw vaardigheden op peil blijven.
Mocht u een overtijdbehandeling niet kunnen of willen 
verlenen, dan mag de vrouw van u verwachten dat u adequaat 
verwijst.15 Zo nodig zou per hagro 1 huisarts deze zorg op zich 
kunnen nemen.

CONCLUSIE
Reproductieve gezondheidszorg, waaronder ongewenste 
zwangerschap, is van oudsher een belangrijk domein in de 
huisartsgeneeskunde, omdat ze raakt aan alle kernwaarden 
van de huisartsgeneeskunde. De medicamenteuze overtijdbe-
handeling is een vorm van aanvullende zorg die u als huisarts 
veilig en effectief kunt uitvoeren. De consultvoering is niet 
anders dan anders, maar is wel intens omdat u een vrouw in 
een noodsituatie helpt. U zult extra inzet en betrokkenheid 
moeten tonen bij de besluitvorming van de vrouw, haar van 
goede informatie moeten voorzien en moeten zorgen voor een 
goed toegankelijke echodiagnostiek en medicatieverstrekking 
door de apotheek. ■
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Tabel 2

Verder lezen

Voor de huisarts:
	■ NHG-Standpunt Effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze overtijdbehandeling in 

de huisartsenpraktijk
	■ Leidraad Huisartsenzorg bij een onbedoelde zwangerschap
	■ De rol van de huisarts bij onbedoelde zwangerschap
	■ Overtijdbehandeling door de huisarts: lessen uit de praktijk
	■ CME e-learning Zwangerschapsafbreking 

Voor de vrouw:
	■ Folder: Informatie over de combinatiepil voor de overtijdbehandeling 
	■ Thuisarts: Ik ben onbedoeld zwanger
	■ Fiom: Ik ben zwanger. Wat nu?
	■ Fiom: Abortusverwerking
	■ Siriz: Ongewenste zwangerschap, benaderd vanuit christelijke waarden
	■ Zanzu: Onbedoeld zwanger (in 15 talen)

Leusink P, Folkeringa-de Wijs MA. Overtijdbehandeling in de huisart-
senpraktijk. Huisarts Wet 2020;63(9):63-6. DOI:10.007/s12445-020-
0806-3.
Praktijk de Huisarts, Gouda: dr. P. Leusink, huisarts, seksuoloog, peter.
leusink@kpnmail.nl. Goutum: M.A. Folkeringa-de Wijs, waarnemend 
huisarts, kaderhuisarts urogynaecologie.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Plastisch chirurgen passen percutane naaldfasciotomie 
(PNF) poliklinisch toe bij de behandeling van een du-
puytrencontractuur. Ook huisartsen blijken deze techniek 
te kunnen verrichten: de resultaten van de huisarts-auteur 
die de PNF-behandeling in zijn praktijk uitvoert lijken zo-
wel op de korte als op de langere termijn overeen te komen 
met de gepubliceerde resultaten van plastisch chirurgen. 
Wij denken daarom dat de huisartsenberoepsgroep en 
ziektekostenverzekeraars PNF landelijk in de 1e lijn kunnen 
implementeren. Dit draagt bij aan de gewenste transitie van 
zorg van de (duurdere) 2e naar de (goedkopere) 1e lijn.
 
De ziekte van Dupuytren is een aandoening van het bindweef
sel in de handen die vaak leidt tot toenemende kromstand 
(contracturen) en daarmee functiebeperking van de vingers. 
In de Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar heeft 4,2% een 
kromstand van 1 of meer vingers door de ziekte van Du
puytren.1 De incidentie van huisartsenbezoek voor de aandoe
ning is ongeveer 1 per 1000 patiëntjaren.2 De behandeling van 
de contracturen kan bestaan uit een operatieve fasciëctomie, 
maar ook uit een minder invasieve percutane naaldfascio
tomie (PNF). Voordelen van PNF zijn, naast het minimaal 
invasieve karakter, een snel herstel en een klein complicatie
risico.3 PNF is de voorkeursbehandeling bij patiënten die deze 
voordelen vinden opwegen tegen de grotere kans op een vroeg 
recidief, en bij ouderen. De behandelresultaten van PNF bij 
patiënten met een ernstigere contractuur (> 90°) zijn minder 
goed: zij krijgen daarom het advies om voor operatieve fasci
ectomie te kiezen.35

Een van de auteurs (AB) heeft zich de afgelopen jaren ook 
bekwaamd in deze techniek. Hij heeft de resultaten van de 
PNFbehandeling voor de korte termijn (6 weken) geëvalu
eerd en gerapporteerd.6 Nu we ook de resultaten op de langere 
termijn (3 jaar) hebben onderzocht, kunnen we terugblikken 
op het proces waarmee deze behandeling op een wetenschap
pelijk onderbouwde manier zijn weg heeft gevonden in deze 
huisartsenpraktijk. Het doel van dit artikel is meerledig: 1) 
een beschrijving geven van de langetermijnsresultaten van een 
PNFbehandeling van dupuytrencontracturen door een huis
arts en deze vergelijken met de resultaten van de behandeling 
door plastisch chirurgen en 2) beschrijven hoe de PNFbehan
deling in de betreffende huisartsenpraktijk is geïmplementeerd.

EVALUATIE VAN PNF-BEHANDELING DOOR DE HUISARTS
Percutane naaldfasciotomie is een techniek waarbij de aangeda
ne bindweefselstreng met een naald wordt geperforeerd om deze 
te fragmenteren en op te kunnen strekken [figuur 1 en box 1]. 
Omdat deze behandeling poliklinisch kan plaatsvinden leek het 
een goed idee om te onderzoeken of deze ook in een huisart
senpraktijk kan worden verricht. Om de behandeling goed te 
kunnen uitvoeren voerde AB gedurende 2 jaar om de 2 weken in 
totaal 50 PNFbehandelingen uit, onder supervisie van een plas
tisch chirurg die in PNF is gespecialiseerd. Vervolgens startte in 
maart 2011 de gegevensverzameling voor het evaluatieonder
zoek. Alle huisartsenpraktijken in het verzorgingsgebied van de 
Centrale Huisartsenpost Regio Arnhem werden benaderd met 
de vraag om patiënten met een dupuytrencontractuur en een be
handelwens naar hem te verwijzen. Sindsdien behandelde hij in 
de praktijk doorlopend patiënten met een behandelindicatie, die 
hij gedurende 3 jaar systematisch heeft gevolgd. Daarbij worden 
bij elke door hem met PNF behandelde patiënt de meetgegevens 
uniform vastgelegd. 
Om de resultaten van de PNFbehandeling in de huisartsen
praktijk goed te kunnen vergelijken met dezelfde behandeling 
door plastisch chirurgen hebben we dezelfde uitkomstmaten 
gebruikt als in een onderzoek waarin 2 Nederlandse plastisch 
chirurgen de PNFbehandeling poliklinisch uitvoerden.4 Zo 
keken we naar de totale (passieve) extensiebeperking (TPED), 
de functionaliteit van de handen (score op de gevalideerde 
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) vragen
lijst), het aantal en type complicaties (direct na de behandeling 
en bij alle daaropvolgende controlebezoeken geïnventariseerd 
en geregistreerd), het aantal contracturen dat recidiveerde en 
de patiënttevredenheid (gemeten met de Patient Evaluation 
Measure (PEM) vragenlijst).7,8

