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Redactioneel

‘H
(Dis)continuïteit

‘Ha dokter, fijn u weer te zien. U bent de 
vierde dokter bij wie ik met mijn klacht kom. 
Het is niet meer zoals vroeger hè?’
Ik neem waar in mijn oude praktijk na 28 
jaar praktijkhouderschap. Als ik mijn patiënt 
dit hoor zeggen, krimpt mijn huisartsenhart 
een beetje. De vierdaagse werkweek is anno 
2020 een feit voor de meeste huisartsen. Er 
is een duidelijke toename van het aantal fte 
huisartsen in 10 jaar van 29% en een toena-
me van het aantal fte praktijkondersteuners 
van bijna 100%. Dat is goed nieuws. Maar 
de continuïteit van de huisartsenzorg is in 
het geding. De trend naar meer waarnemers 
en HIDHA’s zet sterk door: van 16% in 2000 
naar 24% in 2010 en 39% in 2019 zoals blijkt 
uit de NIVELcijfers in dit nummer. Als we 
zo doorgaan is in 2060 nog maar 10% van de 
huisartsen zelfstandig gevestigd. 
Is dat erg? Jazeker! Er is voldoende weten-
schappelijk bewijs dat continuïteit onder 
andere zorgt voor minder sterfte. Dat reali-
seren huisartsen zich ook, zoals blijkt uit de 
enquêtes over kernwaarden en -taken. Ruim 
80% vindt dat patiënten een langdurige 
relatie moeten kunnen opbouwen met 1 of 2 
vaste huisartsen en dat deze zich meerjarig 
moeten verbinden aan een eigen patiënten-
populatie. We zien in dat continuïteit ons 
unique selling point is binnen de hedendaag-
se geneeskunde met haar eindeloze moge-
lijkheden.
Als waarnemer ervaar ik de grote nadelen 
van discontinuïteit, zoals minder effectief 
spreekuur doen en minder betrokkenheid 
bij het team. Deze nadelen zijn uitvergroot 

al zichtbaar bij de ouderengeneeskunde en 
psychiatrie, waar het artsenbestand soms 
voor meer dan 50% bestaat uit zzp’ers. Toch 
is ook de aankomende generatie huisart-
sen zich terdege bewust van het belang van 
continuïteit, zoals onder andere blijkt uit de 
aspirantenenquête van het Nivel in 2018. 
Bijna tweederde is juist op zoek is naar een 
eigen praktijk, waarin bij voorkeur parttime 
wordt gewerkt. 
Vanwaar dan de mismatch? Door naar 
waarnemers te luisteren hoor je wat 
niet helpt. Goodwill, doorgeslagen 
ondernemerschap, slecht onder-
houden maatschappen, ongezellige 
of disfunctionerende teams, verou-
derde praktijken, onaantrekkelijke 
vestigingslokaties en geklaag over het 
vak.  Huisartsen die een opvolger zoeken 
benoemen als knelpunten met name de 
gunstige markt voor waarnemers, het 
ontbreken van (carrière)mogelijkheden in 
de regio voor partner van de opvolger en 
het vermeende negatieve imago van het 
praktijkhouderschap. 
Hoe keren we het tij? De toekomst 
van het vak is gebaat bij een open 
en eerlijk gesprek met elkaar over 
oplossingen, waarbij er water bij 
de wijn gedaan zal moeten worden. 
Want, zoals mijn patiënt duidelijk 
liet merken, continuïteit is in ons aller 
belang.

Ivo Smeele, hoofdredacteur
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Uit de media ontstaat het beeld dat 
vrouwen steeds vaker een hartinfarct 
krijgen. Uit cijfers blijkt echter dat het 
aantal hartinfarcten bij vrouwen al jaren 
stabiel is, of zelfs iets afneemt. Wel is 
er mogelijk 1, relatief zeldzaam type 
hartinfarct dat vooral bij jonge vrou-
wen vaker voorkomt dan gedacht. Ook 
kunnen dat deze toename vooral wordt 
verklaard doordat er steeds meer aan-
dacht is voor deze aandoening.

Onlangs verscheen in de Volkskrant een 
artikel over spontaneous coronary artery 
dissection (SCAD): een spontane scheur 
in een kransslagader die niet wordt ver-
oorzaakt door bekende risicofactoren als 
overgewicht, diabetes of een hoog chole-
sterol. SCAD wordt in verband gebracht 
met bindweefselaandoeningen (met name 
fibromusculaire dysplasie) of hormonale 
veranderingen (zoals tijdens zwanger-
schap of overgang). Zo’n SCAD komt 
relatief vaak voor bij jonge vrouwen: 
ruim driekwart van de patiënten met een 
SCAD is vrouw. In de literatuur treffen 
we prevalenties aan in angiografisch on-
derzochte patiënten, die variëren tussen 
de 0,2 en 4%. En SCAD zou de oorzaak 
zijn van 25 tot 35% van alle hartinfarcten 
bij vrouwen onder de 50 jaar.
Dit alles neemt echter niet weg dat het 
totale aantal nieuwe hartinfarcten onder 
(jonge) vrouwen al jaren stabiel is (grofweg 
22.000 gevallen per jaar, waarvan ongeveer 
2500 bij vrouwen jonger dan 55 jaar). Zelfs 
als blijkt dat de diagnose SCAD tegenwoor-
dig steeds vaker wordt gesteld, zou het best 
kunnen dat dat vooral komt doordat er 
vaker onderzoek naar wordt gedaan.
Voor de praktijk is het vooral van belang 
om te weten dat er een (relatief zeldza-
me) vorm van een hartinfarct bestaat 
(SCAD) die met name jonge vrouwen 

lijkt te treffen. Die diagnose moet worden 
overwogen als patiënten zich zonder de 
‘klassieke’ risicofactoren presenteren met 
klachten die passen bij een hartinfarct. ■

Hayes SH, et al. Spontaneous coronary ar-
tery dissection: current state of the science. 

Circulation 2018;137:e523-e57. 
De Boer AR, et al. Hart- en vaatziekten 
in Nederland 2019: 25 jaar cijfers over 
incidentie, prevalentie, ziekte en sterfte. 
Cijferboek Hartstichting. Den Haag: Hart-
stichting, 2019.

Krijgen vrouwen steeds vaker een hartinfarct of niet?
Lester du Perron en Tijs Stehmann, namens Dokter Media

Foto: Shutterstock

Mensen met een ernstige psychiatri-
sche aandoening (EPA) hebben een 
verhoogd risico op hart- en vaatziek-
ten (HVZ) en sterfte door HVZ. Dat 
geldt ook voor mensen die antipsycho-
tica gebruiken. Huisartsen behandelen 
steeds vaker psychiatrische patiënten, 
maar screenen zij deze populatie ook 
adequaat? Een groot Nederlands co-
hortonderzoek laat zien dat huisartsen 
bij patiënten met een EPA alleen het 
cardiovasculair risico in beeld hebben 
als er daarnaast ook sprake is van 
diabetes mellitus. 

Na het uitkomen van de NHG-Stan-
daard Cardiovasculair risicomanage-
ment in mei 2019 luidde de huisart-
senexpertgroep psyHAG de noodklok, 
omdat er in de richtlijn geen aandacht 
is voor patiënten met een EPA. Juist 
deze groep heeft een verhoogd cardio-
vasculair risico door beperkte gezond-
heidsvaardigheden, chronische stress 
en metabool syndroom door gebruik 
van antipsychotica en stemmingsstabi-
lisatoren. 
Het recente retrospectieve cohorton-
derzoek van Jakobs et al. onderstreept 
hoe belangrijk het is om deze groep 
hoogrisicopatiënten in de richtlijn op 

Cardiovasculair risico bij ernstige psychia-
trische aandoening onvoldoende in beeld
Kim van Wijck
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Roken tijdens de zwangerschap vergroot 
het risico op vroeggeboorte, laag ge-
boortegewicht en overgewicht op de kin-
derleeftijd. Uit een recente meta-analyse 
blijkt dat deze risico’s kleiner worden 
als de moeder minder rookt, maar nog 
wel verhoogd blijven. Helemaal stoppen 
blijft het beste voor het kind. Daarnaast 
hebben kinderen van moeders die stop-
pen in het eerste trimester nog steeds 
een verhoogd risico op overgewicht op 
de kinderleeftijd. 

De onderzoekers analyseerden in een me-
ta-analyse gegevens van 229.158 gezinnen 
uit 28 Europese en Noord-Amerikaanse 
cohortonderzoeken. Als zwangere vrou-
wen ≥ 10 sigaretten per dag roken, dan is 
er vergeleken met niet-rokende vrouwen 
een hoger het risico op vroeggeboorte 
(oddsratio (OR) 1,11; 95%-BI 1,01 tot 
1,22), laag geboortegewicht (OR 2,93; 
95%-BI 2,76 tot 3,10) en overgewicht op 
de kinderleeftijd (OR 1,55; 95%-BI 1,43 

tot 1,67). Vrouwen die stoppen in het 
eerste trimester hebben geen verhoogd 
risico op vroeggeboorte (OR 1,03; 95%-BI 
0,85 tot 1,25) en een laag geboortegewicht 
(OR 0,99; 95%-BI 0,85 tot 1,15) van het 
kind, maar er is wel een iets verhoogd 
risico op overgewicht op de kinderleeftijd 
(OR 1,17; 95%-BI 1,02 tot 1,35). Roken 
minderen van ≥ 10 naar ≤ 4 sigaretten 

verkleint het verhoogde risico op een 
laag geboortegewicht (OR 1,93; 95%-BI 
1,46 tot 2,57), maar beïnvloedt niet het 
verhoogde risico op vroeggeboorte en 
overgewicht. 
De NHG-Standaard Preconceptiezorg 
maakt nog geen melding van de associatie 
met overgewicht op de kinderleeftijd en 
de effecten van minderen. Dit onderzoek 
laat zien dat het van groot belang is om te 
investeren in preventie van roken onder 
zowel vrouwen als mannen in de repro-
ductieve leeftijd, idealiter voorafgaand 
aan in plaats van bij het begin van de 
zwangerschap. En als volledig stoppen 
niet lukt, blijf dan zwangeren ondersteu-
nen in het (verder) minderen. Ook dat 
loont! ■

Philips EM, et al. Changes in parental 
smoking during pregnancy and risks of 
adverse birth outcomes and childhood 
overweight in Europe and North America. 
An individual participant data meta-ana-
lysis of 229,000 singleton births. PLoS Med 
2020;17:e1003182.

Stop met roken vóór de zwangerschap
Elise Philips

Foto: Shutterstock

te nemen. Van de groep patiënten met 
een EPA en antipsychoticagebruik 
zonder aanvullende comorbiditeit 
(n = 1383) was maar 8,5% adequaat 
gescreend op CVRM. Bij patiënten die 
ook diabetes hadden (n = 206) kreeg 
68% een adequate cardiovasculaire 
risicobepaling, maar bij patiënten met 
ook hart- en vaatziekten (n = 116) 

slechts 27%. Bij diabetes wordt het 
cardiovaculair risico standaard in kaart 
gebracht en daarom zijn deze patiënten 
mogelijk beter in beeld. Ter vergelij-
king: bij patiënten met diabetes zonder 
psychiatrische aandoening of antipsy-
choticagebruik worden de cardiovas-
culaire risicofactoren bij meer dan 95% 
adequaat in kaart gebracht. 
Totdat de NHG-Standaard CVRM 
wordt herzien met advies voor patiën-
ten met een EPA is het van groot be-
lang om onze awareness van CVRM bij 
deze groep te vergroten. Zo vallen deze 
patiënten niet buiten de boot, althans 
niet qua CVRM. ■

Jakobs KM, et al. Cardiovascular risk 
screening of patients with serious mental 
illness or use of antipsychotics in family 
practice. BMC Fam Pract 2020;21:153.

Foto: Shutterstock
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Het Nivel brengt sinds 1974 in kaart 
hoe huisartsen in Nederland werken. 
Een recente update van dat rapport laat 
zien dat de eerder gesignaleerde trend 
doorzet. Er zijn steeds meer huisartsen, 
maar zij vestigen zich steeds minder als 
praktijkhouder. 

De gegevens van werkzame huisartsen 
in Nederland komen uit  verschillende 
secundaire bronnen (websites van 
huisartsenpraktijken, BIG-, AGB- en 
RGS-registers) en de jaarlijkse Nivel- 
aspirantenenquête onder afgestudeerde 
huisartsen. Het Nivel onderscheidt 4 
basiscategorieën van werkzame posities 
onder geregistreerde huisartsen.
1. Zelfstandig gevestigde huisarts: huis-

arts met patiënten op eigen naam (of 
op naam van de maatschap).

2. HIDHA: huisarts die minimaal een 
halfjaar in dienst is van een zelfstandig 
gevestigde huisarts.

3. Vaste waarnemer: huisarts die niet 
zelfstandig is gevestigd of een HIDHA 
die voor een huisarts in 1 of meer vaste 
praktijken waarneemt.

4. Wisselende waarnemer: huisarts die 
niet zelfstandig is gevestigd of een 
HIDHA die voor een huisarts in 1 of 
meer wisselende praktijken waarneemt 
(ANW- en/of kantooruren).

De eerste 3 categorieën vormen samen de 
‘regulier gevestigde huisartsen’.
Het aantal huisartsen is in de laatste 2 
decennia met 48% (2% per jaar) toegeno-
men van 8626 in 2000 tot 12.766 in 2019. 
Van de geregistreerde huisartsen werkt 
93%. In 2019 waren in Nederland 12.766 
werkzame huisartsen goed voor 9496 fte. 
Tien jaar eerder waren 10.396  huisartsen 
verantwoordelijk voor 7353 fte. Dus 
2370 huisartsen (+ 23%) vergrootten 
de beschikbare capaciteit met 2143 fte 
(+ 29%). Ter vergelijking: de bevolking 
groeide in die jaren volgens het CBS met 
bijna 6%.
De samenstelling naar werkzame positie 
is in deze periode duidelijk veranderd, 

vooral door toename van wisselende 
waarnemers en afname van  zelfstandig 
gevestigde huisartsen. Het absolute 
aantal zelfstandig gevestigde huisartsen 
daalde met 7,3% en maakte in 2019 nog 
maar 61% (n = 7787) van het geheel uit, 
tegen 84% (n = 7221) in 2000. De netto 
werkzaamheid van mannen daalde tussen 
2013 en 2018 van 0,83 naar 0,79 fte, die 
van vrouwen bleef met 0,71 fte stabiel. 
Het percentage vrouwen in de huisartsen-
populatie steeg van 33% in 2005 naar 58% 
in 2019, maar deze trend vlakt wel iets af: 
vanaf 2015 is de stijging 3,2% per jaar.
De belangrijkste trends van de afgelopen 
decennia zijn een forse absolute toename 
van huisartsen, ook in vergelijking met 
de groei van de bevolking, met relatief 

meer deeltijdwerkers, minder zelfstandige 
gevestigde huisartsen en meer HIDHA’s 
en waarnemers. De Nivel-aspirantenen-
quête uit 2018 biedt meer inzicht in de 
beweegredenen van jonge dokters om 
te kiezen voor een bepaalde werkzame 
positie. Het gaat dan om een gezonde 
werk-privébalans, (carrière)mogelijkhe-
den, omgevingsvoorzieningen voor het 
gezin, gunstige markt voor waarnemers 
en de veronderstelde onaantrekkelijkheid 
van het praktijkhouderschap. ■

Batenburg R, et al. Cijfers uit de registra-
tie van huisartsen – een update van de 
werkzaamheidscijfers voor 2018 en 2019. 
Utrecht: Nivel, 2019.

Hoe werken huisartsen in Nederland?
Rick van Uum

Verdeling van werkzame huisartsen naar werkzame positie 
op 1 januari van het betre�ende jaar
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Door lange wachttijden bij de ggz 
krijgen jongeren met angst en depres-
sie vaak geen behandeling, ondanks de 
ernst van hun probleem. Online therapie 
kan dan uitkomst bieden. Daarmee kun-
nen jongeren (voorlopig) redelijk goed 
worden behandeld. Dat blijkt uit een 
systematisch literatuuronderzoek.

De auteurs includeerden 24  onderzoeken. 
In de meta-analyse vergeleken zij ‘com-
puterized’ cognitieve gedragstherapie 
(cCGT) met een actieve of passieve con-
trolegroep. De actieve groep bestond uit 
patiënten die ‘gewone’ CGT of een stan-
daard behandeling kregen. In de passieve 
controlegroep zaten patiënten die op een 
wachtlijst stonden, of alleen informatie of 
placebo kregen.
Uit de meta-analyse bleek dat cCGT 
vergeleken met een passieve controle-
groep een matig effect had op depres-
sieve symptomen (g = 0,51 (matig effect 
Cohen’s effect size); 95%-BI 0,30 tot 0,72; 
NNT = 3,55) en op angstklachten (g = 
0,44; 95%-BI 0,23 tot 0,65; NNT = 4,10). 
Dit effect werd direct na de behandeling 
gemeten. Vergeleken met een actieve 
controlegroep had cCGT een minimaal 
tot zelfs negatief effect (voor angstklach-
ten g = 0,04; 95%-BI -0,23 tot 0,31; voor 
 depressieve klachten g = -0,70; 95%-BI 
-1,51 tot 0,11). Op de middellange ter-
mijn (6 tot 12 maanden) zagen de auteurs 
alleen een klein effect van cCGT op 
depressieve klachten (al dan niet in com-
binatie met angst), vergeleken met een 

passieve controlegroep (g = 0,27; 95%-BI 
0,09 tot 0,45; NNT = 6,58).
Bij deze analyse passen enkele kant-
tekeningen. Zo was er sprake van een 
beperkte power, een lage kwaliteit en 
grote heterogeniteit van de meeste onder-
zoeken. Toch laat dit literatuuronderzoek 
kleine maar belangrijke positieve effecten 
zien van cCGT versus een passieve 
controlegroep. De cCGT-interventie lijkt 
niet effectiever dan een actieve behande-
ling. Voor de praktijk kan het dus zinvol 
zijn alvast met een online behandeling te 

starten gedurende de wachttijd, maar de 
online behandeling is vooralsnog geen 
vervanging van de face-to-face standaard-
behandeling. ■

Christ C, et al. Internet and computer- 
based cognitive behavioral therapy for 
anxiety and depression in adolescents 
and young adults: systematic review 
and meta-analysis. J Med Internet Res 
2020;22:e17831.

Online therapie voor angstige en depressieve 
jongeren
Klaartje Olde Loohuis

Foto: S
hutte

rst
ock
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De met roken samenhangende sterfte kan worden vermin-
derd door bewezen effectieve methoden te bevorderen die 
rokers ondersteunen bij het stoppen, zoals farmacologische 
middelen en gedragsondersteuning. Een keuzehulp helpt 
rokers bij het vinden van een voor hen geschikte methode. 
Hoe effectief is zo’n stoppen-met-rokenkeuzehulp? 

Stoppen met roken is van groot belang, omdat roken een hoge 
mortaliteit met zich meebrengt.1,2 Verschillende methoden 
vergroten de kans op succesvol stoppen, maar die worden 
slechts bij weinig stoppogingen gebruikt, ook al vergoeden 
zorgverzekeraars ze inmiddels.3 Mogelijk beschikken mensen 
die willen stoppen met roken over onvoldoende informatie 
over de verschillende methoden en weten ze niet goed welke 
methode bij hen past.
VISOR, de online keuzehulp die hen daarbij kan helpen, is 
ontwikkeld op basis van inzichten van zorgverleners, rokende 
Nederlanders en onderzoekers. De ontwikkeling is in handen 
van een onderzoeksteam van de universiteiten Maastricht en 
Amsterdam, en het Maastricht UMC+. VISOR geeft infor-
matie over effectief bewezen hulpmiddelen, zoals beschreven 
in de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken, en helpt 
gebruikers op basis van hun waarden en voorkeuren een pas-
sende stopmethode te kiezen.4

De deelnemers aan het onderzoek (inclusie ≥ 18 jaar, rokend, 
maar met de wens om binnen 6 maanden te stoppen) krij-
gen gratis toegang en aan hen wordt gevraagd om 3 keer een 
vragenlijst in te vullen. Deelnemers die aan alle nametingen 
meedoen krijgen ook nog een beloning van € 10. De primai-
re uitkomstmaat is stopsucces; secundaire uitkomstmaten 

zijn hulpmiddelgebruik en beslissingsambivalentie (ook wel 
 decisional conflict genoemd). Het onderzoek loopt van januari 
2020 tot september 2021. Inclusie is nog mogelijk tot eind 
januari 2021. ■
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Ieder jaar bezoekt bijna 10% van de 65-plussers de huis-
arts met klachten van duizeligheid.1 Duizeligheid is een 
subjectieve sensatie die veroorzaakt kan worden door een 
breed spectrum van aandoeningen, zowel goedaardige 
als ernstige. De diagnostiek is dan ook ingewikkeld en 
de prognose moeilijk in te schatten, vooral bij ouderen 
omdat bij hen de duizeligheid vaak multifactorieel is.2,3 
Huisartsen behandelen meer dan 80% van alle patiënten 
met duizeligheid zonder te verwijzen naar het ziekenhuis.4 
Toch wordt daar het meeste diagnostische en prognosti-
sche onderzoek gedaan.5

Om meer inzicht te krijgen in de diagnose en prognose 
van ouderen met duizeligheidsklachten in de huisart-
senpraktijk zijn we in 2006 gestart met een prospectief 
cohortonderzoek, Dizziness in Elderly Patients (DIEP).3 
Inmiddels hebben we deze patiënten meer dan 10 jaar 
gevolgd en kunnen we ook de langetermijnprognose 
onderzoeken. In eerder onderzoek bleek duizeligheid ge-
associeerd met vroegtijdige sterfte en ernstige functionele 
beperkingen, maar of deze risico’s hetzelfde zijn voor alle 
oorzaken van duizeligheid is nog niet bekend.6,7 Speci-
fiekere prognostische informatie zou huisartsen kunnen 
helpen om hoogrisicopatiënten beter te identificeren en 
te behandelen. We hebben onderzocht of de oorzaak van 
duizeligheid geassocieerd is met vroegtijdige sterfte en 
met beperkingen door duizeligheid 10 jaar later.

METHODE
Deelnemers en beginmeting
De inclusieprocedure van DIEP is eerder uitgebreid 

beschreven.3 Van juni 2006 tot januari 2008 includeerden 
we 417 65-plussers die sinds minimaal 2 weken klachten 
van duizeligheid hadden. Iedere deelnemer onderging 
een gestructureerde anamnese over klachten, voorge-
schiedenis, medicatie en medische hulpmiddelen, en vul-
de een gevalideerde vragenlijst in om de aanwezigheid 
van psychiatrische stoornissen te beoordelen. Bij het 
lichamelijk onderzoek brachten we het cardiovasculaire 
systeem in kaart (pols, bloeddruk, orthostatische hypo-
tensie), het bewegingsapparaat (orthopedische screening 
van de onderste ledematen, gangspoor, Timed Up-and-
Go Test), de neurologie (reflexen, Semmes-Weinstein 
Monofilaments Test), het vestibulaire systeem (otoscopie, 
dix-hallpikemanoeuvre, audiometrie) en het visuele 
systeem (Landolt Rings Eye Chart). Aanvullend werd 
laboratoriumonderzoek verricht naar hemoglobine en 
niet-nuchtere glucose en, op indicatie, elektrocardio-
grafie en event recording. Een panel bestaande uit een 
huisarts, een geriater en een specialist ouderengenees-
kunde beoordeelde de resultaten van het diagnostisch 
onderzoek. De panelleden classificeerden onafhankelijk 
van elkaar de relatieve bijdrage (0-100%) van mogelijke 
oorzaken, verdeeld over 9 categorieën: cardiovasculaire 
aandoeningen (inclusief CVA/TIA), perifere vestibulaire 
aandoeningen, psychiatrische aandoeningen, aandoenin-
gen van het bewegingsapparaat, neurologische aan-
doeningen (exclusief CVA/TIA), medicatiegerelateerde 
oorzaken, metabole aandoeningen, visusaandoeningen 
en ‘overige oorzaken’. We beschouwden een oorzaak als 
bijdragend aan de duizeligheid wanneer ≥ 2 panelleden 
een percentage > 0% noteerden en telden vervolgens de 
percentages op. De oorzaak met gemiddeld de hoogste 
score beschouwden we als hoofdoorzaak. Het panel 
beoordeelde op dezelfde manier welke verschillende 
subtypes van duizeligheid de deelnemers hadden (licht 

Ouderen met duizeligheid door een perifere vestibulaire aandoening leven langer dan oude-
ren met duizeligheid door een cardiovasculaire aandoening. Bijna de helft van de ouderen met 
duizeligheidsklachten ondervindt na 10 jaar nog steeds of opnieuw ernstige beperkingen door 
de duizeligheid. Beschouw duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk daarom als een 
klacht die niet vanzelf verdwijnt en behandel proactief. 

Dit artikel werd eerder gepubliceerd als Van Vugt VA, Bas G, Van der Wouden JC, 
et al. Prognosis and survival of older patients with dizziness in primary care: 
a 10-year prospective cohort study. Ann Fam Med. 2020;18:100-9. Publicatie 
gebeurt met toestemming.

Prognose van duizeligheid in de 
huisartsenpraktijk
Vincent van Vugt, Gülsün Bas, Hans van der Wouden, Jacquelien Dros, Henk van Weert, Jos Twisk, et al.
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gevoel in het hoofd, draaiduizeligheid, bewegingsonzeker-
heid, andere duizeligheid).3

Om eventuele beperkingen door de duizeligheid in kaart te 
brengen, vulden de deelnemers bij aanvang en 6 maanden 
na inclusie de Dizziness Handicap Inventory (DHI) in, een 
gevalideerde vragenlijst met 25 vragen. Een DHI-score ≥ 30 
(uit maximaal 100) is een aanwijzing voor ernstige beper-
kingen.8

Uitkomstmaten
Onze primaire uitkomstmaten waren sterfte en beperkingen 
door duizeligheid. De follow-upmetingen vonden plaats 
tussen oktober 2016 en januari 2018, ongeveer 10 jaar na de 
beginmeting. Via de eigen huisarts of de nabestaanden gingen 
we na of een deelnemer overleden was en zo ja wanneer. 
Wanneer de exacte dag van overlijden niet bekend was, kozen 
we de middelste dag van de maand of het jaar dat werd aan-
gegeven. Bij deelnemers die niet opgespoord konden wor-
den, registreerden we de laatste dag waarvan bevestigd kon 
worden dat ze nog in leven waren. De deelnemers die nog in 
leven waren en konden worden opgespoord, vulden de DHI 
opnieuw in.

Statistische analyses
Om de relatie tussen duizeligheid en sterfte te onderzoeken 
berekenden we eerst de tijd tussen inclusie in het DIEP- 
onderzoek en de datum van overlijden of eind van de follow- 
up. Vervolgens genereerden we kaplan-meiercurves voor de 
9 hoofdoorzaken van duizeligheid en vergeleken deze met 
log-ranktests. Ten slotte stelden we voor de 9 hoofdoorza-
ken hazardratio’s (HR) met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
(95%-BI) vast met behulp van Cox proportional hazard-ana-
lyses. Als potentiële confounders identificeerden we leeftijd, 
geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, pre-existente cardio-
vasculaire ziekte, pre-existente CVA’s, pre-existente diabetes 

mellitus, polyfarmacie (dagelijks > 5 soorten medicatie), een 
angststoornis of depressieve stoornis bij de beginmeting, en 
het aantal toegewezen duizeligheidssubtypes. We corrigeerden 
voor deze 10 factoren door ze als covariaten aan het model toe 
te voegen.
Voor het analyseren van de relatie tussen duizeligheid en 
beperkingen door duizeligheid gebruikten we de DHI-scores 
bij inclusie, na 6 maanden en na 10 jaar. We analyseerden 
de scores als continue variabele en als dichotome variabele, 
waarbij een DHI-score 0-29 ‘geen ernstige beperkingen’ en 
een DHI-score 30-100 ‘ernstige beperkingen’ betekende. De 
continue uitkomstmaat analyseerden we met linear mixed 
models en de dichotome uitkomstmaat met logistische gene-
ralized estimating equations (GEE).9 Beide technieken hou-
den rekening met de afhankelijkheid van metingen binnen 
personen. In beide analyses corrigeerden we voor dezelfde 
10 confounders als in de Cox proportional hazard-analyses. 
Voor de statistische analyses gebruikten we SPSS 22.0 en 
Stata 14.1.

RESULTATEN
Deelnemers
Het DIEP-cohort telde 417 deelnemers, van wie 73,6% vrouw 
was en 69,3% langer dan 6 maanden duizeligheidsklachten 
had. Bij de beginmeting was de gemiddelde leeftijd 79 jaar 
(uitersten 65-95). [Online tabel 1] toont de kenmerken van de 
deelnemers bij de beginmeting.
De 2 categorieën die door het panel het vaakst werden ge-
noemd als hoofdoorzaak voor de duizeligheid, waren car-
diovasculaire aandoeningen (56,8%) en perifere vestibulaire 
aandoeningen (14,4%).
Bij de follow-up na 10 jaar werd de DHI ingevuld door 103 
deelnemers (24,7%); de anderen waren overleden (n = 169), 
onbereikbaar (n = 86), weigerden deelname (n = 21) of 
konden de DHI niet invullen door een ernstige cognitieve 
aandoening (n = 30) of terminale ziekte (n = 8).

Sterfte
Bij de follow-up na 10 jaar werden 169 overlijdens geregis-
treerd (40,5%). [Online tabel 2] toon de associatie tussen 
sterfte en de hoofdoorzaak van duizeligheid, voor en na het 
corrigeren voor potentiële confounders. Duizeligheid door 
perifere vestibulaire aandoeningen was geassocieerd met een 
lagere hazard voor overlijden tijdens de follow-upperiode 
(HR 0,46; 95%-BI 0,25 tot 0,84) dan duizeligheid door car-
diovasculaire aandoeningen. Dit verschil is grafisch weerge-
geven in de [figuur].

Beperkingen door duizeligheid
[Tabel 3] geeft een overzicht van de DHI-scores op de 3 meet-
momenten. Bij de beginmeting was de gemiddelde DHI-score 
36,3 en 60,7% van de deelnemers had ernstige beperkingen 
door duizeligheid (DHI score ≥30). Na 10 jaar was de gemid-
delde DHI-score 31,1 en ervoer 47,4% van de 103 ernstige 
beperkingen door duizeligheid. Ongeveer een derde (34%) 

WAT IS BEKEND?
	■ Duizeligheid is een veelvoorkomende aandoening met 

een grotendeels onbekende langetermijnprognose.
	■ Duizeligheidsklachten zijn geassocieerd met vroegtijdig 

overlijden, maar het is onduidelijk of dit geldt voor alle 
vormen van duizeligheid.

WAT IS NIEUW?
	■ in de huisartsenpraktijk heeft duizeligheid bij meer dan 

de helft van de oudere patiënten een primair cardiovas-
culaire oorzaak.

	■ Ouderen met duizeligheid door een perifere vestibulaire 
aandoening leven langer dan ouderen met duizeligheid 
door een cardiovasculaire aandoening.

	■ Ongeveer de helft van de ouderen met duizeligheids-
klachten heeft, ongeacht de oorzaak, na 10 jaar nog 
steeds of opnieuw ernstige beperkingen.
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van deze deelnemers rapporteerde nooit ernstige beperkingen 
door duizeligheid, terwijl een vierde (26%) die ervoer bij elke 
meting. Verschillende oorzaken van duizeligheidsklachten, 
zoals cardiovasculaire aandoeningen of perifere vestibulaire 
aandoeningen, waren niet significant geassocieerd met beper-
kingen 10 jaar later [online tabel 4].

BESCHOUWING
In dit onderzoek vonden we dat duizeligheid bij 65-plussers 
die primair veroorzaakt wordt door een perifere vestibulaire 
aandoening geassocieerd was met een lagere kans op vroeg-
tijdig overlijden dan duizeligheid die veroorzaakt wordt door 
een cardiovasculaire aandoening. We vonden geen significante 
associatie tussen de oorzaak van de duizeligheid en de ontwik-
keling van ernstige beperkingen door duizeligheid binnen 10 
jaar. Bijna de helft van onze deelnemers ondervond 10 jaar na 
inclusie ernstige beperkingen door de duizeligheid. Dit is op-
vallend, omdat veel artsen denken dat de duizeligheid meestal 
vanzelf overgaat.

