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Redactioneel

W
Is het nou astma of niet?

Welke diagnose geeft u aan een patiënt met 
luchtwegklachten waarbij u aan astma denkt: 
de ICPC-code R96 Astma of R29.02 Prikkel-
bare luchtwegen? 
Uit onderzoek blijkt dat over- en onderdiag-
nostiek van astma veel voorkomt, zowel bij 
kinderen als volwassenen. En dat verdient 
onze aandacht. Want mensen met onterecht 
niet-gediagnostiseerde astma hebben een 
slechtere gezondheidsgerelateerde levens-
kwaliteit en meer werk- en schoolverzuim. 
Mensen met een onterechte diagnose astma 
ervaren potentiële neveneffecten door 
onnodig medicatiegebruik, de last van 
medicatiekosten, en de gemiste kans om de 
ware oorzaak van hun luchtwegklachten te 
kennen. 
Voldoende kennis en ervaring in de (valkui-
len van) diagnostiek van luchtwegklachten 
kunnen beide problemen voorkomen. Vraag 
uzelf af: is het wel astma, speelt ook COPD 
een rol, is er sprake van dysfunctioneel 
ademhalen, speelt overgewicht mee, hoe 
zeker ben ik van mijn spirometrie? Als je bij 
astma niet op het hoogtepunt van klachten 
hebt gemeten, heb je zeer waarschijnlijk een 
fout-negatieve uitslag. Vind je een reversibe-
le obstructie bij een COPD-patiënt, dan is de 
verleiding groot de diagnose astma te stellen. 
Een episode astma is snel gemaakt in het 
HIS, maar niet snel verwijderd. Bij onzeker-
heid alleen op je klinische blik vertrouwen is 
niet voldoende.
De toepassing en invoering van gestandaar-
diseerde diagnostische algoritmen via zorg-

groepen en diagnostische centra, samen met 
de ontwikkeling van nieuwe voorspellende 
testen, helpen mogelijk om de prevalentie 
van onder- en overdiagnose van astma te 
verminderen.
Een eerste lichtpuntje lijkt het beschikbaar 
maken van de bronchiale provocatietest voor 
de eerste lijn voor mensen met astmaklach-
ten bij wie de longfunctietest een astma-
diagnose niet kan aantonen (zie artikel van 
Bins et al. in dit nummer). In veel zorg-
groepen is deze voorziening nog niet ge-
implementeerd en ook lijkt een aantal 
longartsen dit niet te ondersteunen. 
Inderdaad zijn er ook kanttekeningen: 
de studieopzet leent zich niet voor al 
te grote conclusies over het  verhogen 
van de diagnostische accuratesse 
of het vermijden van verwijzingen. 
De uitslag van deze testen bij mensen 
die al (onterecht) ingesteld staan op een 
inhalatie corticosteroïd kan je naar mijn 
ervaring toch ook op het verkeerde been 
zetten. Afbouwen van ICS bij een pa tiënt 
bij wie je twijfelt en dan de provocatietest 
herhalen, kan je dan weer verder helpen.
Astma blijft een moeilijke diagnose, waarbij 
een klinische blik en aanvullend onderzoek 
onmisbaar maar niet zaligmakend zijn. 
Ook de uitslag van een provocatietest in 
de eerste lijn verdient interpretatie in een 
breed kader.

Jean Muris, lid redactiecommissie
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12 Waarom reflecterend testen zinvol kan zijn
Bij een aantal aandoeningen kan reflecterend testen de kwaliteit 
van het beleid van huisartsen vergroten. Aanvullend onderzoek 
naar de kosteneffectiviteit daarvan is nog wel gewenst.

18 Histamineprovocatietest voor astma in de eerste lijn
Een histamineprovocatietest is een aanvulling op spirometrie 
en kan goed en veilig worden gebruikt in de eerste lijn. 

21 Aanhoudende klachten van COVID-19 na de eerste golf
Bij patiënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt en die 
klachten blijven houden, zijn vrijwel nooit afwijkingen te zien 
op de X-thorax of bij het longfunctieonderzoek.

27 Gemist acuut coronair syndroom bij triage op de HAP
Telefonische triagegesprekken waarbij een acuut coronair syn-
droom werd gemist, verschillen niet erg van triagegesprekken 
zonder catastrofale afloop.

33 Regionale ketenzorg chronische nierschade
Controle en behandeling van patiënten met chronische 
nierschade lijken goed en veilig in de eerste lijn te kunnen 
plaatsvinden.

39 Willen bezoekers van soapoli’s testuitslagen delen met 
de huisarts?
Het merendeel van bezoekers van soapoli’s is bereid om soa-
testuitslagen met hun huisarts te delen. Wel zijn er kanttekenin-
gen, zoals behoud van de laagdrempeligheid van de soapoli’s.

Praktijk

45 Ecg-casus ‘Schrikken’
Een 41-jarige vrouw heeft steeds het gevoel te ‘schrikken’.  Ze 
heeft dit nooit eerder gehad en nu is het elke minuut wel een 
keer raak.

46 Uw diagnose ‘Bulten en puistjes’
Een meisje van 16 jaar heeft cosmetisch storende littekens op 
haar schouders en borst. Ook in het gelaat heeft zij huidafwij-
kingen. De huisarts verwijst haar naar de dermatoloog.

47 Presbyfonie en heesheid
Heesheid kan allerlei oorzaken hebben en die zijn soms ernstig. 
Heesheid kan ook optreden door natuurlijke veroudering: 
presbyfonie. 

50 Kennistoets ‘Histamineprovocatietest bij astma’

12 47

Fotografie omslag: Unsplash
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59 H&W-redacteur Pieter Buis: ‘Ik werk liever in kleine 
stapjes aan praktijkverbetering’

60 Statines innemen in de ochtend of avond?
Bij problemen met avondinname valt het te overwegen om een 
langwerkende statine in de ochtend voor te schrijven.
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53 Meer medicamenteuze behandelopties bij frequente 
hoofdpijn in herziene NHG-Standaard Hoofdpijn
In deze herziening is er meer aandacht voor de anamnese bij 
acute, hevige en/of onbekende hoofdpijn, het verhoogde risico 
op hart- en vaatziekten bij migraine en medicatie als preventie-
ve behandeling bij spanningshoofdpijn en migraine.

57 Klachtgestuurde behandeling centraal in de herziene 
NHG-Standaard Enkelbandletsel
In de herziene standaard wordt op basis van de ernst van de 
klachten en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek onder-
scheid gemaakt tussen mild en matig tot ernstig letsel. Vervol-
gens worden de behandelopties en -adviezen hierop toegespitst.

64 Nieuw: overzichtstabellen inhalatoren

64 Gratis derde NHG-Congreswebinar op 4 november

65 Doreth Teunissen: ‘Gendersensitief zijn levert betere 
zorg voor mannen en vrouwen’
Interview over de invloed van sekse en gender op gezondheids-
klachten. Man-vrouwverschillen spelen in de hele consultvoe-
ring een rol. In november verschijnt hierover het boek Gender 
in de spreekkamer en is er een congres.

60 53

 www.henw.org

	■ SSRI’s bij vroegtijdige zaadlozing verbeteren seksleven

	■ Wel of geen echogeleide injectie in het AC-gewricht?

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.
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Nachtelijke kuitkrampen zijn erg hin-
derlijk en verstoren de nachtrust. Dage-
lijks stretchen van de kuit en hamstrings 
gedurende 6 weken kan helpen om de 
ernst van de kuitkrampen te verminde-
ren. Dat blijkt uit een recente cochrane-
review.

De auteurs includeerden 3 trials met in 
totaal 201 patiënten om het effect van 
niet-medicamenteuze interventies op 
kuitkrampen te onderzoeken. De primai-
re uitkomstmaat was frequentie van de 
krampen. Ernst van de pijn was 1 van de 
secundaire uitkomstmaten. Alle geïnclu-
deerde patiënten waren ≥ 50 jaar en had-
den geen neurologische aandoeningen. 
Zwangeren werden expliciet uitgesloten. 
Dagelijks de kuit en hamstring stretchen 
gedurende 6 weken gaf enige afname 
van de intensiteit van de pijn die mensen 
ervoeren (gemiddeld verschil op de VAS-
schaal -1,30; 95%-BI -1,74 tot -0,86). De 
bewijskracht van het effect op de frequen-
tie van de krampen was te laag. Eén trial 
onderzocht het effect van het stretchen 
van alleen de kuit (en niet de hamstring) 
gedurende 12 weken op de frequentie van 
de krampen, maar daarin werd nauwe-
lijks verschil gevonden tussen wel of niet 
stretchen. Geen enkele trial rapporteerde 
data over de kwaliteit van slaap, het effect 
op de kwaliteit van leven en dagelijkse 
activiteiten. De 3 trials waren van matige 
kwaliteit. Geen enkele deelnemer in de 3 
trials rapporteerde bijwerkingen. 
Concluderend: dagelijks stretchen van 
kuit en hamstrings kan effect hebben op 
de intensiteit van de pijn bij  nachtelijke 
kuitkrampen, maar de bewijskracht 
is laag. Deze conclusie sluit aan bij de 
NHG-Standaard Slaapproblemen en 
slaapmiddelen, waarin strekoefeningen 
als mogelijk advies worden vermeld. Pas 
bij ernstige, aanhoudende klachten en 
onvoldoende effect van niet-medicamen-
teuze adviezen wordt geadviseerd hydro-
kinine als spierrelaxans te starten. 
Wanneer u uw patiënt wilt instrueren 
over het stretchen kunt u uitleggen dat 3 

series van dagelijks 10 seconden stretchen 
van kuit en hamstring gedurende 6 weken 
effect zou kunnen hebben op de intensi-
teit van de pijn. ■

Hawke F, et al. Non-drug therapies for the 
secondary prevention of lower limb muscle 
cramps. Cochrane Database Syst Rev 
2021;5:CD008496.

Diagnostische gastroscopie bij dyspep-
sieklachten levert weinig op en leidt 
zelden tot een ander beleid. Toch vindt 
een derde van de gastroscopieën plaats 
bij patiënten die alleen dyspepsie heb-
ben, ondanks de kosten en het risico op 
complicaties. Nederlandse onderzoe-
kers laten zien dat het aantal gastro-
scopieën flink kan verminderen door 
online patiënteneducatie, zonder dat 
dit ten koste gaat van het beloop van de 
klachten of de kwaliteit van leven.

Het gerandomiseerde onderzoek vond 
plaats in 4 ziekenhuizen. De onderzoe-
kers includeerden in totaal 119 volwasse-
nen met dyspepsie, zonder alarmsymp-

tomen of familiaire belasting, die door de 
huisarts werden verwezen voor gastro-
scopie. De patiënten kregen online edu-
catie over dyspepsie (n = 62) of meteen 
een afspraak voor gastroscopie (n = 57). 
Het gebruik van protonpompremmers 
was toegestaan. Het primaire eindpunt 
was het aantal verrichte gastroscopieën 
tot 12 weken na randomisatie. Secundai-
re eindpunten van het onderzoek waren 
symptoomreductie, kwaliteit van leven 
en bevindingen bij gastroscopie.
In de educatiegroep ondergingen uitein-
delijk 24 patiënten (39%) een gastrosco-
pie versus 47 (82%) in de gastroscopie-
groep, 12 weken na randomisatie (RR 
0,46; 95%-BI 0,33 tot 0,64). Klachten-

Online educatie vermindert het aantal 
gastroscopieën bij dyspepsie
Rob Strijkers

Stretchen kan helpen tegen nachtelijke kuitkrampen
Annemarije Kruis

Foto: Shutterstock

Vervolg op pagina 9
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Rotatorcuff-rupturen plaatsen ons 
vaak voor een dilemma: conservatief of 
operatief behandelen? Uit een recente 
meta-analyse blijkt dat er na 2 jaar geen 
verschil is in schouderfunctie tussen 
deze behandelingen. Wel geeft chirurgi-
sche behandeling circa 1 VAS-punt min-
der pijn na een jaar. Goede voorlichting 
hierover kan onnodige verwijzingen en 
operatieve complicaties voorkomen. 

De onderzoekers vergeleken arthro-
scopische of (mini) open chirurgie met 
oefentherapie (met of zonder aanvullen-
de, niet-chirurgische behandeling zoals 
een corticosteroïdinjectie). Dat deden zij 
op basis van 5 RCT’s van goede kwaliteit, 
gepubliceerd voor augustus 2020. De 
gemiddelde leeftijd van de patiënten was 
> 59 jaar. Primaire uitkomstmaten waren 
de Constant-Murley Score (CMS) na 1 

en 2 jaar, en de VAS-pijnscore 
(alleen beschikbaar na 1 jaar). 
Op de CMS wordt de  functionele 
toestand van de schouder ge-
scoord op een schaal van 0 tot 
100.
In beide groepen verbeterde 
de CMS-score ten opzichte van 
baseline. De 2 groepen verschil-
den daarin niet significant van 
elkaar. Na 1 jaar (3 onderzoeken, 
257 patiënten) verschilde de 
CMS-score 4,4 punten (chirur-
gisch versus conservatief; 95%-
BI -5,52 tot 14,36). Na 2 jaar (2 
onderzoeken, 211 patiënten) was 
het verschil 0,40 punten (95%-BI -4,55 tot 
5,35). 
De VAS-score na 1 jaar was beter in de 
chirurgische groep (2 onderzoeken met 
147 patiënten; 1,4 versus 2,4; gemiddeld 

verschil -1,08%; 95%-BI -1,58 tot -0,58). 
Beperkingen waren de heterogeniteit 
van de onderzoeken en het gebrek aan 
standaardisering van de conservatieve be-
handeling. Daartegenover staan een laag 
risico op bias en de lange follow-upduur 
van de onderzoeken. 
De NHG-Standaard Schouderklachten 
adviseert verwijzing voor chirurgische 
behandeling te overwegen bij een volle-
dige cuff-ruptuur (patiënten < 65 jaar) of 
een partiële ruptuur (patiënten < 50 jaar 
met een hoog activiteitsniveau). In deze 
nieuwe meta-analyse lijken de behandel-
uitkomsten, in ieder geval voor patiënten 
> 60 jaar, qua schouderfunctie gelijk, 
met een kleine winst in pijnreductie bij 
chirurgie. De mogelijk beperkte winst en 
eventuele complicaties van een operatie 
moeten worden afgewogen tegen de ver-
hoogde kans op verdere degeneratie op de 
langere termijn en tegen de noodzaak van 
alsnog chirurgisch ingrijpen op een later 
tijdstip bij conservatieve behandeling. 
Een hoog activiteitsniveau kan hierbij de 
doorslaggevende factor zijn. ■

Longo UG, et al. Conservative versus 
surgical management for patients with 
rotator cuff tears: a systematic review and 
meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord 
2021;22:50.

reductie en verbetering van kwaliteit 
van leven waren in beide groepen gelijk. 
Bij 82% van alle uitgevoerde gastrosco-
pieën waren er geen klinisch relevante 
bevindingen. In de overige gevallen 
werd wel een klinisch relevante bevin-
ding gedaan: driemaal met Helicobacter 
pylori geassocieerde gastritis, viermaal 

refluxoesofagitis graad B tot en met D, 
eenmaal een barrettoesofagus en een-
maal een maagulcus. Een sterk punt van 
het onderzoek is dat er geen restricties 
waren op het gebied van medicatiege-
bruik, wat overeenkomt met de dage-
lijkse praktijk. Een zwak punt van het 
onderzoek is de beperkte follow-upduur 
van 12 weken. Een onderzoek met lan-
gere follow-upduur is dan ook gewenst.
Concluderend kun je stellen dat het 
aantal gastroscopieën op korte termijn 
met 40% kan verminderen door online 
patiënteneducatie, zonder dat deze aan-
pak invloed heeft op de klachten of het 
welbevinden van de patiënt. ■

De Jong JJ, et al. Web-based educa-
tional intervention for patients with 
uninvestigated dyspepsia referred for 
upper gastrointestinal tract endoscopy: a 
Randomized Clinical Trial. JAMA Intern 
Med 2021;181:825-33.