Ten tijde van de analyses voor deze evaluatie (medio 2018) 
waren er 114 patiënten bij wie de eerste PNFbehandeling 
door de huisarts ten minste 3 jaar geleden had plaatsgevonden 
([online figuur 2], waarin ook de inclusie en exclusie van 
patiënten voor de analyse nader worden toegelicht). Van deze 
groep konden we er 35 niet verder voor het onderzoek volgen. 
Van de overige 79 patiënten kregen er 26 binnen de 3 jaar 
followupperiode opnieuw een behandeling door de huisarts 
(n = 15) of een plastisch chirurg (n = 11). Deze 26 patiënten 
betrokken we alleen in de berekening van het recidiefpercen

Behandeling van een dupuytren-
contractuur
Arre Bekkering, Roel Boomkens, Miranda van Zwam, Tjard Schermer
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Figuur 1

PNF-behandeling van een contractuur van de 5e straal in de huisartsenpraktijk

bOX 1 DOOr De HUIsArts GeHANteerDe teCHNIeK 
VOOr De UItVOerING VAN De perCUtANe NAALD
FAsCIOtOmIe (pNF)

Alle behandelingen zijn uitgevoerd in de huisartsenprak
tijk op de wijze zoals eerder beschreven is door eaton.14 
een patiënt met de ziekte van Dupuytren, met 1 of meer 
contracturen, werd in 1 enkele sessie behandeld. De 
patiënt legde zijn aangedane hand op een opgevouwen 
handdoek voor een optimale behandelpositie. Vervol
gens werd(en) de behandellocatie(s) van de aangedane 
vinger(s) gemarkeerd. Het handgebied werd grondig met 
jodium gedesinfecteerd en steriel afgedekt. De streng(en) 
van de aangedane vinger(s) werd(en) verdoofd met 
behulp van een 5 ccspuit, met een gemengde oplossing 
van 4 cc lidocaïne 2% en 1 cc triamcinolonacetonide 40 
mg/ml.15 De patiënt werd gevraagd om ervaren elektri
sche sensaties te melden. Vervolgens werd(en) de ver
dikte streng(en) in de aangedane vinger(s) geperforeerd 

met dezelfde naald en verdeeld door de naaldpunt als 
scalpel te gebruiken (dat wil zeggen meerdere keren met 
de naaldpunt te snijden). De naald werd verschillende 
keren vervangen om de scherpte te behouden. Na deling 
van de streng(en) werd(en) de aangedane vinger(s) pas
sief gestrekt om de streng(en) te scheuren en een maxi
male vermindering van de contractu(u)r(en) te bereiken. 
tijdens het scheuren van de streng(en) kon in sommige 
gevallen een krakend geluid of gevoel optreden.
Na de behandeling werd de aangedane hand gereinigd en 
gedurende 24 uur met een gaasverband verbonden. De 
patiënt kreeg de instructie om de handpalm te masseren 
en de aangedane vinger(s) in de 6 weken na de behan
deling 5 keer per dag gedurende 3 minuten maximaal 
te strekken. er werd geen handfysiotherapie voorge
schreven. De patiënt werd vooraf geïnformeerd over de 
mogelijkheid van een beperkt behandelresultaat of een 
(vroeg) recidief.
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tage. De overige analyses baseerden we op de gegevens van 45 
patiënten (met in totaal 65 behandelde vingers) die niet op-
nieuw waren behandeld en die alle controlemomenten op het 
juiste moment hadden doorlopen (dat wil zeggen na 6 weken, 
9 maanden en 3 jaar).
Waar eerder de resultaten na 6 weken vergelijkbaar waren met 
die van plastisch chirurgen, blijkt dat ook op te gaan voor de 
resultaten na 3 jaar.6 De bij de huisarts behandelde patiënten 
lieten 3 jaar later gemiddeld een duidelijke verbetering zien in 
de mate van de contractuur [online bijlage]), waarbij 61% van 
de patiënten een recidief ontwikkelde, een vergelijkbaar per-
centage als in onderzoeken uitgevoerd in de 2e lijn (spreiding 
45-64% [tabel 1]).5, 9-11 Daarnaast verbeterde de handfuncti-
onaliteit gemiddeld met 48% [tabel 2] en waren de patiënten 
tevreden over de behandeling (gemiddelde score van 2 op een 
schaal van 7, waarbij 1 zeer tevreden betekent). Acht patiën-
ten (18%) vertoonden direct na de behandeling huidfissuren, 
die allemaal na 6 weken volledig gesloten waren. Daarnaast 
meldden 5 patiënten (11%) bepaalde sensaties (‘gevoelig’, ‘tin-
telingen’, ‘stijf en koud’) in de handen of vingers, die zouden 
kunnen duiden op paresthesie. Behalve bij 1 patiënt waren 
deze sensaties na 3 jaar verdwenen.

BESCHOUWING BIJ HET EVALUATIEONDERZOEK
In het ideale geval zouden we ons onderzoek in de vorm van 
een gerandomiseerd experiment hebben gedaan, met wille-
keurige toewijzing van patiënten aan PNF-behandeling door 
de huisarts of door een plastisch chirurg. Doordat we effect-
maten kozen die ook gebruikt zijn in eerdere onderzoeken 
hebben we de effectiviteit echter indirect kunnen beoordelen 
door te vergelijken met de bestaande literatuur. 
Uit een vergelijking tussen de patiëntengroep in onze evaluatie 
en de onderzoekspopulatie van een extern referentieonder-
zoek blijkt dat de vingers die plastisch chirurgen met PNF 
behandelden wat ernstiger aangedaan waren (dat wil zeggen 
in een hogere Tubiana-klasse vallen [online tabel 3]).4 Ook 
is er vaker sprake van een contractuur van het MCP-gewricht 
(75% bij de huisarts en 94% bij de plastisch chirurgen) en zijn 
de patiënten van de plastisch chirurgen gemiddeld 3 jaar jon-
ger. Over het geheel genomen lijkt de huisarts dus iets oudere 
patiënten te behandelen bij wie de contractuurvorming (nog) 
wat minder ernstig is. Wat precies de invloed hiervan is op de 
behandelresultaten hebben we niet onderzocht.

Tabel 1

Recidiefpercentages na PNF-behandeling uit de huidige evaluatie en uit eerdere gepubliceerde onderzoeken over de tweede lijn

Publicatie n Follow-upduur* Recidiefpercentage†

Op patiëntniveau Op hand-/ vingerniveau

Dit onderzoek in de huisartsenpraktijk    71 patiënten+ 3 jaar 61% 55%

Eerdere tweedelijnsonderzoeken
Scherman, et al.10    40 patiënten 3 jaar 45% –
Van Rijssen, et al.9    55 handen 3 jaar – 63,6%
Foucher, et al.5   100 handen 3 jaar – 58%
Pess, et al.11 1.013 vingers 3 jaar – 48%

* Protocollaire follow-upduur zoals vermeld in de methoden van het onderzoek.
† Het feit dat de eerdere onderzoeken de recidiefpercentages op verschillende niveaus (vingers, handen, patiënten) rapporteren bemoeilijkt directe onderlinge vergelijking van 
deze cijfers 
+ Dit betreft 45 patiënten met een follow-up van 3 jaar en 11 en 15 verwezen en/of herbehandelde patienten [figuur 2].