Vergelijking met eerdere onderzoeken
In een groot Amerikaans onderzoek in de algemene bevol-
king bleek duizeligheid in de laatste 12 maanden een onaf-
hankelijke voorspeller van vroegtijdig overlijden.6 Wij zijn de 
eersten die onderzoek deden naar verschillen in overleving 
bij verschillende oorzaken van de duizeligheid. Intuïtief is het 
niet moeilijk voor te stellen dat patiënten met duizeligheids-
klachten als gevolg van een perifere vestibulaire aandoening 
langer leven dan patiënten met duizeligheid door een cardio-
vasculaire aandoening. Immers, perifere vestibulaire aandoe-
ningen komen relatief vaker voor bij jongere mensen en bij 
vrouwen.5 Desondanks was de relatie ook duidelijk aanwezig 
na correctie voor leeftijd, geslacht en andere mogelijke con-
founders zoals een pre-existente cardiovasculaire ziekte. Dit 
betekent overigens niet per se dat er een oorzakelijk verband 

Figuur

Kaplan-Meier overlevingscurves bij verschillende hoofdoorzaken van duizeligheid

*  Stoornis van het bewegingsapparaat, neurologische aandoening exclusief CVA/TIA, medicatiegerelateerd probleem, metabole of endocriene 
aandoening, visusstoornis, ongespecificeerde andere stoornis, onduidelijke oorzaak zonder panelconsensus.
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Tabel 3

Gemiddelde scores op de dizziness handicap inventory (DHI) bij 
inclusie, na 6 maanden en na 10 jaar, en percentage deelnemers 
met een score ≥ 30 dat ernstige beperkingen ondervond

Aantal Gemiddelde  
score (SD)

Score ≥ 30

DHI-score
beginmeting (n = 415) 415 36,3 (19,9) 60,7%
na 6 maanden (n = 374) 374 28,0 (23,6) 42,2%
na 10 jaar (n = 103) 103 31,1 (25,0) 47,7%

Ernstige beperkingen bij DHI-score ≥ 30 (n = 100)*
bij 0 metingen 34%
bij 1 of 2 metingen 40%
bij 3 metingen 26%

*  In deze analyse  werden alleen deelnemers geïncludeerd die de DHI invulden op alle 
3 de meetmomenten (n = 103). Van deze 103 deelnemers hebben er 3 de meting 
na 6 maanden gemist.
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is tussen duizeligheid door cardiovasculaire aandoeningen en 
vroegtijdig overlijden. Er kunnen andere risicofactoren zijn 
die de hogere sterfte verklaren, waarvoor we niet gecorrigeerd 
hebben. In de huisartsenpraktijk wordt zeer weinig weten-
schappelijk onderzoek gedaan naar duizeligheid.10 Er zijn 
slechts 3 prospectieve langetermijnonderzoeken (follow-up 
> 1 jaar) uitgevoerd en in geen daarvan werden beperkingen 
door duizeligheid longitudinaal gemeten.11-13 Een groot deel 
van de ouderen in ons onderzoek ervoer na 10 jaar nog ern-
stige beperkingen door duizeligheid. Deze bevinding komt 
overeen met de bevinding uit een internationaal onderzoek 
onder ouderen met thuiszorg dat duizeligheid bij ouderen 
vaak langdurig aanwezig blijft.14

Sterke punten en beperkingen
Een belangrijke kracht van dit onderzoek is het uitvoerige di-
agnostische proces, dat uitmondde in een paneldiagnose. Dit 
is de voorkeursmethode om een subjectieve klacht te beoorde-
len in afwezigheid van een gouden standaard.15 Een mogelijke 
beperking is dat door de hoge gemiddelde leeftijd bij inclusie 
slechts een klein aantal deelnemers beschikbaar was voor 
 follow-up na 10 jaar. Dit zou gedeeltelijk kunnen verklaren 
waarom we voor de verschillende hoofdoorzaken van duize-
ligheid geen significante verschillen in beperkingen vonden. 
De gemiddelde ernst van de beperkingen door duizeligheid 
lijkt na 10 jaar gedaald ten opzichte van de beginmeting, 
maar dit komt doordat de patiëntengroep bij de eindmeting 
aanzienlijk kleiner was dan bij de beginmeting (n = 415 versus 
103). De eindgroep had gemiddeld een lagere leeftijd dan 
de begingroep (73 versus 79 jaar), was hoger opgeleid (68,2 
versus 71,2% laagopgeleid) en rookte minder vaak (13,6 versus 
14,9% rokers). In een sensitiviteitsanalyse bleek dat de gemid-
delde DHI-score van de 103 patiënten die zowel de beginme-
ting als de eindmeting voltooiden door de jaren heen nauwe-
lijks veranderd was (respectievelijk 31,4 en 31,1 punten).

CONCLUSIE
Onze resultaten geven nieuw inzicht in de prognose van oude-
ren die met duizeligheid bij de huisarts komen. Patiënten met 
duizeligheid door perifere vestibulaire aandoeningen leven 
langer dan patiënten met duizeligheid door cardiovasculaire 
aandoeningen. We vonden geen statistisch significante relatie 
tussen de oorzaak en eventuele beperkingen, maar zagen wel 
dat bijna de helft van de ouderen na 10 jaar nog steeds of 
opnieuw ernstige beperkingen ervoer door de duizeligheid. 
Beschouw duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk 
daarom als een klacht die niet vanzelf verdwijnt en behandel 
proactief. Er zijn effectieve en veilige behandelingen, zoals de 
epleymanoeuvre bij benigne paroxismale positieduizeligheid 
en vestibulaire revalidatie bij chronische duizeligheid, maar 
deze worden nog relatief weinig ingezet door huisartsen.16-18 
In het Amsterdam UMC is in samenwerking met de universi-
teit van Southampton een online interventie voor vestibulaire 
revalidatie ontwikkeld, Vertigo Training, die effectief bleek 
bij 50-plussers met chronische duizeligheid.19 Deze website 
zal naar verwachting in 2021 beschikbaar komen voor alle 
huisartsen. ■
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Physician assistants en verpleegkundig specialisten leveren even goede beperkt complexe me-
dische zorg als artsen, en patiënten hebben vertrouwen in hun kundigheid. Ze worden steeds 
vaker ingezet in huisartsenpraktijken, bij wijze van anderhalvelijnszorg. Vormen ze een goed 
en kosteneffectief alternatief voor medisch specialisten en huisartsen?

Het credo ‘de juiste zorg op de juiste plek’ staat voor een 
ontwikkeling die (duurdere) zorg moet voorkomen, en 
zorg moet vervangen en verplaatsen.1 Een van de oplos-
singen is anderhalvelijnszorg: het verplaatsen van medisch 
specialistische zorg naar de omgeving van de patiënt. In 
de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart, 
waarbij medisch specialisten vaak beperkt complexe 
specialistische zorg buiten het ziekenhuis verlenen, al dan 
niet in samenwerking met huisartsen.2

Patiënten waarderen de verbeterde toegankelijkheid 
van de medische zorg en het besparingspotentieel lijkt 
 substantieel.1 De werkdruk bij huisartsen is echter te groot 
om deze extra taken op te pakken en het is voor medisch 
specialisten minder aantrekkelijk om deze zorg buiten het 
ziekenhuis te verlenen, omdat het veelal laag tot beperkt 
complexe zorg betreft. In de afgelopen 20 jaar zijn de 
physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) 
geïntroduceerd in de Nederlandse gezondheidszorg, die 
sinds 2012 wettelijk bevoegd zijn om zelfstandig beperkt 
complexe medisch zorg over te nemen van artsen.3 Daar-
mee vormen de PA en VS een mogelijk alternatief voor 
medisch specialisten en huisartsen in de anderhalvelijns-
zorg.4 De vraagstelling naar dit mixed-methods onder-
zoek richt zich op het potentieel voor de PA en de VS in 
de anderhalvelijnszorg [infographic].
Het onderzoek vond plaats van januari 2018 tot en met 
december 2019. De vraagstelling werd beantwoord door 
gebruik te maken van een mixed-methods onderzoeksde-
sign met 4 methoden: systematisch literatuuronderzoek, 
vragenlijstonderzoek, interviews met stakeholders en 
multipele caseonderzoeken.

BESCHOUWING
‘De juiste zorg op de juiste plek’ omvat veel verschillen-
de initiatieven: teleconsultatie, e-consult en beeldbellen, 
de inzet van bijvoorbeeld kaderhuisartsen of medisch 
specialisten, maar ook die van een PA of VS in een huis-
artsenpraktijk, gezondheidscentrum, wijkkliniek of bij de 
patiënt thuis.
Het aantal initiatieven (nationaal en internationaal) 
waarbij een PA of VS werkzaam is in de anderhalvelijns-
zorg is beperkt. Veel daarvan staan aan het begin van hun 

Physician assistants en 
 verpleegkundig specialisten 
in de anderhalvelijnszorg
Anneke van Vught, Geert van den Brink, Miranda Laurant

WAT IS BEKEND?
	■ Om hoge kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor nu en 

in de toekomst te garanderen, en kosten beheersbaar te 
houden, zijn nieuwe zorgvormen nodig.

	■ Physician assistants (Pa’s) en verpleegkundig specialisten 
(VS’en) nemen steeds meer beperkt complexe medische 
zorg over van artsen, zowel in het ziekenhuis als in de huis-
artsenzorg. 

	■ De anderhalvelijnszorg is nog volop in ontwikkeling en wordt 
veelal verleend door medisch specialisten en huisartsen.

WAT IS NIEUW?
	■ Pa’s en VS’en worden ingezet in de anderhalvelijnszorg om 

medisch specialistische zorg dichtbij de patiënt te verlenen.
	■ De ervaringen van professionals, beleidsmakers en  patiënten 

hiermee zijn positief.
	■ De belangrijkste belemmeringen hebben te maken met het 

organiseren van de anderhalvelijnszorg, het ontbreken van 
samenwerkingsverbanden tussen partners en de onbekend-
heid van de Pa en VS.
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Physician assistant (PA) en
verpleegkundig specialist (VS) in de anderhalvelijnszorg

Onderzoeksvragen

Doel was het nader beschrijven van praktijkvoorbeelden om gedetailleerd inzicht te geven in de 
anderhalvelijnspraktijk waarbinnen de PA of VS werkzaam was.

Positieve ervaringen
met een PA of VS

De ontwikkelspirit van
de betreffende PA of VS

Beleidsmakers met visie op de 
inzet van een PA of VS in 

de anderhalvelijnszorg

Uit de verdiepende interviews en casestudies kwam een aantal factoren naar voren 
dat de inzet van een PA of VS in de anderhalvelijnszorg beïnvloedde:

Bevorderende factoren

In totaal werden 4 praktijkvoorbeelden in kaart gebracht:

2. Welke factoren beïnvloeden de inzet van de PA en VS in de anderhalvelijnszorg?

12
beleidsmakers

10
medisch 

specialisten

Totaal 57 personen
geïnterviewd:

5 
huisartsen

9
PA’s

21
VS’en

Casestudies1. 2. 3.

Acute zorg Acute ouderenzorg

Groeiende zorgvraag en behoefte aan
specialistische kennis en vaardigheden
buiten het ziekenhuis

Behoefte patiënt aan zorg 
dichtbij (mobiele service)

Gynaecologie Dermatologie/wondzorg

Belemmerende factoren

De geïnterviewden zagen meerdere kansen voor PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg door de ontwikkelingen 
in én druk op de gezondheidszorg. De kansen zijn onderverdeeld in 2 thema’s:

1. Op welke wijze kunnen de PA en VS in de anderhalvelijnszorg werken en wat 
zijn de beoogde en gerealiseerde (ervaren) effecten hiervan?

3. Wat zijn de kansen voor de PA en VS in de anderhalvelijnszorg?

Ontbreken van
structurele financiering
en gegevensuitwisseling

Ontbreken van
samenwerkings-
overeenkomsten
tussen partners

Ontbreken van
institutionele

ondersteuning

Onbekendheid met
de kennis, kunde en
bevoegdheden van

de PA en VS

Doel was om inzicht te krijgen in de gedachten rond de inzet van PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg. 
Hiertoe werden interviews afgenomen bij beleidsmakers, PA’s, VS’en, zorgprofessionals en cliënten 
van 4 praktijkvoorbeelden.

Verdiepende interviews2. 3.

Infographic

Infographic: Erik W
iegers
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Doel was om inzicht te krijgen in praktijkvoorbeelden waarbij PA’s en VS’en werkzaam waren in de
anderhalvelijnszorg. De vragenlijst werd online en via sociale media verspreid via het netwerk van 
de onderzoekers, de beroepsverenigingen en de leden van de klankbordgroep van het project.

Schriftelijke vragenlijst1. 2.

53
PA’s en VS’en
deden mee

14
zijn nu al werkzaam 

in de anderhalvelijnszorg

3
PA’s

11
VS’en

Verspreid werkzaam 
door Nederland:

12 van hen hebben zelf hun inzet in de anderhal-
velijnszorg geïnitieerd en opgezet om de kwaliteit 
van de zorg te vergroten (bottom-upinitiatief).

Medisch specialistische zorg
Onder andere (acute) ouderenzorg, 
hartfalen, oncologie, gynaecologie, 
acute zorg, dermatologie/wondzorg, 
ernstige spasticiteit, neurorevalida-
tie en palliatieve zorg

Specialistische medisch-technische 
handelingen
Bijvoorbeeld het verrichten van 
ascitespunctie of intrathecale toediening 
van baclofen bij patiënten met ernstige 
spasticiteit. Huisartsen hebben deze 
vaardigheid vaak niet en een ziekenhuis-
bezoek is te belastend voor de patiënt 

Complexe 
verpleegkundige zorg

Coaching 
verpleegkundigen

Methoden Het onderzoek vond plaats van januari 2018 tot en met december 2019. In een mixed methods onderzoeksontwerp zijn er 
4 methoden gebruikt: systematisch literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek, interviews met stakeholders en multipele caseonder-
zoeken. Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderzoeksmethoden is te vinden in het rapport van dit onderzoek. 
Bekijk het rapport op: www.zorgmasters.nl/uitgelicht/ruimte-voor-pas-en-vsen-in-anderhalvelijnszorg 
Minimaal 2 onderzoekers voerden de onderzoeken uit en analyseerden ze. De resultaten werden bediscussieerd met het volledige 
onderzoeksteam en de klankbordgroep van het project. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigin-
gen voor PA’s en VS’en, Federatie Medisch Specialisten en Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. Dit onderzoek werd verricht door 
het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in opdracht van het platform 
Zorgmasters en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het zoekproces binnen de wetenschappelijke databases resulteerde in:

De geïncludeerde onderzoeken zijn geclusterd in 2 groepen, namelijk;

Systematisch literatuuronderzoek1.

Primair doel: het voorkomen van 
consult of opname in het ziekenhuis

Gericht op het verkorten van de 
opnameduur in het ziekenhuis

Alle onderzoeken zijn meegenomen in de review,
rekening houdend met de bewijskracht

9.382
hits

Uit 10 onderzoeken

7
matige

kwaliteit

5
voldoende
kwaliteit

1
goede

kwaliteit

16
voldeden aan de in-
en exclusiecriteria*

3
geen oordeel op kwaliteit

door beperkte beschrijving methode

blijkt de inzet van VS’en in de 
anderhalvelijnszorg te resulteren 
in minimaal even goede patiënt-
uitkomsten in vergelijking met 
dezelfde zorg verleend in het 
ziekenhuis.

blijkt dat dankzij de inzet van VS’en 
in de anderhalvelijnszorg de 
meeste patiënten blij zijn met de 
kortere wachttijd en betere 
toegankelijkheid van de zorg, 
vroegtijdig ontslag of het voor-
komen van een ziekenhuisbezoek.

blijkt dat kosten van de anderhalve-
lijnszorg door VS’en lager uitvielen 
dan de kosten van ziekenhuiszorg.

blijkt geen verschil in kosten.

** In de overige 10 onderzoeken werden niet alle kosten en baten meegenomen om de kosteneffectiviteit te kunnen onderzoeken.

Uit 5 onderzoeken Uit 4 onderzoeken

Uit 1 onderzoek

* In alle 16 onderzoeken werden VS’en ingezet; we vonden geen onderzoeken met inzet van PA’s.

**

**
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ontwikkeling en de initiatiefnemers hebben het voor elkaar 
gekregen om over bestaande structuren en tradities heen 
nieuwe zorgconcepten te organiseren. PA’s of VS’en zijn vaak 
initiators van deze ontwikkeling. Huisartsen, medisch speci-
alisten, beleidsmakers en patiënten bleken in dit onderzoek 
vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de PA of VS 
in de anderhalvelijnszorg. Medisch specialisten zeiden dat ze 
worden ontlast en ze zich daardoor in het ziekenhuis kunnen 
focussen op de complexe zorg. Huisartsen bleken te worden 
ontlast doordat de PA of VS de gesubstitueerde medische zorg 
die eerder in het ziekenhuis werd verleend in de huisartsen-
praktijk kan verlenen. Ook patiënten waardeerden vooral de 
zorg dichtbij, de korte wachttijd, de persoonsgerichte benade-
ring en het gelijkwaardige contact met de PA of VS.
Zowel in huisartsenpraktijken als ziekenhuizen, ggz-instellin-
gen en verpleeghuizen groeit het aantal PA’s en VS’en gestaag.5 
Effectonderzoeken naar PA’s of VS’en in huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen en verpleeghuizen concluderen dat kwaliteit van 
de zorg die deze professionals verlenen vergelijkbaar is met de 
zorg die artsen verlenen, en zowel patiënten als artsen blijken 
vertrouwen te hebben in de competenties van de PA en VS.6-8 
De kosten van de inzet van de PA en VS in de anderhalvelijns-
zorg zijn nog onvoldoende onderzocht.
Uit dit onderzoek bleek dat de implementatie van PA’s en 
VS’en in de anderhalvelijnszorg wordt belemmerd door een 
gebrek aan goede gegevensuitwisseling tussen de betrokken 
organisaties en een structurele financiering. Ook effectevalu-
aties van de anderhalvelijnszorg door medisch specialisten en 
huisartsen laten dat zien.2 De belangrijkste belemmerende fac-
tor voor de inzet van de PA en VS is echter de onbekendheid 
met beide functies. Ook dit bleek uit eerdere onderzoeken.5-8 
De competenties van de PA en VS op zowel medisch inhou-
delijk als innovatief gebied zijn belangrijke bevorderende 
factoren voor de implementatie. Uit onderzoek werd duidelijk 
dat samenwerkingsovereenkomsten tussen huisartsenprak-
tijken en ziekenhuizen noodzakelijk zijn, zodat de PA of VS 
bij twijfel of bij het bereiken van de grenzen van zijn/haar 
bekwaamheid laagdrempelig een huisarts of medisch specialist 
kan raadplegen.
Gedurende het onderzoek kwamen enkele beperkingen naar 
voren. Ten eerste bleek het begrip ‘anderhalvelijnszorg’ moei-
lijk te definiëren. De term bleek niet eenduidig te vertalen en 
professionals/beleidsmakers hanteren verschillende interpre-
taties. Met een heldere definitie van de term hebben we bias zo 
veel mogelijk geprobeerd te voorkomen.
Met purposive sampling zijn we op zoek gegaan naar professi-
onals/beleidsmakers die bekend waren met PA’s en VS’en in de 
gezondheidszorg en betrokken waren bij de anderhalvelijns-
zorg (in opzet). De steekproef bestond uit een relatief groot 
aantal PA’s en VS’en, die waarschijnlijk een positiever beeld 
hebben. Het is niet duidelijk of meer interviews met artsen 
een ander perspectief zou geven. 
Een laatste kanttekening is dat de anderhalvelijnszorg door 
een PA of VS veelal een combinatie is van verplaatste zorg 
(substitutie) met additionele zorg, zoals extra consulten bij de 

patiënt thuis. Dit verklaart mogelijk deels de positieve effecten 
van de anderhalvelijnszorg door de PA of VS. Volledige ‘addi-
tionele zorg’ excludeerden we.

CONCLUSIE
De inzet van de PA en VS in de anderhalvelijnszorg lijkt de 
gezondheidszorg kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te 
houden, en kan bij een stijgende zorgvraag een kostenbespa-
ring opleveren. Hoewel deze ontwikkeling nog in de kinder-
schoenen staat, zien beleidsmakers en professionals mogelijk-
heden om met de inzet van PA’s en VS’en beperkt complexe 
medische zorg dicht bij de patiënt te organiseren. Daarvoor is 
het noodzakelijk om belemmerende factoren weg te nemen, 
zoals het ontbreken van structurele financiering, veilige gege-
vensuitwisseling en samenwerkingsverbanden. ■
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Veel huisartsen vinden het lastig om (pre)maligne huidtumoren te herkennen, waardoor ze 
patiënten soms naar een dermatoloog verwijzen terwijl dat niet nodig is. Een dermato-oncolo-
gisch trainingsprogramma (DOTP) over verdachte huidafwijkingen kan hen daarbij ondersteu-
nen. Huisartsen die zo’n programma volgden, hadden grotere diagnostische vaardigheden en 
kwalitatief betere verwijzingen dan ongetrainde huisartsen. Dat leidde ook tot minder onnodi-
ge verwijzingen. Een DOTP kan daarmee bijdragen aan een efficiënter gebruik van de beperkte 
capaciteit van de tweedelijnszorg en zorgkosten beheersbaar houden.

De explosieve toename van huidkanker stelt ons voor gro-
te uitdagingen en de druk op ons zorgsysteem groeit met 
de dag.1-4 Huisartsen spelen een belangrijke rol binnen de 
huidkankerzorg. Optimale herkenning en differentiatie 
van huidtumoren zijn hierbij van essentieel belang. Eerder 
onderzoek liet zien dat huisartsen huidkanker over het 
algemeen slecht herkennen en dat het aantal onnodige 
verwijzingen naar de dermatoloog hoog is.5 Betere trai-
ning van huisartsen kan hun diagnostische vaardigheden 
verbeteren, waarmee het aantal onnodige verwijzingen 
mogelijk afneemt.6-9

In dit cohortonderzoek keken we naar de effecten van een 
dermato-oncologisch trainingsprogramma (DOTP) op de 
diagnostische vaardigheden en de kwaliteit van verwijzin-
gen van huisartsen.

METHODE
We nodigden alle gevestigde huisartsen aangesloten bij de 
LHV-kring Nijmegen en omgeving (n = 194) uit om deel 
te nemen aan een DOTP, van wie uiteindelijk 83 huisart-
sen (42,8%) meededen. Dit DOTP vond plaats binnen 
het regionale project Verdachte huidafwijkingen.10 In het 
kader van dit project hebben huisartsen en dermatologen 
onder andere regionale samenwerkingsafspraken ge-

maakt, die gebaseerd zijn op de NHG-Standaard Verdach-
te huidafwijkingen10-11. Het DOTP bestond uit 1) instruc-
tie over projectdoelen en regionale afspraken (verplicht), 
2) de online NHG-scholing PIN (Programma’s voor 
Individuele Nascholing) Verdachte huidafwijkingen (ver-
plicht), 3) live groepsscholing Verdachte Huidafwijkingen 
(NHG-STiP; facultatief) en 4) live dermatoscopiescho-
ling (facultatief).12 De 2 facultatieve onderdelen werden 
aangeboden via de regionale Werkgroep Deskundigheids-
bevordering Huisartsen en respectievelijk gevolgd door 
46 (55,4%) en 21 (25,3%) van de deelnemende huisartsen. 
Vervolgens analyseerden we verwijsbrieven aan derma-
tologen van 2 ziekenhuizen (het Radboudumc Nijme-
gen en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen) 
en vergeleken we het getrainde cohort huisartsen (TC; 
periode 2018-2019) met 2 ongetrainde controlecohorten 
(ongetraind cohort heden (OCH; periode 2018-2019) en 
ongetraind cohort verleden (OCV; periode 2008-2010)). 
We vergeleken de 2 controlecohorten om los van de 
DOTP een eventueel effect van tijd op de uitkomstmaten 
te achterhalen.
Primaire uitkomstmaat was de overeenstemming tussen 
de (eerstgenoemde) diagnose in de verwijsbrief en de 
uiteindelijke diagnose die de dermatoloog stelde. Secun-
daire uitkomstmaten waren: 1) de proportie adequate 
dermatologische laesiebeschrijvingen in de verwijsbrief 
(gedefinieerd als het beschrijven van ≥ 3 PROVOKE-ka-
rakteristieken), 2) het aantal diagnostische verrichtingen 
dat de huisartsen verrichtten voor ze verwezen (stansbiopt 
en dermatoscopie), 3) het aantal nog niet door de huisarts 
genoemde huidafwijkingen dat de dermatoloog vond en 
4) de proportie van het aantal onnodige verwijzingen. De 

Huidkankerzorg verbetert door 
 gerichte training van huisartsen
Elbrich Marra, Margit van Rijsingen, Hans Alkemade, Hans Groenewoud, Kevin Hueskes, Carla Nij Bijvank, et al.

Dit is een bewerkte vertaling van Marra E, Van Rijsingen MCJ, Alkemade JAC, 
Groenewoud JMM, Hueskes KF, Nij Bijvank CHM, et al. The effect of a derma-
to-oncologic training program on the diagnostic skills and quality of referrals 
for suspicious skin lesions by general practitioners. Br J Dermatol 2020 May 14. 
Online ahead of print. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
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definitie van een onnodige verwijzing was: ‘een huidafwijking 
die, conform de NHG-Standaard en regionale afspraken, 
waarschijnlijk binnen de huisartsenpraktijk behandeld had 
kunnen worden (onder andere actinische keratosen of laagri-
sicobasaalcelcarcinoom)’.
We excludeerden verwijsbrieven van huisartsen in opleiding 
onder supervisie van een huisarts die aan het project deelnam 
en verwijzingen van waarnemend huisartsen. Van deze groe-
pen artsen is namelijk moeilijk te achterhalen of en wanneer 
ze aan het project deelnamen. Voor meer informatie over de 
methode, inclusief de statistische analyse, verwijzen we naar 
het originele artikel.

RESULTATEN
In totaal analyseerden we 1662 verwijsbrieven, waarvan 451 
(27,1%) binnen het TC, 476 (28,6%) binnen het OCH en 
735 (44,2%) binnen het OCV. We vonden geen statistisch 
significante verschillen tussen de verschillende cohorten wat 
betreft leeftijds- en geslachtsverdeling. De meest voorko-
mende reden voor verwijzing was (een vermoeden van) een 
basaalcelcarcinoom [figuur] (n = 482; 28,1%), gevolgd door 
een (atypische) melanocytaire naevus (n = 309, 18,6%) en 
actinische keratose (n = 230; 13,8%). In 272 (16,4%) van de 
verwijsbrieven had de huisarts helemaal geen (werk)diagnose 
of differentiële  diagnose opgenomen. Bij vergelijking tussen 
de cohorten bleek dit minder vaak het geval te zijn in het TC 
(n = 30; 6,7%), dan in het OCH (n = 65; 13,7%; p < 0,001) en 
het OCV (n = 177; 24,1%; p < 0,001). De proportie verwijs-
diagnoses die overeenkwamen met de einddiagnose van de 
dermato loog was significant hoger in het TC (n = 296/421; 
70,3%) dan in het OCH (n = 231/411; 56,2%; p < 0,001) en 
het OCV (n = 288/558; 51,6%; p < 0,001). Verder was de 
laesie-omschrijving van de huisartsen in het TC beter, ver-
meldden huisartsen in het TC vaker een diagnose in verwijs-

brieven en voerden huisartsen in het TC vaker diagnostiek 
uit voor verwijzing. Bovendien deden de huisartsen in het TC 
minder onnodige verwijzingen dan die in het OCH (62,7% 
versus 73,7%; p < 0,001) en het OCV (75,2%; p < 0,001). Een 
vergelijking tussen deelnemers die wel of geen facultatieve 
onderdelen van de DOTP volgden, leverde geen verschillen 
op in de beschreven uitkomstmaten. De [tabel] geeft een 
overzicht van de belangrijkste resultaten. 

BESCHOUWING
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat huisartsen die 
een DOTP volgden betere diagnostische vaardigheden hadden 
en dat de kwaliteit van hun verwijsbrieven hoger was. Boven-
dien leidde deelname aan de DOTP tot een afname van het 
aantal onnodige verwijzingen naar de dermatoloog. Deze ef-
fecten kunnen de efficiëntie binnen de huidkankerzorg vergro-
ten en het gebruik van de beperkte capaciteit in de tweede lijn 
optimaliseren. Daarnaast verwachten we dat het zorgproces 
vanuit patiëntperspectief beter zal verlopen. We verwachten 
ook dat onnodige belasting voor de patiënt voorkomen kan 
worden wanneer huisartsen vaker laagrisico(pre)maligniteiten 
van de huid diagnosticeren en behandelen, en ze gerichter 
naar de dermatoloog verwijzen wanneer dat geïndiceerd is 
(bijvoorbeeld wanneer ze reeds een diagnose hebben gesteld 
met histopathologisch onderzoek). Aanvullend onderzoek 
dat deze aspecten meeneemt, liefst met een gerandomiseer-
de opzet, is welkom, ook omdat er in het huidige getrainde 
cohort sprake kan zijn van een selectiebias door een boven-
gemiddelde interesse in de dermatologie/dermato-oncologie. 
Bedenk echter dat het een grote groep huisartsen betreft 
(n = 83, 42,8% van alle in de regio gevestigde huisartsen), 
wat de kans hierop vermoedelijk kleiner maakt.
We moeten ook vermelden dat we geen uitspraak kunnen 

Figuur

Voorbeeld van een patiënt met een superficieel basaalcelcarcinoom op 
de rug.

Foto is geplaatst met toestemming van de patiënt.

WAT IS BEKEND?
	■ Huisartsen spelen een belangrijke rol in de huidkan-

kerzorg. Hierbij zijn optimale herkenning en verwij-
zing essentieel.

	■ uit eerder onderzoek bleek dat huisartsen (pre)ma-
ligne huidtumoren doorgaans slecht herkennen, wat 
leidt tot een hoog aantal onnodige verwijzingen naar 
dermatologen.

WAT IS NIEUW?
	■ Huisartsen die een dermato-oncologisch trainings-

programma (DOTP) volgden, hadden betere diagnos-
tische vaardigheden en kwalitatief betere verwij-
zingen dan ongetrainde huisartsen. Dat leidde tot 
minder onnodige verwijzingen.

	■ Een DOTP kan bijdragen aan een efficiënter gebruik 
van de beperkte capaciteit van de tweedelijnszorg en 
zorgkosten beheersbaar houden.
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doen over patiënten met verdachte huidafwijkingen die geen 
verwijzing naar de tweede lijn kregen (omdat we deze groep 
in dit onderzoek niet meenamen). Het is zinvol om ook deze 
groep patiënten te analyseren, om zo bijvoorbeeld na te gaan 
of er patiënten zijn die geen verwijzing naar de dermatoloog 
krijgen, terwijl daar conform de projectafspraken wel een 
indicatie voor is. Daarnaast moet substitutie van de zorg naar 
de eerste lijn ook logistiek en financieel mogelijk worden 
gemaakt.
De resultaten van dit onderzoek wijzen er ook op dat er 
ruimte voor verbetering is. Zo bleek een aanzienlijk deel van 
de verwijzingen actinische keratose te betreffen, hoewel deze 
– onder de juiste voorwaarden – in de eerste lijn doorgaans 
goed te behandelen is. Mogelijk komt dat doordat huisartsen 
zich niet bekwaam genoeg voelen om de behandeling uit te 
voeren, of het idee hebben dat de dermatoloog dit moet doen. 
Andere verbeterpunten betroffen het uitvoeren van een totale 
huidinspectie door de huisarts en het bij de patiënt bewerk-
stelligen van voldoende vertrouwen in de huisarts. 
Terugkijkend op het trainingsprogramma en de evaluaties 
(inclusief kennistoetsing) bij de deelnemers blijkt dat de op-
gedane kennis een jaar na de training nog ruim voldoende is. 
Daarnaast gaven deelnemende huisartsen aan zich meer ver-
trouwd te voelen met het diagnosticeren en deels zelfstandig 
behandelen van verdachte huidafwijkingen, wat ook blijkt uit 
de resultaten van dit onderzoek. De deelnemers gaven verder 
aan te verwachten dat het blijven herhalen van trainingen, 
het opdoen van meer praktijkervaring en het besteden van 
specifieke aandacht aan verdachte huidafwijkingen mogelijk 
kunnen bijdragen aan verdere verbetering. Dankzij de huidige 
COVID-periode zijn er in de regio Nijmegen inmiddels ook 
ervaringen opgedaan met vormen van digitale scholing, die 
live scholing (gedeeltelijk) goed lijken te kunnen vervangen en 
de drempel tot deelname wellicht kunnen verlagen. Landelijke 
uitrol lijkt een zinvolle vervolgstap.