Conservatieve behandeling of operatie bij 
rotatorcuff-ruptuur?
Aimée Kok-Pigge

Foto: U
nsplash

Foto: Shutterstock
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•  Minder bloedingen én minder beroertes t.o.v. 
VKA bij patiënten met niet-valvulair AF1

•  Oók bij risicopatiënten, lichte tot matige 
nierinsuffi ciëntie en ouderen2-6

antistollingannonu.nl/feiten

WAT ZOU U VOOR UZÉLF KIEZEN?
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Volgens de NHG-Standaard Dementie is 
het raadzaam om bij patiënten die symp-
tomen hebben van cognitieve achteruit-
gang anticholinerge medicatie op proef te 
staken of om te zetten naar een alterna-
tief. Een recente cochranereview onder-
schrijft dit advies. De auteurs vonden een 
verdubbeling van het risico op cognitieve 
achteruitgang of dementie bij een hoge 
cumulatieve dosis anticholinergica die 
een cognitief gezonde oudere binnen-
krijgt. Een belangrijk punt om rekening 
mee te houden bij het voorschrijven en 
herhalen van anticholinerge medicatie.

Ouderen gebruiken vele medicamenten 
waaronder medicijnen met anticholiner-
gische effecten. Voorbeelden hiervan zijn 
de klassieke antihistaminica, sommige 
anti-emetica, antiparkinsonmiddelen, 
antipsychotica, sommige middelen tegen 
incontinentie of prostaathypertrofie en 
tricyclische antidepressiva. De optelsom 
van al deze effecten wordt ook wel de 
anticholinergische belasting genoemd 
vanwege het risico op schadelijke bijwer-
kingen. Om het effect hiervan op de cog-
nitie van voorheen cognitief niet beperkte 
ouderen te onderzoeken, includeerden de 
auteurs van deze cochranereview zowel 
cohortonderzoeken (prospectief en retro-
spectief) als case-controlonderzoeken, 
mits er sprake was van een follow-up van 
minimaal 1 jaar. 
Van de 25 geschikte onderzoeken – met 
968.428 ouderen (≥ 50 jaar) – speelden er 
zich 20 af in de nulde lijn, 2 in de eerste 
lijn en 3 in de tweede lijn. Acht onderzoe-
ken (320.906 ouderen) presenteerden de 
Anticholinergic Cognitive Burden scale 
(ACB scale) en werden gebruikt voor me-
ta-analyse. Gebaseerd op de ACB-schaal 
leken de uitkomsten zowel ongecorri-
geerd (RR 1,47; 95%-BI 1,09 tot 1,96) als 
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en 
comorbiditeiten (RR 2,63; 95%-BI 1,09 
tot 6,29) een verhoogd risico te tonen op 
cognitieve schade. Wanneer de gecorri-

geerde risico’s van niet alleen de ACB-
schaal maar ook andere cumulatieve 
anticholinergicaschalen werden samenge-
voegd, werd eenzelfde verhoging van het 
relatieve risico gezien (RR 2,16; 95%-BI 
1,38 tot 3,38). Er bleek ook een relatie 
tussen dosis en respons:  opdeling van 
de ACB-schaal in 3 oplopende niveaus 
van anticholinergische belasting ging 
gepaard met een significante toename 
van het risico (niveau 1 RR 2,18; niveau 
2 RR 2,71; niveau 3 RR 3,27). Al deze 
bevindingen suggereren een relatie tussen 
de cumulatieve dosis anticholinergica en 
het risico op degeneratief verval, maar de 
kwaliteit van alle onderzoeken was te laag 
om daaruit harde conclusies te trekken. 
Het effect kan zijn overschat door publi-
catiebias en door het voorschrijven van 
anticholinergica bij beginnende geheu-
genklachten.
Om op basis van deze cochranereview bij 
alle ouderen zonder cognitieve klachten de 

anticholinerge belasting per definitie te be-
perken, lijkt daarom te streng. Maar enige 
prudentie bij het starten of herhalen van 
anticholinergica kan zeker geen kwaad. ■

Taylor-Rowan M, et al. Anticholinergic 
burden (prognostic factor) for  prediction 
of dementia or cognitive decline in older 
adults with no known cognitive syn-
drome. Cochrane Database Syst Rev 
2021;5:CD013540.

Oppassen met anticholinergica  
bij het verouderde brein
Ariëtte Sanders

Deelnemers aan een eenmalige, door de 
huisarts geïnitieerde informatiebijeen-
komst over Advanced Care Planning 
(ACP) voor 75-plussers waren posi-
tief over dit initiatief. Bij deze groep 
was er sprake van een verdubbeling 
van ACP-gesprekken en schriftelijke 
wilsverklaringen. Dat blijkt uit een 
pre-postonderzoek op basis van vra-
genlijsten in 4 huisartsenpraktijken uit 
de regio Flevoland en Noord-Holland. 

In totaal bezochten 225 patiënten en 
naaste(n) een interactieve informatie-
bijeenkomst over palliatieve zorg en 

levenseindevraagstukken. De gemid-
delde leeftijd van de deelnemers was 
80 jaar (57-91 jaar), 61% was vrouw. 
Van hen beoordeelde 84% hun huidige 
gezondheid als goed of heel goed. De 
onderzoekers vroegen de deelnemers 
voorafgaand, direct aansluitend en 6 
maanden na de bijeenkomst vragen-
lijsten in te vullen. Respectievelijk 154 
(68%), 145 (64%) en 90 (40%) deel-
nemers reageerden.
Voor twee derde voldeed de bijeenkomst 
aan de verwachtingen. Ontevredenheid 
betrof onder andere de slechte akoestiek 
en lange, persoonlijke uitweidingen van 

Foto: Shutterstock

Informatiebijeenkomst ACP door huisarts is 
effectief
Aimée Kok-Pigge
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Trommelvliesbuisjes kunnen worden 
overwogen als kinderen 3 of meer 
episoden van otitis media acuta (OMA) 
binnen 6 maanden hebben of 4 episoden 
per jaar. In de NHG-Standaard Otitis 
media acuta bij kinderen wordt beschre-
ven dat trommelvliesbuisjes een halve 
tot 1 episode van OMA in het eerste jaar 
kunnen voorkomen. Dit advies is echter 
gebaseerd op oude onderzoeken van 
matige kwaliteit. Nieuw onderzoek laat 
zien dat het plaatsen van trommelvlies-
buisjes bij recidiverende OMA niet leidt 
tot minder episodes, maar mogelijk wel 
enkele andere voordelen heeft. 

Het onderzoek betrof kinderen van 6 tot 
35 maanden oud met minstens 3 episoden 
van OMA binnen 6 maanden of 4 episo-
den binnen 12 maanden. De onderzoekers 
randomiseerden de kinderen tussen wel of 
niet plaatsen van trommelvliesbuisjes. In 
de 2 jaar na plaatsing kregen de kinderen 

met trommelvliesbuisjes (n = 129) even 
vaak een OMA als kinderen zonder buis-
jes (n = 121) (gemiddeld 1,48 versus 1,56; 
risicoratio 0,97; 95%-BI 0,84 tot 1,12). 
Omdat 10% van de kinderen in de trom-
melvliesbuisjesgroep uiteindelijk toch 
geen buisjes kreeg en 16% van de kin-
deren met standaardzorg alsnog buisjes 
kreeg, werd ook een per-protocolanalyse 

uitgevoerd, met vergelijkbare resultaten.
Bij de secundaire uitkomstmaten hadden 
kinderen met buisjes wel enkele voor-
delen: zij hadden minder dagen per jaar 
otitisgerelateerde klachten (gemiddeld 2 
dagen versus 8,33 dagen) en zij gebruik-
ten minder lang antibiotica (gemiddeld 
8,76 dagen versus 12,92 dagen). Ook 
duurde het langer voordat kinderen met 
buisjes een nieuwe OMA kregen (4,34 
maanden versus 2,33 maanden; HR 
0,68; 95%-BI 0,52 tot 0,90). Er was geen 
verschil tussen beide groepen wat betreft 
medicatiegeïnduceerde luierdermatitis, 
bacteriële resistentie in de keel-/neusholte 
en kwaliteit van leven van kinderen en 
ouders. 
Dit onderzoek laat zien dat het aantal epi-
soden van OMA bij kinderen in de 2 jaar 
na het plaatsen van buisjes niet verschilt 
van het aantal bij kinderen die geen buis-
jes kregen. Wel zorgen trommelvliesbuis-
jes voor een kortere duur van de klachten 
en minder antibioticagebruik. Deze 
bevindingen kunnen worden meegeno-
men in de overweging om kinderen met 
recidiverende OMA’s te verwijzen naar de 
kno-arts met een verzoek trommelvlies-
buisjes te plaatsen. ■

Hoberman A, et al. Tympanostomy 
tubes or medical management for recur-
rent Acute Otitis Media. N Engl J Med 
2021;384:1789-99.

Trommelvliesbuisjes helpen niet tegen 
recidiverende OMA
Sanne Dijkhuizen

Foto: Shutterstock

sommige deelnemers. Als voornaamste 
leerpunten noemde men de informatie 
over wilsverklaringen (21%) en het 
belang van het praten met naasten en 
zorgverleners (15%). 
Veel patiënten hadden vooraf nagedacht 
over onderwerpen als een medisch verte-
genwoordiger (73 van 86 patiënten; 88%), 
reanimatiewensen (84%) of  euthanasie 
(90%). Zij hadden deze wensen echter 
beduidend minder vaak besproken (met 
naasten 10-20%; met een arts gemid-
deld 0-9%) of vastgelegd (4-20%). Na 6 
maanden waren deze cijfers verdubbeld: 
een significante verbetering. Direct na 
de bijeenkomst was er ook meer vertrou-
wen in de zorgverlening (p = 0,002). Dit 
positieve effect bleef na 6 maanden alleen 
bestaan als de patiënten hierover nadien 
ook een gesprek voerden met hun arts. 
Een gebrek aan gevoel van urgentie en 

een als goed ervaren gezondheid kunnen 
beperkende factoren zijn voor dit gesprek.
Kernpunten bij ACP zijn onder andere 
anticiperende, evidencebased infor-
matieverstrekking en gezamenlijke be-
sluitvorming. Een plenaire bijeenkomst 
biedt proactief informatie aan meer 
patiënten tegelijkertijd. Bovendien lijkt 
een dergelijke bijeenkomst patiënten 
aan te zetten tot het formuleren van hun 
wensen over het levenseinde. Een indi-
vidueel vervolggesprek kan dan efficiënt 
worden gebruikt voor een persoonlijker 
invulling hiervan. ■

Van der Plas AGM, et al. Information 
meetings on end-of-life care for older 
people by the general practitioner to 
stimulate advance care planning: a pre-
post evaluation study. BMC Fam Pract 
2021;22:109.
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Reflecterend testen houdt in dat de laboratoriumspecialist een test niet louter protocollair 
uitvoert, maar de resultaten interpreteert, van commentaar voorziet en zo nodig aanvullende 
tests doet. Bij diverse diagnoses kan reflecterend testen zinvol zijn en het beleid van de huisarts 
adequater maken, zo blijkt uit dit onderzoek.

Klinisch-chemische en hematologische laboratoria voeren 
tests uit op aanvraag van huisartsen en andere zorgprofes-
sionals. In principe gebeurt dat volgens een vast protocol, 
maar zogeheten ‘reflecterend testen’ kan meerwaarde 
hebben.1-3 Hierbij geeft de laboratoriumspecialist com-
mentaar op de testresultaten, rekening houdend met 
andere relevante (medische) informatie, en voert zo nodig 
op eigen initiatief aanvullende tests uit met het beschik-
bare materiaal. Voorbeelden van aandoeningen met een 
kenmerkend patroon van laboratoriumuitslagen waarbij 
reflecterend testen meerwaarde heeft, zijn elektrolytaf-
wijkingen, vitamine B12-tekort, metabool syndroom met 
steatose, hepatitis, thalassemie, syndroom van Gilbert, 
hemochromatose en monoklonale gammopathie. Deze 
werkwijze wordt gewaardeerd door (huis)artsen en 
patiënten,4-7 en zorgt voor een leereffect bij de aanvragen-
de artsen.8 Wij deden een gerandomiseerd vergelijkend 
onderzoek naar het effect van reflecterend testen op het 
beleid van huisartsen bij patiënten voor wie bloedonder-
zoek is aangevraagd.