Tabel 2

Gemiddelde scores voor handfunctionaliteit (gemeten met DASH-DLV), algemeen en per onderdeel vóór behandeling en 3 jaar na 
PNF-behandeling door de huisarts

DASH algemeen
(n = 43*)

DASH werk
(n = 15)

DASH sport/muziek  
(n = 17)

Vóór behandeling, score (95%-BI) 10,4 (6,7 tot 14,1) 7,1 (-0,8 tot 14,9) 21,0 (8,2 tot 33,7)
Na 3 jaar, score (95%-BI) 5,4 (2,6 tot 8,2) 1,3 (-0,2 tot 2,7) 5,5 (0,1 tot 10,9)
Verschil na versus voor behandeling, score (95%-BI) 5,0† (2,0 tot 8,0) 5,8 (-1,7 tot 13,4) 15,5† (3,3 tot 27,6)
Verbetering van Dash-score, % (95%-BI) 48% (33,1 tot 62,9) 82% (62,6 tot 101,4) 74% (53,1 tot 94,9)

* Bij de meting na 3 jaar had een van de 45 geanalyseerde patiënten geen DASH-vragenlijst ingevuld en had een andere patiënt meer dan 3 vragen niet ingevuld, waardoor geen 
score berekend kon worden. Deze patiënten zijn geëxcludeerd bij de analyse van de handfunctionaliteit.
† p < 0,05 gepaarde t-toets 
DASH-DLV = Disability of the Arm and Shoulder – Dutch Language Version; 95%-BI = 95%-betrouwbaarheidsinterval
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IMPLEMENTATIE VAN DE PNF-BEHANDELING IN DE 1E LIJN
Sinds 2011 (her)behandelt AB jaarlijks zo’n 30 tot 35 du-
puytrenpatiënten met PNF. Dit geeft aan dat het mogelijk 
is om deze behandeling duurzaam te implementeren in 
een huisartsenpraktijk. Over het aantal behandelingen dat 
nodig is om de voor PNF noodzakelijke (hand)vaardigheid 
te onderhouden is geen wetenschappelijk onderbouwde uit-
spraak te doen. Op basis van zijn ervaring schat AB dat dit er 
jaarlijks ten minste 20 tot 25 moeten zijn. Voor andere kleine 
ingrepen die (sommige) huisartsen verrichten, zoals vasec-
tomieën, zijn dergelijke minimaal uit te voeren aantallen ook 
niet bekend.13 Wat de behandeling van PNF wel anders maakt 
dan een vasectomie is dat het bij de laatstgenoemde alléén 
om de technische handeling gaat, terwijl men bij een patiënt 
met dupuytrencontractuur óók moet beoordelen of PNF de 
aangewezen behandeling is of dat (verwijzing voor) fasciëcto-
mie de betere optie is.
Dit onderzoek en eerder gepubliceerd onderzoek maken 
duidelijk dat een aanzienlijk deel van de met PNF behandelde 
patiënten binnen 3 jaar een recidief heeft. Bij het maken van 
een behandelkeuze moet men patiënten duidelijk maken dat 
de recidiefkans na PNF groter is dan bij operatieve fasciëcto-
mie. Veel patiënten vinden de voordelen van PNF, zoals het 
lage complicatierisico en het snelle herstel, echter opwegen 
tegen dit nadeel.12 Vooral voor ouderen is de PNF-behande-
ling aantrekkelijk, omdat uit de literatuur bekend is dat zij een 
kleinere kans op een recidief hebben dan jongere patiënten. 
De door de huisarts behandelde patiënten moeten hem of haar 
bij een recidief opnieuw consulteren. Dan kan de huisarts de 
PNF-behandeling herhalen of de patiënt voor beoordeling en 
behandeling alsnog naar de 2e lijn verwijzen.
Nu zowel de resultaten van behandeling door de huisarts op 
de korte als op de lange termijn goed zijn en overeen lijken 
te komen met de resultaten van de plastische chirurgie, zijn 
we ervan overtuigd dat de PNF-behandeling geschikt is voor 
uitvoering in de 1e lijn. Dit kan andere huisartsen ertoe 
aanzetten om zich ook te bekwamen in de techniek en de 
behandeling aan te bieden. Het zou wenselijk zijn wanneer 
per regio 1 huisarts hierin een training krijgt, waardoor er 
voldoende aanbod van patiënten is om de kwantiteit en de 
kwaliteit van de PNF-behandeling hoog te houden. Omdat de 
benodigde training een aanzienlijke tijdsinvestering vergt, kan 
anderhalvelijnszorg een alternatief zijn voor huisartsen die de 
PNF-behandeling wel willen aanbieden, maar niet zelf willen 
uitvoeren. Een plastisch chirurg of een handchirurg kan de 
ingreep dan in de praktijk uitvoeren. De ziektekostenverze-

keraars kunnen overwegen om PNF landelijk in de 1e lijn te 
stimuleren en zo bij te dragen aan de gewenste transitie van 
zorg van de (duurdere) 2e naar de (goedkopere en laagdrem-
peligere) 1e lijn.

CONCLUSIE
De resultaten van PNF uitgevoerd door een huisarts lijken 
zowel op de korte als op de langere termijn overeen te komen 
met de in de literatuur gepubliceerde resultaten van plastisch 
chirurgen. Volgens ons kan AB deze behandeling daarom 
in zijn praktijk blijven aanbieden. Dit kan ook een aanlei-
ding zijn om de PNF-behandeling bij dupuytrencontractuur 
binnen de 1e lijn breder beschikbaar te maken. We hebben 
laten zien hoe deze behandeling op een wetenschappelijk 
onderbouwde manier in deze huisartsenpraktijk is geïmple-
menteerd. Een soortgelijke evaluatie kan ook gedaan worden 
voor andere kleine ingrepen die huisartsen in hun praktijk 
(willen) uitvoeren. ■
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Bij paren met langer dan een jaar bestaande onverklaarde 
subfertiliteit kan voor een afwachtend beleid worden geko-
zen of voor een geassisteerde voorplantingstechniek, zoals 
ovariumstimulatie (OS), intra-uteriene inseminatie (IUI), 
een combinatie van beide (OS-IUI) of in-vitrofertilisatie 
(IVF) met of zonder intracytoplasmatische sperma-injectie 
(ICSI). De auteurs van deze cochranereview gingen na of 
deze 4 interventies effectief en veilig zijn. Er bleek onvol-
doende bewijs dat het aantal levend geboren kinderen bij 
deze interventies toenam ten opzichte van een afwachtend 
beleid. Wel leek het erop dat OS en OS-IUI de kans op een 
meerlingzwangerschap vergroten ten opzichte van een af-
wachtend beleid of IUI.