CONCLUSIE
Huisartsen die een DOTP volgden, hadden betere diagnos-
tische vaardigheden en kwalitatief betere verwijzingen dan on-
getrainde huisartsen. Het volgen van zo’n training leidde ook 
tot minder onnodige verwijzingen. Een DOTP kan bijdragen 
aan een efficiënter gebruik van de beperkte capaciteit van de 
tweedelijnszorg en zorgkosten beheersbaar houden. ■
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Tabel

De belangrijkste effecten van een dermato-oncologisch trainingsprogramma voor huisartsen, gemeten op basis van verwijsbrieven naar 
de dermatoloog, inclusief vergelijking met 2 ongetrainde controlecohorten

Uitkomstmaat Getraind cohort 
(TC)

Ongetraind cohort heden 
(OCH)

Ongetraind cohort verle-
den (OCV)

p-waarde†

Correcte verwijsdiagnose, n (%) 296/421 (70,3%) 231/411 (56,2%) 288/558 (51,6%) < 0,001/< 0,001/0,157‡

Adequate laesie-omschrijving , n (%) 198/451 (43,9%) 167/476 (35,1%) 176/735 (23,9%) 0,006/< 0,001/0,001**
Stansbiopt verricht door huisarts voor verwijzing conform  
regionale afspraken, n (%)

 67/216 (31,0%)  19/170 (11,2%)   9/209 (4,3%) < 0,001/< 0,001/0,01**

Additioneel gevonden (pre)maligne huidafwijkingen door  
dermatoloog,* n (%)

 54/451 (12,0%)  64/476 (13,4%) 146/735 (19,9%) 0,502/0,001/0,004

Potentieel onnodige verwijzingen, n (%) 283/451 (62,7%) 351/476 (73,7%) 553/735 (75,2%) < 0,001/< 0,001/0,56**

* Bij 15,9% (n = 264) van alle geïncludeerde patiënten vond de dermatoloog naast de laesie(s) waarvoor de patiënt was verwezen 1 of meer additionele (pre)maligniteiten op de 
huid. In de meeste gevallen betrof dit een basaalcelcarcinoom (n = 196; 48,3%), actinische keratose (n = 157; 38,7%) of de ziekte van Bowen (n = 26; 6,4%).
† TC versus OCH/TC versus OCV/OCH versus OCV.
‡ (Mixed-models) logistisch regressiemodel.
** Chi-kwadraattoets.
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Er zijn aanwijzingen dat spinale manipulatie effectief is bij de behandeling van lagerugklachten. Chiropractoren 
zijn bij uitstek in staat om deze behandeling te geven en daarmee de zorglast van huisartsenpraktijken te verlichten. 
Chiropractie zou daarom moeten worden opgenomen in de reguliere gezondheidszorg, zoals dat ook in andere 
landen het geval is.

Lagerugklachten komen vaak voor en zijn een kostbaar, 
wereldwijd probleem. Het is de nummer 1 van wereldwij-
de ziektelast en de hoofdoorzaak van vervroegd pensioen 
in Europa.1,2 De economische impact van lagerugklachten 
is vergelijkbaar met die van andere prevalente aandoenin-
gen, zoals cardiovasculaire en psychische aandoeningen, 
kanker en auto-immuunziekten.3 In Nederland zijn meer 
dan 2 miljoen mensen bij de huisarts geregistreerd met la-
gerugklachten en niets wijst erop dat dit aantal gaat dalen.4

Er zijn vele behandelmogelijkheden voor lagerugklachten, 
maar sommige zijn duur en weinig hebben bewezen effect, 
zoals medicatie (in het bijzonder opioïden en steroïden) 
en chirurgie (spinale fusie, laminectomie en discecto-
mie).5-7 In 2018 publiceerde The Lancet een reeks artikelen 
over lagerugklachten. De conclusie daarvan luidt dat er 
te veel onnodige diagnostische beeldvorming plaatsvindt, 
chirurgen te snel worden ingezet en verkeerde medicatie 
wordt voorgeschreven. De auteurs stellen dat artsen hun 
patiënten het advies moeten geven om actief en positief 
te blijven, hen gerust moeten stellen en zo nodig oefe-
ningen moeten aanbevelen. Het spreekt voor zich dat een 
conservatieve aanpak is gecontra-indiceerd wanneer er 
mogelijk sprake is van ernstige pathologie, bijvoorbeeld 
een fractuur. Ook raden de auteurs aan interprofessionele 

relaties te versterken, in multidisciplinaire teams te werken 
en routes voor de beste zorg te ontwerpen.8,9 Bij chronische 
klachten kan spinale manipulatie overwogen worden, net 
als andere behandelwijzen zoals acupunctuur. Bijvoorbeeld 
als overige therapie al geprobeerd is.
De aanbevelingen over manipulatie krijgen ondersteu-
ning van een update van een cochranereview, die in 2019 
in het British Medical Journal verscheen.11 Die conclu-
deert dat ‘(…) spinale manipulatie net zo effectief is als 
de gebruikelijke zorg voor patiënten met lagerugklachten’. 
De term ‘gebruikelijke zorg’ heeft verschillende beteke-
nissen in westerse landen. In Nederland gaat de voorkeur 
uit naar een niet-medicamenteuze behandeling. Het 
NHG-beleid is gericht op het bevorderen van bewegen en 
het oppakken of continueren van activiteiten. De leidraad 
voor de behandeling bevat een stappenplan, in de vorm 
van voorlichting en advies, opbouw van activiteiten en 
(oefen)therapie. Daar kunnen wij chiropractoren alleen 
maar mee instemmen. Wij missen in deze aanpak echter 
een verwijzing naar chiropractie of een overweging 
daarvan. Want het wetenschappelijk bewijs op basis van 
meta-analyses die in het BMJ zijn gepubliceerd laat zien 
dat spinale manipulatie tot een van de niet-farmacologi-
sche keuzen behoort.

De waarde van chiropractie bij lagerugklachten
Gitte Tønner, Michael Freeman, Sidney Rubinstein

Chiropractie moet worden opgenomen in de reguliere gezondheidszorg, net als in andere landen. Foto: Shutterstock
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CHIROPRACTIE
Chiropractoren zijn uitvoerig getraind in spinale manipulatie 
bij de behandeling van bewegingsapparaatgerelateerde klachten, 
maar geven ook advies, geruststelling en oefeningen [kader]. De 
combinatie van een eerstelijns diagnostische vaardigheid en een 
diversiteit aan behandeltechnieken maakt de chiropractor ge-
schikt om drukke huisartsenpraktijken te ontlasten. Chiroprac-
toren zijn opgeleid om zonder verwijsbrief te behandelen, en zo 
nodig terug te koppelen aan de huisarts. Verder informeren ze 
patiënten over mogelijke bijwerkingen, zoals spierpijn en ver-
moeidheid. Ernstige adverse events zijn zeer zeldzaam (volgens 
schattingen 1 op ongeveer 2 miljoen behandelingen).11

Denemarken heeft sinds 1994 een chiropractieopleiding die 
zowel de toelatingscriteria als de bachelorgraad met genees-
kunde deelt.12 Dit bijzondere programma noemt The Lancet als 
voorbeeld van een innovatie in medische opleidingen die inter-
collegiale samenwerking bevordert en helpt bij het ontwikkelen 
van een gezamenlijke professionele taal.8 Aan de Zwitserse Uni-
versity of Balgrist delen studenten geneeskunde en chiropractie 
sinds 2009 ook een gezamenlijke bachelor.13 In beide landen is 
chiropractie geïntegreerd in de reguliere gezondheidszorg.
In Nederland is er nog geen opleiding chiropractie. Alle 300 
leden van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) zijn 
afgestudeerd aan internationaal geaccrediteerde opleidingen, 

waaronder de Deense Syddansk Universitet.14 Ze voldoen aan de 
normen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de 
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De NCA 
hanteert een strenge kwaliteitscontrole door 5 jaar herregistratie, 
PE-Online (Permanente Educatie, bij- en nascholing) en visita-
ties via de Stichting Chiropractie Nederland.15 Ook zijn chiro-
practoren getraind om conform nationale richtlijnen te werken 
en vragen ze hun patiënten om informed consent. Daarnaast 
is er vraag naar chiropractische zorg in Nederland, zoals blijkt 
uit een representatief publieksonderzoek uit 2018. Dit enquête- 
onderzoek (n = 1029) toont aan dat 23% van de Nederlanders 
bij een chiropractor onder behandeling is of is geweest. Het laat 
ook zien dat de wachttijden in chiropractiepraktijken in het hele 
land oplopen (wat wijst op een tekort aan chiropractoren).16

Er is toenemend bewijs dat chiropractoren veel te bieden 
hebben. Als het gaat om het uitvoeren van spinale manipulatie 
(de techniek die chiropractoren het meest toepassen), is er 
toenemend bewijs voor effectiviteit, kosteneffectiviteit en vei-
ligheid.11,17-19 Als beroepsgroep staan we klaar om de last van 
bewegingsapparaatklachten te verlichten. We zouden graag 
worden opgenomen in het Nederlandse eerstelijnszorgstelsel, 
om zo de patiënten nog beter te kunnen helpen. Om dit te 
bewerkstelligen zullen er gesprekken moeten worden gevoerd 
met (huisartsen)verenigingen, universiteiten en overheids-
instanties. Zo kan een Nederlandse chiropractieopleiding naar 
Deens en Zwitsers model ontstaan. ■
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FEiTEn OVEr CHirOPraCTiE
Chiropractie is een vorm van conservatieve gezond-
heidszorg waarbij de universitair geschoolde zorgverle-
ners zich bezighouden met de diagnose, behandeling en 
preventie van klachten aan het bewegingsapparaat, in 
het bijzonder de wervelkolom.
Chiropractie is een internationaal gereguleerde (via de 
European Council on Chiropractic Education) en erkende 
universitaire opleiding (nuffic, de nederlandse organisa-
tie voor internationalisering in onderwijs). Daar leren stu-
denten hoe ze bewegingsapparaatgerelateerde klachten 
moeten diagnosticeren en behandelen. Om een beeld te 
krijgen: de opleiding manuele therapie is een nederland-
se vervolgopleiding voor fysiotherapeuten op hbo-niveau.
De chiropractieopleiding is erkend door de WHO, die 
richtlijnen heeft opgesteld.
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Voor huisartsen kan het nog steeds lastig zijn om de juiste aanpak te bepalen bij individuele patiënten met aspeci-
fieke lagerugpijn. Wij denken dat manuele therapie bij een deel van de patiënten een rol van betekenis kan spelen. 
Maar dan wel altijd samen met op de individuele patiënt toegespitste adviezen en oefentherapie. Daarin verschil-
len manueel therapeuten van chiropractoren, die ook manipulaties uitvoeren, maar niet uitgaan van een biopsy-
chosociale benadering. 

Lagerugpijn is een van de meest voorkomende oorzaken 
van lichamelijk disfunctioneren.1,2 Ondanks uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek is er tot nu toe geen consen-
sus over de meest adequate aanpak.3-6 Aanbevelingen in 
eerstelijns- en multidisciplinaire richtlijnen komen voor 
een groot deel overeen wat betreft diagnostiek, risico- 
inschatting en behandelbeleid. Veel richtlijnen bevelen 
een diagnostische triage aan waarin onderscheid wordt 
gemaakt tussen aspecifieke lagerugpijn, het lumbosa-
craal radiculair syndroom en specifieke lagerugpijn. De 
aanbevolen behandelstrategie voor aspecifieke lagerug-
klachten bestaat uit medicatie (veelal paracetamol of 
NSAID’s), geruststelling, het stimuleren van activiteit en 

terugkeer naar werk, ook als pijnklachten  aanhouden. 
Zoals veel richtlijnen aangeven staan het adviseren 
en stimuleren van ‘actief blijven’ en ‘werkhervatting’ 
centraal.7-13 Bovendien adviseren ze om terughoudend 
te zijn met het toepassen van passief gerichte therapieën, 
zoals massagetherapie, mobilisatie en manipulaties. Op 
basis van uitkomsten van consensusbijeenkomsten kan 
soms overwogen worden om bepaalde subgroepen van 
patiënten te verwijzen voor mobilisaties of manipula-
ties.14 Het betreft vooral patiënten bij wie het normale 
functioneren achterblijft en er duidelijke  aanwijzingen 
zijn voor een verminderde beweeglijkheid van de 
lumbale wervelkolom. Hard bewijs voor deze subgroep 

Manuele therapie kan nuttig zijn, maar dan wel in combinatie met adviezen en oefentherapie voor de individuele patiënt. Foto: Shutterstock

De rol van manuele therapie bij aspecifieke 
lagerugklachten
Jan Pool, Maarten Schmitt, Arianne Verhagen
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ontbreekt echter. Daarbij heeft het de voorkeur om mobili-
satie of manipulatie te combineren met gerichte adviezen, 
actieve oefentherapie en een gedragsmatige benadering bij 
chronische klachten.15 Er is onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs voor het inzetten van mobilisatie of manipulatie als 
enige interventie bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn.

MOBILISATIE OF MANIPULATIE
Er zijn verschillende beroepsgroepen die manipulaties uit-
voeren. In Nederland zijn dat voornamelijk chiropractors en 
manueel therapeuten.
Manuele therapie is een specialisatie binnen de  fysiotherapie. 
De opleiding tot manueel therapeut is een 3-jarige  parttime 
opleiding, aansluitend op de opleiding tot fysiotherapeut (in 
totaal 7 jaar). De opleiding leidt tot een master of science-di-
ploma (MSc) en is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaam-
se Accreditatieorganisatie (NVAO). Manueel therapeuten zijn, 
anders dan chiropractors, BIG-geregistreerd. Daarnaast zijn 
de opleidingen erkend door de International Federation of 
Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). 
Chiropractors zijn in het buitenland opgeleid, acteren niet 
binnen de reguliere zorg en zijn dus niet BIG-geregistreerd. Ze 
werken vooral vanuit een biomechanisch perspectief: oorzaak- 
gevolgrelaties zijn te herleiden tot een mechanisch uitgangs-
punt, waarbij psychosociale aspecten van ondergeschikt 
belang zijn. ‘De opleiding chiropractie is een 5-jarige universi-
taire voltijdsstudie. Hierna volgt nog een praktijk/stagejaar in 
het land waar men zich wil vestigen. De inhoud van de studie 
chiropractie kan deels worden vergeleken met een opleiding 
geneeskunde aan een universiteit in Nederland’, aldus de Ne-
derlandse Chiropractoren Associatie (www.nca.nl).
Bij de overwegingen door de huisarts om patiënten voor 
mobilisatie of manipulatie naar een manueel therapeut te 
verwijzen, speelt een aantal factoren een rol.
1. De patiënt heeft een specifieke voorkeur voor mobilisatie of 

manipulatie.
2. In Nederland zijn er geen verschillen in de manier waarop 

chiropractors en manueel therapeuten de manipulaties 
uitvoeren.16 De manueel therapeut is door de fysiothera-
peutische achtergrond en opleiding echter wel beter in staat 
om bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn combinatie- 
interventies toe te passen (mobilisaties en manipulaties ge-

combineerd met actieve oefentherapie) dan chiropractors, 
die zich voornamelijk richten op het separaat uitvoeren van 
mobilisaties of manipulaties. De behandeling door manu-
eel therapeuten sluit daarmee meer aan bij de nationale en 
internationale richtlijnen.

3. Manueel therapeuten hanteren een biopsychosociale bena-
deringswijze. Psychische factoren die zijn gerelateerd aan 
aspecifieke lagerugpijn, de beweegcontext van de patiënt 
(waaronder werk en sport en hobby), leefstijl, gezondheids-
vaardigheden en zelfmanagement worden betrokken bij het 
formuleren van de behandeldoelen.17,18 

4. Gedragsmatige interventies kunnen aanvullend van meer-
waarde zijn. De daarvoor benodigde specifieke competen-
ties maken onderdeel uit van de fysiotherapeutopleiding.

5. Zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van ma-
nuele therapeuten in het aanvullend pakket, terwijl ze de 
behandelingen van chiropractors vaak onder de noemer 
alternatieve geneeskunde scharen.

CONCLUSIE
Voor de meeste patiënten met aspecifieke lagerugpijn is een 
actieve benadering het meest geschikt en effectief. Manipulatie 
is effectief bij een subgroep van deze patiënten. Bij een indica-
tie voor deze interventie bevelen de meeste richtlijnen mani-
pulatie in combinatie met actieve oefentherapie aan. Manueel 
therapeuten bieden door hun fysiotherapeutische achtergrond 
een breder zorgpakket aan dan chiropractors. ■
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Zestig procent van de COPD-patiënten in Nederland gebruikt een inhalatiecorticosteroïd (ICS). Bij slechts 25% 
van deze populatie is er sprake van een indicatie. Deze vorm van overbehandeling in Nederland kost 16 miljoen 
euro op jaarbasis en draagt bovendien bij aan ICS bijwerkingen. Mogelijk biedt het ICS stop- en monitorings-
instrument soelaas bij de aanpak van dit probleem.

De NHG-Standaard COPD stelt dat behandeling met een 
inhalatiecorticosteroïd (ICS) alleen aanbevolen wordt bij 
COPD-patiënten indien er ook sprake is van astma of bij 
frequente exacerbaties (≥ 2 per jaar), ondanks behandeling 
met een langwerkende luchtwegverwijder.1 Als het aantal 
exacerbaties niet duidelijk afneemt door gebruik van ICS 
na een jaar of als er gedurende 2 jaar geen exacerbaties zijn, 
dient de behandeling met ICS gestaakt te worden.2 Over-
matig gebruik van ICS bij COPD-patiënten kan namelijk 
leiden tot verhoogd risico op negatieve gezondheidsuit-
komsten en vermijdbare zorgkosten.3-7

Patiënten die ICS gebruiken hebben een 50% hogere 
kans op pneumonie, waarvan naar schatting 20% leidt 
tot ziekenhuisopname.3 Een Cochrane review uit 2014 
liet zien dat bij 18 van de 1000 met fluticason behandelde 
 COPD-patiënten een ernstige (maar niet-fatale) pneumo-
nie optrad. Bij budesonide was dit getal beduidend lager 
(6 op de 1000 COPD-patiënten).8 Een verklaring moet 

waarschijnlijk gezocht worden in de immunosuppressie-
ve effecten van ICS, waardoor de normale afweer tegen 
bacteriële infecties verminderd lijkt.8 Daarnaast is langdu-
rig gebruik van ICS geassocieerd met een minder goede 
instelling van patiënten met diabetes type 2.5 ICS dienen 
daarom gepast ingezet en adequaat gemonitord te worden 
bij COPD. 

DE HUIDIGE SITUATIE
In de praktijk blijkt dat 60% van de COPD-patiënten in 
Nederland een ICS gebruikt, terwijl er bij slechts 25% van 
deze populatie daadwerkelijk een indicatie voor lijkt te 
zijn.7 De kosten van deze overbehandeling in Nederland 
worden geschat op 16 miljoen euro op jaarbasis.7 Er zijn 
verschillende redenen voor dit ICS-overgebruik. Allereerst 
waren eerdere COPD-richtlijnen minder kritisch over 
ICS-gebruik dan recentere richtlijnen, die de huidige stand 
der wetenschap vertegenwoordigen.2,9-10 Bij de toepassing 

Chronisch iCS-gebruik is geen primaire onderhoudsbehandeling van COPD.  Foto: iStock

Terugdringen van onjuist ICS-gebruik bij COPD
Onno van Schayck, Niels Chavannes, Janwillem Kocks

Urgente oproep 
aan alle huisartsen:
Help ons bij het vinden van patiënten voor het landelijke 
onderzoek naar antistoftherapie (plasma) voor COVID-19.

a a a a a 

      a a a a a a a a 

                a a a 

              a a a a

Als huisarts staat u momenteel machteloos 
bij een kwetsbare patiënt met COVID-19.

Daar hopen we met de CoV-Early studie snel verandering 
in te brengen. Recent onderzoek bewees dat monoclonale 
antistoftherapie vroeg in het verloop van de ziekte de kans 
op een ziekenhuisopname met meer dan 50% verlaagt 1,2. 
Het is aannemel� k dat bloedplasma van genezen COVID-19
patiënten wanneer die streng geselecteerd worden op basis 
van de kwantiteit en kwaliteit van hun virus neutraliserende 
anti                  stoffen een vergel� kbaar gunstig effect heeft. De CoV-Early
studie hoopt dit zo snel mogel� k te bew� zen.

Wat kan u voor ons betekenen?
W� s uw patiënt op de mogel� kheid om met dit onderzoek mee
te doen. De patiënt kan zichzelf aanmelden via de website.
W�  doen de rest. 

Meer weten? 
www.coronaplasmastudie.nl 
U vindt daar ook de o�  ciële vertaling 
van het toestemmingsformulier naar 
het Arabisch en Engels evenals fi lmpjes 
waarin de studie in verschillende talen 
kort wordt uitgelegd.

Namens het hele CoV-Early studie team, 
Dr. Bart R� nders, internist infectioloog Erasmus MC

Referenties
1.  P Chen et al. SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody LY-CoV555 in Outpatients with 
 Covid-19. New England J Med. October 28, 2020.  
2.  https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-

covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibodies-treatment-covid-19 

(Huis)artsen kunnen het studieteam in het Erasmus MC bereiken
via e-mail covearly.study@erasmusmc.nl of telefonisch via 
06-50190490/91 (9u00-17u00 maandag tot vr� dag). Rechtstreeks 
contact opnemen met een van de andere actieve study sites kan 
ook. De contactgegevens z� n te vinden op de website onder 
deelnemende ziekenhuizen.

Welke patiënt komt in aanmerking?

SARS-CoV-2 positief, <8 dagen symptomatisch

• 70 jaar of ouder
• 50 tot 69 jaar met een additionele risicofactor 

(BMI >34, diabetes, hart -en vaatziekte, long -of leverziekte, 
nierinsu�  ciëntie. kanker <12 maanden geleden, nierinsu�  ciëntie. 

• Iedereen van 18 tot 49 die ernstig immuungecompromitteerd is. 
Overleg voor deze specifi eke patiëntengroep alt� d met het studieteam.

Deze criteria kunnen t� dens de studie worden aangepast. 
De volledige en actuele l� st staat op www.coronaplasmastudie.nl

Aangesloten ziekenhuizen
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van de richtlijnen was het ook lastig te bepalen of een ICS toe-
gevoegde waarde had, gezien de lage exacerbatiefrequentie bij 
patiënten met milde of matige COPD in de eerste lijn. Daar-
naast wordt vaak gedacht dat het staken van ICS kan leiden tot 
een hoger risico op exacerbaties.10 Verschillende onderzoeken 
tonen echter aan dat ICS veilig kunnen  worden gestopt wan-
neer patiënten optimale luchtwegverwijding voorgeschreven 
krijgen.11-14. Ook is er vaker onzekerheid over de diagnose bij 
patiënten met bronchusobstructie. Zo is er een grote groep met 
het astma- COPD-overlapsyndroom (ACOS), waarbij het voor 
behandelaren lastiger kan zijn te bepalen of ICS geïndiceerd 
zijn.15

Inhalatiesteroïden worden veel voorgeschreven bij patiënten 
met meer ernstige COPD zoals behandeld in de tweede lijn, 
gezien de hogere exacerbatiefrequentie bij die groep. Dit heeft 
mogelijk invloed op het voorschrijfgedrag in de eerste lijn.
Verder is onduidelijk wat de invloed van marketing is. Drie 
astma-COPD-middelen staan in de top 10 van meest voorge-
schreven geneesmiddelen, waarvan 2 middelen een combina-
tie ICS-luchtwegverwijder zijn. De kosten van astma-COPD- 
medicatie bedroegen in 2017 in totaal 359 miljoen euro (ruim 
8% van het totale geneesmiddelenbudget).16 
Chronisch ICS-gebruik is effectief bij en de hoeksteen van de 
behandeling van astma, maar niet als primaire onderhoudsbe-
handeling van COPD. Daarnaast zijn ICS minder effectief bij 

mensen die roken.17 Een juiste diagnosestelling is daarom cru-
ciaal, waarbij astma van COPD onderscheiden worden en de 
meest optimale behandeling gekozen kan worden.18 

TIJD VOOR ACTIE
Het is duidelijk dat dit probleem aandacht verdient. Er 
is echter weinig literatuur over het terugdringen van niet 
geïndiceerd voorschrijven van ICS. Vragen die beantwoord 
moeten worden zijn: 1) Wat is een realistisch percentage 
patiënten bij wie het geïndiceerd is? en 2) Welke interventies 
zijn effectief om het niet-geïndiceerde voorschrijven terug te 
dringen? Kunnen zorggroepen die astma-COPD-zorg hebben 
gecontracteerd als ketenzorg daar een rol in spelen? Denk 
bijvoorbeeld aan afspraken met zorgverzekeraars over ‘pay 
for less prescription’. Wat kan de rol zijn van regionale samen-
werkingsafspraken hierover tussen longartsen, huisartsen en 
apothekers? Is een actievere rol van zorgverzekeraars zinvol? 
En kunnen praktijkhulpmiddelen zoals bijvoorbeeld het ICS 
Stop- en monitoringsinstrument [kader ICS Stop- en monito-
ringsinstrument] bijdragen? ■
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huisartsen, georganiseerd door Springer en een webinar voor POH’s, 
gesponsord door Boehringer Ingelheim. NC gaf een nascholing over 
het nut van ICS bij COPD, gericht op doelmatig voorschrijven conform 
de NHG-Standaard, gesponsord door Boehringer Ingelheim. JK ontving 
subsidies en vergoedingen van AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
Chiesi, GSK, Mundi Pharma en TEVA. Alle persoonlijke vergoedingen zijn 
betaald aan GPRI, waarvan JK 72,5% aan aandelen heeft.

iCS STOP- En MOniTOrinGSinSTruMEnT
Het stop- en monitoringsinstrument is gebaseerd op de 
nHG-richtlijn COPD, opgesteld door eerste- en tweede-
lijns longexperts.19 Het bestaat uit een stroomschema 
waarin belangrijke vragen rondom het gepast gebruik 
van iCS worden gesteld en een stop- en monitorings-
protocol. Dit protocol is te vinden op www.cahag.nl. 
in het protocol staat hoe vaak en wanneer een patiënt 
die gestopt is met iCS moet worden gevolgd, wat er 
gedaan moet worden als er klachten zijn en wanneer 
iCS-gebruik heroverwogen moet worden [online figuur]. 
Een pilot met het instrument vond plaats bij 17 patiën-
ten uit 9 huisartsenpraktijken.19 Zestien van de 17 
patiënten waren gestopt met iCS na gebruik van het 
protocol. Deelnemende huisartsen ervaarden dat het 
instrument de nodige houvast bood om te bepalen of 
een patiënt wel of niet behandeld dient te worden met 
iCS. Beperkingen van de pilot zijn de lage deelnemers-
aantallen en selectieproblemen (motivatie). Hierdoor is 
de externe validiteit beperkt.

Het NHG zoekt jou!
Huisarts en Wetenschap (H&W)  
is de meest gelezen en hoogst  
gewaardeerde wetenschappelijke 
titel voor huisartsen. H&W vertaalt 

de actuele huisartsgeneeskundige wetenschap naar de 
dagelijkse praktijk in korte en prettig leesbare artikelen. 

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd van onze hoofdredacteur H&W zijn we voor deze 
uitdagende en leuke functie op zoek naar een:

Enthousiast geworden? Solliciteer!
Stuur je sollicitatie, voorzien van je cv, uiterlijk 21 januari 2021 naar 
Astrid Kusters (afdeling P&O) via solliciteren@nhg.org. Vermeld in de 
onderwerpsregel ‘Vacature hoofdredacteur’. Wil je eerst meer informatie 
ontvangen? Neem dan contact op met Ivo Smeele (zittend hoofdredacteur 
H&W, i.smeele@nhg.org, 088 - 506 55 41) of via Astrid Kusters (P&O) via 
088 - 506 55 00 of solliciteren@nhg.org. We kijken uit naar je reactie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Hoofdredacteur H&W  
(20 – 24 uur per week)
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Waar kom je te werken?
Bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werken we 
met ongeveer 140 medewerkers aan de vertaling van de huisarts-
geneeskundige  wetenschap. Het toepassen, vertalen, duiden, 
verklaren en evalueren van wetenschap voor de dagelijkse prak-
tijk van de huisarts is onze belangrijkste taak. De redactie van de 
H&W werkt als een zelfstandig team binnen het NHG en zorgt 
al ruim 60 jaar voor de totstandkoming van de onafhankelijke 
titel H&W.

H&W publiceert doorlopend en multimediaal middels een web-
site (www.henw.org; 270.000 unieke bezoekers per maand), een 
wekelijkse nieuwsbrief (oplage: 14.700), maandelijkse podcasts 
(www.huisartspodcast.nl/henw/) en een maandelijkse printeditie 
met een oplage van ruim 14.000. 
Naast actuele wetenschap publiceert H&W samenvattingen van 
updates van NHG-richtlijnen en nieuws van de vereniging NHG.

De professionele bureauredactie bestaat uit 6 vaste medewerkers 
waaronder eind-, beeld- en webredactie en een bladmanager. 
Daarnaast wordt het team aangevuld met diverse freelancers 
zoals beeld- en eindredacteuren en redacteuren die als huisarts in 
de praktijk werkzaam zijn.

Wat ga je doen?
Als hoofdredacteur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de 
inhoud en kwaliteit van alle uitgaven onder de noemer van H&W. Je 
volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar een visie 
op de titel H&W. Je bent voorzitter van de redactievergadering en stuurt 
(op hoofdlijnen) het redactieteam aan. Je onderhoudt intern en extern 
relaties, treedt op als juryvoorzitter van wetenschapsprijzen en bent op 
hoofdlijnen de schakel van het NHG/H&W naar het TvPO (Tijdschrift 
voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen; www.tvpo.nl).

Wie ben je?
Een creatieve en inspirerende persoonlijkheid, met een visie op het 
uitdragen van een wetenschappelijk gefundeerde huisartsgenees-
kundige boodschap. Je bent een gepromoveerd huisarts met een uitge-
breid en relevant netwerk in de huisartsgeneeskunde en wetenschap. 
Daarnaast ben je van nature een verbindend leider, heb je gevoel voor 
taal en belangstelling voor multimediaal publiceren en journalistiek.  

Wat krijg je?
 ʠ Een aanstelling als hoofdredacteur voor de duur van een zittings- 

termijn van tweemaal 5 jaar 

 ʠ Een marktconform salaris, aangevuld met vakantiegeld (8%) en een 
eindejaarsuitkering (8,3%).

 ʠ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.   

 ʠ Enthousiaste collega’s, met veel vakinhoudelijke kennis.

 ʠ De mogelijkheid om je werk flexibel af te stemmen met je andere 
werkzaamheden in de huisartsgeneeskundige sector.
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Een obstructie door atherosclerose in de coronaire vaten 
veroorzaakt zowel bij mannen als bij vrouwen de kenmer-
kende klachten van een myocardinfarct. Bij vrouwen heeft 
coronaire atherosclerose echter vaker dan bij mannen een 
niet-obstructief karakter. Dit andere patroon van athero-
sclerose leidt tot andere klachten, die niet altijd herkend 
worden.