METHODE
Het onderzoek werd uitgevoerd door het klinisch-che-
misch en hematologisch laboratorium van Zuyderland 
Medisch Centrum in Heerlen, in samenwerking met 
Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL). Een la-
boratoriumspecialist (WO) evalueerde dagelijks welke 
testresultaten afwijkend waren. Dit gebeurde voorafgaand 

aan de laboratoriumrapportage, met behulp van het infor-
matiesysteem van het laboratorium dat vooraf ingestelde 
filters bevatte voor afwijkende waarden en verschillen met 
voorgaande tests [tabel]. In het ziekenhuisdossier werden 
eerdere testresultaten en de medische voorgeschiedenis 
geraadpleegd. 
We randomiseerden 600 laboratoriumrapporten die 
in aanmerking kwamen voor het toevoegen van een of 
meer tests naar een interventiegroep (n = 300) en een 
controlegroep (n = 300). Huisartsen van patiënten in de 
interventiegroep ontvingen het rapport met de uitslagen 
van de toegevoegde tests en het commentaar. Huisartsen 
van patiënten in de controlegroep ontvingen het rapport 
zonder toegevoegde tests of commentaar.
Na een follow-upperiode van 6 maanden maakten we 
voor alle patiënten die schriftelijk toestemming ga-
ven een samenvatting van het medisch dossier uit de 
decursus zoals opgesteld door de huisarts. Deze samen-
vattingen legden we, samen met de resultaten van het 
reflecterend testen, ter beoordeling voor aan een mul-
tidisciplinair panel bestaande uit een huisarts (JS), een 
specialist interne geneeskunde (CvD) en een laboratori-
umspecialist (BvA). Het panel was geblindeerd voor de 
randomisering in interventie- of controlegroep. Ieder 
panellid beoordeelde de samenvattingen en testresultaten 
op basis van de eigen vakkennis en de geldende zorg-
standaarden en richtlijnen, aan de hand van de volgende 
3 vragen:
1. Was reflecterend testen zinvol voor de patiënt? (Be-

oordeling: zinvol-neutraal-niet zinvol.)
2. Was het voorgenomen beleid van de huisarts doel-

matig, dat wil zeggen de in het dossier vastgelegde 
intenties of plannen voor bijvoorbeeld aanvullend 
onderzoek, medicatie of verwijzing? (Beoordeling: 
adequaat-neutraal-niet adequaat.)

Waarom reflecterend testen zinvol 
kan zijn
Wilhelmine Verboeket-van de Venne, Wytze Oosterhuis, Cees van Deursen, Jelle Stoffers, Bernadette van Acker, Patrick Bossuyt

Dit artikel is een bewerkte vertaling van Oosterhuis WP, Verboeket-van de Venne 
WP, Van Deursen CT, Stoffers HE, Acker BA, Bossuyt PM.  Reflective testing: 
a randomized controlled trial in primary care  patients. Ann Clin Biochem 
2021;58:78-85.
Publicatie gebeurt met toestemming.
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3. Was het daadwerkelijk uitgevoerde beleid van de huisarts 
doelmatig, dat wil zeggen de in het dossier vastgelegde 
acties? (Beoordeling: adequaat-neutraal-niet adequaat.)

Nadat de panelleden de beoordelingen onafhankelijk van 
elkaar voltooid hadden, bespraken ze in 3 bijeenkomsten hun 
individuele evaluaties en kwamen ze tot een consensus. 
We toetsten de statistische significantie van verschillen tussen 
de interventie- en de controlegroep met de chikwadraattoets.
De medisch-ethische commissie METC Z verleende goedkeu-
ring aan het onderzoek (08-N-73).

RESULTATEN
Bij 79 van de 600 rapporten achtte de laboratoriumspecialist 
het toevoegen van een commentaar niet zinvol, aangezien 
aanvullende tests de vermoede diagnose niet bevestigden. 
Deze rapporten hebben we niet meegenomen in de analyse. 
We vroegen de overige 521 patiënten toestemming om het 
medisch dossier van de huisarts te mogen inzien. Aan dit ver-
zoek gaven 270 patiënten gehoor, 148 uit de interventiegroep 
en 122 uit de controlegroep.
Ons deskundigenpanel oordeelde dat het toevoegen van tests 
en commentaar zinvol was geweest bij 226 patiënten (84%), 
neutraal bij 41 patiënten (15%) en niet zinvol bij 3 patiënten 
(1%). De laatstgenoemden waren een patiënt uit de interven-
tiegroep die reeds werd behandeld op basis van de veronder-
stelde diagnose, een patiënt uit de interventiegroep die eerder 
al was doorverwezen naar een specialist, en een patiënt uit 
de controlegroep met klachten van voorbijgaande aard. In de 
[figuur] is de beoordeling van de zinvolheid voor verschillen-
de veronderstelde diagnoses weergegeven.
Naar het oordeel van het deskundigenpanel was het voorge-
nomen beleid van de huisarts in de interventiegroep (n = 148) 

adequaat bij 119 patiënten (80%), neutraal bij 18 patiënten 
(12%) en niet adequaat bij 11 patiënten (7%). In de controle-
groep (n = 122) was het voorgenomen beleid adequaat bij 69 
patiënten (57%), neutraal bij 29 patiënten (24%) en niet ade-
quaat bij 24 patiënten (20%). Het verschil in adequate plannen 
was statistisch significant (p < 0,001).
Het uitgevoerde beleid van de huisarts werd in de interven-
tiegroep (n = 148) als adequaat beoordeeld bij 104 patiënten 
(70%), als neutraal bij 29 patiënten (20%) en als niet adequaat 

reflecterend testen kan zinvol zijn voor de patiënt en het beleid van de huisarts adequater maken.  Foto: Shutterstock

Tabel

Reflecterend testen: bij sommige uitslagen kan een aanvullende 
test richting geven aan de interpretatie

Afwijkende test Toe te voegen test(s) Mogelijke diagnose

BSE hoog totaal eiwit, CRP, eventueel eiwit-
spectrum

M-proteïne

Vitamine D laag calcium, alkalische fosfatase ernstig vitamine D-tekort
Bilirubine hoog direct bilirubine, haptoglobine syndroom van Gilbert
Ferritine hoog transferrineverzadiging, ALAT ijzerstapeling, he-

mochromatose
Hemoglobine, MCV laag ferritine ijzergebrek, thalassemie
TSH laag, vrij T4 hoog TSH-receptorantistoffen ziekte van Graves
TSH hoog, vrij T4 laag CK hypothyreoïdie met 

rabdomyolyse
ALAT hoog triglyceriden, ferritine, urinezuur, 

HDL/LDL cholesterol ratio
steatose, metabool 
syndroom

Calcium laag magnesium, kalium magnesiumtekort
eGFR, ureum hoog osmolaliteit, natrium onwaarschijnlijk hoog 

ureum, uitdroging

ALAT = alanineaminotransferase; BSE = bezinkingssnelheid erytrocyten; CK = crea-
tinekinase; CRP = C-reactieve proteïne; eGFR = estimated glomerular filtration rate; 
HDL = high-density lipoprotein; LDL = low-density lipoprotein; MCV = mean corpuscu-
lar volume; TSH = thyroïdstimulerend hormoon.

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

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

ELIQUIS,® WERELDWIJD DE MEEST 
VOORGESCHREVEN DOAC*1
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bij 15 patiënten (10%). In de controlegroep (n = 122) werd het 
uitgevoerde beleid als adequaat beoordeeld bij 57 patiënten 
(47%), als neutraal bij 37 patiënten (30%) en als niet adequaat 
bij 28 patiënten (23%). Het verschil in adequaat uitgevoerd 
beleid was statistisch significant (p < 0,001). 

BESCHOUWING
Voor zover ons bekend is dit het eerste wetenschappelijke 
onderzoek waarin is aangetoond dat reflecterend testen – naar 
het oordeel van een multidisciplinair deskundigenpanel – een 

positief effect heeft op het beleid van huisartsen. Doordat 
reflecterend testen zich in feite afspeelt op het grensvlak van 
de eerste en de tweede lijn, kiest de laboratoriumspecialist er 
soms sneller voor om een aanvullende test in te zetten. Als 
die aanvullende test de vermoedelijke diagnose niet bevestigt 
(er wordt bijvoorbeeld geen M-proteïne aangetoond), zal de 
laboratoriumspecialist in principe geen commentaar aan het 
laboratoriumrapport toevoegen, maar het valt te overwegen 
dit voor de duidelijkheid wel te doen bij rapportages naar 
huisartsen.
Onze resultaten objectiveren de uitkomsten van eerder obser-
vationeel onderzoek waaruit bleek dat huisartsen reflecterend 
testen waarderen vanwege de positieve invloed op diagnose 
en behandeling.9 Zo is reflecterend testen waardevol geble-
ken voor bijvoorbeeld het vroegtijdig opsporen van erfelijke 
hemochromatose.10

Beperkingen
Dit onderzoek heeft enkele beperkingen. Ten eerste on-
derzochten we het effect dat reflecterend testen heeft op de 
kwaliteit van het beleid van de huisarts, niet op de uitkomst 
van dat beleid. Verder gaf ongeveer de helft van de geïnclu-
deerde patiënten geen toestemming om hun huisartsendossier 
in te zien. Een zekere selectiebias kan daardoor niet worden 
uitgesloten, maar gegeven de onderzoeksopzet was dit niet 
anders te organiseren. Ten derde is het oordeel van een des-
kundigenpanel inherent subjectief. Dit panel bestond echter uit 
ervaren beroepsbeoefenaren van verschillende disciplines die 
hun oordeel eerst onafhankelijk bepaalden en daarna consen-

WAT IS BEKEND?
	■ Laboratoriumspecialisten kunnen ondersteuning 

bieden bij de interpretatie van testuitslagen. Dit kan 
onder andere via reflecterend testen.

	■ In het verleden is uit retrospectieve onderzoeken 
en evaluatievragenlijsten gebleken dat reflecterend 
testen wordt gewaardeerd door artsen en patiënten.

	■ er is recentelijk een leidraad verschenen voor reflec-
terend testen in de tweede lijn.

WAT IS NIEUW?
	■ reflecterend testen kan bij een aantal aandoeningen 

de kwaliteit van het beleid van huisartsen vergroten.
	■ Aanvullend onderzoek naar de kosteneffectiviteit van 

reflecterend testen is gewenst.

Figuur

Zinvolheid van reflecterend testen bij verschillende diagnoses, zoals beoordeeld door een deskundigenpanel bij 270 patiënten

NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease.
* Onder andere: galwegaandoening, alcoholmisbruik, (chronische) virale hepatitis, hartfalen, hypercalciëmie, vitaminedeficiëntie.

0%

zinvol (%) neutraal (%) niet zinvol (%)
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steatose/NAFLD (n = 55)

syndroom van Gilbert (n = 12)

nierfalen/secundaire hyperparathyreoïdie (n = 16)

schildklieraandoeningen (n = 61)

anemie (n = 46)

andere aandoening* (n = 62)

hyperferritinemie/hemochromatose (n = 18)
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sus bereikten, waarbij ze rekening hielden met de vigerende 
richtlijnen. De gegevens – samenvattingen en testresultaten 
– werden geblindeerd en in willekeurige volgorde aangeboden 
aan de panelleden om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. 
De panelleden ontvingen geen andere gegevens dan die in het 
dossier aanwezig waren en we hebben geen redenen om aan te 
nemen dat dit verschilde voor de interventie- en controlegroep. 
Een laatste beperking is dat de uitvoering van het reflecterend 
testen afhankelijk was van de expertise en ervaring van de 
betrokken laboratoriumspecialist. Dat beperkt de externe vali-
diteit van onze resultaten, maar de interne validiteit hebben we 
zo groot mogelijk gemaakt door de uitvoering bij alle laborato-
riumaanvragen in handen te leggen van een en dezelfde labora-
toriumspecialist, vóórdat randomisatie plaatsvond.

Ontwikkelingen
Naar verwachting wordt ‘reflecterend testen’ in de nabije 
toekomst een standaard keuzemogelijkheid in beslissingson-
dersteunende software.11 Dit zal de verdere implementatie 
vergemakkelijken. Recentelijk verscheen er een leidraad die 
het juridische kader toelicht van reflecterend testen in de 
tweede lijn.12 We achten het ook voor huisartsenorganisaties 
raadzaam afspraken te maken met laboratoria over het toevoe-
gen van commentaar of extra tests (inclusief uitzonderings-
gevallen), en deze vast te leggen in dienstverleningsovereen-
komsten. Daarbij mag de informatieplicht aan de patiënt niet 
worden vergeten.

CONCLUSIE 
Dit gerandomiseerde vergelijkende onderzoek laat zien dat re-
flecterend testen bij diverse diagnoses zinvol kan zijn voor de 
patiënt en het beleid van de huisarts adequater kan maken. De 
balans tussen kosten en baten zal in vervolgonderzoek nader 
moeten worden bekeken. ■

LITERATUUR
1. Paterson JR, Paterson R. Reflective testing: how useful is the 

practice of adding on tests by laboratory clinicians? J Clin Pathol 
2004;57:273-5.

2. Verboeket-van de Venne WP, Aakre KM, Watine J, Oosterhuis 
WP. Reflective testing: adding value to laboratory testing. Clin 
Chem Lab Med 2012;50:1249-52.

3. Murphy MJ. Reflex and reflective testing: progress, but much 
still to be done. Ann Clin Biochem 2021;58:75-7.

4. Darby D, Kelly AM. Reflective testing – what do our service 
users think? Ann Clin Biochem 2006;43:361-8.

5. Barlow IM. Are biochemistry interpretative comments helpful? 
Results of a general practitioner and nurse practitioner survey. 
Ann Clin Biochem 2008;45:88-90.

6. Barlow IM. Do interpretative comments influence patient man-
agement and do our users approve of the laboratory ‘adding on’ 
requests? A follow-up general practitioner and nurse practi-
tioner survey. Ann Clin Biochem 2009;46:85-6.

7. Paterson SG, Robson JE, McMahon MJ, Baxter G, Murphy MJ, 
Paterson JR. Reflective testing: what do patients think? Ann Clin 
Biochem 2006;43:369-71.

8. Verboeket-van de Venne WP, Oosterhuis WP, De Waard H, 
Van ’t Sant P, Kleinveld HA. Beïnvloedt ‘reflecterend testen’ het 
beoordelen van casuïstiek door huisartsen? Ned Tijdschr Klin 
Chem Labgeneesk 2011;36:272-4.

9. Oosterhuis WP, Keuren JF, Verboeket-van de Venne WP, 
Soomers FL, Stoffers HE, Kleinveld HA. Eigen inbreng van het 
laboratorium: huisartsen positief over ‘reflecterend testen’. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2009;153:A486.

10. Malton K, Turnock D. A short report: reflective testing in the 
diagnosis of hereditary haemochromatosis: results of a short 
retrospective study. Ann Clin Biochem 2019;56:408-10.

11. Oosterhuis W. Adding clinical utility to the laboratory reports: 
automation of interpretative comments. Clin Chem Lab Med 
2019;57:365-70.

12. Leidraad voor implementatie en uitvoering van reflecterend 
testen in de tweede lijn. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, 2020.