De auteurs onderzochten de effectiviteit en veiligheid van 
bovengenoemde geassisteerde voortplantingstechnieken in 
vergelijking met een afwachtend beleid bij paren met onver-
klaarde subfertiliteit.1

EFFECTIVITEIT EN VEILIGHEID
De auteurs selecteerden 10 gerandomiseerde trials (met in 
totaal 2725 paren met een onvervulde kinderwens langer dan 
een jaar, zonder duidelijke oorzaak) met als uitkomst het aan-
tal levend geboren baby’s. Zij vergeleken de interventies OS, 
IUI, OS-IUI en IVF/ICSI met een afwachtend beleid. Er was 
onvoldoende bewijs dat OS (OR 1,01; 95%-BI 0,51 tot 1,98), 
IUI (OR 1,21; 95%-BI 0,61 tot 2,43), OS-IUI (OR 1,61; 95%-BI 
0,88 tot 2,94) of IVF/ICSI (OR 1,88; 95%-BI 0,81 tot 4,38) 
beter was dan een afwachtend beleid.
Drie van de 10 gerandomiseerde trials includeerden 725 paren 
met een onvervulde kinderwens langer dan een jaar, zonder 
duidelijke oorzaak én een slechte prognose voor een spontane 
zwangerschap. De auteurs vonden dat in deze populatie door 
OS-IUI en IVF/ICSI het aantal levend geboren baby’s toenam 
ten opzichte van een afwachtend beleid (OR 4,48; 95%-BI 2,00 
tot 10,1 en OR 4,99; 95%-BI 2,07 tot 12,04).
Ten slotte analyseerden de auteurs het aantal meerlingzwan-
gerschappen. Zij vonden 11 gerandomiseerde trials (in totaal 
2564 paren met een onvervulde kinderwens langer dan een 
jaar zonder duidelijke oorzaak) met als uitkomstmaat deze 
uitkomst. In vergelijking met een afwachtend beleid of IUI 
was de kans op een meerlingzwangerschap vergroot bij OS 
(OR 3,07; 95%-BI 1,00 tot 9,41) en bij OS-IUI (OR 3,34; 95%-
BI 1,09 tot 10,29). Bij een afwachtend beleid of IUI versus 
IVF/ICSI was er onvoldoende bewijs voor een verschil (OR 
2,66; 95%-BI 0,68 tot 10,43). 
De overall bewijskracht van de netwerkanalyse was volgens 
de auteurs laag tot matig door het relatief geringe aantal paren 
per onderzoek en de heterogeniteit van de onderzoeken.

TERUGHOUDENDHEID BIJ TECHNIEKEN
De NHG-Standaard Subfertiliteit en de Landelijke netwerk-
richtlijn Subfertiliteit adviseren om paren met onverklaarde 
subfertiliteit na een jaar onvervulde kinderwens en met een 
zwangerschapskans kleiner dan 30% volgens het predictiemo-
del te verwijzen om geassisteerde voorplantingstechnieken te 
overwegen.2,3

In hoeverre dit beleid wordt ondersteund door deze meta-ana-
lyse is moeilijk te zeggen. Slechts 3 van de 10 trials inclu-
deerden paren die volgens het predictiemodel een zwanger-
schapskans hadden die kleiner dan 30% was. In deze groep 
zou OS-IUI en IVF/ICSI wel te adviseren zijn. De 7 andere 
onderzoeken lieten een grote variatie van de gehanteerde 
definitie van onverklaarde subfertiliteit zien, waardoor een 
conclusie over het voorgestelde beleid in de richtlijn niet goed 
mogelijk is.
Deze cochranereview ondersteunt terughoudendheid met 
geassisteerde voortplantingstechnieken bij onverklaarde 
subfertiliteit. Bij een kans kleiner dan 30% op een spontane 
zwangerschap is een geassisteerde voortplantingstechniek te 
overwegen, waarbij OS-IUI wel weer gepaard gaat met een 
verhoogde kans op een meerlingzwangerschap. ■
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dit is een PEaRl, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de 
Cochrane dtabase of Systematic Reviews.



Syringomen zijn goedaardige tumortjes, die uitgaan van de 
afvoergangen van de zweetklieren. Klinisch zijn er meestal 
rondom de ogen huidkleurige tot geel doorschemerende, 1-3 
mm grote symmetrische papels zichtbaar. Ze kunnen ook op 
andere locaties voorkomen, zoals in de oksel en het genitaal 
gebied. Daarentegen zijn milia of gerstekorrels (verstopping 
talg- of zweetklier) heel klein en wit. Deze kunnen in het 
gehele gezicht voorkomen, niet per se periorbitaal. Xanthe-
lasmata zijn opvallendere gele, vlakke plaques en niet zozeer 

kleine papels. Syringomen hoeven niet behandeld te worden. 
Bij een cosmetische behandelwens kunt u de patiënt verwijzen 
naar de dermatoloog voor behandeling met bijvoorbeeld een 
ablatieve laser. 

LITERATUUR

1. https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/syringomen/
2. https://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/syringomen.htm
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De huidige ketenzorgprogramma’s voor diabetes mellitus 
type 2, COPD en hart- en vaatziekten richten zich op 1 chro-
nische aandoening. Die aanpak voldoet vaak niet. Daarom 
is er een nieuw onderzoek gestart naar een andere aanpak, 
waarbij de huidige ketenzorgprogramma’s worden samen-
gevoegd tot een integraal zorgprogramma voor mensen met 
chronische aandoeningen en multimorbiditeit: Ketenzorg 
Ontketend.

Chronische aandoeningen beïnvloeden elkaar vaak en daarbij 
neemt de prevalentie van multimorbiditeit toe.1-3 Daarnaast 
kan er een spanningsveld ontstaan tussen sterk geprotocolleer-
de ketenzorg, de persoonlijke behoeften van de patiënt en het 
generalisme van de huisartsgeneeskunde.4 Hoewel er veel initi-
atieven zijn om ketenzorg te verbeteren, ontbreekt het daarbij 
vaak aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie.5

Het onderzoek Ketenzorg Ontketend voegt de huidige keten-
zorgprogramma’s samen tot een integraal zorgprogramma 
voor mensen met chronische aandoeningen en multimor-
biditeit. Het doel is om persoonsgerichte chronische zorg te 
bieden en daarbij rekening te houden met de totale context 
van de patiënt. Wij ontwikkelen (fase 1), testen (fase 2) en 
evalueren (fase 3) het integraal zorgprogramma samen met 
zorgverleners en patiënten van de zorggroepen OCE in Nij-
megen, Onze Huisartsen in Arnhem en Huisartsenzorg Oude 
IJssel in Doetinchem. Het onderzoek is gebaseerd op de richt-
lijn van de Medical Research Council voor het ontwikkelen en 
evalueren van complexe interventies.6