Het myocardinfarct of acuut coronair syndroom (ACS) kan 
worden ingedeeld op basis van de uitkomsten van het ecg: 
met ST-segmentelevatie (STEMI) en zonder ST-segment-
elevatie (NSTEMI).1-3 Een andere indeling is op basis van de 
uitkomst bij hartkatheterisatie, waarbij onderscheid gemaakt 
wordt tussen myocardinfarct met of zonder obstructie van 
de coronaire vaten. Dit laatste type noemt men myocardial 
infarction in the absence of obstructive coronary artery disease 
((MINOCA). Een ACS vraagt om snel handelen. Recent 
observationeel onderzoek op een Nederlandse huisartsenpost 
wees uit dat dat bij mannen en vrouwen met even veel urgen-
tie gebeurt, maar in de meeste internationale onderzoeken 
verstrijkt er bij vrouwen meer tijd tussen de eerste sympto-
men en de diagnose dan bij mannen.4-8 Vrouwen hebben na 
een infarct een 1,4 keer zo grote kans om in het ziekenhuis 
te overlijden als mannen.1,5,9 Als reden voor overlijden wordt 
aangevoerd dat artsen de klachten van vrouwen bij een 
myocardinfarct minder snel herkennen.5 Vrouwen leggen ook 
zelf meestal geen relatie tussen de klachten en een hartaan-
doening. Bovendien hebben ze 2 maal zo vaak hyperventi-
latie (zoals mevrouw Jansen) of depressieve klachten, wat de 
interpretatie van de klachten bemoeilijkt.10,11

VROUW-MANVERSCHILLEN IN HET KLACHTENPATROON
Kenmerken van een myocardinfarct, zowel bij mannen als bij 
vrouwen, zijn drukkende pijn op de borst die kan uitstralen 
naar de kaken, schouderbladen, oksels en linker- of rechter-
arm, en vegetatieve symptomen.1,5,7,12 Er zijn echter verschillen 
in de prevalentie van deze kenmerken: 40% van de vrouwen 
heeft géén pijn op de borst, tegenover 30% van de man-
nen.3,5,12-14 Hoe jonger de vrouw, hoe minder vaak drukkende 
pijn op de borst.7,13 Vrouwen presenteren zich daarentegen 5 
maal zo vaak als mannen met een onaangenaam gevoel in de 
borst, met pijn op de borst in rust of met pijn die niet overgaat 
bij verminderen van de activiteit [infographic 1 en online 
tabel 1 (appendix)].15,16

VROUW-MANVERSCHILLEN IN RISICOFACTOREN
De risicofactoren voor myocardinfarct zijn bij vrouwen anders 
dan bij mannen. Zo is er een aantal risicofactoren met betrek-
king tot zwangerschap en menopauze die de huisarts apart 
in het dossier zou moeten noteren [infographic 2 en online 
tabel 2 (appendix)].
Sommige risicofactoren hebben bij vrouwen een andere im-
pact dan bij mannen [infographic 3 en online tabel 3 (appen-
dix)]. Op het moment dat de diagnose ‘myocardinfarct’  gesteld 
wordt, hebben vrouwen vaker dan mannen diabetes (RR 1,43; 
95%-BI 1,28 tot 1,61) en hypertensie (RR 1,29; 95%-BI 1,21 tot 
1,38).5,8 Er zijn risicofactoren, zoals roken op jongere leeftijd, 
die het risico op een myocardinfarct bij vrouwen zeer aanzien-
lijk verhogen.
Auto-immuunziekten en inflammatoire ziekten verdubbelen 

Hartinfarct bij vrouwen,  
een diagnose met vertraging
Dirkje Snijders, Toine Lagro-Janssen

CASUS: MEVROUW JANSEN
Mevrouw Jansen, 53 jaar, fietst van haar werk naar huis. Ze voelt 
zich niet lekker, is buiten adem en heeft een benauwd gevoel op de 
borst. Thuis belt ze de huisarts voor een afspraak. Ze wil praten over 
spanningen op het werk. Vanwege een faillissement wordt ze misschien 
werkloos. Ze slaapt slecht, is snel geïrriteerd en krijgt lichamelijke 
klachten. De assistente leest in het dossier dat mevrouw Jansen geen 
chronische aandoeningen heeft en geen medicatie gebruikt, maar wel 
bekend is met hyperventilatie. Ze maakt een afspraak voor het mid-
dagspreekuur daags erna.

VERVOLG CASUS: MEVROUW JANSEN OP HET SPREEKUUR
Op het spreekuur blijkt dat mevrouw Jansen vaker klachten van 
benauwdheid heeft. Deze zakken altijd snel in rust, maar nu niet. Ze 
voelde geen druk of pijn op de borst en ze was duizelig, misselijk en 
angstig, maar het was anders dan bij hyperventilatie. Gisteren waren de 
klachten heviger, maar de duizeligheid blijft. Ze vertelt dat de spannin-
gen haar doodmoe maken. Patiënte rookt sinds haar 20e, haar vader 
is op 55-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. De huisarts 
vertrouwt het niet, overlegt met de cardioloog en stuurt mevrouw direct 
met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp. De cardioloog stelt een 
myocardinfarct vast.
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het risico op een myocardinfarct en hun prevalentie is bij 
vrouwen hoger dan bij mannen: de prevalentie van reuma-
toïde artritis is 3 maal zo hoog, die van de ziekte van Sjögren 
en de ziekte van Hashimoto zelfs 10 maal zo hoog.7 Deze 
risicofactoren zijn derhalve voor vrouwen in het bijzonder van 
belang.19,29

SEKSEVERSCHILLEN BIJ ATHEROSCLEROSE
De meest voorkomende oorzaak van een myocardinfarct is 
obstructie van een of meer coronaire vaten.30,31 Bij mannen 
zijn de vernauwingen meestal gelokaliseerd in een van de 
grote kransslagaderen en treden ze vaak op jongere leeftijd op 
dan bij vrouwen. Vrouwen zijn gemiddeld 7-10 jaar ouder dan 
mannen als ze een myocardinfarct krijgen 7,8,12,19 Bij vrouwen 
verloopt atherosclerose in de grote coronaire vaten trager dan 
bij mannen. De atherosclerose toont daarbij vaker een diffuus 
en wandstandig patroon over een langere lengte, waardoor de 
doorstroming vermindert zonder dat er volledige afsluiting 
optreedt: het MINOCA-infarct [figuur 1].30-32 Ook de kleine 

uitlopers van de kransslagaders hebben bij vrouwen vaker 
vernauwingen; men noemt dit het microvasculair syndroom 
[figuur 2].8 
Coronairangiografie (CAG) is geschikt om een obstructie 
aan te tonen in de grote vaten, maar als diagosticum voor 
 vrouwen is CAG minder geschikt omdat een myocardinfarct 
bij hen minder vaak door een obstructie wordt veroorzaakt. 
Dit sekseverschil heeft onder andere te maken met oestroge-
nen. Oestrogenen hebben via oestrogeenreceptoren een direct 
vaatverwijdend effect op de aanwezige alfa- en bètareceptoren 
in de vaatwand, en werken daardoor preventief op de afzetting 
van obstructieve atheroomplaques. Dit is ook de reden dat 
roken voor premenopauzale vrouwen een 3 tot 4 maal ernsti-
gere risicofactor is dan voor mannen.8,13,19,20 Roken vermindert 
namelijk de activiteit van de oestrogeenreceptoren, waardoor 
het vaatverwijdende effect van de oestrogenen verdwijnt.14 
Bovendien heeft nicotine een protrombotisch effect en doet 
het de endotheeldisfunctie toenemen.

OR = Adjusted Odds Ratio, waarbij de oddsratio (OR) gecorrigeerd wordt voor leeftijd en andere variabelen.
Bij presentatie van het symptoom geeft het getal van de OR aan hoeveel keer vaker het voorkomt bij 
vrouwen met een hartinfarct in vergelijking met mannen.
* de Adjusted Odds Ratio zijn niet significant.

Vrouw-manverschillen in klachten bij een myocardinfarct

Pijn tussen de 
schouderbladen

OR 1,89

1,27 2,82

Pijn in de nek OR 1,71

1,00 2,93

Duizeligheid* OR 1,41

0,96 2,07

(Extreme)
vermoeidheid*

OR 1,34

0,94 1,90

Misselijkheid
en/of braken

OR 1,63

1,21 2,19

Dyspneu OR 1,22

1,01 1,46

Pijn in de kaak
OR 1,67

1,01 2,78

Palpitaties* OR 1,91

0,91 4,00

Vrouwen (in vergelijking met mannen)

Infographic 1
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Vrouw-manverschillen in risicofactoren
voor een myocardinfarct
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Relatief risico op myocardinfarct in vergelijking 
met mannen met dezelfde risicofactor.

Infographic 2

Infographic 3

Vrouwspecifieke risicofactoren
voor myocardinfarct
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Relatief risico op myocardinfarct in vergelijking 
met vrouwen zonder de risicofactor.

Vergeleken met vrouwen zonder risicofactoren
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KARAKTERISTIEKE MYOCARDINFARCTEN BIJ VROUWEN
Zoals hierboven beschreven werd, hebben vrouwen vaker dan 
mannen een MINOCA, een niet-obstructief infarct waarbij de 
zuurstofvoorziening van het myocard tekortschiet zonder dat 
er sprake is van acute obstructie van een coronairarterie.2 Een 
 MINOCA kan verschillende oorzaken hebben, waarvan er 3 bij-
na exclusief bij vrouwen voorkomen: microvasculaire disfunctie, 
spontane coronaire dissectie (vooral bij jongere vrouwen) en 
takotsubocardiomyopathie (vooral bij oudere vrouwen).

Coronaire microvasculaire disfunctie
Coronaire microvasculaire disfunctie is verantwoordelijk 
voor 3-8% van alle myocardinfarcten bij mannen en vrouwen 
samen, maar 80-90% van de patiënten met microvasculaire 
disfunctie is vrouw.7 De oorzaak kan structureel zijn (bijvoor-
beeld atherosclerotische micro-embolisatie), extravasculair 
(perivasculaire fibrose of compressie door hypertrofie, bij-
voorbeeld bij langdurige hypertensie en diabetes) of functi-
oneel (het endotheel geeft te weinig vaatverwijdende stoffen 
zoals stikstofoxide af).7

Spontane coronaire dissectie (SCAD)
Bij vrouwen jonger dan 45 jaar met een hartinfarct is de 
oorzaak vaak spontane coronaire dissectie (SCAD).6-8 SCAD 
is verantwoordelijk voor 1-4% van de totale incidentie van 
myocardinfarct en 90% van de patiënten met een SCAD is 
vrouw.7 Door een scheur stroomt er bloed tussen 2 lagen van 
de vaatwand van de coronairarterie, met kans op bloedstolsels 
of trombose. De arterie wordt hierdoor minder  doorgankelijk, 
de bloeddoorstroming wordt belemmerd en er ontstaan 
klachten van een myocardinfarct. Een SCAD ontstaat vaak in 
de linker a. coronaria descendens en is geassocieerd met de 
partus, extreme fysieke en psychische belasting, ingrepen aan 
de coronaria, ernstige vaatspasmen (bijvoorbeeld na cocaïne-
gebruik), hypertensie, bindweefselaandoeningen (bijvoorbeeld 
fibromusculaire dysplasie) en vaatontstekingen.7-8

Takotsubocardiomyopathie
Het viskruikinfarct oftewel takotsubocardiomyopathie 
is verantwoordelijk voor 2-3% van de totale incidentie 
van myocardinfarct en komt bijna exclusief voor bij post-
menopauzale vrouwen.7 De klachten lijken sprekend op die 
van een klassiek myocardinfarct, maar bij hartkatheterisatie 
wordt geen coronaire occlusie aangetroffen. In plaats daarvan 
ziet men regionale wandbewegingsstoornissen, vooral bij 
de voorwand en de apex (apical ballooning syndrome). Het 
infarct wordt meestal uitgelokt door een hevige emotione-
le stressvolle gebeurtenis, waarbij plotse verhoging van de 
sympathicusactiviteit (cortisol en adrenaline) leidt tot acute 
disfunctie van het myocard.

WAT KAN DE HUISARTS DOEN?
Vrouwen presenteren zich vaker dan mannen met  symptomen 
en tekenen die wijzen op myocardiale ischemie zonder 
obstructief coronarialijden. Pijn op de borst is het meest 
voorkomende symptoom van een myocardinfarct, zowel bij 
mannen als bij vrouwen, maar komt bij vrouwen minder vaak 
voor. Pijn tussen de schouderbladen, in de nek en in de kaak 
komen bij vrouwen weer vaker voor dan bij mannen. Verder 
kunnen zowel de bijkomende symptomen als de risicofactoren 
verschillen. 
Het is belangrijk dat huisartsen zich bewust zijn van de 
vrouw-manverschillen in symptomen bij een myocardinfarct, 
bijvoorbeeld dat bij vrouwen vaker sprake zal zijn van palpi-
taties, misselijkheid en extreme vermoeidheid. Het maakt dat 
ze alerter zijn op een mogelijk myocardinfarct bij vrouwelijke 
patiënten, zodat de behandeling tijdig gestart wordt.
Ook is het belangrijk om als huisarts de risicofactoren op 
myocardiale ischemie bij vrouwen nauwkeuriger in kaart te 
brengen en aan te pakken. Te denken valt aan het aankaarten 
van roken bij premenopauzale vrouwen en aan het noteren 
van specifieke risicofactoren (zwangerschap, menopauze) 
inclusief episode en ICPC in het dossier. Het loont de moei-

Figuur 1

Obstructieve atherosclerose in de kransslagader (A) komt vaker bij 
mannen voor, diffuse niet-obstructieve atherosclerose (B) komt 
vaker bij vrouwen voor

Bron: Maas 2011.32

A

B

DE KERN
	■ Bij een myocardinfarct presenteren vrouwen minder 

vaak dan mannen het klassieke patroon van pijn op de 
borst.

	■ Vrouwen hebben vaker dan mannen klachten van mis-
selijkheid, braken, dyspneu, duizeligheid en extreme 
vermoeidheid.

	■ Bij vrouwen treedt vaker een diffuse wandstandige 
niet-obstructieve atherosclerose op in plaats van het 
mannelijke obstructieve patroon.

	■ roken en diabetes verhogen bij vrouwen het risico op 
een myocardinfarct sterker dan bij mannen.

	■ Zwangerschapsdiabetes en (pre-)eclampsie verhogen 
het risico op myocardinfarct en moeten in het dossier 
als cardiovasculaire risicofactoren worden aangemerkt.
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te vrouwen met deze risicofactoren actief op te roepen voor 
een CVRM-controle en het cardiovasculair risico met hen te 
bespreken.

CONCLUSIE
Zowel huisartsen als hun vrouwelijke patiënten herkennen de 
symptomen van een myocardinfarct bij vrouwen niet altijd. 
Daardoor, en doordat de vrouwspecifieke risicofactoren niet 
altijd correct meegewogen worden, kan vertraging optreden 
in de diagnose en volgt uiteindelijk een slechtere uitkomst 
voor vrouwen met myocardinfarct. Tijdige herkenning van het 
ziektebeeld is essentieel om tijdig de behandeling te starten. 
Om goede zorg te kunnen bieden, moeten huisartsen zich be-
wust zijn van de vrouw-manverschillen bij coronarialijden. ■
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Figuur 2

Het microvasculair syndroom (A) en het klassieke patroon van atherosclerose in de coronairen (B)

Bron: Maas 2011.32
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Wanneer patiënten zich in de stervensfase bevinden, 
stoppen ze vaak met medicatie die geen effect heeft op 
de korte termijn en krijgen ze andere medicamenten om 
klachten in de stervensfase te verminderen. Bij patiënten 
met een primaire bijnierschorsinsufficiëntie ontstaat er 
dan een probleem: zij hebben levenslang  glucocortico   ïd- 
en mineraalcorticoïdsuppletie nodig. Op dit moment is 
er geen consensus over het al dan niet voortzetten van 
cortico steroïdtherapie in de stervensfase. Enerzijds willen 
we pa tiënten zo min mogelijk met middelen en eventuele 
bijwerkingen belasten. Anderzijds zijn corticosteroïden 
essentieel voor patiënten met een primaire bijnierschors-
insufficiëntie. Wat te doen?

BESCHOUWING
Primaire bijnierschorsinsufficiëntie
Een primaire bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame 
aandoening (4,4-17/1000 persoonsjaren), waarbij de bijnieren 
geen glucocorticoïd en mineraalcorticoïd aanmaken.1 Een pri-
maire bijnierschorsinsufficiëntie kan verschillende oorzaken 
hebben. Met 80% is een auto-immuunadrenalitis (ziekte van 
Addison) de meest voorkomende oorzaak. Andere oorzaken 
zijn een infectieuze adrenalitis (bijvoorbeeld door tuberculo-
se, histoplasmose, hiv en syfilis), metastasen, hemorragisch 
infarct van de bijnier, medicatie (onder andere ketoconazol), 
inflammatoire aandoeningen (sarcoïdose, amyloïdose) en na 
chirurgie vanwege een bilaterale adrenalectomie, zoals in de 
casus.1-3 Naast een primaire bijnierschorsinsufficiëntie bestaan 
er ook een secundaire variant, waarbij de oorzaak in de 

hypofyse of hypothalamus ligt, en een tertiaire bijnierschors-
insufficiëntie, die meestal wordt veroorzaakt door langdurig 
cortico steroïdengebruik.2 
Omdat een primaire bijnierschorsinsufficiëntie zonder adequa-
te behandeling dodelijk kan zijn hebben deze patiënten levens-
lang glucocorticoïd- en mineraalcorticoïdsuppletie nodig. Ze 
kunnen dan hydrocortison of prednison krijgen, in combinatie 
met fludrocortison. Tijdens stresssituaties is er een verhoogde 
behoefte aan cortisol en bestaat er een risico op een mismatch 
tussen vraag en aanbod, waarbij de vraag groter is dan het aan-
bod. We spreken dan van een crisis, die vaak wordt uitgelokt 
door stressmomenten als een infectie, operatie, psychische 
stress of forse fysieke inspanning. Eén op de 12 patiënten met 
een chronische bijnierschorsinsufficiëntie (zowel primair als 
secundair) krijgt eenmaal per jaar te maken met een crisis. 
Van hen overlijdt 6% aan de gevolgen van bijnierschorsinsuf-
ficiëntie.4 Een crisis kan leiden tot hypotensie en shock (90%), 
koorts (66%), acute abdominale klachten (22%), pijn (86%), 
misselijkheid en braken (47%), verwardheid (42%), moeheid 
en elektrolytstoornissen. Wanneer behandeling uitblijft, kan dit 
tot de dood leiden.1,2 Daarom is het belangrijk dat de suppletie 
tijdens een crisis wordt verhoogd. De eigen, orale medicatie 

Primaire bijnierschorsinsufficiëntie 
in de stervensfase: hoe te handelen?
Judith Spekreijse, Marieke Ausems, Mariëtte Agterof

CASUS: 75-JARIGE MAN MET BIJNIERSCHORSINSUFFICIËNTIE
De patiënt is een 75-jarige man met een primaire bijnierschorsinsuffi-
ciëntie. De aandoening is ontstaan na een bilaterale adrenalectomie bij 
een gemetastaseerd niercelcarcinoom, waarvoor hij hydrocortison en 
fludrocortison gebruikt. De patiënt is opgenomen geweest met een pa-
thologische femurfractuur, waarna hij postoperatief een pneumosepsis 
ontwikkelde. Omdat zijn algehele conditie verslechterde is in overleg 
met de patiënt en zijn familie besloten levensverlengende interventies 
te staken. De patiënt krijgt thuiszorg en blijft zijn corticosteroïden 
gebruiken. Zijn huisarts, die nog eens kritisch naar de medicatie van de 
patiënt kijkt, vraagt zich af wat hij moet doen met het corticosteroïd-
gebruik.

Plotseling stoppen met gebruik van corticosteroïden vergroot het risico 
op een crisis en reboundsymptomen. Foto: Unsplash
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kan worden verdubbeld of verdrievoudigd, afhankelijk van de 
mate van stress. Wanneer orale inname niet mogelijk is, kan de 
huisarts overwegen om een intramusculaire oplaaddosis dexa-
methason te geven (voor volwassenen 5 mg intramusculair).
Overleg met de tweede lijn is altijd nodig, omdat bij een 
ernstige crisis een ziekenhuisopname noodzakelijk is.3 In de 
tweede lijn is intraveneuze toediening mogelijk door middel 
van eenmalig 100 mg hydrocortison intraveneus en daarna 
100-300 mg per dag via continue toediening of frequente 
bolussen om de 6 uur.5 De biologische halfwaardetijd van de 
verschillende middelen loopt uiteen van 8-12 uur (cortison) 
tot 36-72 uur (dexamethason).6 

Corticosteroïdgebruik in de stervensfase
Er zijn signalen voor de stervensfase: ernstige vermoeidheid, 
verminderde urineproductie, niet of nauwelijks meer eten 
en drinken, verminderd bewustzijn, onrust, verzwakking en 
verminderde oriëntatie. In deze fase staat het verlichten van 
symptomen op de voorgrond.7 Corticosteroïden worden, net als 
pijnstillers, veel gebruikt in de stervensfase bij patiënten zonder 
een primaire bijnierschorsinsufficiëntie om diverse sympto-
men te verlichten, zoals pijn, misselijkheid, braken, gebrek aan 
energie en verminderde eetlust.8-10 Twee onderzoeken laten zien 
dat 51-64% van de patiënten in de stervensfase corticosteroïden 
kreeg voorgeschreven. Deze onderzoeken vonden echter plaats 
in respectievelijk een hospice en een palliatievezorgunit in een 
ziekenhuis. Helaas zijn er geen gegevens voor de thuissituatie 
bekend.8,9 Slechts bij 2% van de patiënten werd gewisseld naar 
parenterale corticosteroïden, meestal omdat orale inname 
niet meer mogelijk was. Dat is bij de meeste patiënten geen 
probleem, omdat ze niet afhankelijk zijn van glucocorticoïd- 
en mineraalcorticoïdsuppletie. Het is aan te raden om waar 
mogelijk corticosteroïden af te bouwen, om te voorkomen dat 
patiënten in de laatste dagen van hun leven abrupt moeten 
stoppen, want dat brengt risico’s met zich mee (reboundsymp-
tomen, pijn, misselijkheid, braken, moeheid, koorts, hypo-
tensie, hersenoedeem, shock, coma). Bij patiënten met een 

secundaire of tertiaire bijnierschorsinsufficiëntie kunnen we de 
corticosteroïden afbouwen, omdat deze patiënten vaak nog een 
endogene aanmaak van corticosteroïden hebben.9 
Patiënten met een primaire bijnierschorsinsufficiëntie zijn 
echter levenslang afhankelijk van glucocorticoïd- en mine-
raalcorticoïdsuppletie. Er is geen literatuur bekend over de 
behandeling van deze patiënten wanneer ze zich in de ster-
vensfase bevinden. Aangezien patiënten met een primaire 
bijnierschorsinsufficiëntie een grote kans hebben op een crisis 
door stress in de stervensfase, adviseren we om de cortico-
steroïden te continueren en over te stappen op een equipotente 
dosering dexamethason subcutaan wanneer orale inname niet 
meer mogelijk is. Zo kunnen we een (toename) van klachten 
als misselijkheid en braken in de stervensfase voorkomen. De 
keuze voor dexamethason berust op de relatief lange biologi-
sche halfwaardetijd ten opzichte van andere corticosteroïden, 
waardoor het maar 1 keer per dag toegediend hoeft te worden. 
De [tabel] is een omrekentabel voor corticosteroïden.6 In 
principe is de farmacokinetiek bij patiënten in de stervensfase 
onveranderd en hoeft er geen dosisaanpassing plaats te vinden. 

CONCLUSIE EN AANBEVELING
Wanneer patiënten met een primaire bijnierschorsinsufficiën-
tie in de stervensfase komen is het belangrijk om de behan-
deling met corticosteroïden te continueren om een crisis te 
voorkomen. Het plots stoppen van corticosteroïden vergroot 
het risico op een crisis en reboundsymptomen, en kan voor 
ongemak zorgen. Wanneer orale inname niet meer mogelijk 
is, kunt u de equipotente dosering dexamethason subcutaan 
geven om ongemak, een crisis en reboundsymptomen te 
voorkomen. ■
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Tabel

Omrekentabel voor diverse soorten corticosteroïden, met hun 
equipotente dosering.6 Een rekenvoorbeeld: een patiënt krijgt  
1 dd 30 mg prednison oraal en u wilt dit omzetten naar dexa
methason subcutaan. Dan is de berekening als volgt: 30 mg/5 mg 
= 6, 6 x 0,75 mg = 4,5 mg dexamethason. U kunt de prednison 
omzetten naar 1 dd 4,5 mg dexamethason subcutaan.

Medicament Equipotente dosering (mg)

Hydrocortison 20
Cortison 25
Predniso(lo)n  5
Methylprednisolon  4
Dexamethason  0,75
Bètamethason  0,75

VERVOLG CASUS
Wanneer de patiënt thuis is, neemt de huisarts de zorg over. In overleg 
met de internistendocrinoloog en het palliatief team wordt besloten 
de corticosteroïden te continueren tot aan het overlijden.

Spekreijse JJ, Ausems MJE, Agterof MJ. Primaire bijnierschors
insufficiëntie in de stervensfase: hoe te handelen? Huisarts Wet 
2021;64(1):3940. DOI:10.1007/s1244502009634.
St. Antonius Ziekenhuis, afdeling Interne geneeskunde, Nieuwegein: 
J.J. Spekreijse, anios, jspekreijse@diakhuis.nl; M.J.E. Ausems, huisarts 
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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 61 en op www.henw.org 
bij dit artikel.

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

beoordelen. Huisarts Wet 2016;59:166-70.
2. Konings K, Willemsen RTA, Bertholet GJM. ECG’s beoordelen 
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Bohn Stafleu van Loghum, 2017.

Ecg-casus ‘Kortademigheid en 
 enkeloedeem’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 76-jarige man meldt zich bij de huisarts, omdat hij zich 
niet lekker voelt.
Voorgeschiedenis: COPD met matige, permanente obstructie. Lichte 
ziektelast.
Medicatie: Salbutamol dosisaërosol 100 microgr/dosis dagelijks, 1-4 
maal daags 2 inhalaties zo nodig, tiotropium inhalatieoplossing 2,5 
microgr 1 maal daags 2 inhalaties.
Anamnese: 1 week last van een ‘kou’ met hoesten, dyspnoe en thora-
cale pijn in de flanken bij het ademen. Daarnaast nieuw enkeloedeem.

Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 148/80 mmHg. Pols 76/min regulair. 
Normale harttonen, geen souffle. Longen: vesiculair ademgeruis met 
een verlengd en piepend expirium. Geen verdere bijgeluiden. Spoor 
enkeloedeem.

De huisarts denkt aan een exacerbatie COPD. In de differentiaaldiagno-
se overweegt zij hartfalen. Ze schrijft prednison 1 x 30 mg en furosemi-
de 1 x 40 mg gedurende 1 week voor. Verder vraagt ze bloedonderzoek 
aan naar nierfunctie en BNP, en laat ze een ecg maken.
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Huisartsen zien weliswaar niet vaak patiënten met plotse-
ling gehoorverlies (sudden deafness), maar het is voor het 
beleid van groot belang dat ze onderscheid kunnen maken 
tussen geleidings- en perceptiestoornissen van het gehoor. 
Met de juiste stemvork en de proeven van Weber en Rinne is 
dat in de dagelijkse praktijk goed te doen.

Samen met de anamnese en de otoscopie kunnen stem-
vorkproeven helpen om inzicht te krijgen in de aard van het 
gehoorverlies bij een patiënt.1 Met correct uitgevoerde en ge-
interpreteerde stemvorkproeven van Rinne en Weber kunt u 
op eenvoudige wijze onderscheid maken tussen geleidings- en 
perceptiestoornissen van het gehoor. Fysiologisch kunnen we 
het oor onderverdelen in een geleidingsdeel en een perceptief 
deel. Een geleidingsverlies van het oor betreft een stoornis van 
de uitwendige gehoorgang, het trommelvlies, het middenoor 
en/of de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel). 
Een geleidingsstoornis is vaak reversibel en goed te behande-
len. Een perceptief verlies van het oor betreft een stoornis in 
het slakkenhuis, de haarcellen, zenuwcellen, gehoorzenuw en/
of de hersenen. Een perceptief verlies is irreversibel en meest-
al progressief van aard. De behandeling richt zich op het toe-
passen van hulpmiddelen, zoals hoortoestellen of in ernstige 
gevallen van progressief verlies een cochleair implantaat. 

INDICATIES
De screeningsaudiometer en de fluisterspraaktest kunnen een 
gehoorverlies kwantificeren, maar kunnen geen onderscheid 
maken tussen een perceptief verlies en een geleidingsverlies, 
want in de huisartsenpraktijk is geen beengeleidingsmeting 
mogelijk. Met de stemvorkproeven kunt u een geleidings-
verlies detecteren van meer dan 15-25 decibel (dB). Het 
onderscheid tussen geleidings- en perceptiegehoorverlies is 
niet alleen belangrijk voor de diagnose, maar ook voor het te 
volgen beleid. Plotseling perceptiegehoorverlies is weliswaar 
een zeldzame aandoening met een lage incidentie van 0,08%, 
maar vormt in alle gevallen een indicatie voor onmiddellijke 
verwijzing naar de kno-arts.1 Bij een geleidingsverlies kunt 
u doorgaans enige tijd afwachten. Het gebeurt geregeld dat 
huisartsen een (per) acuut gehoorverlies bij patiënten ten on-
rechte duiden als een otitis media met effusie (OME). Zonder 
stemvorkproeven kunnen ze perceptieve oorzaken als sudden 
deafness, een traumatische vensterruptuur of een aandoening 
van de gehoorzenuw missen. De stemvork helpt ook bij het 
onderscheiden van langzaam progressieve gehoorverliezen.
De waarde van de stemvorkproeven hangt af van adequate 

uitvoering en de juiste stemvork [box 1]. De laagfrequen-
te 128 Hz stemvork, zoals die in de neurologie of bij de 
diabeteszorg wordt gebruikt, is niet geschikt voor gehoor-
onderzoek. De juiste stemvork voor het gehooronderzoek is 
er een van 512 Hz, een laag-middenfrequentie. De meestal 
hoogfrequente perceptieve verliezen kunt u hiermee dus niet 
meten, maar daar is de stemvork ook niet voor: die moet 
vooral geleidingsverliezen aantonen. Verder kunt u met 
de stemvorkproeven geen geleidingsverliezen kleiner dan 
 15-25 dB aantonen. Deze kleine geleidingsverliezen heb-
ben ook geen therapeutische consequenties. Wanneer u de 
stemvorkproeven op deze manier toepast en uitvoert, blijkt 
96% van de patiënten geen geleidingsgehoorverlies te hebben 
als de test ‘ongestoord’ en dus positief is. Hoewel er weinig 
onderzoek is naar de betrouwbaarheid van de stemvorktest 
van Weber, lijkt de uitkomst van de test bij een hoog per-
centage patiënten overeen te komen met de bevindingen bij 
audiometrie. Stemvorkproeven voegen daadwerkelijk iets toe 
aan de anamnese en het lichamelijk onderzoek bij patiënten 
met gehoorverlies.2,3 

UITVOERING
Een goede anamnese ligt aan de basis van dit onderzoek. 
Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe lang heeft de patiënt al 
klachten, zijn die plotseling ontstaan, is er een trauma geweest, 
welke medicatie gebruikt de patiënt (denk aan ototoxische 
geneesmiddelen), heeft de patiënt last van aanvallen van duize-
ligheid, misselijkheid en oorsuizen (de ziekte van Ménière)? Bij 
kort bestaande klachten is geleidingsverlies waarschijnlijker, bij 
langer bestaande klachten en met inachtneming van leeftijd en 
beroep valt eerder aan perceptieverlies te denken. Ook kan de 
patiënt vaak al vertellen welk oor hij of zij als het beste ervaart. 

Stemvorkproeven in de praktijk
Chantal Emaus, Roelf Backus, Johan Frijns, Erik Fokke

CASUS: PLOTSELING MINDER GOED HOREN
Een patiënte van 47 jaar komt bij haar huisarts omdat ze sinds de 
vorige dag plotseling met haar rechter oor veel minder goed hoort. 
Bij inspectie ziet haar huisarts een kleine, niet afsluitende cerumen-
prop en daarachter mogelijk een wat dof trommelvlies. Ze adviseert 
haar patiënte om haar oren te laten uitspuiten. Vier weken later komt 
mevrouw weer omdat haar gehoor niet is verbeterd. Er is nu geen 
cerumenprop meer te zien en het trommelvlies is helder en glanst 
mooi. Bij stemvorkproeven is de proef van Rinne duidelijk positief en 
lateraliseert de proef van Weber naar het – goede – linkeroor, wat past 
bij een perceptief verlies. De huisarts verwijst haar met spoed naar de 
kno-arts, die aantoont dat het gaat om een acuut ernstig perceptief 
verlies. Er is sprake van sudden deafness. Helaas zijn er in dit stadium 
geen behandelopties meer.
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Zo nodig kunt u de aangeslagen stemvork afwisselend voor het 
linker- en het rechteroor van de patiënt houden en vragen aan 
welke kant deze de toon het luidst waarneemt. Houd hierbij 
wel rekening met het feit dat de stemvork slechts een geluid 
van 512 Hz aanbiedt en dus geen hoge of heel lage tonen.
Een stemvork moet stomp worden aangeslagen. Gebruik bij-
voorbeeld uw knie of pols [figuur 1]. Wanneer u de stemvork 
op een hard voorwerp aanslaat, bijvoorbeeld op de rand van 
de tafel, ontstaan boventonen die de patiënt soms beter waar-
neemt dan de grondtoon, wat tot een onjuiste uitkomst leidt.
Houd de stemvork op de juiste manier aan de onderste helft 
van de steel vast en op een standaardwijze voor het oor: met 
de beide benen loodrecht op de as van de gehoorgang.

DE PROEF VAN RINNE
U start met de proef van Rinne [box 2]. Deze vergelijkt het 

horen via lucht- en beengeleiding. De proef van Rinne wordt 
negatief bij een geleidingsverlies van > 25 dB.

	■ Plaats de stomp aangeslagen stemvork stevig achter het oor 
op het mastoïd [figuur 2].

	■ Vraag: ‘Hoort u dit...?’
	■ Houd, zonder het antwoord af te wachten, de stemvork 

vóór het oor bij de gehoorgang [figuur 3].
	■ Vraag: ‘Is dit harder of zachter?’
	■ Hoort de patiënt de stemvork voor het oor harder (normaal), 

dan wordt de proef van Rinne positief (R+) genoemd; er is 
aan die zijde geen geleidingsverlies van meer dan 25 dB.