Verboeket-van de Venne WP, Oosterhuis WP, Van Deursen CT, Stoffers 
HE, Van Acker BA, Bossuyt PM. Waarom reflecterend testen zinvol kan 
zijn. Huisarts Wet 2021;64(10):12-7. DOI:10.1007/s12445-021-1266-
0.
Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Klinische Chemie en Hematolo-
gie, Heerlen/Sittard-Geleen: dr. W.P.H.G. Verboeket-van de Venne, we-
tenschappelijk onderzoeker klinische chemie, w.vandevenne@zuyder-
land.nl; dr. W.P. Oosterhuis, arts klinische chemie; dr.ir. B.A.C. van Acker, 
laboratoriumspecialist klinische chemie. Zuyderland Medisch Centrum, 
afdeling Interne Geneeskunde, Heerlen/Sittard-Geleen: dr. C.T.B.M. van 
Deursen, internist. Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgenees-
kunde, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht: 
dr. H.E.J.H. Stoffers, huisarts-epidemioloog. Amsterdam UMC, afdeling 
Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica, Amsterdam: 
prof. dr. P.M.M. Bossuyt, hoogleraar klinische epidemiologie.



18

Onderzoek

HUISARTS EN WETENSCHAP oktober 2021

Bij patiënten met luchtwegklachten is de diagnose ‘astma’ soms moeilijk te stellen op basis van 
anamnese en spirometrie alleen. Regelmatig is een provocatietest nodig om bronchiale hyper-
reactiviteit aan te tonen of uit te sluiten, maar deze tests worden bijna uitsluitend in ziekenhui-
zen gedaan. Ze kunnen echter goed en veilig worden uitgevoerd in een eerstelijns diagnostisch 
centrum. Dat kan het aantal diagnostische verwijzingen naar de tweede lijn reduceren, en 
mogelijk ook het risico op overbehandeling.

Met een prevalentie van 107 per 1000 patiënten is astma 
een van de meest voorkomende chronische aandoeningen 
in de huisartsenpraktijk.1 De diagnose is vaak lastig te stel-
len door de aard van de ziekte, waarbij een wisselende mate 
van inflammatie en obstructie van de luchtwegen zorgt 
voor veranderlijke symptomen, zoals aanvalsgewijze dysp-
neu, hoest en piepende ademhaling. Spirometrie onderzoek 
heeft een beperkte sensitiviteit voor astma (een normale 
uitslag sluit astma niet uit) en het is een bekend probleem 
dat de diagnose ‘astma’ nogal eens ten onrechte gesteld of 
juist niet gesteld wordt.2–6 Als de diagnose onzeker blijft – 
de patiënt heeft bij astma passende luchtwegklachten maar 
bij spirometrie kan een reversibele of variabele luchtwegob-
structie niet worden aangetoond – kan een directe bronchi-
ale provocatietest duidelijkheid brengen door bronchiale 
hyperreactiviteit aan te tonen.7,8 Patiënten met bronchiale 
hyperreactiviteit kunnen na een provocatietest klachten 
krijgen van piepen, hoesten en dyspneu. Deze klachten 
zijn veelal mild en voorbijgaand; een langdurige of verlate 
reactie is zeer zeldzaam.7 Vanwege de kans op een ernstige 
reactieve bronchoconstrictie is het nog altijd ongebruikelijk 
om een histamineprovocatie test buiten het ziekenhuis uit te 
voeren, hoewel het een zeer zeldzame bijwerking is.9

In de algemene bevolking heeft de directe bronchiale 
provocatietest een hoge sensitiviteit en een lage specificiteit, 
maar bij patiënten met een sterk vermoeden van astma bij 
wie de diagnose niet met spirometrie kan worden beves-

tigd, kan een provocatietest duidelijkheid brengen. Een 
negatieve test kan astma uitsluiten, een positieve test kan 
de diagnose bevestigen.7,10,11

Hoofddoel van ons onderzoek was het beoordelen van de 
haalbaarheid en veiligheid van een histamineprovocatietest 
(HPT) in een eerstelijns diagnostisch centrum. Daarnaast 
exploreerden we of een HPT de diagnostische accuratesse 
in de eerste lijn kan vergroten en welke consequenties dit 
kan hebben voor verwijzingen naar de tweede lijn.

METHODE
Deelnemers
In dit retrospectieve real-life observationele onderzoek ana-
lyseerden we de gegevens van patiënten ≥ 16 jaar die tussen 
2012 en 2017 een HPT ondergingen in een eerstelijns 
diagnostisch centrum in Rotterdam, uitgevoerd volgens de 
geldende richtlijnen.7,9 Al deze patiënten hadden luchtweg-
klachten en een verdenking op astma. Zij hadden al een spi-
rometrisch onderzoek ondergaan waarbij geen reversibele 
of variabele luchtwegobstructie kon worden vastgesteld.

Provocatietest en spirometrie
De HPT kan de aan- of afwezigheid van bronchiale 
hyperreactiviteit vaststellen door de verandering van 
longfunctie te meten na blootstelling van de luchtwegen 
aan histamine. Gedurende de test inhaleert de patiënt met 
tussenpozen een oplopende dosis histamine en wordt na 
elke dosis het geforceerd expiratoir volume in 1 seconde 
(FEV1) gemeten. De uitslag is positief zodra het FEV1 
≥ 20% daalt ten opzichte van de uitgangswaarde. Men 
noemt dit afkappunt de PD20: de provocatieve dosis voor 
een daling van het FEV1 met 20%.7,12

Het spirometrieonderzoek werd digitaal beoordeeld door 

De histamineprovocatietest voor 
astma kan ook in de eerste lijn
Janneke Bins, Esther Metting, Jacqueline Muilwijk-Kroes, Janwillem Kocks, Johannes in ’t Veen

Dit is een bewerkte vertaling van Bins JE, Metting EI, Muilwijk-Kroes JB, Kocks 
JWH, In ‘t Veen JCCM. The use of a direct bronchial challenge test in primary 
care to diagnose asthma. NPJ Prim Care Respir Med 2020;30:45. Publicatie 
gebeurt met toestemming.
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een longarts of kaderhuisarts astma/COPD, de provocatie-
tests door een longarts. De beoordelende artsen, die over de 
algemene patiëntgegevens beschikten, gaven na systematische 
beoordeling van de anamnese en onderzoek een werkdiagnose 
en een advies voor behandeling of verdere diagnostiek. De 
werkdiagnoses waren ‘astma’, ‘vermoedelijk astma’, ‘mogelijk 
astma’, ‘COPD’, ‘astma/COPD’, ‘geen luchtwegobstructie’, ‘mo-
gelijke restrictie’ en ‘slecht beoordeelbare curve’.

Haalbaarheid en veiligheid
Om te onderzoeken of het haalbaar is HPT’s uit te voeren in 
een eerstelijns diagnostisch centrum bepaalden we hoe vaak 
deze tests in het deelnemende centrum waren uitgevoerd en 
beoordeelde een longarts de kwaliteit van de uitgevoerde tests. 
Om de veiligheid te controleren keken we naar het aantal ge-
melde incidenten tijdens of na de HPT en hoe vaak patiënten 
na de test extra luchtwegverwijdende medicatie nodig hadden. 
Volgens het protocol van het deelnemende centrum moet 
het FEV1 na de HPT terugkeren tot ≥ 90% van de uitgangs-
waarde. Daartoe krijgen patiënten bij wie het FEV1 ≥ 20% is 
gedaald 400 µg salbutamol toegediend via een dosisaerosol 
met voorzetkamer. Stijgt het FEV1 daarmee niet voldoende, 
dan krijgen ze nogmaals 200 µg salbutamol en als ook dat on-
voldoende is, nog eens 40 µg ipratropium. Als het FEV1 zich 
ondanks deze medicatie niet herstelt, informeert het diagnos-
tisch centrum de huisarts zodat deze de patiënt kan monitoren 
als deze klachten ontwikkelt.

Onderzoekscohort
We analyseerden de aanvangskenmerken van alle patiënten 
die gedurende de onderzoeksperiode verwezen waren voor 
een HPT. Uit deze groep selecteerden we een subgroep van 
patiënten die op het centrum zowel spirometrie als een HPT 
hadden ondergaan, van wie de gegevens compleet waren, het 
spirometrieonderzoek van goede kwaliteit was en die een 
terechte indicatie voor HPT hadden – het spirometrieonder-
zoek had niet tot een diagnose geleid en er was nog steeds een 
verdenking op astma. Op basis van anamnese en spirometrie 
onderscheidden we binnen ons onderzoekscohort diverse 
werkdiagnoses, waaronder een groep met ‘vermoedelijk astma’ 

(kenmerkende astma-anamnese met klassieke kenmerken) en 
een groep met ‘mogelijk astma’ (géén klassieke astmakenmer-
ken) [figuur]. Daarna keken we hoe vaak de diagnose ‘astma’ 
in deze beide groepen bevestigd werd door een positieve HPT.

RESULTATEN
Hieronder volgt een korte samenvatting van de patiëntka-
rakteristieken en de resultaten; voor een volledig overzicht 
verwijzen we naar ons originele artikel.13

Haalbaarheid en veiligheid
Gedurende de onderzoekperiode werden in totaal 998 patiën-
ten naar het centrum verwezen voor een HPT. De gemiddelde 
leeftijd was 43 jaar en 64% was vrouw. Bij 8 patiënten (0,8%) 
was de uitslag niet te beoordelen. Complicaties of incidenten 
traden niet op. Vier patiënten (0,4%) hadden na de test een 
dosis ipratropium nodig om het FEV1 te laten terugkeren tot 
≥ 90% van de uitgangswaarde, geen enkele patiënt verliet het 
centrum met een FEV1 < 90%. Het centrum ontving over 
de hele onderzoeksperiode geen enkele terugrapportage van 
patiënten of huisartsen over complicaties.

Onderzoekscohort
In ons onderzoekscohort includeerden we 645 patiënten 
(64,6% van de totale onderzoekspopulatie). Hun gemiddel-
de leeftijd was 43 jaar, 64% was vrouw, 56% had nog nooit 
gerookt, 34% gebruikte al een inhalatiecorticosteroïd. Bij 376 
patiënten (58,3%) was de HPT positief. Op al deze kenmerken 
was het onderzoekscohort vergelijkbaar met de totale onder-
zoekspopulatie. De groep met ‘vermoedelijk astma’ bestond 
uit 363 patiënten (56,3%), de groep met ‘mogelijk astma’ uit 
221 patiënten (34,3%); de overige 61 patiënten (9,4%) hadden 
een andere werkdiagnose. 

WAT IS BEKEND? 
	■ regelmatig zijn anamnese en spirometrie alleen niet 

voldoende om de diagnose ‘astma’ te kunnen stellen.
	■ Indien een patiënt luchtwegklachten heeft, sluit een 

negatieve directe bronchiale provocatietest astma zo 
goed als uit.

	■ een directe histamineprovocatietest wordt traditio-
neel alleen in de tweede lijn uitgevoerd.

WAT IS NIEUW?
	■ een histamineprovocatietest kan goed en veilig wor-

den gedaan in een goed uitgerust eerstelijns diag-
nostisch centrum.

	■ een histamineprovocatietest in aanvulling op spiro-
metrie verhoogt het percentage accurate diagnoses 
in de eerste lijn.

	■ Het invoeren van histamineprovocatietest in de 
eerste lijn kan het aantal diagnostische verwijzingen 
naar de tweede lijn reduceren.

Het uitvoeren van provocatietests in eerstelijns diagnostische 
centra kan het aantal diagnostische verwijzingen naar de tweede 
lijn reduceren.  Foto: Shutterstock
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Significante verschillen tussen patiënten met ‘vermoedelijk 
astma’ en patiënten met ‘mogelijk astma’ waren dat patiënten 
met ‘vermoedelijk astma’ jonger waren (gemiddeld 41 ± 14,5 
versus 46 ± 14,4 jaar, p < 0,001), op jongere leeftijd de eerste 
symptomen kregen (gemiddeld 31 ± 17,5 versus 38 ± 18,7 
jaar, p < 0,001), hogere scores hadden op de Asthma Control 
Questionnaire (ACQ 1,52 ± 0,90 versus 1,15 ± 0,87, p < 0,001) 
en vaker aangaven een huisdierenallergie (p = 0,010) of hooi-
koorts (p = 0,007) te hebben.
Bij 223 (62,4%) van de 363 patiënten met ‘vermoedelijk astma’ 
toonde de HPT bronchiale hyperreactiviteit aan, waarmee de 
diagnose ‘astma’ bevestigd werd; bij de overige 140 (38,6%) 
kon de diagnose ‘astma’ worden verworpen met een nega-
tieve HPT. In de groep met ‘mogelijk astma’ toonde de HPT 
bronchiale hyperreactiviteit aan bij 110 van de 221 patiënten 
(49,8%) en sloot een negatieve HPT astma zo goed als uit bij 
111 patiënten (50,2%).

BESCHOUWING
In dit onderzoek hebben we laten zien dat bij een sterke ver-
denking op astma het inzetten van de HPT, naast anamnese en 
spirometrie, het aantal accurate diagnoses ‘astma’ in de eerste 
lijn vergroot. Gebleken is ook dat het uitvoeren van de provo-
catietest in een goed uitgerust eerstelijns diagnostisch centrum 
veilig en haalbaar is. Ernstige of langdurig aanhoudende bron-

choconstrictie is niet opgetreden in de onderzochte patiënten-
populatie, wellicht omdat het een typische eerstelijnspopulatie 
was met relatief milde klachten en normale spirometrie, die 
niet primair naar een longarts was verwezen.
Opvallende bevindingen zijn dat de provocatietest bij ruim 
de helft van de patiënten met een niet-klassieke anamnese en 
normale spirometrie (‘mogelijk astma’) toch positief was, en 
bij een derde van de patiënten met een wél klassieke anamne-
se (‘vermoedelijk astma’) negatief was. Dit onderstreept niet 
alleen de heterogeniteit van de ziekte, maar ook het probleem 
dat de diagnose ‘astma’ niet altijd kan worden gesteld of ver-
worpen op basis van anamnese en spirometrie alleen.2 Zonder 
provocatietest zou de laatstgenoemde patiëntengroep wellicht 
onnodig behandeld zijn met inhalatiecorticosteroïden.
De onlangs herziene NHG-Standaard Astma bij volwasse-
nen adviseert verwijzing voor een provocatietest bij blijvende 
onzekerheid over de diagnose ‘astma’, dus wanneer de patiënt 
aanhoudende luchtwegklachten heeft maar een reversibele of va-
riabele luchtwegobstructie niet kan worden aangetoond.1 Als de 
provocatietest in een eerstelijnscentrum kan worden uitgevoerd, 
kan een verwijzing naar de tweede lijn achterwege blijven en 
blijft de huisarts de regievoerder. Een belangrijke voorwaarde is 
wel dat het centrum dat de test uitvoert voldoet aan de richtlij-
nen.7 Zo moet er een bekwame longfunctieanalist aanwezig zijn 
en geschoold personeel (bijvoorbeeld een arts) met voldoende 
kennis over bronchoconstrictie en de behandeling hiervan. 
Daarnaast moet het centrum beschikken over medicatie om 
ernstige bronchoconstrictie te kunnen behandelen, dus niet 
alleen inhalatiemedicatie maar ook adrenaline en zuurstof.