In fase 1 staat niet alleen de inhoud van het integraal chro-
nisch zorgprogramma centraal, maar ook de randvoorwaar-
den voor succesvolle implementatie, zoals een passende 
ict-structuur, een bijbehorend bekostigingsmodel en de juiste 
competenties van de zorgverleners. We werken samen met 
de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, en verder zijn Pharos en 3 grote zorgverzekeraars 
bij het onderzoek betrokken. In fase 2 testen 2 huisartsenprak-
tijken van iedere deelnemende zorggroep het integraal zorg-
programma in een pilotonderzoek. Met de resultaten kunnen 
wij het integraal zorgprogramma zo nodig aanpassen. Fase 3 
bestaat uit een evaluatieonderzoek, opgezet als een clusterge-
randomiseerd experiment met Quadruple Aim-uitkomstma-
ten (patiënttevredenheid, effecten op populatiegezondheid, 
werkplezier van zorgverleners en kosteneffectiviteit). Wij ver-
wachten dat eind 2021 de resultaten van het pilotonderzoek 
bekend zijn en hopen in 2024 de resultaten van het evaluatie-
onderzoek te kunnen presenteren. ■

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

Nieuw onderzoek naar een integraal 
ketenzorgprogramma
Lena Raaijmakers, Erik Bischoff

Raaijmakers lHa, Bischoff E. nieuw onderzoek naar een integraal ketenzorgpro-
gramma. Huisarts Wet 2020;63(9):76. dOI:10.1007/s12445-020-0824-1.
Eerstelijnsgeneeskunde, Radboud Institute for Health Sciences, Radboudumc, 
nijmegen: l.H.a. Raaijmakers, aios, lena.Raaijmakers@radboudumc.nl; dr. E. 
Bischoff, huisarts-onderzoeker.
mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
dit is een bijdrage in de rubriek lopend onderzoek, relevant voor de 1e lijn, 
geschreven door een promovendus.

HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2020



77

Nieuws

maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

De opzet van de Waarneemapp is gericht en functioneel: 
aanbieden en vinden van waarnemingen. Het gaat daarbij 
zowel om kort- en langdurige praktijkwaarnemingen als om 
diensten op een huisartsenpost. Een vraag- en aanbodapp 
dus, gebouwd door (huis)artsen en met de insteek gratis 
voor aanbieders en plaatsers, nu en in de toekomst.

De Waarneemapp is aantrekkelijk vormgegeven in een een-
voudig, haast nihilistisch ontwerp en heeft een zachte, frisse 
kleurstelling. Je komt meteen binnen bij de belangrijkste lijst: 
de aangeboden waarnemingen. Deze lijst is op verschillende 
manieren te sorteren. Het thuisadres vastzetten lukt nog niet, 
maar hieraan wordt gewerkt. Het is mogelijk om notificaties 
te krijgen wanneer nieuwe waarnemingen worden geplaatst 
(alleen in de app, niet op de site). 
Het zoeken naar een waarneming verloopt gestructureerd: 
op maximale afstand van een in te voeren postcode, datum, 
dagen van de week, soort (dagwaarneming, vaste periode of 
dienst) en minimale prijs. De zoekresultaten worden onder 
elkaar getoond, maar helaas niet op een kaartje. Terugklikken 
naar de zoeklijst kan ook nog niet.
Als je reageert op een waarneming is er een chatfunctie met 
de plaatser, waarbij de historie van de chats wordt gelogd. 
Handig om gemaakte afspraken later na te kijken. Het plaatsen 
van nieuwe aangeboden waarnemingen gaat intuïtief met het 
‘plus’-knopje.
Er is een uitgebreid colofon. Hierin staat dat je alleen kunt 
deelnemen door uitnodiging, ofwel door een collega, ofwel 
door de makers zelf, na identificatie. In het colofon staat 
verder dat er nu 4 mensen werken aan de Waarneemapp, een 
samenvoeging met Waarneemhulp. De app is ontwikkeld als 
spin-off van Medischescholing.nl en Auxillio.nl. Er is een uit-
gebreide privacyverklaring en de makers zijn goed bereikbaar 
via de mail. De FAQ’s zie je pas als je een mail wilt sturen, dat 
zou handiger zijn daarvóór. 
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de app. Bij 
navraag over het verdienmodel geven de makers aan alleen uit 
de kosten te willen komen en dat kan bijvoorbeeld door grote 
organisaties tegen een vergoeding toegang te geven tot een 
organisatieaccount met een eigen omgeving.
Dit is een functionele en nuttige app die op een fraai vormge-

geven manier doet wat hij moet doen: bemiddelen tussen vraag 
en aanbod van waarnemers. Er zijn op dit moment (augustus 
2020) 6500 geregistreerde gebruikers. Het is de vraag of deze 
app dé centrale oplossing gaat worden waar iedereen op zit 
te wachten en of deze kan concurreren met lokale whatsapp-
groepen, Telegram, Slack, initiatieven op Facebook en com-
merciële oplossingen zoals waarneembemiddeling.nl. ■

Apptip Waarneemapp
Annet Sollie

Naam Waarneemapp

Maker Kasper Maltha en Mark Schneijderberg (huisartsen)

Doel Aanbieden en vinden van waarnemingen, door huisartsen en 

voor huisartsen

Platform iOS, Android, als app en als website

Prijs Gratis

Oordeel ∫∫∫∫

UPDATE AUGUSTUS 2020
de lHV gaat samenwerken met de Waarneemapp: alle 
waarnemingen van de lHV gaan via de Waarneemapp lopen. 
Zie https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/lhv-en-waarneemapp-
werken-samen-verder-aan-1-plek-voor-waarneemaanbod.
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HELDER BEELD VAN VERDACHTE 
HUIDAFWIJKINGEN

De Groot AC, Toonstra J | Verdachte huidafwijkingen. Casuïstiek, 
differentiaaldiagnoses en achtergrondinformatie | Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum, 2020 | ISBN 9789036824668 | 170 pagina’s | 
€ 39,95.

Dit boek is een drastische 
herziening van Kanker en 
huid: dermato-oncologie voor 
de huisarts uit 2010. Het 
verscheen naar aanleiding 
van het uitkomen van de 
NHG-Standaard Verdachte 
huidafwijkingen en sluit daar 
goed bij aan. Dit boek is voor-
al interessant voor huisartsen 
die zich verder willen verdie-
pen in verdachte huidafwij-
kingen. 

Het boek is geschreven door 2 dermatologen en bestaat uit 2 
delen. In het 1e deel, met 30 casus, staat diagnostiek cen-
traal. Bij elke casus wordt een foto van een huidaandoening 
gepresenteerd met een aantal klinische gegevens en daarna 
een aantal vragen. Bij elke casus krijgt de lezer vragen over 
onder andere (differentiaal)diagnose en precursor leasies. 