	■ Klinkt het geluid zachter, dan is de proef van Rinne negatief 
(R-). Er is aan die zijde wel een geleidingsverlies van meer 
dan 25 dB.

DE PROEF VAN WEBER
Vervolgens doet u de proef van Weber. Deze lateraliseert vaak 
al naar het slechte oor bij een geleidingsverlies van 15 dB. 
Hiervoor is het van belang dat u weet met welk oor de patiënt 
het best hoort.

	■ Plaats de stomp aangeslagen stemvork stevig midden op het 
voorhoofd [figuur 4].

	■ Vraag dan: ‘Waar hoort u dit, links, rechts of in het midden?’
	■ Noteer naar welke kant Weber lateraliseert. Is dit naar het 

slechte oor, dan bestaat er waarschijnlijk een geleidingsver-
lies aan het slechte oor. Is dit naar het goede oor, dan be-
staat er waarschijnlijk een perceptief verlies aan de andere 
zijde, het slechtste oor.

	■ Als de patiënt de stemvork niet hoort, bijvoorbeeld bij pres-
byacusis, kunt u de stemvork ook op de tanden of het kunst-
gebit plaatsen. De patiënt hoort de stemvork dan luider.

UITSLAG EN INTERPRETATIE
Aan de hand van [figuur 5 en box 3] kunt u de proeven inter-
preteren.

	■ De proef van Rinne is negatief: geleidingsverlies > 25 dB.

Figuur 1

Het aanslaan van de stemvork.

Figuur 2

Plaats de stemvork op het mastoïd.

BOX 1
inSTruMEnTariuM En MaTEriaLEn
Voor oriënterende stemvorkproeven moet u een 
512 Hz-stemvork gebruiken. Deze biedt het beste 
compromis tussen de uitdooftijd (die korter is naarmate 
de frequentie hoger is) en verstoring van het onderzoek 
door omgevingslawaai (dit betreft vooral lage frequen-
ties en stoort dus de waarneming van lage tonen). De in 
de neurologie toegepaste stemvork van 128 Hz wordt 
door de vibraties meer gevoeld en niet zozeer gehoord. 
Stemvorken met een frequentie van 1000 Hz of hoger 
doven te snel uit bij beengeleiding en liggen ook niet in 
het optimale frequentiegebied van de meeste gelei-
dingsverliezen.
Gebruik bij voorkeur een stemvork met een brede voet. 
Deze kunt u krachtig op het mastoïd of het voorhoofd 
van de patiënt drukken, zonder pijn te veroorzaken.
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	■ De proef van Rinne is positief: geen geleidingsverlies of een 
verlies < 25 dB (waarschijnlijk perceptief verlies).

	■ De proef van Weber lateraliseert naar het goede oor: waar-
schijnlijk perceptief verlies.

	■ De proef van Weber lateraliseert naar het slechte oor: waar-
schijnlijk geleidingsverlies > 15 dB.

	■ De proef van Weber lateraliseert niet: beide oren zijn goed 
of beide oren hebben een vergelijkbaar verlies.

Zoals gezegd is de belangrijkste indicatie voor de stem-
vorkproeven de patiënt die komt met een in korte tijd sterk 
verminderd gehoor aan 1 oor. Als de proef van Rinne dan 
positief is en de proef van Weber naar het goede oor laterali-
seert, is er waarschijnlijk sprake van een plotseling perceptief 
gehoorverlies en moet u de patiënt meteen doorverwijzen. 
Wanneer er sprake is van een acute slechthorendheid, met een 
negatieve proef van Rinne en een naar het ‘dove’ oor laterali-
serende proef van Weber, dan gaat het waarschijnlijk om een 
afsluitende cerumenprop, een plotseling verergerde OMA of 
OME, of een acute situatie na een vliegreis. U kunt dan de 
passende behandeling overwegen of, in overleg met de patiënt, 
afwachten.
Wanneer er sprake is van langzaam progressieve slechtho-

Figuur 3

Houd de stemvork voor het oor.

Figuur 4

Plaats de stemvork op het voorhoofd.

P/N P G G

Figuur 5

Interpretatie van de resultaten.

BOX 2
ZELF PrOBErEn En LuiSTErEn
u kunt zelf uw kennis opfrissen en de stemvorkproeven 
checken door ze op uzelf uit te proberen. Sluit 1 oor met 
uw vinger of een oorplug goed af. u simuleert hiermee 
aan dat oor een geleidingsverlies. De proef van rinne is 
daar negatief en de proef van Weber lateraliseert naar 
het dichte oor.

P = perceptieverlies; G = geleidingsverlies; N = normaal. Rood = afwijkend; zwart is niet afwijkend.
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rendheid en een positieve proef van Rinne, dan wijst dit vaak 
op presbyacusis (bij een oudere patiënt) of lawaaislecht
horendheid (bij een patiënt met een lawaaiig beroep). In beide 
gevallen is er sprake van een perceptief verlies.
Is er sprake van een negatieve proef van Rinne, dan kan dit 
passen bij otosclerose, een langzaam progressief geleidings
verlies door het vastgroeien van de stapes (stijgbeugel) of 
door een ketenfixatie ten gevolge van recidiverende otiti
den. ■
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BOX 3
KOrTE CHECKLiST VOOr DE uiTVOErinG
 ∫ Bepaal het verschil tussen het gehoor rechts en links.
 ∫ De proef van rinne

 – Plaats de stemvork stevig op het mastoïd en vraag 
of patiënt dit hoort.

 – Houd vervolgens de stemvork vóór het oor en 
vraag of de patiënt dit harder of zachter hoort.

 – Wanneer de patiënt de stemvork vóór het oor har-
der hoort dan is de proef van rinne positief.

 – Test beide oren afzonderlijk en noteer de uitslag.
 ∫ De proef van Weber

 – Plaats de stemvork krachtig op het voorhoofd van 
de patiënt en vraag waar het geluid te horen is: 
links, rechts of in het midden?

 – noteer de uitslag.
 – interpreteer de uitslag vervolgens aan de hand van 

[figuur 5].

Uw diagnose

Een 34jarige gezonde vrouw heeft sinds 1 dag plotseling 
ontstane stekende pijn, blaasjes en jeuk rond het linkeroog. 
De visus is intact. De huisarts neemt een kweek af. De patiënte 
heeft in het verleden nooit een koortslip gehad. Wat is uw 
diagnose? 

1. Impetigo
2. Herpes simplex
3. Angiooedeem
4. Herpes zoster

➤   Het antwoord leest u op www.henw.org bij ‘uw diagnose’ 
en de titel ‘Stekende pijn rond oog’.

Met dank aan Simone van Vliet, aios Huisartsgeneeskunde in 
Rotterdam, en Petra Dikrama, dermatoloog.
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Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek uw diagnose. Maak een goede 
en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere aandoening, 
liefst staand (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’.

Stekende pijn rond oog

Deze bijdrage is eerder in vrijwel dezelfde vorm gepubliceerd als: 
Emaus CMM, Backus RM, Frijns JHM, Fokke HE. Stemvorkproeven in 
de praktijk. In: Goudswaard AN, In ’t Veld CJ, Kramer WLM  (redactie). 
Handboek Diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. 
 Houten: Prelum, 2018.
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Emaus CMM, Backus RM, Frijns JHM, Fokke HE. Stemvorkproeven in 
de praktijk. Huisarts Wet 2021;64(1):46-9. DOI:10.1007/s12445-020-
0885-1.
Amersfoort, huisartsenpraktijk Sagenhoek: C.M.M. Emaus, huisarts, 
chantalemaus@gmail.com. Zeist: R.M. Backus, kno-arts niet-prak-
tiserend. LUMC, afdeling KNO-heelkunde, Leiden: prof.dr.ir. J.H.M. 
Frijns, hoogleraar KNO-heelkunde. Amsterdam: H.E. Fokke, huisarts 
niet-praktiserend. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.



50

Casuïstiek

HUISARTS EN WETENSCHAP januari 2021

Goede uitleg over vitaminesuppletie tijdens een preconcep-
tieconsult is van groot belang. Doel is de patiënte in te lich-
ten over de huidige adviezen en aan te dringen op adequate 
foliumzuursuppletie. Lichamelijk en aanvullend onderzoek 
zijn alleen nodig bij een vermoeden van anemie. Vitamine 
D-bepaling wordt ontraden. 

Patiënten kunnen op het spreekuur vragen hebben over de rol 
van vitamines tijdens de zwangerschap en advies vragen over 
vitaminesuppletie als zij een actieve kinderwens hebben of al 
zwanger zijn. Sommige patiënten willen graag onderzoek naar 
hun vitaminestatus.
Vitamines zijn organische verbindingen die als co-enzym of 
regulator van het metabolisme een essentiële rol spelen in 
verschillende processen, maar die door het lichaam zelf niet of 
onvoldoende kunnen worden aangemaakt. Vitamines komen 
in kleine hoeveelheden in de voeding voor.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Foliumzuur (vitamine B11)
Foliumzuur speelt als co-enzym een rol in de synthese van 
DNA en RNA. Tijdens de zwangerschap is de behoefte aan 
foliumzuur relatief hoog en in weefsels met snelle celdeling 
kunnen zich tekorten manifesteren. De relatie tussen folium-
zuurdeficiëntie en neuralebuisdefecten is bekend sinds 1965.1 
Foliumzuur komt in kleine hoeveelheden voor in groene 
groente, vlees, volkorenproducten en zuivel.

Vitamine A
Dit vetoplosbare vitamine speelt een rol in onder andere de 
genexpressie, embryonale ontwikkeling en de visus. Vita-
mine A komt van nature voor in onder andere schaaldieren 
en leverproducten, en wordt toegevoegd aan verschillende 
zuivelproducten, zoals margarine. Een te hoge inname kan een 
teratogeen effect hebben.1

Vitamine B12

Vitamine B12 is als co-enzym onder andere betrokken bij 
de vorming van erytrocyten en beïnvloedt ook het folium-
zuurmetabolisme. Vitamine B12 komt alleen voor in dierlijke 
producten zoals melk, vlees en eieren. Een vitamine B12-defici-
entie kan anemie en – secundair – foliumzuurdeficiëntie ver-

oorzaken. Er zijn aanwijzingen dat de behoefte aan vitamine 
B12 tijdens de zwangerschap licht verhoogd is.2

Vitamine D
Dit vitamine is van belang bij de botaanmaak en calciumabsorp-
tie uit voeding. Daarnaast heeft het effect op immuunsysteem, 
celgroei en angiogenese. Vitamine D wordt door de huid aan-
gemaakt bij blootstelling aan zonlicht en door de lever omgezet 
in zijn actieve vorm. Het komt in kleine hoeveelheden voor in 
vette vis en in mindere mate in vlees en eieren. Ook wordt het 
toegevoegd aan margarine en bak- en braadproducten.3

EPIDEMIOLOGIE
Hoe vaak vitaminedeficiënties voorkomen bij zwangeren in 
Nederland is niet bekend. Uit een onderzoek in 2004-2005 on-
der zwangeren in het Meander Medisch Centrum in Amers-
foort bleek dat 14% van de vrouwen zonder migratieachter-
grond een vitamine D-deficiëntie had, versus 73% van de 
vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Er was 
een duidelijke correlatie tussen de maternale en de neonatale 
vitamine D-concentraties.4

ANAMNESE
De huisarts vraagt naar:

	■ eventuele voedingsdeficiënties (veganistisch/vegetarisch 
dieet, alcoholmisbruik)

	■ bekende vitaminedeficiënties
	■ gastro-intestinale aandoeningen die het risico op een vita-

minedeficiëntie verhogen (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of 
een maag- en/of darmoperatie)

	■ neuralebuisdefecten bij de zwangere, haar partner of een 
eerder kind

	■ medicatie (met name protonpompremmers, metformine, 
anti-epileptica)

	■ zelfmedicatie met vitamines

ONDERZOEK
Lichamelijk en aanvullend onderzoek zijn in de meeste ge-
vallen niet nodig. Bij een vermoeden van anemie kan daarop 
getest worden. Een vitamine D-bepaling wordt ontraden, 
omdat niet duidelijk is wat de referentiewaarden tijdens de 
zwangerschap zijn.5

Vitaminesuppletie in de 
 zwangerschap
Willemijn Bakker, Annemarije Kruis, Annemieke Middeldorp, Just Eekhof
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BELEID
Foliumzuur
Adviseer alle vrouwen met een actieve kinderwens vanaf 4 
weken voor de conceptie tot 10 weken na de eerste dag van 
de laatste menstruatie foliumzuur 0,4 mg of 0,5 mg per dag te 
gebruiken. Vrouwen of hun partner die zelf een neuralebuis-
defect hebben of eerder een kind met een neuralebuisdefect 
hebben gekregen, hebben gedurende dezelfde periode een 
dosering van 5 mg per dag nodig.6 Adviseer draagsters van 
een gen voor een van de hemoglobinopathieën om gedu-
rende de gehele zwangerschap foliumzuur 0,5 mg per dag te 
gebruiken.5

Vitamine A
Vanwege de teratogene effecten van vitamine A wordt vrou-
wen afgeraden tijdens de zwangerschap leverproducten en 
schaaldieren te eten. De aangeraden maximale hoeveelheid 
vitamine A bedraagt 3000 mcg per dag. Een boterham met 
smeerleverworst bevat ongeveer 1200 mcg. Geef dit advies 
ook aan vrouwen met een actieve kinderwens.1

Vitamine B12

Suppletie van vitamine B12 wordt niet standaard aanbevolen 
tijdens de zwangerschap.5 Behandel anemie op basis van een 
vitamine B12-deficiëntie volgens de NHG-Standaard Anemie.

Vitamine D
Er zijn op dit moment geen eenduidige richtlijnen over 
vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap. De algemene 
consensus lijkt te zijn zwangeren te informeren over de voor- 
en nadelen, en hen zelf te laten beslissen of ze suppletie willen 
starten.7

Multivitaminepreparaten
In Nederland wordt aangenomen dat een gevarieerd dieet vol-
doende is om (afgezien van foliumzuur) alle nodige vitamines 
en mineralen binnen te krijgen die nodig zijn tijdens de zwan-
gerschap. Het gebruik van multivitaminepreparaten tijdens de 
zwangerschap wordt in Nederland derhalve niet aangeraden.6

Figuur

DE KERN
	■ adviseer foliumzuursuppletie vanaf 4 weken voor de 

conceptie tot 10 weken amenorroeduur.
	■ Beperk de inname van vitamine a tijdens de zwanger-

schap tot maximaal 3000 mcg per dag.
	■ Er zijn op dit moment geen eenduidige richtlijnen over 

het gebruik van vitamine D tijdens de zwangerschap.
	■ Het gebruik van multivitaminepreparaten is over het 

algemeen niet nodig.

in vitaminepreparaten speciaal voor zwangeren zit een aangepaste (lagere) hoeveelheid vitamine a.



52 HUISARTS EN WETENSCHAP januari 2021

Als de vrouw toch een multivitaminepreparaat wil gebruiken, 
adviseer haar dan een preparaat speciaal voor zwangeren 
aangezien daar een aangepaste (lagere) hoeveelheid vitamine 
A in zit [figuur].

Verwijzen en samenwerken
Veel zwangere vrouwen komen niet bij de huisarts, maar 
gaan direct naar de verloskundige. Sommigen van hen zal de 
verloskundige naar de huisarts verwijzen, bijvoorbeeld ter 
behandeling van een anemie of vitamine B12-deficiëntie.

Preventie en voorlichting
Goede uitleg over vitaminesuppletie tijdens een preconcep-
tieconsult is van groot belang. Het doel is de patiënte in te 
lichten over de huidige adviezen en aan te dringen op adequa-
te foliumzuursuppletie. ■
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WaT iS aanGETOOnD?
De Gezondheidsraad adviseert sinds 1993 foliumzuur te 
gebruiken voor en tijdens de zwangerschap. EurOCaT 
registreert sinds 1991 in verschillende Europese landen 
het aantal neuralebuisdefecten bij pasgeborenen. De 
prevalentie van neuralebuisdefecten bij zwangerschap-
pen fluctueert licht door de jaren heen, maar was in 
2011 vergelijkbaar met 1990 (ongeveer 9,1 per 10.000 
zwangerschappen). De prevalentie bij levendgeborenen 
daarentegen daalde wel licht in deze periode. Tot nu 
toe heeft derhalve niet zozeer de foliumzuursuppletie 
hierbij een rol gespeeld als wel verbeterde prenatale 
diagnostiek en zwangerschapsbeëindiging.8

Het aantal neuralebuisdefecten zou door goed pre-
conceptieadvies nog verder kunnen afnemen. in 2005 
gebruikte 63% van de hoogopgeleide en 31% van de 

laagopgeleide vrouwen in nederland adequate folium-
zuursuppletie tijdens de zwangerschap. na precon-
ceptieadvies lagen deze cijfers beduidend hoger en 
gebruikte 90% van de hoogopgeleide en 82% van de 
laagopgeleide vrouwen foliumzuursuppletie.6,9

Er zijn aanwijzingen dat vitamine D-suppletie een 
positief effect heeft op zwangerschapsuitkomsten 
zoals laag geboortegewicht, vroeggeboorte en risico op 
pre-eclampsie. De onderzoeken zijn echter van matige 
kwaliteit en de uitkomsten heterogeen.10,11 Een eendui-
dig advies is daarom niet te geven. Dit blijkt ook uit de 
huidige verschillen tussen protocollen die in nederland 
gebruikt worden: de Gezondheidsraad adviseert sinds 
2012 vitamine D-suppletie voor alle zwangeren; het 
nHG raadt dit juist af vanwege beperkte evidence en 
onduidelijkheid over de juiste dosering.3,6

Bakker W, Kruis A, Eekhof J, Middeldorp A. Vitaminesuppletie in de 
zwangerschap. Huisarts Wet 2021;64(1):50-2. DOI:10.1007/s12445-
020-0883-3.
Leiden: Willemijn Bakker, huisarts. Leids Universitair Medisch Centrum, 
afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: dr. Annema-
rije Kruis, huisarts-epidemioloog; dr. Just Eekhof, huisarts-epidemio-
loog: j.a.h.eekhof@lumc.nl. LUMC, afdeling Verloskunde: dr. Annemieke 
Middeldorp, sectiehoofd. Mogelijke belangenverstrengeling: niets 
aangegeven.

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van het 
hoofdstuk dat eerder gepubliceerd is in het boek ‘Kleine kwalen en 
alledaagse klachten tijdens de zwangerschap’ onder redactie van Just 
Eekhof, Sjoerd Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers, Annemarije 
Kruis en Tobias Bonten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020. 
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

BEHANDELING VAN DE SYMPTOMEN 
• veelvuldig plassen en/of • plotselinge aandrang tot plassen en/of

• urge-incontinentie die kunnen optreden bij volwassen patiënten met het overactieve blaassyndroom.(1)
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Elektrocutie kan ernstige letsels als botbreuken, luxaties, en 
neurologische en vaatschade veroorzaken. Huisartsen krij-
gen weinig patiënten met elektrocutieletsel op hun spreek-
uur en daarom herkennen ze bijkomende problemen vaak 
niet. Het is verstandig om de patiënt te volgen om te zien of 
deze geen lichamelijk of psychisch letsel heeft.

Binnen de eerste lijn zien zorgverleners weinig elektrocutie
letsel.1 Er is geen omvattende ICPCcode voor en vermoe
delijk vindt registratie meestal plaats onder A80 (Trauma) of 
A88 (Schadelijk gevolg fysische factor). In 2018 zijn in zie
kenhuizen in Nederland 55 opnamen geregistreerd vanwege 
blootstelling aan elektrische hoogspanningsleidingen, overige 
en niet gespecifieerde stroom. De richtlijn Brandwonden 
vermeldt elektriciteitsletsel en adviseert om patiënten die aan 
hoogspanning zijn blootgesteld per ambulance te verwijzen.2

Door elektrocutie kunnen allerlei verschillende letsels ont
staan.3 Cardiale complicaties (asystolie, ventrikelfibrilleren) 
en brandwonden zijn de bekendste problemen. Ook nierpro
blemen (als gevolg van massale rhabdomyolyse door weefsel
necrose), neurologische schade (bewusteloosheid, paralyse, 
autonome disfunctie) en vaatschade (compartimentsyndroom 
of elektrische coagulatie van de kleine bloedvezels) komen 
voor.46

Botbreuken als gevolg van elektriciteitsletsel ontstaan door 
een val, inslagschade, grote stress of repeterende tetanische 
spiercontracties. Dit laatste mechanisme komt ook voor bij 
epileptische insulten.7,8 Op basis hiervan kunnen onder andere 
heupluxaties, wervelfracturen, schouderfracturen en dislocaties 
voorkomen. Schouderfracturen als gevolg van elektrocutie zien 
we vaker in de tweede lijn, maar naar ons weten bestaan er geen 
exacte getallen over het voorkomen hiervan binnen Nederland.

BEOORDELING OP SPOEDEISENDE EERSTE HULP
Een patiënt die in aanraking is geweest met elektriciteit, moet 
op de Spoedeisende Eerste Hulp met de ABCDEsystematiek 
worden beoordeeld. Wanneer er geen acuut letsel wordt vast
gesteld, moet ook een secondary survey plaatsvinden. Anam
nestisch is het van belang om te weten wat de stroombron is 
geweest en of de patiënt is gevallen en hoe deze is terechtgeko
men. Een omstandersverklaring kan de toedracht toelichten. 
De huid moet worden geïnspecteerd om te beoordelen of een 
in en uitgangsplaats van elektriciteit zichtbaar zijn. Bewegings
onderzoek van vooral de schouders, rug en heupen is relevant. 
Het is belangrijk om de patiënt in rust en tijdens passieve bewe
gingen te observeren. Mogelijk aangedane ossale delen moeten 
worden gepalpeerd. Bij twijfel over letsel van een bepaalde regio 
moet een foto worden aangevraagd. Bij de patiënt van de casus 
vormden de forse hematomen en de beperkte mogelijkheid tot 
abductie een aanwijzing voor onderliggend letsel. 
Omdat elektriciteitsletsel in de huisartsenpraktijk nauwelijks 
voorkomt, kan het lastig zijn om mogelijk bijkomend letsel te 
herkennen. Een patiënt moet een verwijzing naar de specialist 

Schokkend letsel na stroomstoot
Nadja Busschers, Wouter Stenvers, Taco Gosens

CASUS: MAN PAKT STUK IJZER VAST MET SPANNING
Een 56-jarige man meldt zich op de huisartsenpost nadat hij tijdens 
sloopwerkzaamheden een stuk ijzer heeft vastgepakt waarop spanning 
stond. Hij is niet buiten bewustzijn geweest of gevallen en ambulance-
personeel heeft geen acute problemen waargenomen. Vanwege 
pijnklachten aan de bovenarmen en schouders krijgt de man het 
advies een afspraak te maken op de huisartsenpost. Daar is de patiënt 
volgens de ABCDE-systematiek onderzocht en is ook geen acuut 
letsel gevonden. Er is sprake van een forse zwelling van de schouders 
en abductie is mogelijk tot 40 graden. Na afweging interpreteert de 
dienstdoende huisarts de klachten als spierpijn. Twaalf dagen later 
rapporteert de patiënt bij zijn eigen huisarts nog veel pijn, waarvoor 
hij pijnmedicatie krijgt. De huisarts denkt aan massaal spierverval 
met bijkomende pijn. Weer 2 weken later komt de patiënt terug omdat 
functionele verbetering uitblijft. Hij kan zijn armen tot 45 graden heffen. 
Röntgenonderzoek van de schouders toont links een tuberculum majus 
fractuur, en rechts een glenoïdfractuur met persisterende luxatie en 
een bijkomende bicepspeesruptuur. Inmiddels staat de patiënt op de 
wachtlijst voor het plaatsen van een schouderprothese.

Voorbeeld van letsel na stroomstoot (niet de beschreven casus). 
 Foto: Shutterstock
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krijgen wanneer het te verwachten herstel abnormaal ver
loopt. Dat kan de delay en het ernstige nadeel voor de patiënt 
beperken.

CONCLUSIE 
Na elektriciteitsletsel kunnen ook botbreuken en luxaties 
optreden. Patiënten moeten in principe in het ziekenhuis 
worden beoordeeld. Wanneer een patiënt in een later stadium 
toch naar de huisarts gaat, moet deze laagdrempelig röntgen
onderzoek van pijnlijke gewrichten of andere ossale delen 
laten verrichten, om zo fracturen te kunnen uitsluiten. Ons 
advies luidt om bijvoorbeeld wekelijks vaste controleafspraken 
te maken om zowel de lichamelijke als de mentale impact van 
de gebeurtenis te kunnen beoordelen. ■
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Foto’s gezocht van  
uw huisartsopleiding

Duik in uw foto-archief en stuur uw foto’s per e-mail naar: 

redactie@nhg.org. De gastredactie van het themanum-

mer maakt een selectie en publiceert deze in H&W.

Een paar spelregels:

■	 Bij voorkeur moeten foto’s scherp en goed belicht zijn 

en minimaal 300 dpi en/of 1 Mb groot zijn.

■	 Wanneer mensen herkenbaar op de foto staan, moeten 

zij toestemming geven voor publicatie in H&W. Dit kan 

per e-mail. Dit geldt ook als u zelf herkenbaar op foto’s 

staat en het niet erg vindt als dit gepubliceerd wordt. 

Geef in de e-mail aan dat u toestemming geeft.

■	 Stuur de foto’s vóór 1 maart 2021 naar redactie@nhg.

org.

■	 Meer informatie? neem contact op met Margot 

Scheerder, beeldredacteur H&W, via 088 5065 666.

Medio 2021 verschijnt het H&W-
themanummer 50 jaar Huisartsopleiding 
Nederland: waar komen we vandaan, waar 
staan we en waar willen we naartoe? 
Voor dit nummer zijn we op zoek naar 
foto’s die met dit thema te maken 
hebben. Dat kan van alles zijn: markante 
momenten, bijzondere bijeenkomsten, 
excursies, diploma-uitreikingen of 
opleidingssituaties.
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Gemeenschap tijdens de zwangerschap is veilig. Alleen bij 
vruchtwater- of bloedverlies moet gemeenschap worden 
vermeden, evenals bij dreigende vroeggeboorte. Het is aan te 
raden zwangere stellen actief voor te lichten om misvattin-
gen over en angst voor seks tijdens de zwangerschap weg te 
nemen.

Zwangere vrouwen, en hun partners, kunnen met de volgende 
vragen bij hun huisarts komen:

	■ is seks tijdens de zwangerschap veilig?
	■ wekt seks in de aterme periode weeën op?
	■ hoelang na de bevalling mag ik weer seks hebben?

Met ‘seks’ bedoelt de patiënte meestal de coïtus (vaginale 
penetratie).

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Seks is ook voor zwangere stellen belangrijk, maar de frequen-
tie neemt af naarmate de zwangerschap vordert.1,2 De voor-

naamste redenen zijn de angst dat de coïtus schadelijk is voor 
de foetus en fysieke veranderingen waardoor de vrouw zich 
minder aantrekkelijk voelt.1,3

Tijdens de zwangerschap
Angst is een veelvoorkomende reden voor verminderde 
seksuele activiteit tijdens de zwangerschap. Deze angsten 
–  bijvoorbeeld voor een miskraam, schade aan de foetus, 
premature partus of infectie – worden niet bevestigd in de lite-
ratuur. Seks tijdens de zwangerschap is onschadelijk.1,4,5 Alleen 
bij gebroken vliezen, vaginaal bloedverlies, vaginale infectie 
of gevorderde ontsluiting bij premature weeën is coïtus af te 
raden vanwege de kans op complicaties zoals intra-uteriene 
infecties of vroeggeboorte. Bloedverlies na het vrijen (contact-
bloedingen) komt in de zwangerschap vaker voor, vooral door 
het ectropion van de baarmoedermond. Een kleine hoeveel-
heid (minder dan een menstruatie) helderrode, roze of bruine 
afscheiding wordt als normaal beschouwd. Dit kan tot 3 dagen 
na de seks worden waargenomen.6 Het orgasme kan intenser 

Seks in de zwangerschap
Margriet Bogaerts-Samama, Sjoerd Bruggink, Esteriek de Miranda, Just Eekhof
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worden door de sterkere doorbloeding van de geslachtsorga-
nen. Bij een orgasme treden vrij krachtige uteruscontracties 
op, die pijnlijk kunnen zijn. Dit betekent echter niet dat er een 
verhoogde kans op vroeggeboorte is.6

Aterme periode
Vaak wordt gedacht dat gemeenschap in de aterme periode 
kan leiden tot (premature) weeën. Dit vanwege het sperma, 
dat prostaglandine bevat, en doordat tepelstimulatie, coïtus en 
orgasme uteriene activiteit zouden kunnen opwekken. Toch is 
de relatie tussen seksuele gemeenschap en het opwekken van 
de weeën niet duidelijk aangetoond [kader].7, 8

Postpartum
Coïtus kan in de eerste 6 weken postpartumrisico’s met zich 
meebrengen doordat de vaginale, perianale en uteriene weef-
sels onvoldoende tijd hebben gehad om te herstellen. Daar-
door is er mogelijk een grotere kans op intra-uteriene infectie, 
zeker als de vrouw nog bloedverlies heeft. Desondanks heeft 
de meerderheid van de vrouwen tussen 6 en 8 weken postpar-
tum weer coïtus, 90% na 12 weken. Na een keizersnede en na 
een vaginale bevalling zonder complicaties hebben vrouwen 
gemiddeld weer seks na 2 tot 4 weken, dat is over het alge-
meen 4,5 tot 6 weken eerder dan na een vaginale bevalling met 
complicaties zoals kunstverlossing, episiotomie of ruptuur.1 
Moeders ≥ 35 jaar wachten over het algemeen langer met het 
hervatten van seksuele activiteiten dan moeders ≤ 25 jaar.1 Er is 
geen verschil aangetoond in de frequentie van seksuele activi-
teiten bij borstvoeding versus flesvoeding, maar borst voedende 
vrouwen lijken minder libido te hebben door hormonale 
veranderingen (laag testosteron en laag oestrogeen).1,4 
Stellen zijn na een zwangerschap minder seksueel actief dan 
voor de zwangerschap, zelfs na 6 tot 12 maanden. De belang-
rijkste reden is vermoeidheid. Ook beleven vrouwen postpar-
tum minder vaak een orgasme, hoewel zich dit na 12 maanden 
postpartum heeft hersteld tot het niveau van voor de zwanger-
schap. Tot 65% van de vrouwen klaagt over dyspareunie, maar 
bij de meeste vrouwen is deze 6 maanden postpartum weer 
verdwenen.4, 9

EPIDEMIOLOGIE
Ongeveer 80% van de zwangeren geeft aan seksueel actief te zijn 
in het derde trimester, 61% geeft aan niet seksueel actief te zijn 
geweest in de week van de partus. Er is geen verschil tussen zwan-
gere en niet-zwangere stellen in de frequentie van niet-coïtale 
seks (orale of anale seks, masturberen, zoenen en knuffelen).1

ANAMNESE
De huisarts vraagt de patiënt:

	■ is er vaginaal bloedverlies na het vrijen en zo ja, hoeveel 
(meer of minder dan menstruatie)?

	■ wat is de kleur of het aspect van het bloedverlies (helder-
rood of bruinig)?

	■ bestaat er een vermoeden van gebroken vliezen?
	■ is er sprake van verminderde libido?

	■ is er sprake van pijn bij het vrijen?
	■ bestaan er zorgen over de vraag of seks tijdens of na de 

zwangerschap veilig is en zo ja, welke zorgen zijn dat?