CONCLUSIE
Op basis van de retrospectieve analyse van een real-life cohort 
kunnen we het gebruik van een HPT in een goed uitgerust 
eerstelijns diagnostisch centrum aanbevelen. Wij zijn van 
mening dat de HPT grote toegevoegde waarde heeft in de 
diagnostische work-up van patiënten met luchtwegklachten 
bij wie op basis van anamnese en spirometrie alleen geen 
diagnose gesteld kan worden. Het uitvoeren van provocatiests 
in eerstelijns diagnostische centra kan in potentie het aantal 
diagnostische verwijzingen naar de tweede lijn reduceren. ■
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Longfunctieonderzoek of een thoraxfoto brengen weinig afwijkingen aan het licht bij patiënten 
die klachten blijven houden nadat ze thuis COVID-19 hebben doorgemaakt. Zulk onderzoek 
kan soms geruststelling bieden aan patiënten met dyspneu, thoracale pijn en vermoeidheid na 
milde tot matige COVID-19.

Nadat het tot dan toe onbekende SARS-CoV-2-virus in 
december 2019 de wereld in zijn greep kreeg, kwam er 
heel veel klinisch onderzoek op gang.1 De ziekenhuizen 
werden begin 2020 overspoeld met ernstig zieke patiënten, 
ook in Nederland,2 en al snel daarna volgden de eerste 
onderzoeken naar de langetermijneffecten van COVID-19 
na een ziekenhuis- of ic-opname.3-5 In de regio Kennemer-

land zagen we echter op onze poliklinische spreekuren 
enige maanden na deze eerste golf een toestroom van 
COVID-19-patiënten die niet opgenomen waren geweest 
maar toch aanhoudende klachten hielden, zoals dyspneu, 
thoracale pijn en vermoeidheid of conditieverlies. Naar 
deze groep is nog weinig onderzoek gedaan. In de bestaan-
de literatuur vinden we wel patiënten die een milde vorm 
van COVID-19 hebben doorgemaakt, maar bij een groot 
deel van die populatie was COVID-19 niet bewezen met 
een positief testresultaat.3 Er is wel onderzoek dat aanhou-
dende klachten aantoonde bij bewezen COVID-patiënten, 
maar dat gebeurde op basis van vragenlijsten zonder aan-
vullende diagnostiek om de klachten te verklaren.6

In onze polikliniek voor COVID-19-nazorg zagen we 
patiënten die door de huisarts waren verwezen omdat 
ze veel klachten hadden, maar bij wie longfunctie- en 
beeldvormend onderzoek geen afwijkingen aan het licht 
bracht. Dat bracht ons tot de hypothese dat een thuis 
doorgemaakte COVID-19-infectie kan leiden tot aan-
houdende klachten zonder objectiveerbare afwijkingen, 
wat verwijzing naar de longpoli voor longfunctieonder-
zoek en/of radiologisch onderzoek overbodig maakt. Wij 
onderzochten die hypothese door de spirometrische en 
radiologische uitslagen te analyseren van een reeks patiën-
ten met bewezen, thuis doorgemaakte COVID-19 die 
aanhoudende klachten hadden.

METHODE
In deze patiëntenserie includeerden we patiënten met 
een thuis doorgemaakte COVID-19-infectie die van juni 
tot oktober 2020 waren verwezen naar de polikliniek 
longziekten van het Spaarne Gasthuis en die tijdens hun 
ziekte-episode, enige maanden eerder, niet opgenomen 
waren geweest vanwege bijvoorbeeld hypoxemie en/of 
hulpbehoevendheid. Alle deelnemers waren positief ge-
test, hetzij met een one-step reverse transcriptase PCR-test 

Aanhoudende klachten van 
 COVID-19 na de eerste golf
Julie de Graaf, Fatma Erkan, Ivo van der Lee, Ron Peters, Brigitte Sondermeijer

bij patiënten die thuis CoVID-19 doormaakten, werden niet vaak longafwij-
kingen gevonden. ook niet bij aanhoudende klachten. Foto: Unsplash
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of met een serologische test op SARS-CoV-2-antistoffen.7 Al-
len waren door hun huisarts verwezen vanwege aanhoudende 
klachten zoals dyspneu en conditieverlies enkele maanden na 
de primaire infectie. De analyse beschrijft daarmee met name 
patiënten uit de eerste golf. We excludeerden patiënten bij wie 
een doorgemaakte COVID-19-infectie wel werd vermoed op 
basis van de anamnese, maar die geen positieve testuitslag 
hadden.
Standaard werd van elke deelnemer een conventionele thorax-
foto gemaakt die werd beoordeeld door een radioloog en een 
longarts. Wanneer beiden de thoraxfoto beschreven als zonder 
afwijkingen, werd deze beoordeeld als ‘normaal’.
Verder bepaalden we bij elke deelnemer de longfunctie en 
de diffusiecapaciteit aan de hand van de forced vital capacity 
(FVC), het forced expiratory volume in 1 second (FEV1), de 
verhouding FEV1/FVC, de diffusiecapaciteit voor koolstofmo-
noxide (DLCO) en het alveolair volume (VA). Als ondergrens 
van normaal gold een waarde onder het 5e percentiel (Z-score 
-1,64).8

Wanneer er anamnestisch aanwijzingen waren voor bronchia-
le hyperreactiviteit, zoals een waargenomen piepende adem-
haling of toenemende klachten bij aspecifieke prikkels, deden 
we ook een metacholineprovocatietest. Daarbij inhaleert de 
patiënt een oplopende concentratie metacholine en wordt het 
effect hiervan op de FEV1 geanalyseerd. Een daling van de 
FEV1 met > 20% wijst op bronchiale hyperreactiviteit.
Bij thoracale pijnklachten die vastzaten aan de ademhaling 
deden we ook een D-dimeerbepaling om longembolieën uit te 
sluiten.

RESULTATEN
Patiëntkenmerken
We analyseerden 61 patiënten, nagenoeg alle patiënten die in 
de aangegeven periode de longarts op de polikliniek bezoch-
ten. Alle patiënten gaven informed consent voor het gebruik 
van hun gegevens, op 1 na. Deze patiënt is niet meegenomen 
in de analyse. Hun gemiddelde leeftijd was 50 jaar, 59% was 
vrouw en gemiddeld waren er 3,5 maanden verstreken tussen 
de actieve infectie en het eerste consult bij de longarts [tabel 
1]. De meest genoemde klachten waren dyspneu (79%), ver-
moeidheid met conditieverlies (70%) en thoracale pijn (54%). 
Andere genoemde klachten waren duizeligheid, slaapproble-
men, concentratieproblemen, heesheid, malaise en hoofdpijn.

Thoraxfoto en spirometrie
De thoraxfoto was bij 60 patiënten (98%) normaal. Bij 1 
patiënt (80 jaar) was versterkte tekening in de basale longvel-
den zichtbaar. Op de vervolgens gemaakte CT-thorax werden 
bilateraal geringe fibrotische veranderingen subpleuraal dor-
sobasaal waargenomen, die nieuw waren ten opzichte van een 
enkele jaren eerder gemaakte CT-scan. De spirometrie en de 
diffusiecapaciteit waren bij deze patiënt normaal.
De uitslagen van het spirometrisch onderzoek waren alle 
normaal [tabel 2]. Bij geen enkele deelnemer waren er aan-
wijzingen voor obstructief of restrictief longlijden. Er waren 

WAT IS BEKEND?
	■ Patiënten die thuis een milde tot matige CoVID-19-in-

fectie hebben doorgemaakt, kunnen langdurig klachten 
houden van dyspneu, pijn op de borst en vermoeidheid.

WAT IS NIEUW?
	■ bij CoVID-patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opge-

nomen worden niet vaak longafwijkingen gevonden, ook 
niet als ze aanhoudende klachten hebben.

	■ bronchiale hyperreactiviteit speelt slechts een beperkte 
rol bij de aanhoudende klachten.

Tabel 1

Patiëntkenmerken en klachten na COVID-19 (n = 61)

Patiëntkenmerken n (%)*

Gemiddelde leeftijd, jaren (SD) 50 (12) 

Vrouw 36 (59%)

BMI (SD) 26,0 (4,3)

PCR positief 28 (46%)

Serologie  positief 33 (54%)

Tijd na eerste infectie (maanden; SD)  3,5 (1,2)

Pulmonale voorgeschiedenis

¬ astma 14 (23%)

¬ COPD  0 (0%)

¬ pneumothorax  2 (3%)

¬ hyperventilatie  2 (3%)

¬ OSAS  3 (5%)

Cardiale voorgeschiedenis

¬ atriumfibrilleren  2 (3%)

¬ coronarialijden  1 (2%)

¬ cardiomyopathie  1 (2%)

Roken 

¬ nooit gerookt 29 (48%)

¬ gestopt (> 1 jaar) 16 (26%)

¬ actief roker  8 (13%)

¬ e-sigaret  1 (2%)

¬ niet bekend  7 (11%)

Klachten 

¬ dyspneu 48 (79%)

¬ thoracale pijn 33 (54%)

¬ vermoeidheid 43 (70%)

¬ hoesten  7 (11%)

¬ palpitaties 19 (31%) 

SD = standaarddeviatie. COPD = chronic obstructive pulmonary disease. 
OSAS = obstructieveslaapapneusyndroom.
* Tenzij anders aangegeven.
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2 patiënten (3%) met een diffusie beneden de ondergrens 
van normaal, maar bij beiden was er een andere verklaring 
mogelijk dan COVID-19, namelijk emfyseem respectievelijk 
extrinsieke allergische alveolitis.

Overige tests
Bij 17 patiënten (28%) werd een metacholineprovocatietest 
verricht omdat zij in de anamnese klachten aangaven van 
dyspneu bij sterke geuren, rook of koude lucht, wat past bij 
bronchiale hyperreactiviteit. Bij 6 patiënten (35%; 10% van de 
totale populatie) was de metacholineprovocatietest afwijkend 
(daling van de FEV1 met > 20%). Van deze 6 waren er 5 
eerder in het leven gediagnosticeerd met astma en wees de po-
sitieve provocatietest niet direct op postinfectieuze bronchiale 
hyperreactiviteit. De diagnose ‘postvirale bronchiale hyperre-
activiteit na COVID-19-infectie’ werd uiteindelijk gesteld bij 
2 patiënten (3%), eenmaal op basis van een positieve meta-
cholineprovocatietest en eenmaal op basis van een reversibele 
flowvolumecurve na salbutamol. Deze 2 patiënten gebruikten 
op het moment van de test nog geen medicatie, maar startten 
na deze diagnose met een inhalatiecorticosteroïd in combina-
tie met een langwerkende bèta-agonist (ICS/LABA).
Bij 26 patiënten (43%) werd een D-dimeerbepaling gedaan 
vanwege thoracale pijnklachten die vastzaten aan de ademha-
ling. Geen van de bepalingen was afwijkend en verder aanvul-
lend onderzoek was niet noodzakelijk.

BESCHOUWING
Patiënten met een thuis doorgemaakte COVID-19-infectie 
kwamen bij onze polikliniek longgeneeskunde met een scala 
van veelal langdurige klachten. De meest genoemde klachten 
waren dyspneu, thoracale pijn en vermoeidheid of conditie-
verlies. Met aanvullend onderzoek in de vorm van thoraxfoto, 
spirometrie inclusief diffusiecapaciteit, een metacholineprovo-
catietest en een D-dimeerbepaling konden we echter nauwe-
lijks afwijkingen aantonen. Bij slechts 2 patiënten (3%) vonden 
we aanwijzingen voor postvirale bronchiale hyperreactiviteit.

Beperkingen van het onderzoek
Bij bovenstaande observatie zijn belangrijke kanttekeningen 
te maken. Onze onderzoekspopulatie was niet groot genoeg 
om te kunnen extrapoleren naar alle patiënten die thuis 
COVID-19 hebben doorgemaakt. Er is selectiebias doordat 
alle deelnemers door hun huisarts verwezen waren, en het 
betrof dus alleen patiënten met aanhoudende klachten en 
mensen die zich bij de huisarts hadden gemeld. Daarnaast 
kan de spreiding van het meetmoment ervoor gezorgd hebben 
dat een klacht die een patiënt had bij een ander reeds hersteld 
was. Ook weten we niet of iedereen zijn saturatie heeft laten 
meten ten tijde van de ziekte; we weten dus ook niet zeker of 
onze deelnemers nooit zuurstofbehoeftig zijn geweest en geen 
opname-indicatie hadden.
Een andere beperking is dat de inclusie met name plaatsvond 
in de periode tussen de eerste en de tweede golf van de pande-
mie, voordat andere virusvarianten zich manifesteerden. Onze 

resultaten zijn dus niet zomaar te extrapoleren naar de nasleep 
van die varianten.
Verder kan men zich afvragen of een X-thorax wel het meest 
geschikte beeldvormende onderzoek was. Een CT-thorax is 
immers nauwkeuriger en kan afwijkingen tonen die op de 
X-thorax niet te zien zijn – wat bij 1 van onze deelnemers 
ook gebeurde. In de jaren 90 is in een onderzoek vastgesteld 
dat 82% van de patiënten met een diffuse longziekte die een 
negatieve X-thorax hadden, ook geen afwijkingen had op 
een CT met hoge resolutie.9 De thoraxfoto lijkt dus bij het 
merendeel van de patiënten wel in staat om patiënt zonder 
longafwijkingen correct te identificeren en het is niet aanne-
melijk dat, als de diffusiecapaciteit normaal is, afwijkingen die 
op de X-thorax niet zichtbaar zijn ernstig genoeg zijn om de 
klachten te verklaren.

Ander onderzoek
Het pathofysiologische mechanisme van langdurige klachten 
na COVID-19 is nog niet geheel duidelijk. In juni 2021 bleek 
uit een prospectief Noors onderzoek dat hogere antistoftiters 
op 2 maanden na de initiële infectie geassocieerd waren met 
een ernstiger beloop van de ziekte, en op 6 maanden na de 
primaire infectie met vermoeidheid. Hoewel niet statistisch 
significant leken patiënten met persisterende klachten na thuis 
doorgemaakte COVID-19 ook hogere antistoftiters te hebben 
dan patiënten zonder persisterende klachten. Van de patiënten 
die thuis COVID-19 hadden doorgemaakt, had 30% persiste-
rende klachten, tegenover 63% van de opgenomen patiënten.10

Een eerdere hypothese gaat ook uit van een verstoring van 
het autonome zenuwstelsel door het immuunsysteem of het 
virus.11 Deze verklaring was echter gebaseerd op een kleine 
patiëntenserie (n = 6) van louter vrouwen, van wie er slechts 
1 een bewezen COVID-19-infectie had. Ander onderzoek liet 
zien dat aanhoudende klachten 8 keer zo vaak voorkomen bij 
vrouwen als bij mannen en vaker bij vrouwen rond de 50 dan 
bij vrouwen van 18-30 jaar, en suggereerde dat hieraan moge-
lijk een veranderend immuunsysteem ten grondslag ligt.12 Het 
zou dan kunnen gaan om postvirale klachten zoals we die ook 
kennen van het epstein-barrvirus.