Door deze opzet van de casus is het geen oefenboek voor de 
huisarts, maar meer een leerboek aan de hand van casus en 
beeldmateriaal.
Het 2e deel bestaat uit 3 onderdelen waarin de auteurs aan de 
hand van een vaste structuur uitgebreide algemene informatie 
(zoals epidemiologie, behandeling en prognose) geven over 
alle aandoeningen uit de NHG-Standaard: premaligne aan-
doeningen, maligne aandoeningen beperkt tot de epidermis en 
invasief groeiende vormen van huidkanker. 
Een groot pluspunt van het boek is de grote hoeveelheid 
plaat jes, die het mogelijk maken om naast het lezen van de 
tekst van de NHG-Standaard ook de beelden van de verschil-
lende uitingsvormen van de verdachte huidafwijkingen te 
zien. Daarmee is het een goede aanvulling op de NHG-Stan-
daard.
Dit boek is mijn inziens vooral interessant voor huisartsen 
die zich meer willen verdiepen in verdachte huidafwijkingen. 
Voor de (kleine) groep huisartsen (in opleiding) die zich de 
NHG-Standaard al eigen hebben gemaakt, biedt het boek de 
mogelijkheid zich nog verder in verdachte huidaandoeningen 
te verdiepen. Het is wel jammer dat er geen huisarts bij het 
boek is betrokken, dermatologie is toch een ander vakge-
bied. ■

Just Eekhof
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Digitale zorg
Afgelopen maanden zijn we massaal aan het 
beeldbellen gegaan. Ook ik heb eindeloos 
‘Zoomend’ vergaderd, met mijn ouders 
geskypet, met mijn nichtje via Facetime 
gekwartet en met vrienden een online 
escaperoom gespeeld. Zelfs de digitale borrel, 
elk aan de eigen keukentafel, ontbrak hierbij 
niet. Na de eerste hick-ups bracht dat vooral 
heel veel goeds en leuks. 
Drie kwart van de huisartsen heeft die 
digitalisering ook in het patiëntencontact 
doorgevoerd. Dat ging vaak met vallen en 
opstaan. Voor sommigen is het digitale 
contact ondertussen van echte meerwaarde, 
voor anderen voelt het nog als een tijdelijke 
aanpassing bij gebrek aan beter.
De kern van ons vak ligt in ons contact met 
onze patiënten, waar en op welke manier dan 
ook. Het middel dat we inzetten om dat 
contact tot stand te brengen moet onze 
kernwaarden op zijn minst ondersteunen, 
maar liever nog versterken. Als een applicatie 
zorgt dat ik mijn patiënt wel zie, maar de 
patiënt mij niet, of als onze verbinding precies 
na 10 minuten verbroken wordt (ook al waren 
we nog niet uitgepraat), dan kan je je afvragen 
wat het effect daarvan op onze relatie en dus 
op de zorg is. 
NHG, LHV en InEen hebben minister Tamara 
van Ark gevraagd meer onderzoek te laten 
doen naar de effectiviteit van digitale zorg. Op 
dit moment staat op de website van het NHG 
een keuzetabel met technische specificaties 
van applicaties (te vinden in ons Dossier 
Coronavirus). In de toekomst voorzien wij u 
graag van een onderbouwd advies welke 
programma’s u en de patiënt nu echt verder 
helpen, net als in onze medische richtlijnen.

Wendy Borneman, voorzitter Raad van 
Bestuur NHG

Meer weten over de goede en lastige punten 
van digitale zorg? Op 10 december 2020 tijdens 
de online kick-off sessie van ons NHG-Congres 
over e-health praten we u graag bij. 

NHG-ledenonderzoek over wensen en verwachtingen
Welke ontwikkelingen ziet u om u heen die uw beroepspraktijk raken? En welke rol ziet u hierbij 
voor het NHG? Welke producten en diensten moeten verder uitgebouwd worden? Of misschien 
juist wel losgelaten? Hoe tevreden bent u over uw lidmaatschap? Vindt u dat het lidmaatschapsmo-
del er misschien anders uit zou moeten zien?
Deze vragen en meer kwamen de afgelopen periode aan bod in een uitgebreid ledenonderzoek, 
waarbij we tevens aan niet-leden een aantal vragen hebben voorgelegd. We kunnen immers ook 
leren van hun zienswijze. Wij zijn blij dat velen van u de tijd hebben genomen om hun inzichten en 
verwachtingen met ons te delen. Dit helpt ons om keuzes te maken en onze dienstverlening verder 
te verbeteren.
Het onderzoek is inmiddels gesloten. De komende periode gebruiken we om alle ontvangen 
informatie te analyseren. Op een later moment koppelen we de uitkomsten aan u terug.

Vernieuwd: de NHG-Bepalingenviewer
Met de NHG-Bepalingenviewer kunt u snel en eenvoudig diagnostische 

bepalingen vinden waarvoor u uitslagen in uw HIS wilt vastleggen. 

Deze viewer heeft nu een nieuwe vormgeving en is nog handiger geworden.  

De vernieuwde viewer vindt u op bepalingen.nhg.org.

De NHG-Bepalingenviewer biedt inzage 
in 2 belangrijke NHG-tabellen en de 
rela tie ertussen: Diagnostische bepalingen 
en Bepalingenclusters. Beide tabellen zijn 
door uw HIS-leverancier ingebouwd in 
uw HIS.
De NHG-Tabel Diagnostische bepalingen 
maakt het mogelijk om uitslagen van 
allerlei bepalingen gestandaardiseerd vast 
te leggen in het HIS, vooral in het kader 
van protocollaire zorg. Daardoor kunt u bijvoorbeeld het beloop van uitslagen, zoals gewicht of 
bloeddruk, goed volgen, vergelijken met referentiewaarden, spiegelinformatie uit uw HIS halen en 
eenduidig uitwisselen met andere partijen, zoals het huisartsenlaboratorium. 
Deze tabel bevat afgesproken codes en omschrijvingen van meer dan 3800 bepalingen, waaronder 
laboratoriumbepalingen. Met een zoekterm en enkele filters vindt u in de viewer de gezochte 
bepaling met de bijhorende gegevens zoals toelichting, antwoordlijst en referentiewaarden.
Waarschijnlijk maakt u in uw praktijk gebruik van vaste invullijsten zoals bij de controle van een 
diabetespatiënt. Hiervoor wordt door uw HIS-leverancier de NHG-Tabel Bepalingenclusters gebruikt. 
Met de NHG-Bepalingenviewer vindt u met een zoekterm en/of een ICPC snel en gemakkelijk een 
specifiek cluster van bepalingen voor deze lijsten.
Een handige functionaliteit van de NHG-Bepalingenviewer is het eenvoudig en overzichtelijk 
wisselen tussen bepalingen en clusters: vanuit een bepaling kunt u naar een cluster en vanuit een 
cluster naar een bepaling klikken. 
Wij zijn benieuwd naar uw ervaring!

Voordelen NHG-Bepalingenviewer:
• In 1 oogopslag alle belangrijke informatie over een bepaling bij elkaar, zoals toelichting, referentie-

waarden en antwoordopties.
• Handig filteren, bijvoorbeeld alle bepalingen over glucose. 
• De viewer combineert bepalingen en clusters en laat duidelijk de relaties zien.

kort nieuws
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Het NHG-Congres met het thema 

Poten in de klei, kop in de cloud is 

wegens de coronamaatregelen 

verplaatst naar vrijdag 5 november 

2021. Huisartsen kunnen zich die dag 

‘live’ laten bijscholen op het gebied 

van e-health. Congresvoorzitter Niels 

Chavannes: “Het wordt een congres 

met speelse elementen, minder 

‘klassiek’ dan voorheen. We gaan er 

een groot feest van maken, ook 

omdat het NHG haar 65-jarig bestaan 

viert.”