ONDERZOEK
Onderzoek is niet geïndiceerd, tenzij er sprake is van aanhou-
dend vaginaal bloedverlies, een vermoeden van vruchtwater-
verlies of buikpijn. Vaginaal toucher is in deze gevallen ge-

WaT iS aanGETOOnD?
We vonden geen gerandomiseerd onderzoek over de veilig-
heid van seks tijdens de zwangerschap. adviezen berusten 
voornamelijk op consensus. Wel vonden we onderzoek 
naar de vraag of seks rond de uitgerekende datum weeën 
kan opwekken, maar eenduidige conclusies zijn moeilijk te 
trekken. Laboratoriumonderzoek laat zien dat in de ater-
me periode het cervixslijm van vrouwen die onbeschermde 
gemeenschap hebben gehad veel hogere concentraties 
prostaglandines bevat dan het cervixslijm van vrouwen 
die geen gemeenschap hebben gehad.10 Prostaglandine 
bevordert de cervixrijping en kan dus bijdragen aan het op 
gang komen van de baring, maar in 2001 concludeerde een 
cochranereview op basis van een enkele kleine trial (n = 28) 
dat het effect van seks in het derde trimester op cervicale 
verweking of het opwekken van de bevalling onduidelijk is.11

in 2006 bleek uit een prospectief cohortonderzoek op basis 
van vragenlijsten (n = 200) dat seksuele activiteit vanaf 36 
weken is geassocieerd met een afname van bevallingen na 
de uitgerekende datum (Or 0,28; 95%-Bi 0,13 tot 0,58;  
p < 0,001) en met verminderde noodzaak tot inleiden op 41 
weken (Or 0,08; 95%-Bi 0,03 tot 0,26; p < 0,001; nnT 5, 
95%-Bi 3,3 tot 10). De bewijskracht was echter beperkt 
door mogelijke confounding by indication, ondanks correc-
tie voor leeftijd, etniciteit, opleiding en opvattingen over de 
veiligheid van seks tijdens de zwangerschap.12 
Een rCT uit 2013 vergeleek het advies dat seks na 36 weken 
een veilige, natuurlijke manier is om de bevalling op te wek-
ken en inleiden te vermijden (interventiegroep, n = 574), met 
alleen het advies dat seks veilig is (controlegroep, n = 576). 
in de interventiegroep hadden de deelnemers mediaan 3 
keer seks (interkwartielafstand (iQr) 2 tot 5) versus medi-
aan 2 keer in de controlegroep (iQr 1 tot 4; p = 0,006). De 
zwangerschapsduur was echter niet korter – 39,4 weken (SD 
1,2) versus 39,5 weken (SD 1,2; p = 0,11) – en het percenta-
ge inleidingen was vergelijkbaar (22 versus 21%; p = 0,67).7

uit een cochranereview in 2005 (6 trials, n = 719) bleek dat 
tepelstimulatie, 1 tot 3 uur per dag gedurende 3 dagen, het 
percentage vrouwen dat na 3 dagen aan het bevallen is, 
vergroot ten opzichte van geen interventie (27 versus 6%; 
rr 0,67; 95%-Bi 0,60 tot 0,74).13 
Een rCT uit 2015 (n = 175) toont aan dat bekkenbodem-
fysio therapie postpartum geen effect heeft op vaginale of 
seksuele klachten na 6 maanden.7
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contra-indiceerd. Verwijs in plaats daarvan de zwangere voor 
aanvullend onderzoek naar een verloskundige of gynaecoloog.6

BELEID
Bij vragen over seks en de veiligheid van seks tijdens de zwan-
gerschap, de aterme periode en postpartum kan de huisarts de 
volgende adviezen geven.

Tijdens de zwangerschap
Leg uit dat seks in de zwangerschap veilig is. Een coïtus geeft 
geen risico op een miskraam, geen schade aan de foetus, geen 
risico op vroeggeboorte en geen risico op infectie. Alleen 
als er sprake is van een dreigende vroeggeboorte, vaginaal 
bloedverlies of gebroken vliezen moet vaginale gemeenschap 
worden vermeden.6

Adviseer houdingen te vermijden waarbij druk komt op de 
buik van de zwangere, zeker vanaf 13 weken.1 
Vanaf een zwangerschapsduur van 27 weken zijn posities 
waarbij de zwangere plat op haar rug ligt af te raden, dit van-
wege het risico op compressie van de grote vaten (vena cava-
inferiorsyndroom).1

Aterme periode
Leg uit dat er aanwijzingen zijn dat seks aan het einde van het 
derde trimester weeën zou kunnen opwekken, maar dat er 
geen bewijs is voor een duidelijke relatie.7, 8

Postpartum
De adviezen zijn niet eenduidig, het meest voor de hand lig-
gende advies lijkt dat gemeenschap veilig is zodra het vaginaal 
bloedverlies is gestopt en eventuele wonden zijn geheeld.
Dyspareunie gaat over het algemeen vanzelf over, 6 tot 12 
maanden na de bevalling. Voor die tijd is deze klacht goed 
te verhelpen door voldoende lubricatie, eventueel met extra 
middelen zoals lanettecrème of glijmiddel. Bekkenbodem-
fysiotherapie is niet effectief bij dyspareunie postpartum.9

WANNEER VERWIJZEN?
Verwijzing is niet nodig bij vragen over coïtus. Verwijs alleen 
naar de verloskundige of gynaecoloog bij aanhoudend post-
coïtaal bloedverlies, bij een vermoeden van vruchtwaterverlies 
of bij een vermoeden van premature weeën.

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Het is aan te raden zwangere stellen actief voor te lichten om 
misvattingen over en angst voor seks tijdens de zwangerschap 
weg te nemen.3 Seks is belangrijk voor veel mensen en hun 
relaties, ook tijdens de zwangerschap. Seks in de zwanger-
schap is in principe niet schadelijk.9 Alleen bij vruchtwater- of 
bloedverlies moet gemeenschap worden vermeden, evenals bij 
dreigende vroeggeboorte.6 ■
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DE KERN
	■ Coïtus tijdens de zwangerschap is veilig, tenzij er 

sprake is van gebroken vliezen, vaginaal bloedverlies 
of dreigende vroeggeboorte.

	■ De libido neemt over het algemeen af naarmate de 
zwangerschap vordert.

	■ Het is onduidelijk of seks in de aterme periode weeën 
opwekt.

	■ Dyspareunie post partum is goed te verhelpen als 
genoeg aandacht wordt besteed aan lubricatie.

Bogaerts-Samama M, Bruggink S, De Miranda E, Eekhof J. Seks in de 
zwangerschap. Huisarts Wet 2021;64(1):57-9. DOI:10.1007/s12445-
020-0963-4.
Ovezande: M. Bogaerts-Samama, huisarts. Leids Universitair Medisch 
Centrum, afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: 
dr. S. Bruggink, huisarts-epidemioloog; dr. J. Eekhof, huisarts-epide-
mioloog: j.a.h.eekhof@lumc.nl. Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling 
Verloskunde: dr. E. de Mirands, verloskundige-onderzoeker.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van het 
hoofdstuk dat eerder is gepubliceerd in het boek Kleine kwalen en 
alledaagse klachten tijdens de zwangerschap onder redactie van Just 
Eekhof, Sjoerd Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers, Annemarije 
Kruis en Tobias Bonten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020. 
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
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Phenibut is een vrij verkrijgbaar ‘voedingssupplement’ 
dat lijkt op baclofen en dat door verslaafden vaak wordt 
gebruikt om af te kicken van GHB. Over bijwerkingen en 
toxiciteit is weinig bekend, maar intoxicaties en onttrek-
kingsverschijnselen zijn meermaals beschreven.

Phenibut (4-amino-3-fenylbutaanzuur) is in de jaren 60 in 
Rusland ontwikkeld als geneesmiddel voor aandoeningen 
aan het zenuwstelsel en psychische aandoeningen. Het is een 
 GABA-analoog en de werkzaamheid is vergelijkbaar met die 
van baclofen, gabapentine, pregabaline en GHB.1 In Rusland, 
Oekraïne, Georgië en Letland is het verkrijgbaar onder de 
namen Anvifen, Fenibut en Noofen, en in Rusland en Letland 
is het geregistreerd voor neurologische en psychiatrische aan-
doeningen. Het zou zelfs aan kinderen worden voorgeschre-
ven. In Nederland is phenibut niet geregistreerd als genees-
middel, maar wel vrij verkrijgbaar als voedingssupplement.2

Op PubMed levert de zoekterm ‘phenibut’ ruim 230 hits op, 
waarvan tweederde in het Russisch. Een recente review uit Let-
land meldt dat gematigd gebruik positieve gezondheids effecten 
zou hebben.3 Een al wat oudere samenvatting van voornamelijk 
Russische literatuur noemt talrijke positieve effecten, waaronder 
verbetering van de cognitieve en fysieke prestaties.1 Volgens een 
analyse van ‘grijze literatuur’ (gebruikersrapportages) zou pheni-
but angst- en spanningsklachten verlichten, een euforisch gevoel 
geven en de slaap verbeteren.4 Engelstalige artikelen beschrijven 
voornamelijk intoxicaties en onttrekkingsverschijnselen na ver-
slaving.5-8  Bij verslavings kliniek Novadic-Kentron melden zich 
veelal patiënten met een GHB-verslaving die phenibut gebruik-
ten om af te kicken of die het middel gebruikten als aanvulling 
op GHB om ontwenningsklachten tegen te gaan.2

Nadelige effecten van phenibut zijn snelle tolerantie en afhan-
kelijkheid, met onttrekkingsverschijnselen als angst, slapeloos-
heid en prikkelbaarheid.2,4 Intoxicaties ontstaan mogelijk 
dan ook doordat gebruikers hoge doses innemen om toch de 
gewenste effecten te bereiken.  Intoxicatieverschijnselen kunnen 
fluctueren tussen verminderd bewustzijn, agitatie en hallu-
cinaties. Het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum 
(NVIC) ontving de eerste melding in 2011 en kreeg tot en 
met november 2018 in totaal 39 meldingen van een mogelijke 
phenibut intoxicatie, de meeste na 2014. De helft van de intoxi-
caties betrof een combinatie met een ander middel. De ingeno-

men doses phenibut lagen tussen 0,6 en 20 g, maar in de lite-
ratuur is al een intoxicatie beschreven na inname van 3 g.5 Het 
NVIC concludeert dat er vooralsnog te weinig wetenschappelij-
ke informatie is om een grenswaarde voor toxiciteit te bepalen.
Hoe beperkt de kennis ook is, toch is het verstandig om het 
NVIC te raadplegen bij een vermoeden van intoxicatie, zeker 
omdat phenibut lijkt op GHB, waarvan een kleine dosis al 
kan leiden tot een (sub)comateuze toestand. Mede daarom is 
het wenselijk de patiënt altijd in het bijzijn van een ander te 
laten verblijven. Of de patiënt kan worden beoordeeld door de 
huisarts of moet worden verwezen naar de SEH voor verdere 
monitoring, luchtwegondersteuning of sedatie, hangt af van 
de intoxicatieverschijnselen.6-8 Een (langdurige) phenibut-
verslaving of gebruik van phenibut als substituut voor GHB 
ligt buiten het gebied van de huisartsgeneeskunde en moet 
in de tweede lijn worden behandeld. Er zijn geen richtlij-
nen terzake, maar meerdere artikelen vermelden geslaagde 
substitutie van phenibut door baclofen, waarna kon worden 
afgebouwd.4,6,7,9 Ook farmaceutisch GHB of diazepam worden 
wel als substitutie gebruikt. ■
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De volledige literatuurlijst bij dit artikel staat op www.henw.org.

Bijwerkingen en toxiciteit van 
voedingssupplement phenibut
Niels van der Steen CASUS: 24-JARIGE VROUW MET VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

Een 24-jarige vrouw met een GHB-verslaving wordt verwezen naar de 
regionale afkickkliniek. De wachttijd blijkt echter te lang voor haar. On-
danks ons afraden bestelt de patiënte het middel phenibut, waarmee 
ze wil gaan afkicken. Twee maanden later ontvangen we een bericht 
van de huisartsenpost. De patiënte is somnolent gevonden nadat ze 
waarschijnlijk 10 tabletten phenibut heeft ingenomen. Mogelijk is er 
sprake van een overdosis, maar de grens van een potentieel letale 
dosis is niet bekend. De patiënte wordt enkele dagen ter observatie 
opgenomen in het ziekenhuis, waar ze kortdurend wordt geïntubeerd.

Van der Steen N. Bijwerkingen en toxiciteit van voedingssupplement 
phenibut. Huisarts Wet 2021;64(1):60. DOI:10.1007/s12445-020-
0965-3.
Radboudumc, afdeling Eerstelijns Geneeskunde, Nijmegen: N. van der 
Steen, aios huisartsgeneeskunde, steenvdniels@gmail.com.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
Ecg
1. Frequentie & regelmaat | 96/min, regelmatig.
2. As | Normaal. Afleiding I en avF zijn positief.
3. P-top | Afwijkend. De P-top is met 3 mm net te hoog in II. 

Het uiterlijk is ook opvallend spits. Dit kan wijzen op een 
rechter atriumdilatatie (P-pulmonale).

4. PQ-tijd | Normaal: 3,5 mm (= 0,14 sec).
5. Q | Normaal, geen pathologische Q’s.
6. QRS | Normaal. Gewone R-progressie, hoogte en breedte.
7. ST-segment | Normaal. Geen ST-elevaties of -depressies.
8. T-top | Normaal. Normale hoogte. Niet spits, geïnverteerd 

of bifasisch.
9. QT-tijd | Normaal: 9 mm (= 0,36 sec) en < 1/2 van de 

cyclusduur.
10. Ritme | SR. Normale regelmatige P-toppen, steeds gevolgd 

door QRS-complexen.
+. Conclusie | Ecg met tekenen van rechter atriumdilatatie.

2. DIAGNOSE EN BELEID
Klinisch is er vooral sprake van COPD-klachten. Starten met 
een prednisonkuur is dus goed te verantwoorden. Het ecg 
toont tekenen van een rechter atriumbelasting (maar die ble-
ken op een oud ecg ook zichtbaar te zijn). De hartfrequentie is 

vrij hoog in rust. Dit kan komen door de exacerbatie COPD. 
De nierfunctie en het BNP bij deze patiënt waren niet afwij-
kend. De patiënt reageerde goed op de prednison en de furo-
semide. Na 1,5 week hervatte hij zijn activiteiten. Hartfalen 
lijkt op dit moment dus niet op de voorgrond te staan. Dit kan 
bij COPD-patiënten echter altijd een rol spelen, bijvoorbeeld 
secundair aan de toegenomen ‘rechtsdruk’ door vasoconstric-
tie in het pulmonale vaatbed bij een COPD-exacerbatie. De 
patiënt in deze casus had ook daadwerkelijk gering oedeem, 
maar het BNP bleek niet verhoogd en de behandeling van 
de exacerbatie met prednison en kortdurend een diureticum 
leidde tot snelle afname van het oedeem. Het diureticum werd 
dan ook na enkele dagen gestaakt. Veiligheidshalve werd bin-
nen 24 uur de nierfunctie gecontroleerd en deze bleef stabiel. 
Omdat rechter atriumdilatatie bij longpatiënten vaak zichtbaar 
is op een ecg, wordt een dergelijke P ook wel een ‘P-pulmona-
le’ genoemd. Het fenomeen wijst op een permanent toegeno-
men belasting van het rechter atrium door verhoogde druk in 
het pulmonale vaatbed ten gevolge van vasoconstrictie door 
zuurstofgebrek in het pulmonale vaatbed. Bij verdere tekenen 
van hartfalen is het zaak om hier laagdrempelig behandeling 
voor te starten, maar primair is optimale behandeling van 
COPD de hoeksteen.

Antwoord ecg ‘Kortademigheid en 
enkeloedeem’
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Hartinfarct bij vrouwen

1. De titel van het artikel van Snijders 
luidt ‘Hartinfarct bij vrouwen, een 
diagnose met vertraging.’ De tijd tus-
sen symptomen en diagnose is bij hen 
verlengd. Welke tijd is bij vrouwen 
nog meer ‘verlengd’?
a. De tijd tot de diagnose, vrouwen 

krijgen later in het leven een infarct.
b. De tijd tussen diagnose en behan-

deling, vrouwen worden na de 
diagnose later behandeld.

c. De tijd waarop de risicofactoren 
inwerken, vrouwen zijn langer 
geëxposeerd.

2. Vrouwen hebben na een myocard-
infarct een slechtere prognose. Dat 
komt volgens Snijders omdat artsen 
(en de vrouwen) de klachten bij een 
infarct minder snel herkennen. Vrou-
wen presenteren bepaalde klachten 
vaker dan mannen. Welke klachten 
horen daartoe?
a. Palpitaties – pijn in de nek – 

 extreme vermoeidheid
b. Collapsneiging – pijn links op de 

thorax – overmatig zweten
c. Onrust – pijn in beide armen – 

hoesten

3. Een myocardinfarct verloopt niet 
altijd volgens het klassieke beeld. 
Maar liefst 30% van de mannen heeft 
bij een myocardinfarct geen drukken-
de pijn op de borst. Hoe hoog is dat 
percentage bij vrouwen?
a. 30%
b. 40%
c. 50%

4. Risicofactoren voor myocardinfarct 
hebben niet altijd dezelfde uitwerking 
op beide seksen. Diabetes en hyper-
tensie verhogen het risico sterker bij 
vrouwen dan bij mannen. Voor welke 

risicofactor geldt dat volgens Snijders 
ook?
a. Hypercholesterolemie
b. Positieve familieanamnese voor 

hart- en vaatziekten
c. Stressful life events

5. Auto-immuunziekten en inflamma-
toire ziekten verdubbelen de kans 
op een myocardinfarct. Deze ziekten 
komen vaker bij vrouwen voor. Wat is 
de instructie voor het aflezen van de 
CVRM-tabel als de patiënt reuma-
toïde artritis heeft?
a. Tel 15 jaar op bij de leeftijd van de 

patiënt en lees daarna de score af 
in de tabel.

b. Vermenigvuldig het resultaat uit 
een SCORE -schatting met 1,5.

c. Vermenigvuldig het resultaat uit 
een SCORE- schatting met 2.

6. Zowel bij vrouwen als bij mannen is 
obstructie van een coronair vat de 
meest voorkomende oorzaak van een 
myocardinfarct. Toch verloopt athero-
sclerose anders bij vrouwen dan bij 
mannen. Welke pathologie is kenmer-
kend bij vrouwen met een infarct?
a. Grote vaten zijn vaker aangedaan, 

er is vaker onvolledige afsluiting 
van het vat.

b. Grote vaten zijn vaker aangedaan, 
er is vaker totale afsluiting van het 
vat.

c. Kleine vaten zijn vaker aangedaan, 
er is vaker onvolledige afsluiting 
van het vat.

d. Kleine vaten zijn vaker aangedaan, 
er is vaker totale afsluiting van het 
vat.

7. Vrouwen worden voor de menopauze 
beschermd door oestrogenen. Oes-
trogenen hebben een vaatverwijden-

de werking op coronaire vaten waar-
door plaques minder snel obstrueren. 
Wat is het effect als premenopauzale 
vrouwen gaan roken?
a. De oestrogene werking wordt 

versterkt, roken is bij hen minder 
risicovol dan bij mannen.

b. Het oestrogeen effect blijft on-
aangetast, roken is bij hen even 
risicovol als bij mannen.

c. Het oestrogeen effect wordt teniet-
gedaan, roken is bij hen risicovol-
ler dan bij mannen.

8. Zwangerschapsdiabetes, PCOS en 
vroege menopauze zijn vrouwspeci-
fieke risicofactoren voor een myo-
cardinfarct. Welke aanbeveling geeft 
Snijders hierover?
a. Ga deze risicofactoren vroeger 

behandelen.
b. Zorg voor betere vastlegging in het 

dossier en vroegere CVRM-weging.
c. Bied alle vrouwen > 50 jaar stan-

daard een CVRM-controle.

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

LITERATUUR
Snijders DM, Lagro-Janssen AL. Het hartin-
farct bij vrouwen: een diagnose met vertra-
ging. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/
s12445-020-0957-2.

ANTWOORDEN

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

Bron: Maas, 2011.



65

NHG standpunt

januari 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz- 
medicatie is een nieuw addendum gemaakt over ADHD- 
middelen bij volwassenen. Hierin staat onder meer dat 
diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen 
thuishoren in de ggz. De behandeling van ADHD en comor-
bide stoornissen neemt 6 tot 12 maanden in beslag, voor-
dat stabiele patiënten terugverwezen kunnen worden naar 
de huisarts en/of basis ggz. Dit is afhankelijk van de com-
plexiteit. Wanneer de huisarts de behandeling overneemt 
van de ggz is hij ook verantwoordelijk voor de controles en 
monitoring van het geneesmiddelengebruik.

Het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie 
beschrijft onder welke omstandigheden de huisarts ggz- 
medicatie kan herhalen en welke randvoorwaarden daartoe 
geborgd moeten zijn. Het standpunt bevat al eerder vastge-
stelde addenda (2018) over clozapine en lithium, omdat dit 
geneesmiddelen zijn waarvoor extra aandachtspunten gelden 
die belangrijk zijn voor de huisarts.1

AANDACHTSPUNTEN BIJ OVERNAME BEHANDELING
Bij overname van de behandeling van de ggz, zijn de volgende 
punten van belang.

	■ De meest toegepaste geneesmiddelen voor ADHD bij vol-
wassenen zijn methylfenidaat en dexamfetamine. De toe-
passing hiervan bij volwassenen is niet altijd geregistreerd. 
Voorschrijven van medicatie aan volwassenen met ADHD 
kan daardoor offlabel zijn. Zie ook het NHG-Standpunt 
offlabel voorschrijven.2

	■ Indien de huisarts besluit over te gaan tot het herhalen van 
de medicatie, is hij ook verantwoordelijk voor controle van 
de patiënt op (cardiovasculaire) bijwerkingen en signalen 
van verslaving.

	■ Halfjaarlijks dienen (preventieve) controle van bloeddruk 
en pols plaats te vinden en bespreking van de eetlust, ge-
wichtscontrole, stemming en slaap.

	■ Voor patiënten met extra cardiovasculaire risicofactoren 
die ADHD-middelen gebruiken geldt dat bij elk bezoek 
pols en bloeddruk gecontroleerd moeten worden. Voor 
patiënten > 55 jaar en cardiovasculaire risicofactoren 
dient met de behandelend specialist een preventief ecg te 
worden afgesproken, inclusief afspraak over frequentie en 
follow-up.

	■ De huisarts kan overwegen om een deel van de zorg aan of 
controles van de patiënt met ADHD via de praktijkonder-
steuner te laten verlopen. Elke praktijk kan hier zijn eigen 
invulling aan geven.

Het addendum beschrijft ook het te volgen beleid bij optreden 
van specifieke bijwerkingen, dosisverandering en situaties waar-
in terug naar de ggz verwezen kan worden. Daarnaast beschrijft 
het enkele praktische zaken waarmee de huisarts rekening moet 
houden bij de begeleiding van deze patiëntengroep. Bijvoor-
beeld informatie over verslaving, het staken van deze middelen 
en verschillen tussen de diverse beschikbare preparaten.

VOORWAARDEN HERHALEN GGZ-MEDICATIE
Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het 
herhalen van ggz-medicatie. De huisarts is niet verplicht om 
recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen. Huisart-
sen die deze recepten herhalen zijn verantwoordelijk voor de 
noodzakelijke controles en de medicamenteuze behandeling. 
Het advies aan huisartsen is: herhaal alleen ggz-medicatie 
voor stabiele patiënten en als u zich daartoe voldoende be-
kwaam acht. Verder dient u een overdracht met (controle)- 
instructie van de behandelend psychiater te ontvangen en 
moet het mogelijk zijn om op korte termijn laagdrempelig te 
overleggen en terug te verwijzen.
Het standpunt is ook belangrijk voor huisartsen die geen me-
dicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen, omdat alertheid 
bij complicaties belangrijk is. Tijdig overleg met de psychiater 
is dan raadzaam. ■

LITERATUUR
1. NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie. 

Utrecht: NHG, 2018.
2. NHG-Standpunt offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk. 

Utrecht: NHG, 2018.

Nieuw addendum voor ADHD-middelen bij volwassenen
Amanda van Walraven, Monique Verduijn

Ga terughoudend om met het herhalen van ggz-medicatie. 
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De module Minderen en stoppen van medicatie, een nieuw 
onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Poly-
farmacie bij ouderen, is per 1 december 2020 beschikbaar. 
Ook zijn de STOPP-START-criteria aangepast. 

In 2019 verscheen de update van de module Medicatiebeoor-
deling. Dit was het eerste herziene onderdeel van de MDR 
Polyfarmacie bij ouderen. Nu is ook de nieuw ontwikkelde 
module Minderen en stoppen van medicatie toegevoegd. Het 
NHG, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
(NVKG) en apothekersorganisatie KNMP stelden in 2017 vast 
dat deze updates nodig waren.

KNELPUNT BIJ MEDICATIEBEOORDELING
Een groot knelpunt bij de module Medicatiebeoordeling was 
het minderen en/of stoppen van medicatie. Bijvoorbeeld in het 
kader van advance care planning bij kwetsbare patiënten, of op 
verzoek van de patiënt of mantelzorger. Het kan zijn dat een 
geneesmiddel niet meer past bij of bijdraagt aan de behandel-
doelen. Maar ook kan het zijn dat de indicatie voor het genees-
middel inmiddels minder sterk is geworden of zelfs is komen 
te vervallen. De paragraaf over stoppen met medicatie uit de 
MDR gaf hiervoor te weinig handvatten. Aandoeningsgerichte 
richtlijnen beschrijven vaak wel het starten van chronische 
medicatie, maar meestal niet het proces van staken bij ouder 

wordende patiënten. Net als het voorschrijven van medicatie 
dient het minderen of stoppen van medicatie onderdeel te zijn 
van de dagelijkse medische praktijk. Vandaar dat deze nieuwe 
module door een multidisciplinaire werkgroep ontwikkeld is.

MODULE MINDEREN EN STOPPEN VAN MEDICATIE
De module Minderen en stoppen van medicatie biedt hand-
vatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het 
minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiën-
ten (≥ 70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Het 
doel van minderen en stoppen van medicatie is het optimali-
seren van de medicamenteuze behandeling en daarmee verbe-
tering of behoud van de kwaliteit van leven en het welzijn van 
de individuele patiënt.
De werkgroep koos omwille van de duidelijkheid voor pa-
tiënten niet voor de Engelse term deprescribing, maar voor 
de term ‘Minderen en stoppen van medicatie’. Dit omvat het 
proces van onder toezicht van een zorgverlener minderen en 
stoppen van medicatie waarvoor naar de mening van patiënt 
(of diens vertegenwoordiger) en/of behandelaar onvoldoende 
indicatie (meer) bestaat of waarvan de balans tussen effectivi-
teit en veiligheid negatief is geworden. 
De module richt zich specifiek op de initiatie van het proces 
van afbouwen van en stoppen met medicatie. Het gaat daarbij 
zowel om de gespreksvoering tussen zorgverlener en patiënt 
rondom het minderen en stoppen (analyse van belemmerende 
en bevorderende factoren), als om de meer ‘technische’ aspec-
ten van het minderen (hoe doe je dat verantwoord?). Daarnaast 
richt de module zich ook op mogelijke criteria voor de selec-
tie van groepen patiënten en op situaties waarin een gesprek 
over minderen of stoppen zinvol kan zijn. Ten slotte worden 
aanbevelingen gedaan op regionaal niveau, voor de individuele 
zorgverlener en voor beroepsgroepen en richtlijnontwikkelaars 
over de randvoorwaarden en afspraken om succesvol medicatie 
te minderen. Voor FTO-groepen die hier meer aandacht aan 
willen schenken is er een FTO-module Minderen en stoppen 
van medicatie beschikbaar via het Instituut Verantwoord Medi-
cijngebruik. Deze is gebaseerd op de nieuwe module.

KENNISDOCUMENTEN
De module Minderen en stoppen van medicatie richt zich 
in algemene zin op het proces van stoppen of minderen van 
medicatie. Om het daadwerkelijk stoppen en minderen voor 
specifieke geneesmiddelgroepen bij ouderen handen en voeten 
te geven heeft SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy 
in samenspraak met de werkgroep 10 kennisdocumenten ont-

Nieuwe module Minderen en stoppen van medicatie 
bij MDR Polyfarmacie bij ouderen
Amanda van Walraven, Henk-Frans Kwint, Monique Verduijn, Wilma Knol, Rob van Marum

KERNPUNTEN
	■ De nieuwe module Minderen en stoppen van medica-

tie als onderdeel van de MDr Polyfarmacie bij oude-
ren helpt arts en apotheker om praktische invulling 
te geven aan het algemene proces van minderen en  
stoppen van medicatie.

	■ Parallel zijn voor 10 veel bij ouderen voorkomende 
geneesmiddelgroepen specifieke kennisdocumenten 
ontwikkeld met overwegingen om verantwoord te 
minderen en te stoppen.

	■ De STOPP-STarT-criteria zijn herzien en aangepast 
aan de nederlandse richtlijnen tot STOP-STarT-
nL-criteria. Deze kunnen worden gebruikt om het 
medicatiegebruik bij ouderen te beoordelen ter voor-
koming van over- of onderbehandeling.

	■ De module Minderen en stoppen van medicatie, de 
10 kennisdocumenten en de STOP-STarT-nL ver-
schijnen op 1 december 2020.
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wikkeld voor veel voorkomende geneesmiddelgroepen bij ou-
deren [kader en figuur]. Hierin staan overwegingen beschre-
ven om wel of juist niet te stoppen, welk bewijs er bekend is 
over het stoppen of minderen van deze geneesmiddelgroep bij 
ouderen en vervolgens een stop- of afbouwstrategie.
De kennisdocumenten verschijnen als losse documenten (zie 
https://richtlijnen.nhg.org, MDR Polyfarmacie bij ouderen). 
De documenten worden op termijn zo veel mogelijk geïnte-
greerd in NHG-Standaarden bij de reguliere herzieningen. 
We streven ernaar om naast starten ook het beleid bij min-
deren en stoppen van veel voorkomende geneesmiddelen in 
NHG-Standaarden in te bedden. In het voorjaar van 2021 ver-
schijnt de PIN Maagklachten bij de nieuwe NHG-Standaard 
Maagklachten waarin het eerste kennisdocument is verwerkt. 
De andere kennisdocumenten zullen daarna gefaseerd volgen.

HERZIENE STOP-START-NL
Vanuit de MDR Polyfarmacie bij ouderen wordt verwezen naar 
de STOPP-START-criteria als instrument om te gebruiken bij 
medicatiebeoordeling om schade door geneesmiddelen bij 
ouderen te voorkomen. Deze criteria zijn bewezen effectieve 
screeningslijsten om potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij 
ouderen op te sporen, om de kans op geneesmiddelbijwerkin-
gen te verminderen en de patiëntveiligheid te vergroten.1

De STOPP-START-criteria worden regelmatig door een mul-
tidisciplinair expertpanel geëvalueerd. De laatste versie van de 
criteria uit 2015 sloot niet meer aan bij de Nederlandse prak-

tijk en recent verschenen richtlijnen. Het NHG, de NVKG, het 
expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen (Ephor) en 
KNMP hebben daarom samen de set met criteria aangepast. 
Er is voor gekozen om voortaan de naam ‘STOP-START-NL’ 
te hanteren voor deze aangepaste criteria. Ze komen niet meer 
geheel overeen met de internationale set criteria en zijn nog 
verder aangepast aan de Nederlandse praktijk. De meeste 
wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan naar 
aanleiding van de MDR CVRM uit 2019.
De STOP-START-NL-criteria zijn niet opgesteld als absolute 
verbodscriteria. De criteria beschrijven potentieel ongewenste 
geneesmiddel(groep)en bij ouderen (STOP-NL) of situaties 
waarbij overwogen zou moeten worden te starten met medi-
catie (START-NL). De keuze om daadwerkelijk te stoppen of 
starten blijft altijd maatwerk waarbij de patiënt centraal staat. 
De voorschrijver maakt samen met de patiënt de afweging of 
stoppen dan wel starten gewenst is. ■
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KADER BESCHIKBARE GENEESMIDDELGROEPEN 
 WAARVOOR EEN KENNISDOCUMENT IS ONTWIKKELD

 ∫ Bloeddrukverlagende middelen
 ∫ Bloedglucoseverlagende middelen
 ∫ Protonpompremmers
 ∫ Statines
 ∫ Trombocytenaggregatieremmers
 ∫ anticoagulantia
 ∫ Bisfosfonaten
 ∫ Calcium en vitamine D
 ∫ alfablokkers en 5-alfa-reductaseremmers
 ∫ urologische spasmolytica

Figuur 

Voorbeeld fragment uit kennisdocument protonpompremmers
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De onlangs herziene NHG-Standaard Astma benadrukt de 
rol die disfunctionele ademhaling kan spelen. De standaard 
adviseert om te overwegen astmapatiënten bij wie een slech-
te ademhalingstechniek de klachten beïnvloedt, te verwijzen 
naar een fysiotherapeut met ervaring met ademhalings-
oefeningen. Een recente cochranereview toont een mogelijk 
positief effect hiervan op kwaliteit van leven, hyperventilatie 
en longfunctie. Hoewel de kwaliteit van het bewijs matig is, 
onderbouwt deze cochranereview het advies uit de richtlijn. 