Tabel 2

Uitslagen van het longfunctieonderzoek

Longfunctietest Liters (SD) % (SD)

FVC 4,11 (1,2)  97,6 (12,3)

FEV1 3,23 (0,9)  96,5 (12,5)

FEV1/FVC, % van voorspeld -  98,4 (7,4)

DLCO - 101,0 (15,7)

Cijfers zijn gemiddelden met standaarddeviatie. Ondergrens van normaal is 
het 5e percentiel (Z-score –1,64).
FVC = forced vital capacity; FEV1 = forced expiratory volume in 1 second; 
DLCO = diffusiecapaciteit voor koolstofmonoxide. 
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Onze resultaten krijgen steun van een recent Zwitsers pros-
pectief cohortonderzoek waarin de longfunctie bij milde tot 
matige COVID-19 (klinische tekenen van pneumonie, zuur-
stofsaturatie > 90%) werd vergeleken met de longfunctie bij 
ernstige COVID-19 (beeld van pneumonie met saturatie < 90% 
en ademfrequentie > 30/min) en kritieke COVID-19 (ARDS, 
sepsis, septische shock of multi-orgaanfalen).13 De onderzoe-
kers vonden in de populatie met milde tot matige COVID-19 
(die overeenkomt met de patiëntengroep die wij onderzocht 
hebben) een gemiddeld normale longfunctie. Bij patiënten met 
ernstige of kritieke COVID-19 werd op de CT-thorax 13 keer 
zo vaak een afwijking gevonden als bij patiënten met milde 
of matige COVID-19. Dit lijkt in overeenstemming met onze 
bevinding dat patiënten die thuis COVID-19 doorgemaakt 
hebben een normale longfunctie houden.

Implicaties voor de huisartsenpraktijk
We denken dat onze resultaten, ondanks de benoemde be-
perkingen, relevant zijn voor de huisarts. Op basis van onze 
gegevens lijkt verwijzing naar de longarts vooralsnog niet 
zinvol voor patiënten die langdurig klachten houden na thuis 
COVID-19 te hebben doorgemaakt. Een uitzondering kan 
worden gemaakt voor patiënten met pre-existente longaan-
doeningen zoals astma, COPD of longfibrose, die na een 
SARS-CoV-2-infectie niet terugkeren naar hun oorspronkelij-
ke niveau. Bij twijfel kan de huisarts een thoraxfoto laten ma-
ken en een longfunctieonderzoek laten doen, zodat de patiënt 
gerustgesteld kan worden bij een normale uitslag.
Het verdient aanbeveling patiënten met aanhoudende klach-
ten vroegtijdig te adviseren zelf te reactiveren, of ze daarvoor 
te verwijzen naar een gespecialiseerde COVID-fysiotherapeut, 
en het effect van na 6 en na 12 weken te controleren. Als bij 
deze controles geen vooruitgang optreedt, is verwijzing naar 
de revalidatiearts te overwegen.14 De Wereldgezondheidsor-
ganisatie onderschrijft dit advies.15 Sporters op hoog niveau 
kunnen gebaat zijn bij een verwijzing naar een sportarts die 
hen helpt terug te keren naar hun oude niveau.16 
Op basis van onze gegevens lijkt verwijzing naar de longarts 

vooralsnog niet zinvol voor patiënten die thuis COVID-19 
hebben doorgemaakt. Een uitzondering kan worden gemaakt 
voor patiënten met pre-existente longaandoeningen zoals 
astma, COPD of longfibrose die na een SARS-CoV-2-infectie 
niet terugkeren naar hun oorspronkelijke niveau. Bij twijfel 
zou de huisarts een thoraxfoto en een longfunctieonderzoek 
kunnen laten doen, zodat de patiënt gerustgesteld kan worden 
bij een normale uitslag.

CONCLUSIE 
Bij patiënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt 
en die klachten blijven houden, zijn op de longpoli vrijwel 
nooit afwijkingen te zien op de X-thorax en bij het longfunc-
tieonderzoek. Patiënten met aanhoudende klachten zoals 
dyspneu, thoracale pijn en vermoeidheid na milde tot matige 
 COVID-19 kunnen het best worden verwezen naar de fysio-
therapeut. ■
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In dit geblindeerde case-controlonderzoek lieten we 15 triagegesprekken op een HAP waarin 
een acuut coronair syndroom werd gemist en 120 vergelijkbare triagegesprekken zonder ca-
tastrofale afloop beoordelen door een panel van ervaren huisartsen, onafhankelijk van elkaar 
en geblindeerd voor de uitkomst. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid binnen het panel 
was laag en de gevonden verschillen tussen cases en controls zijn niet heel uitgesproken. Toch 
pleiten wij ervoor om calamiteiten niet alleen individueel te analyseren, maar ze ook in grotere 
aantallen te vergelijken met een controleconditie. Om te leren van calamiteiten zou niet alleen 
de fatale afloop uitgangspunt moeten zijn. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de 
dagelijkse praktijk, zodat eventuele verbetermaatregelen daarbij aansluiten.

Telefonische triage op de huisartsenpost (HAP) is uitda-
gend en complex werk.1 De triagist moet op basis van een 
enkel telefoongesprek de urgentie bepalen die richting 
geeft aan het verdere proces. Er is een digitale beslishulp, 
de Nederlandse Triage Standaard, maar ook deze kan 
triagefouten niet altijd voorkomen, en dat kan leiden tot 
een calamiteit. De Wkkgz definieert een calamiteit als ‘een 
niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking 
heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of 
een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’.2 
Calamiteiten op de HAP zijn zeldzaam, de jaarlijkse 
incidentie is 0,006%, maar ze hebben een grote weerslag 
op de betrokken patiënten, families en zorgverleners.3-5 
De grootste groep calamiteiten (46,2%) is een gemiste 
acute cardiovasculaire aandoening, vooral acuut coronair 
syndroom (ACS). 
In de wet is vastgelegd dat elke calamiteit direct moet 
worden gemeld, waarna een uitgebreide oorzakenanalyse 
volgt. Aangezien de uitkomst echter al bekend is, lijden 
deze analyses onder hindsight bias: de neiging om te 
verwachten dat de betrokkenen vooraf hadden kunnen 
weten wat achteraf daadwerkelijk gebeurde.6-9 Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat experts die betrokken zijn bij 
oorzakenanalyses ook ten prooi vallen aan hindsight 
bias.10-12 De maatregelen die uit deze oorzakenanalyses 
voortvloeien, zijn veelal defensief en bedoeld om soort-
gelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.13-15 
Zulke maatregelen kunnen echter ook negatieve gevolgen 
hebben, waaronder overbelasting van het zorgsysteem, 
overdiagnostiek en iatrogene schade.15,16

Om van calamiteiten op de HAP te kunnen leren moeten 
we zoeken naar aanwijzingen voor structurele fouten in de 
triage. We moeten de calamiteiten dus vergelijken met een 
controleconditie. In dit case-controlonderzoek vergele-
ken we triagegesprekken met patiënten die naar de HAP 
belden vanwege pijn op de borst en waarin een ACS was 
gemist (cases) met vergelijkbare triagegesprekken waarin 
een ACS niet was gemist (controls), met als doel voorspel-
lers van een gemist ACS te identificeren. Om vervolgens 
meer inzicht te krijgen in het effect van hindsight bias op 
het oordeel van experts bij calamiteitenanalyses onder-
zochten we ook of ervaren huisartsen op basis van hun 
oordeel over de veiligheid en kwaliteit van de triage in 
staat waren de cases te onderscheiden van de controls.

METHODE
Onderzoeksopzet
In dit case-controlonderzoek gebruikten we opnames van 
initiële telefonische triagegesprekken die tussen 2013 en 
2017 zijn gevoerd op 9 HAP’s in de regio Utrecht. Alle 
gesprekken betroffen pijn op de borst of andere klachten 
die konden wijzen op een ACS. Triagegesprekken die door 
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huisartsen werden overgenomen en overleg tussen triagisten 
zijn niet meegenomen, want deze waren veelal niet beschik-
baar. Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische 
toetsingscommisie Utrecht (WAG/mb/16/003208).

Inclusie
Uit de calamiteitendatabase van de betrokken HAP’s zijn alle 
geregistreerde calamiteiten verzameld waarbij een ACS was 
gemist. Een onderzoeker die verder niet betrokken was bij de 

data-analyse matchte elke case op basis van leeftijd en geslacht 
met 8 triagegesprekken betreffende klachten die het vermoe-
den op een ACS konden wekken, maar die niet eindigden in 
een calamiteit.17 De opnames van de controlegesprekken wer-
den verzameld uit een bestaande database.18 Gegevens over de 
uiteindelijke diagnose die volgde op het HAP-contact van de 
controls kwamen uit het elektronisch patiëntendossier van de 
eigen huisarts. Voor patiënten die naar het ziekenhuis werden 
doorverwezen, werd de uiteindelijke diagnose ACS afgeleid 
uit brieven van de afdeling Spoedeisende Hulp of Cardiologie. 
Voor details over de inclusie, de exclusie en de follow-up van 
controls verwijzen we naar een eerder artikel.18

Dataverzameling
Twee onderzoekers hebben de opnames, geblindeerd voor de 
uitkomst (wel of geen calamiteit), teruggeluisterd om informa-
tie te verzamelen over klachtenpresentatie, voorgeschiedenis, 
medicatiegebruik en urgentiebepaling. Uit het elektronisch 
patiëntendossier van de HAP’s verzamelden we gegevens over 
leeftijd, geslacht en gesprekskenmerken (tijdstip van bellen, 
gespreksduur).

Expertpanel
We vroegen aan een expertpanel, bestaande een aselecte steek-
proef van 15 huisartsen met ruime triage-ervaring, de triage-
gesprekken terug te luisteren en een inschatting te maken over 
de aanwezigheid van ACS en over de veiligheid en kwaliteit 
van de triage. Deze artsen hadden minimaal 5 jaar regie-er-
varing, bij voorkeur gecombineerd met een kaderopleiding 
hart- en vaatziekten of spoedzorg, of ervaring op het gebied 
van patiëntveiligheid. De triagegesprekken werden willekeurig 
verdeeld over de experts, zodanig dat elk gesprek werd beluis-
terd door 2 verschillende experts in steeds wisselende combi-

WAT IS BEKEND? 
	■ Calamiteiten op de huisartsenpost zijn zeldzaam, maar 

hebben grote impact.
	■ bij calamiteiten hebben de gebruikelijke onderzoeksme-

thoden last van hindsight bias omdat de afloop bekend 
is.

WAT IS NIEUW?
	■ telefonische triagegesprekken waarbij een acuut co-

ronair syndroom gemist was, verschillen van triagege-
sprekken zonder catastrofale afloop, maar onvoldoende 
om toekomstige calamiteiten te voorkomen.

	■ ervaren huisartsen, die geblindeerd waren voor de 
uitkomst, beoordeelden triagegesprekken waarbij een 
calamiteit optrad vaker als onveilig en slecht, maar hun 
onderlinge overeenstemming was laag.

	■ Leren van calamiteiten zou niet enkel gebaseerd moeten 
zijn op analyse van casuïstiek, maar ook op een vergelij-
king tussen een aantal calamiteiten en een controlecon-
ditie.

telefonische triagegesprekken waarbij een ACS is gemist verschillen nauwelijks van triagegesprekken over vergelijkbare klachten, waarbij 
een ACS niet werd gemist.  Foto: ANP
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naties. Alle experts waren geblindeerd voor de uitkomst van 
de triagegesprekken. Voor details over de exacte werkwijze en 
de vragenlijst zie ons oorspronkelijke artikel.19

Analyse
Met conditionele logistische regressieanalyse analyseerden we 
verschillen tussen cases en controls en verschillen tussen de 
oordelen van de experts.20,21 Het oordeel van de experts over 
de triagekwaliteit beschouwden we als ‘slecht’ indien zij een 
score ≤ 5 gaven op een schaal van 1-10. De 5 urgentieniveaus 
van de NTS verdeelden we in hoog (U1-U2) en laag (U3-U5). 
In alle analyses beschouwden we een p-waarde < 0,05 als 
statistisch significant .
Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de experts 
te kwantificeren werd de intraclass correlation coefficient 
(ICC) berekend als een benadering van gewogen kappa.22 We 
beschouwden een ICC < 0,40 als indicatie van slechte interbe-
oordelaarsbetrouwbaarheid, een ICC 0,40-0,75 als redelijk tot 
goed en een ICC > 0,75 als uitstekend.12-15 De statistische ana-
lyses werden uitgevoerd met SPSS versie 25.0 en SAS versie 9.4.

RESULTATEN
In totaal werden 15 cases en 120 controls geïncludeerd. Van de 
controls kregen er 21 (17,5%) uiteindelijk de diagnose ‘ACS’. 
Bij 26 patiënten (21,7%) was de oorzaak een niet-urgente 
cardiovasculaire aandoening zoals stabiele angina pectoris, 
bij 23 (19,2%) costomyogeen, bij 21 (17,5%) een aspecifieke 
thoracale klacht (cardiale oorzaak uitgesloten middels diag-
nostische work-up), bij 5 (4,2%) gastro-intestinaal, bij 5 (4,2%) 
psychogeen, bij 4 (3,3%) respiratoir en bij 5 (4,2%) een andere 
diagnose. Van 10 controls (7,8%) was de uiteindelijke diagnose 
niet te achterhalen.
De mediane leeftijd van de bellers was 62,0 jaar (interkwartielaf-
stand (IQR) 54,0-72,0) en 46,7% was man. In vergelijking met 
de controls gebruikten de cases minder vaak cardiovasculaire 
medicatie (38,5 versus 64,1%; p = 0,05) en rapporteerden zij 
vaker pijn op de borst op andere locaties dan  retrosternaal (63,3 
versus 24,7%; p = 0,02). In beide groepen vonden de meeste tri-
agegesprekken plaats in de avond (46,7 versus 31,7%; p = 0,27) 
en er waren geen significante verschillen in gespreksduur. 
Bij de cases vond vaker overleg plaats tussen de triagist en de 
superviserende huisarts dan bij de controls (86,7 versus 49,2%; 
p = 0,02), en bij de cases werd minder vaak een hoge urgentie 
(U1-U2) toegekend dan bij de controls (33,3 versus 75,0%; p = 
0,003) [online tabel 1].