Volgens Chavannes was er weinig animo voor 
het laten doorgaan van het NHG-Congres in 
december 2020. “Het is onduidelijk of en 
wanneer er een tweede of derde uitbraak 
komt. Dan heeft het NHG-Congres bezoeken 
geen prioriteit. Ook vinden sommige collega’s 
het in deze fase niet prettig als zo’n grote 
verzameling eerstelijns hulpverleners bij elkaar 
komt. Plus, er is een geweldig programma met 
inspirerende en creatieve sessies. Dat delen we 
uiteraard het liefst met een zo groot mogelijk 
publiek.”

Extra bijvangst
Over een jaar ziet het er qua corona een stuk 
minder ellendig uit, is de gedachte. Chavannes: 
“De kans is groot dat er tegen het einde van 
2021 een goed vaccin is. Bovendien is dan ook 
bekend of er een tweede of derde golf is 
geweest en wat daarvan de impact is.” De 
congrescommissie besloot om het congres 
een jaar uit te stellen en het programma tegen 
die tijd te updaten. “Dan zijn er ook een aantal 
onderzoeken afgerond die aansluiten op het 
onderwerp e-health. Die kunnen we mooi 
meenemen, wat tot een nog beter onder-
bouwd congres zal leiden.”

Ervaar het zelf
“In de zorg werkt blended care het best: 
gebruikelijke zorg, uitgebreid met technische 

foefjes”, vertelt Chavannes. “Het congres hebben we 
ook zo samengesteld. Congresbezoekers kunnen dit 
zelf ervaren. Zo is er een ideeëntheater, een 
innovatieplein en zal er veel interactie zijn tussen 
collega’s. Het zal een verademing zijn om elkaar 
weer gewoon te ontmoeten na een lange tijd van 
coronamaatregelen. Hopelijk zonder mondkapjes.”
In aanloop naar het congres zijn er wat voorproef-
jes, zoals de online kick-off op donderdagavond 
10 december 2020. “De nieuwe bestuursvoorzitter 
Wendy Borneman heeft daarin een rol en er is 
ook een keynote speaker uit het oorspronkelijke 
congresprogramma bij betrokken. In de loop van 
2021 volgen er waarschijnlijk nog 2 online sessies 
waarin we de goede en lastige punten van digitale 
zorg willen belichten.
Het bijzondere is dat het ook nog het jubileum-
jaar van het NHG is. Dat samen met de eerste 
keer weer bij elkaar komen als beroepsgroep zijn 
redenen voor een groot feest.”

Digitale zorg en innovatie
Poten in de klei, kop in de cloud is een heel 
relevant thema dat door de komst van corona 
enorm benadrukt is”, aldus Chavannes. “Er zijn 
potentieel grote veranderingen gaande in de 
praktijkvoering. De COVID-19-uitbraak heeft dit 
versneld. Hierdoor is drie kwart van de huisartsen 
overgegaan op het gebruikmaken van digitale 
toepassingen in hun praktijk. Voor corona was dit 
10 tot 15%.”
Als hoogleraar e-health weet Chavannes dat veel 
huisartsen openstaan voor innovaties en digitale 
mogelijkheden, maar dat het wel hout moet 
snijden. “Huisartsen houden niet van die 
futuristische goeroebusiness. Het gaat er ook 
helemaal niet om dat digitale toepassingen in 
plaats van andere werkwijzen komen. Het is niet 
zwart-wit. Het gaat erom dat je de krenten uit de 
pap haalt en kijkt hoe je servicegerichter kunt 
werken en beter je praktijk kunt runnen. Denk 
bijvoorbeeld aan Thuisarts.nl, ondersteunende 
apps, anderhalvelijns oplossingen en diensten die 
wachttijden reduceren. Van dat soort huis-, tuin- 
en keukenoplossingen ben ik groot fan.
Zo hebben we het congres ook opgebouwd. Bij 
alle onderwerpen is kritisch neergezet: hoe doe je 
dat maandag in de praktijk? Geeft het tijdwinst? 
Brengt het meer rust? Wat zijn de consequenties 
van nieuwe toepassingen?”

NHG-CONGRES 
E-HEALTH IN 2021
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10 december 2020
Online kick-off sessie NHG-Congres

5 november 2021
NHG-Congres



Roland Zeilstra, kaderhuisarts Spoedzorg in de regio 

Apeldoorn: “De kaderhuisartsen Spoedzorg appen bijna 

dagelijks via een besloten groep. Meestal met korte vragen,  

zoals: wat zijn de triagecriteria bij kinderen met astma en 

hooikoorts in tijden van corona?”

Kaderhuisarts Spoedzorg Roland Zeilstra 

werkt aan structurele verandering van 

Nederlandse acute zorg, tijdens en na 

corona. Hoe bereidde zijn kaderoplei-

ding hem hierop voor?

Roland Zeilstra: “Acute geneeskunde interesseerde 
me altijd al. Mijn vrouw en ik hebben in Afrika 
gewerkt; daar werk je meer allround en doe je ook 
spoedzorg. Bij terugkomst zijn we in 1996 samen 
een huisartsenpraktijk gestart. Toen we uit de 
jonge kinderen waren, hadden we onze handen 
vrij voor nieuwe dingen en konden we voor elkaar 
de praktijk opvangen bij studieverplichtingen. 
Op het NHG-Congres over acute zorg in 2013 in 
Maastricht hoorde ik over een nieuwe kaderoplei-
ding Huisarts en Spoedzorg. Ik heb me meteen  
aangemeld en in 2015 begon ik aan de eerste 
lichting van de opleiding.”

Vertrouwen in expertise
“Los van de specialistische kennis over acute zorg 
is het leuke van de kaderopleiding dat je nieuwe 
collega’s leert kennen door het hele land. We 
netwerken bijna dagelijks via een besloten 
whatsappgroep met geanonimiseerde casus, zeker 
in coronatijd. Iemand vraagt naar triagecriteria bij 
kinderen met astma en hooikoorts in tijden van 
corona en krijgt reacties uit het hele land. Ik 
vertrouw de apps van collega-kaderhuisartsen 
omdat ik hun expertise vertrouw. En we kennen 
elkaar persoonlijk van de SpoedHAG, onze 