Disfunctionele ademhaling komt veel voor bij astma. Patiën-
ten krijgen geregeld ademhalingsoefeningen, bijvoorbeeld van 
de fysiotherapeut. Het veronderstelde werkingsmechanisme 
is gerelateerd aan het verminderen van astmaklachten (zoals 
bronchospasmen). Ook heeft het een positieve invloed op 
disfunctioneel ademen, voorheen bekend als hyperventilatie. 
De gebruikte technieken betreffen de papworthmethode, de 
buteykotechniek en yoga. De oefeningen zijn gericht op het 
vergroten van het ademteugvolume en ontspanning, en vaak 
ligt de nadruk op de neusademhaling en het gebruik van het 
diafragma. Hoe effectief zijn deze oefeningen bij mensen met 

astma? Deze update van een eerdere cochranereview vat het 
beschikbare bewijs samen.

BESPREKING
De auteurs zochten onder meer in de Cochrane Library en 
Medline naar beschikbare literatuur tot april 2019. Ze selec-
teerden gerandomiseerde gecontroleerde trials waarin een 
interventiegroep die ademhalingsoefeningen kreeg, werd 
vergeleken met een controlegroep met alleen astma-educatie 
of een controlegroep zonder actieve interventie (‘niets doen’ of 
reguliere zorg). De primaire uitkomst was kwaliteit van leven. 
Deze update van de cochranereview includeerde 9 nieuwe 
trials met in totaal 1910 deelnemers, wat het totaal bracht op 
22 trials met 2880 deelnemers, waarvan 18 uitgevoerd tussen 
2003 en 2019, 3 tussen 1992 en 1998 en 1 in 1985. De onder-
zoeken verschilden in type ademhalingsoefeningen, aantal 
deelnemers, aantal sessies van de uitgevoerde oefeningen, 
duur van de follow-up, gerapporteerde uitkomsten en presen-
tatie van statistische analyses en resultaten. De ernst van de 
astma (indien gerapporteerd) varieerde van mild tot matig, 
en alle deelnemers waren ambulant. Van de trials waren er 

Effectiviteit ademhalingsoefeningen bij astma
Lidewij Broekhuizen

Foto: Shutterstock



69januari 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

13 uitgevoerd in India, 1 in Duitsland, 4 in Engeland, 2 in de 
Verenigde Staten, 1 in Canada en 1 in Griekenland. Het aantal 
deelnemers lag tussen 17 en 655. De deelnemers waren ouder 
dan 18, behalve in 3 trials, waaraan deelnemers vanaf respec-
tievelijk 9, 16 en 17 jaar deelnamen. De meeste trials bevatten 
geen beschrijving van de setting en de gezondheidstoestand.
Twintig trials vergeleken de ademhalingsoefeningen met een 
controlegroep zonder actieve interventie en 2 trials vergeleken 
ze met een voorlichtingsinterventie. Meta-analyse ( analyse 
van gepoolde resultaten) was mogelijk voor de uitkomst 
kwaliteit van leven en de secundaire uitkomsten astmaklach-
ten, hyperventilatiesymptomen en spirometrievariabelen. De 
 follow-up van deze variabelen was 3 tot 6 maanden. Ongunsti-
ge bijwerkingen werden niet als uitkomst meegenomen. 
De auteurs vonden de volgende resultaten in de 20 trials 
zonder actieve controlegroep. Meta-analyse toonde aan dat 
de kwaliteit van leven (gemeten met de Asthma Quality of 
Life Questionnaire (AQLQ)) na 3 maanden in de groep met 
ademhalingsoefeningen beter was dan in de controlegroep 
(gemiddeld verschil 0,42, 95%-BI 0,17 tot 0,68; 4 trials, 974 
deelnemers; matig bewijs volgens GRADE). Dit verschil is 
klinisch net niet relevant, omdat het MCID (minimal  clinically 
important difference) van de AQLQ 0,5 is, net als voor de 
Astma Control Questionnaire (ACQ). Voor astmasymptomen 
(gemeten met de ACQ) liet de meta-analyse geen statistisch 
significant verschil zien na 3 maanden (gemiddeld verschil 
van –0,15 (95%-BI −2,32 tot 2,02; 1 trial, 115 deelnemers; 
bewijs van lage kwaliteit volgens GRADE). Dit was na 6 
maanden ook het geval. Voor hyperventilatie, gemeten met 
de Nijmeegse Hyperventilatieschaal, liet de meta-analyse een 
gunstig effect zien van ademhalingsoefeningen (gemiddeld 
verschil −3,22; 95%-BI −6,31 tot −0,13; 2 trials, 118 deelne-
mers; matig bewijs volgens GRADE). Na 6 maanden was er 
echter geen effect. Deze vragenlijst omvat 16 vragen met een 
5-puntsschaal (totale score van 0 tot 64 punten) en de MCID 
is niet bekend. Voor de spirometrie-uitkomst FEV1 lieten de 
meta-analyseresultaten na 3 maanden geen verschil zien (ge-
middeld verschil −0,10 L; 95%-BI −0,32 tot 0,12; 4 trials, 252 
deelnemers; bewijs van zeer lage kwaliteit). 
In de 4 trials waarin de controlegroep astma-educatie kreeg 
waren de resultaten voor de AQLQ na 3 maanden niet ver-
schillend (gemiddeld verschil 0,04, 95%-BI –0,26 tot 0,34; 
 1 trial, 183 deelnemers). Na 6 maanden waren de resultaten 
beter in de groep met ademhalingsoefeningen (gemiddeld ver-

schil 0,38; 95%-BI 0,08 tot 0,68; 1 trial, 183 deelnemers). De 
hyperventilatieresultaten waren na 3 maanden niet verschil-
lend, maar na 6 maanden in het voordeel van de ademhalings-
interventie (gemiddeld verschil −3,16; 95%-BI −5,35 tot −0,97; 
1 trial, 183 deelnemers). 

BEPERKINGEN
De gevonden onderzoeken kenden flink wat beperkingen, 
wat de kwaliteit en robuustheid van het bewijs verlaagt, en 
waardoor we minder zeker kunnen zijn van de resultaten. 
De wijze van randomiseren van de deelnemers en het blin-
deren van de beoordeling van de resultaten was meestal niet 
omschreven, en vaak ontbrak zelfs een indicatie van de leeftijd 
en het geslacht van de deelnemers. De incomplete rapportage 
van methodologische gegevens van de trials bemoeilijkte de 
beoordeling van de eventuele bias in de trials. De meta-ana-
lyse was minder betrouwbaar door de heterogeniteit van de 
trials wat betreft deelnemers, interventie en (gerapporteerde) 
statistische gegevens. De follow-upduur was kort (minder dan 
1 jaar).

CONCLUSIE
De cochranereview ondersteunt het advies van de NHG-Stan-
daard Astma om te overwegen astmapatiënten bij wie een 
slechte ademhalingstechniek de klachten beïnvloedt te 
verwijzen naar een fysiotherapeut met ervaring met ademha-
lingsoefeningen. Omdat de interventie goedkoop is en zeer 
waarschijnlijk geen schadelijke bijeffecten heeft, lijkt het goed 
om ruimhartig te verwijzen, ook al behoeven de bevindingen 
verdere onderbouwing. ■
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Volgens de NHG-Standaard Dermatomycosen moeten we te-
rughoudend zijn met het gebruik van orale terbinafine bij de 
behandeling van onychomycose omdat dit ernstige bijwer-
kingen kan hebben. Afwachten, luidt het advies, maar in de 
praktijk blijkt vaak een behandeling gewenst. Paramedici en 
dermatologen bieden lasertherapie aan, een relatief nieuwe 
behandeling. De vraag is of lasertherapie een hogere kans op 
herstel geeft bij onychomycose dan afwachtend beleid.

In april 2020 zochten we in de Cochrane Library op “onycho-
mycosis” en voerden we een PubMed-search uit met de vol-
gende zoektermen: “onychomycosis”[Mesh] AND “laser thera-
py”[Mesh] OR “lasers”[Mesh] OR “phototherapy”[ Mesh], met 
voor alle onderdelen synoniemen toegevoegd als vrije tekst. 
De Cochrane Library leverde 3 hits op, waarvan een recente 
cochranereview met 3 geïncludeerde RCT’s relevant was voor 
de onderzoeksvraag. De zoekstrategie in PubMed leverde uit 
275 artikelen een aanvullende RCT op, die vanwege latere 
publicatie nog niet was meegenomen in de cochranereview. 

RESULTATEN
De cochranereview uit januari 2020 includeerde 3 RCT’s  
(n = 112) die de effectiviteit van lasertherapie bij onychomy-
cose van de teennagel vergeleken met geen behandeling of 
placebobehandeling.1 In alle 3 de onderzoeken is gekeken naar 
mycologische genezing met een kweek.2-4 Patiënten kregen la-
sertherapie met de Nd:YAG-laser, variërend van 2 tot 4 sessies 
met een follow-up van 3 tot 12 maanden. Na 3 maanden was 
er geen significant verschil in mycologische genezing tussen 
lasertherapie en geen behandeling (RR 1,18; 95%-BI 0,26 tot 
5,31; NNT = 24), net als na 12 maanden (RR 1,04; 95%-BI 
0,59 tot 1,85; NNT = 80). Verder bleek er geen verschil in 
bijwerkingen te zijn (RR 4,85; 95%-BI 0,24 tot 97,11; p = 0,24). 
In 1 onderzoek werd gekeken naar recidieven, waarbij 3 
patiënten (10%) met placebobehandeling en 6 patiënten (19%) 
met lasertherapie een recidiefinfectie opliepen (p = 0,47). 
Sabbah et al. vergeleken lasertherapie (n = 25) met een placebo-
behandeling (n = 26) bij patiënten met onychomycose van de 
teennagel.5 Patiënten kregen na dubbelblinde randomisering 3 
sessies lasertherapie met de Nd:YAG-laser of een placebobehan-
deling zonder activatie van de laser, met een follow-up na 1 jaar. 
Geen van de patiënten met lasertherapie en 2 patiënten (8%) met 
placebobehandeling bereikten zowel mycologische als klinische 
genezing (p = 0,49). Een succesvolle behandeling, gedefinieerd 
als mycologische genezing en minder dan 10% betrokkenheid 
van de teennagel, werd bereikt bij 1 patiënt (4%) in de lasergroep 
en 2 patiënten (8%) in de placebogroep (p = 1,00). Gemelde 
bijwerkingen van lasertherapie betroffen tijdelijke branderigheid, 
terwijl ernstige of langdurige bijwerkingen uitbleven.

BESPREKING
De gevonden RCT’s beoordelen we methodologisch van re-
delijke kwaliteit. Bij alle onderzoeken is immers gecorrigeerd 
voor uitval van patiënten en confounding by indication is 
voorkomen door randomisering en het geblindeerd toewijzen 
van de therapievormen. Bij 2 onderzoeken kreeg de controle-
groep echter geen behandeling, waardoor blindering van pa-
tiënten en personeel niet mogelijk was. Aangezien laserthera-
pie geen significant beter resultaat gaf dan geen behandeling, 
zal dit laatste de onderzoeksresultaten niet hebben beïnvloed. 
Drie van de 4 onderzoeken bereikten tevens een voldoende 
groepsgrootte met een berekende power van 80% en 85%. 
Omdat de onderzoekspopulatie vergelijkbaar is met die in de 
huisartsenpraktijk zijn de resultaten wel generaliseerbaar naar 
de praktijk. Voor de interventie zelf geldt dat minder, vanwege 
de heterogeniteit tussen de onderzoeken wat betreft het aantal 
behandelsessies en intervallen. Vanwege bovenstaande pun-
ten - namelijk het genoemde risico op bias, de relatief kleine 
groepen en de wisselende behandelingen - wordt de geleverde 
bewijslast van de 3 in de cochranereview opgenomen RCT’s 
overigens beschouwd als van lage tot zeer lage kwaliteit.
Een nadeel van lasertherapie is dat uitvoering buiten de huis-
artsenpraktijk plaatsvindt en de kosten relatief hoog zijn, vari-
erend van 300 tot 500 euro voor een complete behandeling. De 
bij de onderzoeken gebruikte Nd:YAG-laser wordt in Neder-
land ook het meest toegepast. Van CO2-lasers en diodelasers 
is de effectiviteit vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk 
onderzocht. Dat geldt ook voor de Nd:YAG-laserbehandeling.

CONCLUSIE
Op basis van de geïncludeerde onderzoeken heeft laserthera-
pie voor het herstel van onychomycose geen meerwaarde ten 
opzichte van afwachtend beleid. De kwaliteit van het bewijs is 
voldoende. De auteurs van de cochranereview stellen wel dat 
het onduidelijk is of een intensiever behandelprotocol of andere 
typen lasers het effect van lasertherapie bij onychomycose kun-
nen beïnvloeden. Meer wetenschappelijk onderzoek met andere 
typen lasers en variërende behandelprotocollen zal dat duidelijk 
moeten maken. De huidige NHG-Standaard dient vooralsnog te 
worden gehanteerd, met als voorkeur een afwachtend beleid. ■

LITERATUUR EN AFFILIATIE
De volledige literatuurlijst en de affiliatie bij dit artikel staan op  
www.henw.org.

Lasertherapie voor onychomycose?
Marye van der Kooi, Roeland Watjer, Tobias Bonten

Dit is een critically appraised topic (CaT), waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.
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In een fraai uitgevoerd kwalitatief onderzoek laten de auteurs 
zien dat huisartsen al vroeg in het consult de diagnose SOLK 
stellen. Bij 16 van de 37 patiënten (43%) wordt de diagnose al 
vóór het consult gesteld. Ik neem graag van de auteurs aan dat 
hier geen analytisch denken aan ten grondslag heeft gelegen. 
Ik hoop echter dat er bij de overige 21 consulten misschien 
toch wel enige analytische activiteit heeft plaatsgevonden.
De conclusie dat de diagnose SOLK vooral op het niet-analy-
tische denken (Systeem 1) berust en dat het ernaar uitziet dat 
dit niet al te ernstige gevolgen heeft, baart mij zorgen. 
Als Kahneman en Tversky in hun onderzoek iets duidelijk 
hebben aangetoond is dat wel dat het niet-analytische denken 
ons als professionals maar al te vaak op het verkeerde been zet. 
Slechts bij 1 van de 37 patiënten (2,7%) bleek na 3 maanden 
dat de diagnose SOLK ten onrechte was gesteld. In het geci-
teerde onderzoek van Eikelboom et al. was dit bij 8,8% van de 
patiënten het geval.
Als huisarts worden we dagelijks geconfronteerd met klachten 
die we medisch niet volledig kunnen verklaren. Als het goed is 
leren we door ervaring dat klachten een bestaansrecht kunnen 
hebben zonder diagnose en dat we daar niet bang voor hoeven 
te zijn. Het gaat eigenlijk mis als we van iets dat we niet vol-
doende kunnen verklaren een nieuwe diagnose maken om er 
meer vat op te krijgen. We spreken al over de ‘diagnose’ SOLK 
en – nog erger – over ‘SOLK-patiënten’ die dan weer volgens 
een geprotocolleerde aanpak dienen te worden behandeld. 
De ziekte SOLK bestaat niet, net zomin als er SOLK-patiën-
ten bestaan. Huisarts 3 zegt: ‘Ik vind hem een ontzettende 

SOLK-patiënt omdat hij nooit met een concreet verhaal komt.’ 
Hier wordt in één zin geïllustreerd hoe een onmachtsgevoel 
bij artsen tot een pseudodiagnose heeft geleid die vervolgens 
stigmatiserend werkt. Ik pleit voor een stapsgewijze maar 
grondige deconstructie van het begrip SOLK. Het is nog niet 
te laat en het is ons eerder met bijvoorbeeld whiplash ook 
gelukt. ■

Godfried Saes, huisarts

1. Houwen J, et al. Door huisartsen ervaren communicatiepro-
blemen bij SOLK. Huisarts Wet 2020;63(8):20-3. DOI:10.1007/
s12445-020-0796-1.
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Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de zorg voor patiënten met somatisch onvoldoende 

verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Veel huisartsen vinden SOLK-consulten uitdagend en 

ervaren problemen in de communicatie met patiënten met SOLK. Om te kijken waar huisart-

sen tegenaan lopen maakten we gebruik van stimulated recall. We filmden consulten, lieten dit 

aan zowel huisartsen als patiënten zien en interviewden ze. 

Door huisartsen ervaren 
 communicatieproblemen bij SOLK

Juul Houwen, Peter Lucassen, Anna Verwiel, Hugo Stappers, Willem Assendelft, Tim Olde Hartman, et al.

Net als patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde 

lichamelijke klachten (SOLK) vinden huisartsen dat ze 

een belangrijke en centrale rol spelen bij het behandelen 

van deze patiënten.1,2 Veel huisartsen vinden de zorg 

voor patiënten met SOLK lastig en ervaren problemen 

tijdens de communicatie met de patiënt.3,4 Ze hebben 

vaak moeite met het geven van een goede uitleg, pikken 

de meeste psychosociale cues niet op en communiceren 

weinig persoonsgericht.5-8 De problemen die huisartsen 

ervaren in de communicatie zijn tot nu toe voornamelijk 

onderzocht met vragenlijsten en semigestructureerde in-

terviews. Om een beter inzicht te krijgen in deze proble-

men maakten we gebruik van een directere onderzoeks-

methode, de zogenaamde stimulated recall. Hierbij wordt 

– onder verwijzing naar concrete consultfragmenten – zo 

spoedig mogelijk na het consult aan de huisarts gevraagd 

wat er goed en wat er niet goed ging.9 Zo konden we op 

directe wijze onderzoeken welke problemen huisartsen 

ervaren in de communicatie bij patiënten met SOLK. 

Om de relevantie voor patiënten van deze problemati-

sche consultfragmenten te onderzoeken, analyseerden 

we ook het commentaar van de patiënten over de door 

de huisarts als problematisch ervaren consultfragmenten. 

METHODEIn dit kwalitatieve onderzoek lieten we huisartsen en pa-

tiënten reflecteren op hun eigen consult, dat we op video 

hadden opgenomen. In eerder onderzoek beschrijven we 

welke communicatie-elementen volgens patiënten met 

SOLK relevant en belangrijk zijn, naast de problemen die 

patiënten in de communicatie ervoeren.2,10 We verza-

melden onze gegevens in verschillende huisartsenprak-

tijken in en rondom Nijmegen. Om voldoende variatie 

in de gegevens te krijgen, benaderden we huisartsen met 

verschillende achtergronden (purposive sampling). We 

verzamelden de gegevens in de periode april tot en met 

september 2015. Direct na elk consult beantwoordde de 

huisarts de vraag: ‘Denkt u dat er sprake is van SOLK?’ 

We selecteerden alleen consulten waarbij de huisarts deze 

vraag bevestigend had beantwoord. Vervolgens nodigden 

we de betreffende huisartsen en patiënten uit om tijdens 

een individueel interview onafhankelijk van elkaar samen 

met een onderzoeker te reflecteren op het opgenomen 

consult. 

Analyse 
We schreven de opgenomen interviews woordelijk uit en 

twee onderzoekers (JH en AV) selecteerden de interview-

fragmenten waarin huisartsen aangaven problemen te 

ervaren. We analyseerden deze volgens de ‘constante ver-

gelijkende methode’.11 Onafhankelijk van elkaar codeer-

den we de tekst en brachten we de fragmenten onder in 

categorieën. Deze werden met elkaar besproken. Tijdens 

de analyse vergeleken we de ontwikkelde categorieën 

continu met de transcripten (constante vergelijking). 

Uiteindelijk vonden we geen nieuwe codes of categorieën 

meer (saturatie). Vervolgens selecteerden we videofrag-

menten van momenten waarin de huisartsen problemen 

ervoeren. We vergeleken het commentaar van de huisart-

sen over deze videofragmenten met dat van de patiënten. 

Twee onderzoekers (JH en PL) codeerden deze fragmen-

ten onafhankelijk van elkaar en bespraken de resultaten 

tijdens een consensusbijeenkomst.

Dit is een bewerkte vertaling van Houwen J, Lucassen P, Verwiel A, Stappers HW, 

Assendelft WJJ, Olde Hartman TC, et al. Which difficulties do GPs experience 

in consultations with patients with unexplained symptoms: a qualitative study. 

BMC Fam Pract 2019;20:180.
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DE AUTEURS: WEG MET DE PSEUDODIAGNOSE EN WEG 
MET HET STIGMA
Wij hebben in onze bijdrage een belangrijke rol toegeschreven 
aan Systeem 1 (het niet-analytische systeem) van Kahneman 
en Tversky. Dit hebben wij gepresenteerd als een hypothetische 
verklaring van onze bevindingen. Mogelijk is de nuance hierbij 
verloren gegaan, want we hebben beslist niet willen suggere-
ren dat de huisartsen in ons onderzoek de ratio uit het oog zijn 
verloren. 
De huisartsen in ons onderzoek gaven aan dat een aantal 
signalen indicatief was voor de werkhypothese. Let op: het gaat 
hier niet om de diagnose maar om een werkhypothese; de vraag 
was wanneer ze voor het eerst aan SOLK dachten! Deze signalen 
waren: symptoompresentatie, het niet passen in een speci-
fiek patroon, patiënt schrijft symptoom toe aan psychosociale 
oorzaken en discrepantie tussen presentatie van de klachten 
en objectieve bevindingen. Twee van deze signalen zijn wat ons 
betreft heel rationeel en zouden dus goed passen in beslissen 
met behulp van Systeem 2 (het analytische systeem): ‘klachten 
passen niet in een specifiek patroon’ en ‘patiënt schrijft zelf de 
klachten toe aan een psychosociale oorzaak’. Ze moeten dus 
aanleiding zijn om de werkhypothese SOLK te toetsen in het 
vervolg van het consult. Dit hebben wij niet onderzocht, maar 
wij gaan ervan uit dat deze huisartsen medisch goed hebben 
gehandeld en dat ze dat meestal doen, blijkens de lage percen-
tages fout-positieve SOLK-diagnoses.

De beide andere signalen (‘symptoompresentatie’ en ‘discre-
pantie’) zijn problematischer (ook volgens de wetenschap-
pelijke literatuur) en zijn mogelijk meer uiting van attitude en 
vooroordeel van huisartsen dan objectieve gegevens. En hier 
heeft Systeem 1 de overhand genomen bij de huisarts die denkt 
SOLK snel en soms voor het consult al te herkennen. Systeem 
1 is gevoeliger voor vertekening door vooroordelen. Wij hebben 
in ons artikel beschreven wat we hebben waargenomen, maar 
er is veel meer over te zeggen, zoals collega Saes ook aangeeft. 
Het is van het grootste belang om niet alleen het begrip SOLK 
te deconstrueren, maar vooral ook aandacht te besteden aan 
de vooroordelen van artsen over mensen met SOLK; vooroorde-
len die hun oorsprong vinden, denken wij, in de medische oplei-
ding. Daarnaast moeten we ook voor de zoveelste keer (na de 
begrippen ‘vage klachten’, ‘psychische klachten’, ‘onverklaarde 
klachten’, ‘functionele klachten’) nu eens goed gaan kijken 
naar de term ‘SOLK’. Het is volgens ons veel beter om als label 
de naam van het symptoom aan patiënten mee te geven, niet 
meer en niet minder: ‘u hebt “duizeligheid”, dat wordt soms 
veroorzaakt door een ziekte (en dat is bij u nu niet het geval). 
Soms is ziekte geen verklaring en soms wordt de duizeligheid 
veroorzaakt door een druk of ongelukkig leven of door andere 
dingen die in uw context spelen.’ We zijn het dus helemaal eens 
met Saes: weg met de pseudodiagnose en weg met het stigma! 

Juul Houwen, Peter Lucassen en Tim olde Hartman
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Tot mijn grote verbazing lees ik in het artikel ‘Zwangerschap 
en waterpokken’ van Mariken Stegmann et al. dat de serosta-
tus met spoed moet worden bepaald via de gynaecoloog als 
de moeder in contact is geweest met iemand die waterpokken 
heeft en haar serostatus van waterpokken onduidelijk is. Ik 
begrijp niet wat de meerwaarde van de verwijzing naar de 
gynaecoloog is. Deze aanbeveling wordt ook niet gestaafd met 
een referentie. 
Ik heb deze situatie ook in mijn huisartsenpraktijk een aantal 
keren bij de hand gehad. ’s Morgens gaat de patiënt op mijn 
aanvraag naar het lab en ’s middags krijg ik een telefoontje van 
de microbioloog over de uitslag. Gelukkig volgt meestal het 
positieve nieuws dat er wel antistoffen zijn gevonden en dat de 
varicellazoster-immunoglobuline niet nodig is. 
Volgens mij is verwijzing naar de gynaecoloog in dit soort 
gevallen helemaal niet nodig. Huisartsen moeten op de hoogte 
zijn van de noodzaak tot spoedbepaling na blootstelling van 
een zwangere met een onduidelijke voorgeschiedenis van wa-
terpokken en dat ook aan hun triagisten onderwijzen. Micro-
biologen weten dat heel goed, zo is mijn ervaring, en zijn van 
harte bereid mij op mijn 06-nummer te bellen zodra de uitslag 
bekend is. Indien noodzakelijk kan de huisarts de varicella-
zoster-immunoglobuline ook voorschrijven, maar het is zonde 
van de kosten om dat te doen als het niet nodig is. In die zin 
helpt dit artikel mee om daarop de aandacht te vestigen. ■

Gé Donker, huisarts gezondheidscentrum De Weide Hoogeveen
1. Stegmann ME, Post J, Zoet AM. Zwangerschap en waterpokken. 

Huisarts Wet 2020;63(4):50-2. DOI:10.1007/s12445-020-0547-3.

Reactie ‘Zwangerschap en waterpokken’

1

MAART 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

Casuïstiek

Waterpokken tijdens de zwangerschap kunnen ernstige ge-

volgen hebben voor moeder en kind. Wanneer een zwangere 

een risicocontact heeft gehad en niet zeker weet of ze eerder 

waterpokken heeft doorgemaakt, is snel bloedonderzoek op 

IgG-antistoffen voor varicella zoster van belang. Immuno-

globuline is alleen geïndiceerd bij bewezen seronegativiteit 

en als het risicocontact korter dan 96 uur geleden plaats-

vond.

EPIDEMIOLOGIE, VERSCHIJNSELEN EN BELOOP

Waterpokken worden veroorzaakt door het varicella-zoster-

virus. Dit zeer besmettelijke micro-organisme komt veel voor 

in Nederland. Meer dan 95% van de kinderen die in Neder-

land opgroeien, heeft op 6-jarige leeftijd waterpokken gehad.1 

Over het algemeen is het ziektebeloop mild. Het begint met 

matige koorts en hangerigheid, na een of twee dagen ont-

staan rode bultjes, op die bultjes ontstaan vervolgens blaasjes 

en die drogen in tot korstjes.2-4 De hele ziekte-episode duurt 

meestal ongeveer tien dagen. De ziekte is besmettelijk vanaf 

twee dagen voordat de bultjes ontstaan totdat alle blaasjes een 

korstje hebben.2 Slechts weinig patiënten gaan ermee naar de 

huisarts.1,2,5 Bij een zeer klein aantal heeft de ziekte wel een 

ernstig verloop, bijvoorbeeld doordat er als complicatie een 

pneumonie optreedt.2,3 In Nederland komen per jaar ongeveer 

265 patiënten met waterpokken in het ziekenhuis terecht.2 Dit 

zijn voornamelijk kinderen onder de 4 jaar.5WATERPOKKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

In een onderzoek uit 1998 bleek dat 2,5% van de zwangere 

Nederlandse vrouwen zonder en 15% van de vrouwen met een 

migratieachtergrond seronegatief was voor varicella zoster.6 

Als vrouwen tijdens de zwangerschap waterpokken krijgen, 

bijvoorbeeld via jonge kinderen in hun directe omgeving, 

hebben ze kans op ernstige complicaties. Hoe verder de zwan-

gerschap gevorderd is, hoe groter die kans wordt. De meest 

voorkomende complicatie (5 tot 10%) is varicellapneumonie, 

een ernstige longontsteking met een sterftekans tot wel 14%.7 

Ook andere complicaties komen voor, zoals hepatitis, cerebel-

litis, pericarditis, myocarditis, encefalitis, nefritis en artritis, 

maar deze zijn zeldzaam.7Bij 8 tot 12% van de vrouwen die waterpokken krijgen tijdens 

de zwangerschap infecteert het virus ook de foetus in de 

baarmoeder.7 Bij een klein deel van deze ongeboren kinderen 

leidt de infectie tot het congenitaal varicellasyndroom, dat 

gekenmerkt wordt door oogafwijkingen, huiddefecten en hy-

poplastische ledematen, en soms afwijkingen van het centraal 

zenuwstelsel. De kans op een congenitaal varicellasyndroom 

is het grootst (2%) bij een infectie tussen de dertiende en de 

twintigste zwangerschapsweek. Als de infectie plaatsvindt 

vóór de dertiende zwangerschapsweek is die kans 0,4%, bij een 

infectie na de 24e week is het congenitaal varicellasyndroom 

niet beschreven.7 Als de moeder waterpokken heeft tussen vijf dagen vóór en 

twee dagen ná de bevalling wordt de pasgeborene bijna altijd 

geïnfecteerd. Zo’n perinatale varicella-infectie verloopt over 

het algemeen ernstig doordat de moeder op het moment 

van de geboorte wel het virus heeft overgedragen via het 

navelstrengbloed, maar het kind nog geen antistoffen heeft 

aangemaakt. De infectie kan onder andere leiden tot ernstige 

pneumonie, gastro-enteritis, meningo-encefalitis en hepatitis.7 

Serologisch onderzoekOver het algemeen informeert de verloskundige of gynaeco-

loog bij het eerste bezoek of de zwangere immuun is voor va-

ricella. Vrouwen die al eens een waterpokkeninfectie hebben 

doorgemaakt, een waterpokkenvaccinatie hebben gehad of 

binnen het gezin in contact zijn geweest met iemand met wa-

terpokken, hebben immuniteit opgebouwd. Als de anamnese 

negatief of onduidelijk is, beveelt het RIVM aan om in het eer-

ste trimester te controleren of het bloed IgG-antistoffen voor 

varicella zoster bevat. Bij dat bloedonderzoek blijkt 65 tot 90% 

alsnog antistoffen tegen het virus te hebben.3 Als een vrouw 

bij wie geen bloedonderzoek is uitgevoerd, en die dus moge-

lijk seronegatief is, later in de zwangerschap toch in contact 

komt met waterpokken, kan de verloskundige of gynaecoloog 

Zwangerschap en waterpokken

Mariken Stegmann, Johan Post, Annemiek Zoet

EEN 2-JARIGE MET BULTJES
Een 34-jarige vrouw, 36 weken zwanger (G2P1), belt op vrijdagavond 

met de huisartsenpost omdat haar 2-jarige zoontje bultjes heeft; ze 

denkt aan waterpokken. De dienstdoend huisarts schrijft haar varicel-

la-zosterimmunoglobuline voor omdat mevrouw niet weet of ze eerder 

waterpokken heeft doorgemaakt. Op maandag komt mevrouw bij de 

assistente van haar eigen huisarts om de voorgeschreven medicatie te 

laten toedienen. Met enige verbazing meldt ze dat deze medicatie haar 

4.450 euro heeft gekost.Na overleg met de (niet eerder geconsulteerde) gynaecoloog en het 

laboratorium blijkt dat tijdens de eerste zwangerschap van mevrouw 

al IgG-antistoffen voor varicella zoster aangetoond zijn. Om dit toe te 

lichten nodigen we mevrouw uit op het spreekuur; ze neemt haar zoon-

tje mee. Zijn bultjes zijn inmiddels vrijwel verdwenen; ze blijken niet te 

passen bij waterpokken. Helaas kan de apotheek de immunoglobuline 

niet terugnemen. De kosten worden betaald door de zorgverzekering, 

de doktersdienst besluit het eigen risico te vergoeden.

DE AUTEURS:  
ACHTERHAAL DE SEROSTATUS ZO SNEL MOGELIJK
Hartelijk dank voor uw reactie op ons artikel. Het is een goede 
suggestie om indien nodig en mogelijk zelf het bloedonderzoek 
naar de serostatus aan te vragen. Onze ervaring is dat er vaak 
al bloed is geprikt (bijvoorbeeld door de verloskundige), en 
dat de serobepaling ofwel al is gedaan (in deze of een vorige 
zwangerschap, iets wat de gynaecoloog kan nagaan en de 
microbioloog wellicht ook), ofwel kan worden nabepaald (wat 
de gynaecoloog aanvragen, en na telefonisch overleg met de 

microbioloog misschien ook de huisarts). Daarnaast is het 
in elk geval in onze regio niet mogelijk om als huisarts in het 
weekend bloed te laten prikken. Bij twijfel over de serostatus 
mag de huisarts altijd laagdrempelig met de dienstdoende gy-
naecoloog overleggen. Belangrijkste punt is inderdaad dat de 
huisarts op de hoogte is van de mogelijkheid en noodzaak om 
de serostatus snel te achterhalen. We hopen dat ons artikel 
daaraan bijdraagt.