Expertbeoordelingen en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Het expertpanel bestond uit 15 huisartsen (60% man) met een 
mediane werkervaring van 23,0 jaar (IQR 6,0-27,0), Van deze 
huisartsen hadden er 10 een aanvullende opleiding gevolgd 
(4 kaderhuisartsen hart- en vaatziekten, 6 kaderhuisartsen 
spoedzorg), de overige 5 hadden ervaring op het gebied van 
patiëntveiligheid, bijvoorbeeld als lid van een incidentenraad 
of calamiteitencommissie. Zij gaven in totaal 270 beoordelin-
gen van 135 gesprekken [online tabel 2].

Over de kwaliteit van de triage oordeelde het expertpanel (op 
een kwaliteitsschaal van 1-10) beduidend ongunstiger bij de 
cases dan bij de controls (gemiddelde score 5,8 (SD 2,0) versus 
7,2 (SD 1,5);  p < 0,001). Ook het percentage waarin de experts 
de triage als ‘slecht’ beoordeelden (≤ 5 op de kwaliteitsschaal) 
was hoger bij de cases dan bij de controls (33,3% versus 10,9%, 
p = 0,001), en dat gold eveneens voor het percentage ‘onveili-
ge’ triages (73,3% versus 22,5%, p < 0,001).
De redenen voor ‘slechte’ triage die de experts het vaakst 
noemden, waren te traag tempo en onvoldoende doorvra-
gen bij onduidelijkheid. De vaakst genoemde redenen voor 
‘onveilige’ triage waren onvoldoende vasthouden aan de 
ABCD-systematiek en het ontbreken van een vangnetadvies. 
Toch beoordeelde het expertpanel de veiligheid en kwaliteit 
van de triage in 26,7% van de cases als voldoende.
Binnen de controls was het oordeel van de experts correct 
in 36 van de 42 beoordeelde triagegesprekken die een ACS 
betroffen (sensitiviteit 0,86; 95%-BI 0,71 tot 0,95) en in 91 van 
de 178 beoordeelde triagegesprekken die géén ACS betroffen 
(specificiteit 0,51; 95%-BI 0,43 tot 0,58).
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (ICC) van het expert-
panel hebben we berekend voor alle triagegesprekken samen 
en voor de cases en controls afzonderlijk. De ICC voor het ur-
gentieniveau was redelijk, zowel in het hele bestand (0,53; SD 
0,40-0,65) als binnen de cases en controls afzonderlijk. De ICC 
voor (een sterk vermoeden van) ACS bleek het laagst binnen 
de cases (0,28; SD 0,00-0,79). Er was zeer weinig overeenstem-
ming over ‘onveilige’ triages, zowel binnen de cases (ICC 0,00; 
SD 0,00-0,66) als binnen de controls (ICC 0,09; SD 0,00-0,27) 
en de totale groep (ICC 0,16; SD 0,00-0,32) . Over ‘slechte’ tri-
ages was de overeenstemming gering binnen de controls (ICC 
0,05; SD 0,00-0,23) en de totale groep (ICC 0,17; SD 0,00-0,33) 
en matig binnen de cases (ICC 0,40; SD 0,00-0,87).

BESCHOUWING
Kenmerkend voor triagegesprekken waarbij een ACS is gemist 
(in vergelijking met gesprekken die niet in een calamiteit 
uitmonden) zijn het aangeven van pijn op de borst op andere 
locaties dan retrosternaal, minder gebruik van cardiovasculai-
re medicatie en vaker overleg tussen triagist en superviserend 
huisarts. Ons geblindeerde expertpanel van huisartsen beoor-
deelde de triagegesprekken die in een calamiteit uitmondden 
vaker als onveilig en van slechte kwaliteit, maar de interbeoor-
delaarsbetrouwbaarheid was laag.

Criteria om te voorkomen dat een ACS gemist wordt
Dit is het eerste case-controlonderzoek waarin meerdere cala-
miteiten zijn vergeleken met een controleconditie. Een eerder 
onderzoek, waarin alle calamiteiten op de HAP in Nederland 
in 2012 geanalyseerd werden, identificeerde als risicofactoren 
mannelijk geslacht, leeftijd 45-74 jaar, meerdere contacten met 
de HAP, betrokkenheid van meerdere hulpverleners, nachte-
lijke contacten en eerder recent contact met de eigen huisarts.3 
Bij dit onderzoek ontbrak echter een controleconditie.
De verschillen tussen cases en controls die wij vonden, lijken in 
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de dagelijkse praktijk van weinig nut als criteria om te voorko-
men dat een ACS gemist wordt. Dat cardiovasculaire medicatie 
12-27% uitmaakt van alle medicatie die Nederlandse huisartsen 
voorschrijven, impliceert dat veel bellers sowieso geen car-
diovasculaire medicatie gebruiken.23 Dat bij triagegesprekken 
waarbij een ACS is gemist vaker overleg plaatsvond met de 
huisarts en dat deze gesprekken vaker werden overgenomen 
door de huisarts suggereert dat triagegesprekken vanwege acute 
thoracale klachten lastiger zijn. Dit zijn wel geen specifieke 
voorspellers voor een calamiteit, maar het zou tot meer aler-
theid mogen leiden. Een mogelijk wél behulpzaam criterium 
is thoracale, niet-retrosternale pijn, maar deze pijn heeft juist 
vaker een goedaardige niet-cardiale oorzaak.24,25 Een groot on-
derliggend probleem is natuurlijk dat calamiteiten erg zeldzaam 
zijn en daarom nagenoeg niet te voorspellen, zelfs bij klachten 
verdacht voor acute cardiovasculaire ziekten (0,03%).26

Overeenstemming tussen beoordelaars
Ons expertpanel beoordeelde triagegesprekken waarbij een 
ACS is gemist vaker als onveilig en van slechte kwaliteit. Dit 
doet vermoeden dat het panel aspecten oppikte die wij niet in 
ons onderzoek hebben gescoord, zoals communicatiepatronen 
(open of gesloten vragen, taalbarrière) of emotionele uitingen 
(angst, irritatie).27,28 De geringe beoordelaarsbetrouwbaarheid 
is wel opmerkelijk. Dat binnen een groep ervaren huisartsen 
zo weinig overeenstemming kan bestaan over de veiligheid en 
kwaliteit van triagegesprekken plaatst vraagtekens bij de waarde 
van beoordelingen door slechts een of enkele deskundigen, zo-
als vaak gebeurt in calamiteitenonderzoek.29 Telefonische triage 
is weliswaar geprotocolleerd, maar het blijft mensenwerk en 
het triageproces is moeilijk in al zijn complexiteit te analyseren. 
Naast de triagegesprekken zelf zijn tal van andere factoren van 
invloed op het triageproces, bijvoorbeeld de individuele eigen-
schappen van patiënt, triagist en huisarts, en de samenwerking. 
Wij denken dat leren van calamiteiten niet enkel gebaseerd 
zou moeten zijn op individuele analyses. Om een realistischer 
beeld te krijgen van de veiligheid en kwaliteit van telefonische 
triage en eventuele structurele veiligheidsproblemen, moeten 
calamiteiten vergeleken kunnen worden met een controle-
conditie uit de dagelijkse praktijk. Dat zou ook de potentieel 
schadelijke neiging om te streven naar foutloze en risicoloze 
praktijk kunnen dempen.30,31

Sterke punten en beperkingen
Sterke punten van dit onderzoek zijn dat we originele triage-
gesprekken waarbij een ACS is gemist hebben vergeleken 
met een controleconditie van vergelijkbare gesprekken en dat 
de beoordeling daarvan geblindeerd plaatsvond, dus zonder 
hindsight bias. Een beperking is het relatief kleine aantal 
calamiteiten. Die beperking is vooral problematisch voor de 
gerapporteerde absolute aantallen en percentages, maar niet 
zozeer voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De geringe 
incidentie van calamiteiten (0,006%) maakt het niet goed mo-
gelijk ze in grote aantallen te analyseren,3 en gezien de beperk-
te omvang was de gekozen afkapwaarde voor significantie van 

0,05 vrij conservatief. Volgende onderzoeken zouden, naast 
een groter aantal calamiteiten, ook over andere effectmaten 
moeten rapporteren.
Ten slotte stond in dit case-controlonderzoek alleen het eerste 
triagegesprek centraal. Eventuele vervolggesprekken (tussen 
triagist en beller, huisarts en beller of triagist en huisarts) zijn 
niet meegenomen. Kennis over de expliciete afwegingen van 
de betrokkenen zou een waardevolle toevoeging zijn en is wat 
ons betreft aanleiding voor vervolgonderzoek.

CONCLUSIE
Telefonische triagegesprekken waarbij een ACS is gemist ver-
schillen niet heel erg van triagegesprekken over vergelijkbare 
klachten waarbij een ACS niet werd gemist. Dat het onder-
scheid moeizaam blijft, blijkt ook uit de geringe overeenstem-
ming binnen een panel ervaren huisartsen die, geblindeerd 
voor de uitkomst, de gesprekken hebben beoordeeld. Dat 
onderstreept dat leren van calamiteiten niet alleen gebaseerd 
moet zijn op analyses van enkelvoudige casuïstiek, maar ook 
op onderzoek waarin een groter aantal calamiteiten wordt ver-
geleken met een controleconditie – bij voorkeur geblindeerd .
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De zorg voor patiënten met chronische nierschade (CNS) kan beter. Opsporing, goede registra-
tie, controle en behandeling zijn in veel huisartsenpraktijken nog niet goed op orde. In de regio 
Noordwest-Veluwe en Zeewolde hebben we een project opgezet om onze huisartsen hierbij te 
ondersteunen. Het bleek mogelijk een goed afgestemde werkwijze op het gebied van CNS te 
implementeren. De registratie, controle en behandeling van patiënten bekend met CNS verbe-
terden. Ook de communicatie met onder andere de apothekers op het gebied van nierfuncties is 
versterkt. Daarnaast lijkt het aantal verwijzingen naar de tweede lijn te zijn verminderd.

Chronische nierschade (CNS) komt in Nederland voor 
bij ongeveer 12% van de bevolking.1 Deze mensen hebben 
een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) < 60 
ml/min/1,73 m2 en/of verhoogde albuminurie die ten 
minste 3 maanden aanwezig is.1 De prevalentie van CNS 
neemt toe met de leeftijd; onder de 40 jaar heeft 5,6% 
CNS, boven de 70 jaar loopt dit op naar 44%.1 Patiënten 
met CNS hebben een verhoogd risico op hart- en vaat-
ziekten en eindstadium nierfalen. Op basis van de eGFR 
en de albumine-crea tinineratio (ACR) onderscheiden we 
een mild, matig en sterk verhoogd risico op CNS.1

Registratie en ketenzorg voor CNS zijn nog geen gemeen-
goed in alle huisartsenpraktijken. Omdat in de eerste lijn 
kennis, overzicht en inzicht in CNS veelal ontbreken, krij-
gen patiënten met ernstige CNS vaak een verwijzing naar 
de tweede lijn. Uit een niet-gepubliceerd praktijkonder-
zoek van de verpleegkundig specialist in onze regio bleek 
dat CNS juist was geregistreerd bij 30-70% van patiënten 
met matige CNS, bij minder dan 25% van de patiënten 
met alleen albuminurie en bij 90% van de patiënten met 
ernstige CNS. Nierfuncties werden wel bepaald, maar er 
vond geen vertaalslag plaats naar wel of geen relevante 
CNS. De kennis over de interacties met de voorgeschre-
ven medicatie, bijvoorbeeld met NSAID’s, bleek beperkt. 
De groep met zeer ernstige nierschade, die bij de nefro-
loog onder controle was, was wel in beeld, maar de groep 
met een matig verhoogd risico niet. 
We hebben in een van de hagro’s in onze regio een pilot-
project CNS opgezet om patiënten met CNS op te sporen, 
goed te registreren, te vervolgen en te behandelen, om zo 
achteruitgang van hun CNS te voorkomen. Toen de pilot 
succesvol bleek te zijn hebben we deze opgeschaald naar 
een regionaal ketenzorgproject. In dit artikel beschrijven 
we de inhoud en de resultaten van dit laatste project. 
Doel was om patiënten met CNS beter te registreren en te 
vervolgen en ze, zo mogelijk, langer onder controle van de 
huisarts te houden.

METHODE
Het project vond plaats tussen 2018 en 2019 in de regio 
Noordwest-Veluwe en Zeewolde bij 51 huisartsenpraktij-
ken (70 huisartsen), die aangesloten zijn bij huisartsen-
groep Medicamus.

Regionale ketenzorg chronische 
nierschade in Noordwest-Veluwe 
Marian Klein Leugemors, Svenja Friedrich, Anne Meike Boels, Nick Willemsen, Margreet Mazier, KwokWai Mui, et al.