expertgroep waarvan alle kaderhuisartsen 
Spoedzorg lid zijn. 
Soms is de app een livebibliotheek, soms 
produceren we zelf kennis omdat een richtlijn niet 
past bij spoedzorg. Zoals: bij een duidelijke 
urineweginfectie zonder risico’s zou je op de HAP 
direct kunnen behandelen zonder aanvullend 
onderzoek. Dat bespaart tijd die besteed kan 
worden aan medisch urgentere zaken. Of iemand 
die vraagt of bij nachtdiensten meer dokters 
tegelijkertijd wakker moeten zijn, of is 1 genoeg? 
We krijgen reacties uit Limburg, Brabant en 
Amsterdam. Met meer meningen en tips heb je 
steun in de rug wanneer je met je eigen organisa-
tie gaat overleggen.
Toen ik de kaderopleiding ging doen, wilde ik 
vooral mijn kennis bijspijkeren voor mijn eigen 
patiënten; ik zag nog geen regionale rol voor 
mezelf. Maar eenmaal kaderhuisarts Spoedzorg 
was ik zo enthousiast dat ik bestuurslid werd van 
de SpoedHAG en van huisartsenpost Apeldoorn, 
en docent van aios en van collega-huisartsen in 
mijn regio. 
Voor huisartsen zijn wij kaderhuisartsen de 
samenvatters, wij maken kennis toegankelijk. Ik zit 
in een Apeldoorns clubje met 10 kaderhuisartsen 
van bijna alle kaderopleidingen: Bewegingsappa-
raat, Urogynaecologie, Palliatieve zorg, Ouderen-
geneeskunde, Diabetes, CVRM, GGZ, Astma en 
COPD, Spoedzorg. We houden nieuws en 
wetenschappelijk onderzoek bij voor alle 
huisartsen in de regio en geven organisatieadvies, 
zoals hoe je in onze regio samenwerkt met SEH en 
ziekenhuis.”

Binnenboord houden
“We lopen wel tegen een grens aan denk ik, als ik 
met de collega-huisartsen praat. Ook als ik zelf 
werk op de HAP is het heel druk, de SEH is druk 
en de ambulance eveneens. We hebben een plan 
nodig hoe we het kunnen volhouden met elkaar, 
hoe je kwaliteitszorg kunt blijven verlenen en hoe 
je je dokters binnenboord houdt. In juli verscheen 
de Houtskoolschets acute zorg van VWS over 
hervorming van de spoedzorg. Als meer 
huisartsen de NHG-Kaderopleiding Spoedzorg 
gaan doen, is ons eerstelijnsspecialisme ruimer 
vertegenwoordigd in de regio’s en kunnen we 
nieuw beleid voor de huisartsenposten beter 
sturen.
Door de coronacrisis is de acute zorg in een 
stroomversnelling gekomen. Ik ben heel trots op 
mijn groep kaderhuisartsen, de expertgroep. De 
hele achterban deelde COVID-protocollen via de 
app. Dat werden de protocollen Telefonische 
triage voor huisartsen en doktersassistenten die 
nu in het Coronadossier op de NHG-website 
staan. Ook de ABCD-methodiek zelf is nu 
wijdverbreid. We kunnen als expertgroep tijdens 
de COVID-pandemie echt wat betekenen voor de 
Nederlandse huisartsen.”

De NHG-Kaderopleiding Spoedzorg start op 17 en 
18 september 2020, zie huisartsenspoedzorg.nl en 
NHG.org/kaderopleiding. 

“KADERHUISARTS ZORGT VOOR 
LANDELIJK NETWERK”
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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 E-health voor de volledige teksten.

Informatie op website
Wij hebben op onze website een instructie geplaatst over 
het aanmelden bij het patiëntportaal en welke regels er 
gelden voor kinderen. Bij kinderen tot 12 jaar beslissen 
ouders of voogd voor hen en kunnen ouders een e-mail-
adres voor het patiëntportaal beheren. Bij kinderen van 12 
tot 16 jaar hebben ouders en kind samen een e-mailadres in 
gebruik voor het patiëntportaal. Zowel ouders als kind 
moeten toestemming geven, waarbij de mening van het 
kind in principe doorslaggevend is. Kinderen vanaf 16 jaar 
zijn beslissingsbevoegd en kunnen dus het e-mailadres 
veranderen in een adres dat de jongere zelf leest. Ouders 
krijgen alleen medische informatie over hun kind, als het 
kind daar toestemming voor geeft.
Huisarts in Utrecht (Zeist)

Voorlopig geen online inzage
OPEN adviseert huisartsen om voorlopig geen online inzage 
in de dossiers van kinderen onder de 16 aan te bieden. 
Huisartsen die daar (in uitzonderlijke gevallen) toch voor 
kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk voor dat dit rechtmatig 
gebeurt en blijft gebeuren. Dit omdat de HISsen geen 
ondersteuning bieden in het uitzetten van de inzage als een 
kind 12 wordt. 
Huisarts in Gelderland

Blokkeren als patiënt 12 jaar oud is
Waarom is het IT-technisch niet mogelijk om elk account te 
blokkeren op het moment dat de patiënt 12 jaar oud is? 
Vanaf die leeftijd kan het kind zichzelf (her)registreren. 
Onder de 12 jaar kunnen ouders het beheren. Bij de bank 
kan het wel. Als je kind 18 wordt, gaat de rekening naar 
hem/haar over en voor de ouders op slot. Het zou mij als 
huisarts veel knip- en plakwerk en uitleg schelen.
Huisarts in Noord-Holland

Kinderen en  
patiëntportaal
Ouders die via hun eigen patiëntportaal vragen stellen over hun kinderen. In haar 
praktijk komt Ariëtte Sanders het regelmatig tegen. “Dat betekent dat ik veel moet 
knippen en plakken om zowel de vraag als het antwoord in het juiste dossier te krijgen. 
Dat zijn meerdere handelingen en je doet dubbel werk. Plus je krijgt vervuiling van het 
HIS van de ouders”, vertelt ze. “Ik vroeg me af of andere huisartsen daarover hebben 
nagedacht en hoe zij dit oplossen. Daarom heb ik deze kwestie op HAweb gezet. Ik 
vind dat een heel prettig medium waar je in het algemeen goede en praktische 
antwoorden krijgt op vragen waar je mee worstelt.”
Sanders is heel blij met de reacties en informatie naar aanleiding van haar post. 
“Hoewel ik nog geen definitieve oplossing heb voor dit probleem, hebben de reacties 
mij zeker verder geholpen. Vooral de informatie die de huisarts uit Zeist op de 
praktijkwebsite heeft gezet is nuttig.
Ik heb er goede hoop op dat de HIS-leverancier met een oplossing komt. Ik vertrouw 
erop dat het NHG hierin het voortouw kan nemen. Het zou mij niet verbazen als het al 
is gesignaleerd en wordt opgepakt door gebruikersverenigingen van HISsen.
Het zou mooi zijn als er een constructie komt met DigiD. Een soort veiligheidsborging. 
Vooral voor de groep kinderen van 12 tot 16 jaar zou het prettig zijn als dit er komt. 
Dan komt de verantwoordelijkheid ook meer bij de overheid te liggen.” Sanders geeft 
aan dat ze er tot die tijd voor kiest om ouders in hun eigen portaal vragen namens of 
over hun kind te stellen. “Dat lijkt mij op dit moment veiliger.”

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

➤ Meer informatie is te vinden op Open-eerstelijn.nl/faq.

Uitgelichte post HAweb E-health
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