Mariken Stegmann, Johan Post en Annemieke Zoet
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Het artikel ‘Waarom mensen niet deelnemen aan oncologi-
sche bevolkingsonderzoeken’ besteedt ruim aandacht aan 
het dalende opkomstpercentage bij deze bevolkingsonder-
zoeken. In 2018 was de deelnamegraad van het baarmoe-
derhalskankeronderzoek nog geen 58%. In het artikel wordt 
ruiterlijk toegegeven dat dit opkomstpercentage steeds verder 
is afgenomen nadat screeningsorganisaties de selectie en het 
uitnodigen van de huisarts hadden overgenomen. Er wordt 
gesuggereerd dat als de huisarts weer een prominentere rol 
zou krijgen, dit de screeningsdeelname positief zou kunnen 
beïnvloeden. De aangedragen oplossing, een meer proactieve, 
gestructureerde, wijk-en risicogroepgerichte aanpak is behalve 
vaag geformuleerd, ook omslachtig en weinig concreet. Er zijn 
betere oplossingen denkbaar maar dat vraagt wel enige durf.
In het verleden behaalden, zeker de zelf-uitnodigende huis-
artsen, vaak een opkomstpercentage van ruim boven de 80%. 
Naar de redenen dat dit gedaald is kan ik enkel gissen, maar 
ik heb wel enig idee. Patiënten met een lage SES, getrouwde 
vrouwen en vrouwen met een vaste partner of woonachtig in 
stedelijke gebieden participeerden ook toen al minder vaak. 
Deze groepen zien wij als huisarts regelmatig op het spreek-
uur voor andere klachten. Zo’n consult gaf vaak gelegenheid 
om hen nogmaals te attenderen op deelname aan het bevol-
kingsonderzoek. Ook de praktijkassistente had een soortge-
lijke rol, bijvoorbeeld bij het aanvragen van herhaalrecepten. 
Vaak werd nog dezelfde dag een afspraak gepland. Geen onwil 
of bewust afzien van deelname, maar gewoon vergeten een 
afspraak te maken. Een korte interventie, passend bij onze rol 
als huisarts, en het probleem was getackeld. Daarnaast denk ik 
dat als de huisarts zelf uitnodigt, dit de drempel voor vrouwen 

om deel te nemen verlaagt. Het is net als bij een collecte aan 
de voordeur: je bent toch geneigd meer te geven als er een 
bekende voor de deur staat.
Wat nodig is, is lef! Geef de huisarts weer de gelegenheid om 
zijn patiënten zelf op te roepen en ik verzeker u dat het lage 
opkomstpercentage in no time tot het verleden behoort. ■

Rob van Kimmenaede, huisarts

1. Bongaerts T, et al. Waarom mensen niet deelnemen aan oncologi-
sche bevolkingsonderzoeken Huisarts Wet 2020;63(9)16-9.
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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.METHODEWe 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.

Waarom mensen niet deelnemen 
aan oncologische bevolkings
onderzoekenThom Bongaerts, Frederike Büchner, Barend Middelkoop, Onno Guicherit, Mattijs Numans

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.
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DE AUTEURS: EFFECTIEVE ROL HUISARTS IN 
BEVOLKINGSONDERZOEK HERVINDEN
Dank voor het delen van uw visie. Wij zijn het grotendeels met 
u eens. Ook wij verwachten dat een meer prominente rol van de 
huisarts in het uitnodigingsbeleid voor bevolkingsonderzoeken 
(BVO’s) goed zal zijn voor het opkomstpercentage. inder-
daad nemen potentiële participanten sneller deel wanneer 
een bekende en vertrouwde huisarts en/of praktijkassistent 
de BVO’s onder de aandacht brengt, dan wanneer men een 
lastig te lezen en betrekkelijk anonieme brief krijgt vanuit een 
screeningsorganisatie. De BVO’s zijn de afgelopen jaren echter 
steeds verder van ons huisartsen af komen te staan en daar 
is vanuit de huisartsen weinig weerstand tegen geboden. Het 
blijft dus de vraag hoe we de rol van huisartsen in de BVO’s 
effectief en acceptabel zouden kunnen verbeteren. Zeker 
omdat het hier dan zou gaan om beleid voor alle huisartsen in 
nederland. We kennen het door u beschreven succes bij het 
baarmoederhalskankeronderzoek, maar hoe en wat doen we 
dan met het BVO naar borst- en darmkanker?
in huisartsenland bestaat er verdeeldheid wanneer het gaat 
over preventie als kerntaak; hieronder valt ook de participatie 

van huisartsen bij BVO’s. Met het aantrekken van ‘nieuwe’ in-
terventies, die de toch al overbezette huisarts potentieel meer 
tijd kosten, maken we ook niet direct vrienden.
Met ons onderzoek gaan we na welke rol in welke setting 
passend en toereikend is voor de huisarts(-voorziening) bij de 
BVO’s. Wij verwachten grote verschillen tussen wijken en sub-
populaties, mede gezien alle verschillende determinanten die 
invloed hebben op screeningsdeelname. Daarnaast zijn er de 
verschillen in risicofactoren en de daaruit volgende verschil-
lende incidenties van (pre)maligne afwijkingen tussen wijken 
en subpopulaties. Het ligt voor de hand dat een ‘populatie-
gerichte’ benadering de huisarts gaat helpen bij het hervinden 
van een effectieve rol in de BVO’s.
Wij zullen lef tonen en onderzoeken wat kan bijdragen aan een 
hogere screeningsdeelname van hoogrisicogroepen. Zoals 
het redactioneel aangeeft mag niet-deelnemen uiteraard ook, 
maar laat het dan wel een weloverwogen keuze zijn. idealiter in 
samenspraak met een huisarts.

Thom Bongaerts, aioto LUMC-Campus Den Haag
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Met interesse lazen we de beschouwing ‘De dokter gevloerd’.1 
Hoewel de auteurs in de inleiding nog spreken over de orga
nisatie waar artsen werken als factor bij het ontstaan van 
burnout blijft daar in het vervolg van het artikel weinig van 
over. Daarmee wordt burnout opnieuw als een individueel 
probleem geframed en zullen (huisarts)organisaties minder 
snel hun aandeel onderkennen.2

Burnout onder (huis)artsen is een stressgerelateerde aan
doening, waarvoor de belangstelling groeit. De literaire hit 
This is going to hurt van Adam Kay droeg hieraan bij. Ook het 
congres in de Rode Hoed, in aanwezigheid van de toenmalige 
minister Medische Zorg Bruno Bruins, liet zien dat burnout 
bij artsen inmiddels ook op de politieke agenda staat.3 De 
frequentie van de aandoening lijkt te stijgen, misschien mede 
door de telkens ruimere diagnostische grenzen.4 Experts 
verschillen van mening over een verklaring.6 Sapolsky laat 
redelijk overtuigend zien dat we hier tegen een multicausaal 
fenomeen aankijken waarbij (epi)genetische factoren, coping 
én maatschappelijke setting in elkaar grijpen.7,9 Het doet den
ken aan het Indiase sprookje over de blinde mannen die een 
olifant betasten en allemaal hun eigen idee hebben over wat ze 
voelen. ‘Hij heeft een slurf ’, ‘hij heeft een dikke huid’, ‘hij heeft 
hele grote oren’, roepen ze. Ze hebben allemaal gelijk, maar 
geen van allen kent het geheel.8

Het heeft in onze ogen weinig zin om aan patiënten (of aan 
huisartsen) via vragenlijsten te vragen wat hun burnout heeft 
veroorzaakt. Weinigen zullen immers uit zichzelf hun gene
tische opmaak dan wel prenatale periode melden (terwijl die 
aanwijsbaar wel van invloed zijn).9 Deze antwoorden geven 
uiteraard wel inzicht in het verklaringsmodel dat een patiënt 
hanteert, maar dat is heel wat anders dan de oorzaak. Prospec
tief onderzoek is er nauwelijks.
Voorkómen van burnout blijkt vooralsnog notoir ingewik

keld, zo niet ronduit onmogelijk, ondanks de vele hulpverle
ners die daarbij hun diensten aanbieden.10 Blijkbaar vinden 
niet alleen patiënten het lastig om chronische stress als 
onlosmakelijk verbonden met het bestaan te verdragen.11 Als 
er al iets therapeutisch werkt, dan zijn dat multilevel inter
venties waarbij de (werk)omgeving nadrukkelijk betrokken 
raakt.12 Het concept positieve gezondheid helpt daarbij even 
goed – of slecht – als elk ander gespreksmodel. Uiteindelijk 
is het immers de relatie tussen dokter en hulpverlener die het 
(kleine) verschil maakt, terwijl de omgeving toch echt de rest 
van het verschil maakt.13

Naast het bekende ‘het roer moet om’ – dat zijn pijlen vooral 
richt op het zinvol bezig zijn met afschaffing van verantwoor
dingsrituelen – zijn er inspirerender voorbeelden uit de art
senwereld om de omgeving te beïnvloeden. Zo zijn er pogin
gen om het tuchtrecht dusdanig in te richten dat het leereffect 
wordt benadrukt en onderhandelingen met zorgverzekeraars 
gaande die resulteren in meer consulttijd. Wat betreft de 
praktijkorganisatie kan worden gedacht aan vermindering 
van de werkuren, wijzigingen in de roostering, afspraken over 
(on)bereikbaarheid, aanpassingen in het ictdesign. Wat 
betreft de praktijkcultuur kan worden gedacht aan pauzes 
(zonder patiëntbesprekingen en niet tijdens het visite rijden), 
laagdrempelige mogelijkheid tot intercollegiaal overleg, inspe
len op de privésituatie van de huisarts/ondersteuners (praktijk 
eerder stoppen met kerstavond?) en een tolerante houding ten 
opzichte van collega’s.14 

■

Frits Bareman en Simone van Steekelenburg, gedragsweten-
schappelijk docenten huisartsopleiding, Erasmus MC

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

Reactie ‘De dokter gevloerd’

DE AUTEURS: FOCUS OP POSITIEVE GEZONDHEID
Hartelijk dank voor uw uitgebreide en onderbouwde reactie. Zo-
als u ook schetst, is burn-out helaas een groot en toenemend 
probleem in onze beroepsgroep. De organisatie waarbinnen 
artsen werken, is hierin van grote invloed. Wij hebben er als 
auteurs voor gekozen ons te verdiepen in het aspect waarop 
professionals zelf invloed hebben, maar hiermee willen we niet 
insinueren dat burn-out een individueel probleem is.
Wel hebben we in het artikel willen schetsen welke aspecten 
ervoor zorgen dat mensen burn-out wellicht niet tijdig onder-
kennen. Daarbij wilden we ook aangeven hoe belangrijk het is 
burn-out binnen de (huisarts)organisatie tijdig te signaleren, 
zelf goed te reflecteren en klachten bespreekbaar te maken.
uw zin ‘Het heeft in onze ogen weinig zin om aan patiënten (of 
aan huisartsen) via vragenlijsten te vragen wat hun burn-out 
heeft veroorzaakt’ begrijpen we niet helemaal in het licht van 
ons artikel. De intentie was juist om niet met vragenlijsten te 
kijken naar wat de burn-out veroorzaakt, maar met behulp 
van positieve gezondheid te reflecteren op wat voor mensen 

van waarde is ten aanzien van hun gezondheid. Een gesprek 
daarover, zeker met de mooie LHV-gesprekskaart, kan helpen 
in keuzes over wat binnen het vak energie geeft.1 Het thema 
werkplezier is heel actueel, zeker in het licht van de overbelas-
ting door de COViD-19-zorg. Ook blijkt uit het onderzoek van 
jung et al. dat werken met positieve gezondheid de huisarts 
verhoogd werkplezier geeft.2 alle ontwikkelingen en activitei-
ten van onder andere ‘het roer moet om’ en ‘meer tijd voor 
de patiënt’ worden door ons absoluut ondersteund. Meer tijd 
voor de patiënt, meer tijd voor het andere gesprek, zodat de 
professional meer werkplezier ervaart en zo het mooie vak van 
de huisarts kan blijven uitoefenen. Een win-winsituatie. 

Karolien van den Brekel-Dijkstra, namen de auteurs

LITERATUUR
De literatuur staat bij dit artikel op www.henw.org.
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➤ Het goede antwoord is: herpes simplex.

De kweekuitslag liet een herpessimplexvirusinfectie (HSV) 
type 1 zien. Het klinische beeld bestaat uit gegroepeerde vesi
kels die in hetzelfde stadium zitten. De patiënt heeft last van 
pijn en branderigheid. In deze casus is ook sprake van uitge
breid oedeem. Dat komt door de locatie: op het ooglid treedt 
oedeem gemakkelijk op. De cornea is niet aangetast.
Een primaire HSV type 1 aan het oog begint vaak als een 
eenzijdige ontsteking van de oogleden (blaasjes op de oog
lidranden of huid) en conjunctiva (blefaroconjunctivitis). Het 
herpesvirus kan dan op verschillende plaatsen rondom en op 
het oog een ontsteking veroorzaken, zoals keratitis of blefaro
conjunctivitis. Reactivatie binnen 2 jaar komt vaak voor. Een 
herpeskeratitis kan littekenvorming geven en daarom is het 
belangrijk om de cornea te onderzoeken met behulp van 
 fluoresceïnekleuring. 
Behandeling van conjunctivitis door een HSV type 1 bestaat 
volgens de NHGStandaard Rood oog en oogtrauma uit 
acicloviroogzalf 3% 5 dd tot 3 dagen na herstel, gedurende 
maximaal 2 weken. 

Bij impetigo staat de (brandende) pijn niet op de voorgrond 
en zijn er honinggele korstjes zichtbaar. Herpes zoster is altijd 
unilateraal en dermatoom gebonden in het verzorgingsge
bied van sensibele zenuwen en daarbij staat pijn meer op de 
voorgrond. 

LITERATUUR
1. NHGwerkgroep Rood oog en oogtrauma. NHGStandaard Rood 

oog en oogtrauma. Utrecht: NHG, 2017. https://richtlijnen.nhg.
org.

2. Herpes simplex infectie van het oog. Deventer: oogartsen.nl. 
https://www.oogartsen.nl.
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65 jaar: blik vooruit
Na een lange periode waarin het leek alsof de 
mensheid alles onder controle had (in ieder 
geval in de westerse wereld), was daar vorig 
jaar opeens een nieuwe pandemie. Langver-
wacht, en niet de eerste keer, maar toch 
voelde wat er gebeurde meer als een 
filmscenario dan als een realistisch gegeven.
Als huisartsen weten we al lang dat niet alles 
maakbaar is. We worden er elke dag in onze 
spreekkamer mee geconfronteerd. Toch denk 
ik niet dat de meesten van ons zich een jaar 
geleden een beeld konden vormen van de 
huidige mate van onzekerheid en de 
aanpassingen in onze maatschappij.
Gelukkig zijn er te midden van alle zaken waar 
we geen controle over hebben, ook dingen 
waar u op kunt blijven vertrouwen. Het NHG 
levert u betrouwbare kennis en hulpmiddelen 
waarmee u uw patiënten zo goed mogelijk 
kunt bijstaan. Dat doen we dit jaar al 65 jaar, 
een mooie mijlpaal. 
De missie van het NHG staat na 65 jaar nog 
altijd fier overeind: het vertalen van weten-
schap naar de huisartsenpraktijk. Maar doen 
we dat op de juiste wijze? Op welke manier 
hebben we de meeste meerwaarde? Hoe 
helpen we u en de huisartsgeneeskunde het 
beste vooruit?
We hielden afgelopen zomer een ledenraad-
pleging. Daaruit bleek dat u ons bijvoorbeeld 
vroeg om meer aansluiting bij de praktijk, om 
een voortrekkersrol en om meer innovatie. 
Voor het NHG is het 65-jarige jubileum zeker 
geen reden om achterover te leunen en te 
teren op eerder behaalde successen. Het is een 
moment om wat we doen en hoe we dat 
doen kritisch onder de loep te nemen. Zodat 
u nog veel langer op ons kunt vertrouwen, wat 
er verder om ons heen ook gebeurt. 

Wendy Borneman,  
voorzitter Raad van Bestuur

Online NHG-Wetenschapsdag op 5 en 11 februari
De NHG-Wetenschapsdag vindt in februari volledig online plaats in 2 sessies. De eerste sessie is op 
vrijdag 5 februari 2021 van 09:30 tot 11:30 uur. De tweede sessie is op donderdag 11 februari 2021 van 
19:00 tot 21:00 uur. Het NHG organiseert de sessies in samenwerking met de afdeling huisartsgenees-
kunde van Maastricht University.

Teamwork
Het thema van de Wetenschaps-
dag is ‘Teamwork in wetenschap, 
praktijk en onderwijs - als we het 
nou eens samen doen?’ Wat 
betekent dit voor onze rol als 
huisarts? We kunnen niet zonder 
een gezamenlijke aanpak met 
andere zorgprofessionals om 
goede zorg te bieden. In de online 
sessies belichten we teamwork 
van diverse kanten. Huisartsen 
Loes van Bokhoven en Henk 
Schers verzorgen beiden een 
keynote op 5 februari 2021. 
Dokter Media brengt nuance en 
duiding aan bij medisch nieuws. Zij verzorgen een keynote op 11 februari. Beide sessies beginnen 
met een plenaire start, om vervolgens uiteen te gaan in break-outrooms met korte onderzoekspre-
sentaties en discussies. De sessies worden afgesloten met interessante Pecha Kucha’s, korte creatieve 
voordrachten.

Zowel voor huisartsonderzoekers als voor huisartsen
Heeft u interesse in klinische trials? Of bent u juist op zoek naar bruikbare wetenschap voor de 
praktijk? Tijdens de online NHG-Wetenschapsdagsessies kunt u volop nieuwe kennis en praktische 
toepassingen ophalen. Daarnaast is er voldoende tijd om te discussiëren en te chatten met collega’s. 
Accreditatie is aangevraagd.

➤ Meer informatie over het programma en aanmelden: https://nhgwetenschapsdag.nl/

kort nieuws

NHG FORUM
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‘Je moet geen haast hebben 
in dit vak’

Kaderhuisarts palliatieve zorg Marjan Oortman  

‘Zodra je het hospice binnenkomt, denk je als huisarts:  

“Help, ik heb geen tijd!” Maar je moet vertragen,  

anders werkt het niet.’

Kaderhuisarts palliatieve zorg Marjan 

Oortman: ‘Door de bijzondere aanpak 

van palliatieve zorg bij een nascholing 

ging ik de kaderopleiding volgen.’

Marjan Oortman, kaderhuisarts palliatieve 
zorg in Kloetinge (Goes): ‘Ik ben al 17 jaar 
kaderhuisarts palliatieve zorg, maar ik weet 
nog precies waarom ik destijds de kaderoplei-
ding ben gaan volgen. Huisarts Sicco Verhagen 
gaf landelijke bijscholingen over palliatieve 
zorg. Hij vertelde over zijn eigen patiënten. 
Klinische casussen, zoals het hoort. Op een 
gegeven moment zei hij: “En toen dacht ik, ik 
weet het niet goed meer, dit moet ik naslaan.” 
Je verwachtte een citaat uit The Lancet of 
zoiets, maar hij las een gedicht voor. Zo 
verbond hij je somatische-behandelwereld 
met de belevingswereld van de lijdende mens.’

Total pain
‘Bij een patiëntgesprek denk ik niet aan 
gedichten. Maar wel aan woorden. Een gedicht 
kan angst en verdriet veel beter uitdrukken 
dan een medisch handboek. Dat geeft me 
meer invalshoeken voor mijn communicatie 
met de patiënt. Aan het einde van het leven 
heeft een mens namelijk vaak heel andere 
dingen nodig dan daarvoor. Niet iedereen 
heeft een mooi leven geleid. Hoe rond je dan 
je leven af? Als het je lukt om aan te sluiten bij 
wat de patiënt bezighoudt, kun je continuïteit 
van zorg bieden tot aan het levenseinde.
Ik leerde over total pain. In de laatste 
levensfase hebben patiënten vaak niet alleen 
somatische, maar ook psychische, sociale, en 
spirituele of existentiële pijn, de 4 dimensies 
van pijn. Je wordt geacht om holistisch te 
kijken naar de patiënt. Maar in mijn basisoplei-
ding is me dat destijds niet goed genoeg 
bijgebracht. Daar confronteerde de nascholing 
me mee. Ik werd gegrepen door de bijzondere 
aanpak van de palliatieve zorg. Daarom ben ik 
de kaderopleiding gaan doen. Nu ken ik meer 
invalshoeken en woorden en kan ik vaak beter 
aansluiten op de beleving van de patiënt.’

Vertragen
‘Deze kaderopleiding is voor huisartsen, specialis-
ten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk 
gehandicapten, maar ook andere medisch 
specialisten stromen in. In 2003 had ik al les samen 
met verpleeghuisartsen, de specialisten ouderen-
geneeskunde van toen. Dat multidisciplinaire leren 
gaf me een bredere kijk op het vak. De attitude 
van specialisten ouderengeneeskunde is beschou-
wender, meer achteroverleunend dan die van de 
huisarts. Ze zien vooral patiënten in de laatste 
levensfase. Je moet geen haast hebben in dit vak. 
In het hospice gaat alles traag. Zodra je het 
hospice binnenkomt, denk je als huisarts: “Help, ik 
heb geen tijd!” Maar je moet vertragen, anders kun 
je niet aansluiten bij de patiënt. Breed anticiperen 
leerde ik ook. Niet alleen het “Wilt u nog wel naar 
het ziekenhuis?” van ACP, advance care planning, 
maar ook kortetermijnplanning, over het weekend 
of de nacht heen. Vaak “indien dit dan dat”: als de 
patiënt ondanks dit middel nog pijn heeft, mag hij 
zelf iets meer nemen.
Je wordt opgeleid tot consulent. In het hele land 
zijn multidisciplinaire consultatieteams palliatieve 
zorg waarin je kunt participeren. Artsen en 
verpleegkundigen kunnen bellen, ook met 
logistieke vragen zoals: hoe kom ik aan een 
morfinepomp, of een hospicebed? Mijn 
consulentschap bij een PaTz-groep vind ik erg 
leuk. Daarin bespreken huisartsen en verpleegkun-
digen casuïstiek van hun palliatieve zorg thuis. In 
het hospice in Goes waar ik medisch adviseur ben, 
zit bij het multidisciplinair overleg een geestelijk 
verzorger. Hij houdt me scherp want hij heeft een 
andere invalshoek, ander taalgebruik. Ik leer nog 
steeds door die multidisciplinaire samenwerking, 
zoals in het hospice met verpleegkundigen, 
huisartsen, de geestelijk verzorger en vrijwilligers. 
Samen helpen we patiënten in de laatste 
levensfase om hun leven af te ronden.’

De eerstvolgende NHG-Kaderopleiding Palliatieve 
zorg begint najaar 2021. Zie ook Huisartsen Advies 
Groep Palliatieve Zorg (PalHAG) en NHG.org/
kaderopleiding.

‘KADERHUISARTS 
VERTRAAGT’
Fijtje Koets
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Welke ideeën heeft u voor een 

toekomstbestendig NHG? Deze vraag 

stelden wij al onze leden gedurende de 

zomermaanden. Het NHG wil zijn 

dienstverlening nog beter afstemmen op 

de behoeften die leven bij de leden. Dit 

doen en kunnen we niet alleen, we  

willen al onze leden de mogelijkheid  

bieden om mee te denken. Uw 

betrokkenheid bij onze vereniging is van 

invloed op de keuzes die wij maken.

In het ledenonderzoek lag de focus op een aantal 
onderdelen: 

 ✔ tevredenheid en loyaliteit
 ✔ belang van het NHG-lidmaatschap
 ✔ het beeld over de rol van het NHG
 ✔ waardering voor de verschillende producten 

en diensten

Eerste uitkomsten onderzoek
In totaal ontvingen we ruim 2.000 reacties , een 
aantal waar we heel erg blij mee zijn. Dit zegt 
namelijk iets over uw betrokkenheid bij de 
vereniging en dat zien we ook terug in uw 
waardering voor het NHG: een keurige 7,5 
gemiddeld.
Een aantal opvallende uitkomsten delen we graag 
met u.

Hoe ziet u de rol van het NHG? 
Over de belangrijkste rollen van het NHG bent u 
het over het algemeen prima met elkaar eens. Zo 
vindt u belangrijk:

 ✔ opstellen en actualiseren van standaarden en 
richtlijnen

 ✔ duiden van wetenschappelijk onderzoek
 ✔ zorgen voor een betrouwbare en onafhanke-

lijke informatievoorziening
 ✔ verzorgen van na- en bijscholing

Tevredenheid 
NHG

Waardering  
Thuisarts.nl

Vindt  
NHG-lidmaatschap  

(zeer) belangrijk

‘Bijdragen aan de (evidencebased) ontwikkelingen  

in de huisartsenzorg. Voorzien in goede protocollen  

en standaarden. Opiniërend.’

‘Combineren van resultaten van wereldwijde onderzoeken opdat helder 

wordt wat we als individu kunnen doen in de spreekkamer.  

Daarnaast ook richting geven aan onderzoek wat voor ons  

als huisarts echt relevant is.’

‘Onafhankelijk en kritisch. Liefst ook actueel.  

Een reactie vanuit het NHG op nieuwe ontwikkelingen  

geeft me een kader, dat is prettig.’

WAT VINDEN LEDEN VAN HET NHG?

7,5 9,1 78%

 NHG FORUM  
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Wat is uw waardering voor onze producten 
en diensten?
Wat opvalt is dat u geen enkel product (of dienst) 
met een onvoldoende heeft beoordeeld. Uw top 
3 hoogst gewaardeerde producten ziet er als volgt 
uit:
1. Thuisarts.nl 9,1
2. NHG-Standaarden en NHG-richtlijnen 8,5
3. NHG-Instructiefilms 8,2

Uw laagste waardering gaat uit naar de meedenk- 
en inspraakmogelijkheden (denk aan de 
Algemene Ledenvergadering en de Verenigings-
raad), een belangrijk signaal waar we mee aan de 
slag gaan. Dit geldt ook voor uw bevestiging dat 
we kunnen (en moeten) stoppen met producten 
en diensten die relatief weinig gebruikt worden. 
Meerdere keren werd hierbij als voorbeeld 
genoemd de NHG-Samenvattingskaartjes, een 
product waarmee we inderdaad al gestopt zijn, 
namelijk bij de livegang van de vernieuwde 
NHG-richtlijnenwebsite.

Hoe belangrijk is het NHG-lidmaatschap?
Van alle respondenten vindt 78% het NHG-lid-
maatschap (zeer) belangrijk en 80% verwacht over 
5 jaar ook nog altijd lid te zijn. Achtentwintig 
procent voelt zich (zeer) betrokken bij het NHG, 
het merendeel beantwoordt deze vraag neutraal. 
Een kleine meerderheid (54%) onderschrijft de 
stelling dat het NHG-lidmaatschap voldoende 
toegevoegde waarde biedt in relatie tot de 
contributie, 16% is het hiermee (zeer) oneens. Een 
belangrijk aandachtspunt dat u ons meegeeft is 
dat u de contributie als hoog ervaart, zeker in 
combinatie met aanvullende kosten voor het 
gebruik van NHG-producten en diensten.

Hoe nu verder?
Het ledenonderzoek heeft ons veel waardevolle 
informatie opgeleverd. Nu onze Raad van Bestuur 
weer op volle sterkte is, willen we komend jaar 
beleidskeuzes maken die nodig zijn om te werken 
aan een toekomstbestendige vereniging. Om zo 
goed mogelijk aan te blijven sluiten bij wat u 
belangrijk vindt, nemen we de tijd om kritisch te 
kijken naar ons aanbod aan producten en 
diensten. Ook gaan we aan de slag met onze 
identiteit, innovatiekracht, onze aansluiting op de 
praktijk en (in een latere fase) het lidmaatschaps-
model. Op deze plek en via andere kanalen 
betrekken wij u graag bij dit proces. 

Opzet onderzoek
We zijn het ledenonderzoek gestart met een duidelijke beschrijving van de onderzoeks-
doelstellingen. Vervolgens hielden we telefonische interviews met leden en niet-leden, om zo tot 
een heldere en definitieve vragenlijst te komen. We testten deze vragenlijst onder een kleine 
doelgroep, waarna we de enquête naar al onze leden stuurden. De vragenlijst is daarnaast (in iets 
aangepaste vorm) ook voorgelegd aan een groep niet-leden.

‘De kosten zijn mijns inziens relatief hoog,  

maar dat geldt ook voor de kwaliteit.’

‘Ik vind het bijzonder dat niet alle huisartsen  

verplicht lid hoeven te zijn, maar wel kunnen profiteren  

van de ontwikkelingen van het NHG.’

‘Ik vind de contributie wel wat hoog, jammer dat je daarnaast  

ook voor alle PIN’s weer moet betalen.’

‘Ik vind het bestaan van het NHG zeer relevant voor de uitoefening  

van mijn vak. Daar wil ik ook financieel aan bijdragen,  

zie dat als mijn plicht om het NHG onafhankelijk te houden.  

Of een verenigingsvorm de beste vorm is, weet ik niet.’

Samen bouwen we aan een sterk NHG. Bouwt u mee?

‘Door de enquête ben ik gewezen op producten  

waar ik op dit moment onvoldoende heb uitgehaald,  

maar waar ik wel van verwacht dat ze me kunnen ondersteunen.’

‘Het NHG mag van mij stoppen met alles wat meer werk oplevert  

terwijl het niet bij onze kerntaak behoort.’

‘Ik vind alles wat het NHG doet relevant, erg blij mee.’
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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 en in de reacties zijn de merknamen van de 
roosterprogramma’s weggelaten: zie HAweb Ledenforum 
voor de volledige teksten.

Online app
Wij gebruiken een programma waarmee je roosters voor 
meerdere locaties kunt maken. Bij ons is het gekoppeld aan 
een urenregistratiesysteem. De assistentes klokken dus in en 
uit. Via een app kunnen assistentes hun rooster inzien en 
verlofdagen aanvragen. Aan het einde van de maand 
kunnen in het beheerprogramma de uren gecontroleerd 
worden en vervolgens worden deze met 1 druk op de knop 
naar de salarisadministratie verzonden.
Huisarts in Zeeland

Verlof en ziekte
Sinds kort gebruiken wij een programma voor zelfstandige 
praktijken. De periode is te kort om stellig te kunnen zeggen 
hoe het bevalt, maar het programma is in ieder geval erg 
compleet. Automatische roostering, urenregistratie, 
verlofverzoeken, ziekteregistratie, en meer: alles zit erin.
Huisarts in de provincie Utrecht

HAP-programma
In onze praktijk, met 22 medewerkers, hebben we goede 
ervaringen met het programma dat ik kende van de HAP. 
Voor een klein team is het misschien iets minder interes-
sant. 
De leverancier staat open voor korting als je met meerdere 
praktijken het pakket afneemt. We maken met het 
programma ook de dagplanning voor de assistentes. Heel 
handig.
Huisarts in Limburg

Tijdwinst
Het programma van de HAP is best kostbaar, maar wel heel 
prettig en overzichtelijk. Wellicht verdient het zich terug in 
de tijdswinst door het gebruik. 
Je kunt ook een assistente op training sturen en een goede 
spreadsheet laten opzetten.
Huisarts in Drenthe

Roosterprogramma
Fijtje Koets

Ellen Brand-Piek, huisarts in Zwolle wil in haar praktijk een online roosterprogramma 
voor de doktersassistentes om niet afhankelijk te zijn van 1 persoon. ‘De assistente die 
altijd inroostert, werd ziek. Niemand wist hoe haar methode met briefjes precies 
werkte: een black box. Met een online roosterprogramma met urenregistratie heb je 
dat probleem niet meer. Bovendien: als iedereen het overzicht heeft over hoe de 
bezetting is, is er ook meer begrip voor als iemand vrij wil maar geen vrij kan krijgen. De 
assistentes voelen zich medeverantwoordelijk om het op te lossen als de bezetting 
tekortschiet.
Ik kende een roosterprogramma van de HAP. Maar dat is meer iets voor de autofabriek 
hier in Zwolle met ploegendiensten, verschillende werktijden en verschillende 
disciplines. Ongeschikt voor onze praktijk. Bij ons verdelen de huisartsen en de 
praktijkondersteuners-somatiek onderling de spreekuren. En de POH-ggz regelt zelf 
haar afspraken. Het roosteren is dus alleen nodig voor de assistentes.
Ik vroeg rond in onze HAGRO, maar niemand gebruikte een computerprogramma 
voor die roosters. Op internet zie je al snel door de bomen het bos niet meer, dus ik 
dacht aan HAweb Ledenforum. Er kwamen veel interessante reacties. Ik heb alle demo’s 
bekeken en 3 programma’s geselecteerd om de assistentes te laten uitproberen. Ik wil 
graag investeren in een goed programma en het nu echt goed regelen.’

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

Uitgelichte post HAweb
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