CNS-patiënten met een indicatie voor verwijzing lijken in de eerste lijn goed 
gecontroleerd te kunnen worden.  Foto: Shutterstock
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Als eerste stap ontwikkelde het projectteam van huisartsen-
groep Medicamus een indicatorenset CNS voor het HIS. Deze 
indicatorenset betreft een zoek-query, die elke huisarts in 
zijn praktijk kan gebruiken en waarvoor ICPC-code U99.01 
(nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie) werd gebruikt. Met 
deze indicatorenset konden huisartsen relevante CNS-pa-
tiënten automatisch opsporen, direct doorklikken naar het 
betreffende patiëntendossier en de medicatiebewaking in het 
HIS activeren, indelen in CNS-stadia en daarmee controle, 
beleid en aanvullend onderzoek bepalen [online figuur 1]. 
Vervolgens ontwikkelde het projectteam een leidraad voor 
huisartsen en praktijkondersteuners, gebaseerd op de landelij-
ke transmurale afspraak (LTA) CNS. Later werd dit aangepast 
aan de NHG-Standaard Chronische nierschade.1,2 De leidraad 
bood handvatten voor het bepalen van de controlefrequentie 
en het aanvragen van laboratoriumonderzoek bij metabole 
complicaties (zo nodig in overleg met de nefroloog). Het 
projectteam maakte binnen het HIS een metingenscherm aan 
(i-profiel [online figuur 2]), dat alle relevante onderzoeks- en 
registratieresultaten toont. Ook ontwikkelde het in de loop 
van het project een controleschema, gebaseerd op de verschil-
lende CNS-stadia [online figuur 3].
Om het project te implementeren vonden 2 praktijkbezoeken 
van elk 1,5 uur plaats [figuur 4]. Bij het eerste praktijkbezoek 
kwam een huisarts met affiniteit voor CNS of een verpleeg-
kundig specialist langs. Zij verzorgden de scholing voor prak-
tijkondersteuners en huisartsen over de achtergrond van CNS 
en het belang van goede stadiëring, en ze bespraken de inhoud 
van de NHG-Standaard. Verder hielpen ze met het aanvragen 
van relevant aanvullend onderzoek bij patiënten die via de 
indicatorenset waren geselecteerd. 
Tijdens het tweede praktijkbezoek kwamen een nefroloog en 
huisarts met affiniteit met CNS of een nefroloog met verpleeg-
kundig specialist langs. Van tevoren screenden ze de populatie 
op afstand op CNS, keken ze naar mogelijke verbeterpunten en 
selecteerden ze casuïstiek. Tijdens dit bezoek werd casuïstiek 
besproken van alle patiënten die een matig of ernstig verhoogd 
risico hadden en volgens de NHG-Standaard zouden moeten 

worden verwezen. De nefroloog kon meteen adviezen geven 
voor behandeling en het vervolg, zodat een verwijzing meestal 
niet meer nodig was.
Via een informatieve bijeenkomst over de uitwisseling van 
laboratoriumwaarden werden ook apothekers bij het project 
betrokken. Het projectteam ontwikkelde een format waarmee 
de nierfunctie snel en gemakkelijk in de vorm van een ‘recept’ 
aan de apotheker kon worden doorgegeven (MUS-recept). 
Hiermee werd het ook direct in het HIS gedocumenteerd. De 
praktijkonder steuners werden getraind om minimaal 1 keer 
per jaar bij jaarcontroles de actuele eGFR aan de apotheker 
door te geven. Zo nodig kon dan de dosering van bekende 
en nieuwe medicatie worden aangepast. Ten slotte werd voor 
triagisten op de huisartsenpost een nascholingsavond georga-
niseerd om hen bewuster te maken van de risico’s van CNS en 
het belang van medicatie bij deze aandoening.
Om het effect van het project te evalueren hebben we bij de 
eerste 10 huisartsenpraktijken de resultaten van het jaar voor 
de komst van het projectteam vergeleken met die van het jaar 
na het tweede praktijkbezoek. Als eerste keken we naar de 
registratie: het aantal patiënten met episode U99.01. Verder 
gingen we bij patiënten met CNS met een matig tot ernstig 
risico (stadium G3b-G5) na hoe vaak de ACR werd bepaald. 
Bij patiënten die volgens de NHG-Standaard een verwijzing 
naar de tweede lijn moesten krijgen (stadia G1-2/A3, G3A/
A3, G3B/A2-3, G4), vergeleken we de eGFR-waarden om te 
onderzoeken of zij veilig in de eerste lijn behandeld konden 
worden. Daarnaast keken we ook naar andere voor CNS re-
levante parameters: calcium, PTH, hemoglobine, vitamine D, 
bloeddruk en natrium in de urine.

RESULTATEN
Binnen 2 jaar startten alle 51 huisartsenpraktijken in de 
Medicamus-regio met het regionale ketenzorgproject CNS. Bij 
aanvang van het project hadden in de 10 geanalyseerde huis-
artsenpraktijken 776 van de 25.470 ingeschreven patiënten 
een episode U99.01. Na 6 maanden waren dit 1320 patiënten 
en na 9 maanden betrof het 1341 patiënten – een toename 
van 72,8%. Daarnaast behandelde de nefroloog 116 patiënten 
uit deze praktijken voor CNS. Hiermee lag de prevalentie van 
CNS in onze regio op 5,7%.
Van de 1341 patiënten die onder behandeling van de huisarts 
stonden werden 381 patiënten met CNS-stadium G3b-G5 
(matig/sterk verhoogd risico afhankelijk van de ACR) meerde-
re keren per jaar gecontroleerd. De andere patiënten werden 
eenmaal per jaar volgens de leidraad/het controleschema 
gecontroleerd. 
Bij slechts 48 van de 381 patiënten met CNS-stadium G3b-G5 
was bij aanvang van het project de ACR gemeten (13%). Na 6 
maanden gold dit voor 350 patiënten en na 9 maanden voor 
360 patiënten (94%) – een toename van 81%. 
Van de groep CNS-patiënten met matig tot ernstig risi-
co hadden 144 patiënten volgens de NHG-Standaard een 
indicatie voor verwijzing naar de nefroloog. Deze zijn met de 
nefroloog besproken en vervolgens in de huisartsenpraktijk 

WAT IS BEKEND? 
	■ registratie voor chronische nierschade (CNS) is nog 

geen gemeengoed in alle huisartsenpraktijken.
	■ Huisartsen hebben meestal beperkte kennis over CNS.

WAT IS NIEUW?
	■ Met ondersteuning van de huisartsengroep en een 

nefroloog is grote verbetering van registratie, controle 
en behandeling van CNS mogelijk.

	■ een groep (kwetsbare) ouderen met een verwijsindicatie 
volgens de NHG-Standaard Chronische nierschade kan 
in de eerste lijn gecontroleerd worden, zonder dat de 
nierfunctie verslechtert.
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gecontroleerd en behandeld. De gemiddelde leeftijd was 80,1 
jaar (sd 11,7) en 60% was man. De mediaan van de eGFR was 
bij aanvang van ons project 42 ml/min/1,73 m2 (131 patiën-
ten) en na 9 maanden 43 ml/min/1,73 m2 (137 patiënten). 
Deze lichte stijging was statistisch niet significant. [Figuur 5] 
laat een toename zien in het aantal aangevraagde aanvullende 
onderzoeken bij deze groep.
Hoewel we de verwijscijfers naar de tweede lijn voorzichtig 
moeten interpreteren, lijkt het erop dat het project invloed 
heeft op de verwijsstroom naar ons regionale ziekenhuis, 
waarvan de adherentie van de deelnemende huisartsen bijna 

100% is. In 2018 werden 1229 patiënten met een eGFR van 
30-60 in de tweede lijn behandeld, in 2019 waren dat er 980 
– een daling van 249 patiënten. In 2018 werden 804 patiënten 
met een eGFR < 30 behandeld en in 2019 ging het om 766 pa-
tiënten – een daling van 38. In totaal werden sinds de start van 
het pilotproject 287 minder patiënten met CNS in de tweede 
lijn behandeld.

BESCHOUWING
Het regionale ketenzorgprogramma van Medicamus heeft de 
registratie van de episodes nierinsufficiëntie verbeterd. Ook is 

Figuur 4

Het ketenzorgproject CNS van Medicamus in pictogrammen
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het aantal aanvragen van de ACR en andere onderzoeken naar 
metabole complicaties aanzienlijk gestegen. Veel patiënten die 
volgens de NHG-Standaard een indicatie hadden om naar de 
tweede lijn verwezen te worden, zijn in de huisartsenpraktijk 
gecontroleerd en behandeld. Bij deze groep is geen achteruit-
gang in de nierfunctie gemeten, ook al neemt de nierfunctie 
bij patiënten met CNS ongeveer 0,4% per jaar af.3 
Door het sturen van ‘nierfunctierecepten’ is er dankzij het 
project meer gecommuniceerd met de apotheken. Het lijkt lo-
gisch te veronderstellen dat de apotheken beter geïnformeerd 
zijn over de nierfunctie van patiënten dan vóór het project het 
geval was. De triagisten op de huisartsenpost zijn zich na een 
gerichte nascholing bewuster van de risico’s bij CNS-pa tiënten 
die medicatie gebruiken en die zich met koorts, braken en/of 
diarree melden. Harde cijfers hierover ontbreken echter.
Uit ons onderzoek blijkt dat zich onder CNS-patiënten met 
een indicatie voor verwijzing naar de tweede lijn veel (kwets-
bare) ouderen bevinden. Deze lijken goed in de eerste lijn 
gecontroleerd en vervolgd te kunnen worden, wat literatuur-
onderzoek ook al eerder aantoonde.4 
Door gerichte scholing en begeleiding hebben de betrokken 
huisartsen geleerd de uitslagen van onderzoek naar metabole 
complicaties zelfstandig te interpreteren en hierop te acteren.
In onze regio heeft ongeveer 6% van de populatie een episode 
nierinsufficiëntie. Hiermee hebben we zeker niet alle patiënten 
met CNS geregistreerd. Uit de literatuur is bekend dat onge-
veer 12% van de bevolking chronische nierschade heeft.1 Onze 
prevalentie komt overeen met een ander retrospectief onder-
zoek in de huisartsenpraktijk, dat een percentage patiënten 
met CNS van 5,7% vond.1,5 
Een literatuuronderzoek uit 2020 liet zien dat voor een effi-
ciënte en complete registratie van CNS een goed functione-
rend HIS, een duidelijke praktijkhandleiding en een soepele 
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van cruciaal 
belang zijn.6 Omdat het project gestart is vanuit de LTA CNS 
gaat de diagnostiek door de huisarts bij ons project verder dan 
de adviezen uit de NHG-Standaard CNS. Onlangs is er nog op 
gewezen dat er ruimte is voor verbetering van de controle en 
behandeling van CNS-patiënten in de eerste lijn.7 Dit  project 
is in onze regio de eerste stap in die richting. Hoewel we 
voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van de gevon-
den verwijspatronen lijkt het erop dat er in de eerste lijn meer 
CNS-zorg plaatsvindt. Dit zou de kosten van de CNS-zorg 
uiteindelijk kunnen verlagen.
Een sterk punt van ons regionale project was de goede 
voorbereiding. Het projectteam ontwikkelde een praktische 
leidraad, een centraal aangemaakte zoek-query in het HIS, 
een metingenscherm waarin alle CNS-gerelateerde metin-
gen konden worden ingevoerd en een overzichtspagina met 
informatie over CNS, waaronder laboratoriumbepalingen en 
een overzichtelijk controleschema. Dat ons regionale HIS deze 
op maat gemaakte functionaliteiten ondersteunt, is hierbij een 
groot voordeel. Intensieve scholing, toegespitst per discipline, 
hielp bij het vergroten van de kennis van de medewerkers van 
de huisartsenpraktijken. Dat dit het geval was bleek ook uit 

het niveau van de vragen, dat in de loop van het project steeg. 
Daarnaast was de intensieve en enthousiaste betrokkenheid 
van de nefroloog van cruciaal belang. Een groot voordeel bij 
de implementatie was dat in onze regio slechts 1 ziekenhuis 
operationeel is en de eerste en tweede lijn nauw samenwerken. 
Om een project als het onze succesvol te maken is veel inspan-
ning van een stevig en enthousiast projectteam, en ondersteu-
ning van zorgverzekeraar en huisartsengroep nodig.
De grote uitdaging bestaat vervolgens uit het behouden van de 
behaalde resultaten. Er komen nieuwe praktijkondersteuners 
in de regio en de aandacht van de praktijken verschuift naar 
andere projecten. We proberen deze ontwikkelingen te onder-
vangen door het projectteam in stand te houden. Nieuwe 
praktijkondersteuners worden actief bijgeschoold en wegwijs 
gemaakt in afspraken en werkwijze. Deze vorm van CNS-
zorg is opgenomen in de reguliere nascholingscyclus op het 
gebied van CVRM/DM/CNS, waarin ook het huidige hartfa-
lenproject wordt opgenomen. Zo proberen we CNS onder de 
aandacht te houden. 

CONCLUSIE
Het implementeren van een goed afgestemde werkwijze op het 
gebied van CNS vraagt veel inspanning, maar levert ook veel 
op. Registratie van CNS verbetert en de controle en behan-
deling lijken veilig in de eerste lijn te kunnen plaatsvinden. 
De nierfunctie van patiënten met een verwijsindicatie bleef 
stabiel. Het aantal geregistreerde patiënten nam toe en de ACR 
werd vaker bepaald. Communicatie met ketenpartners, zoals 
de apotheker, is versterkt, waardoor de medicatiecontrole 
verbeterde. Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn lijkt af 
te nemen. ■
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Wanneer iemand een bezoek brengt aan de soapoli van de GGD worden diens soatestuitslagen 
in principe niet met de huisarts gedeeld. Zo kan de cliënt, die vaak tot een kwetsbare doelgroep 
behoort, anoniem blijven en de GGD laagdrempelig blijven bezoeken. De vraag is of cliënten 
de soatestuitslag wel geheim willen houden voor hun huisarts. Bovendien zit deze werkwijze de 
continuïteit van de huisartsenzorg in de weg. 

Willen bezoekers van soapoli’s test-
uitslagen delen met de huisarts?
Lydia Overtoom, Noëmi Nijsten, Jan van Bergen, Patrick Dielissen, Jeannine Hautvast

De doelgroepen van de Centra voor Seksuele Gezond-
heid van de GGD’en (CSG’s), ook wel soapoli’s genoemd, 
zijn onder andere mannen die seks hebben met mannen 
(MSM), jongeren < 25 jaar, personen met klachten, part-
ners en gewaarschuwden, personen uit soa-endemisch ge-
bied en sekswerkers. CSG’s zijn bedoeld als aanvulling op 
de reguliere huisartsenzorg en fungeren als vangnet voor 
mensen die de weg naar de zorg moeilijk kunnen vinden. 
De doelgroepen kunnen zich gratis en (desgewenst) ano-
niem op soa’s laten testen.1 Deze laagdrempelige soazorg 
is noodzakelijk omdat de doelgroepen barrières kunnen 
ervaren om soazorg te zoeken – zoals stigma’s, angst en 
gebrek aan geld – en omdat verlate soazorg samenhangt 
met een verhoogd risico op verspreiding.2-4 Uit recent Ne-
derlands onderzoek blijkt dat ‘de anonimiteit bij de GGD’, 
naast gratis testen, deskundigheid en gemak, een belang-
rijke motivatie is voor een bezoek aan de CSG’s.5

Anoniem testen heeft een nadeel: huisartsen worden 
vaak niet op de hoogte gebracht van testuitslagen en/of 
de behandeling van hun patiënt. Ze geven aan behoefte 
te hebben aan informatieuitwisseling met CSG’s, omdat 
soatestuitslagen hun medisch dossier compleet maken en 
bijdragen aan de continuïteit van de zorg.6 
Hoewel cliënten anonimiteit belangrijk vinden, is niet 
duidelijk of ze de huidige werkwijze wel wenselijk ach-
ten. In Engeland, Schotland, Canada en Nieuw-Zeeland 
uitgevoerde onderzoeken laten zien dat er onder cliënten 
een grote variatie bestaat in het wel (25% tot 90%) of geen 
toestemming (10% tot 64%) geven om soatestuitslagen met 
de huisarts te delen.7-11 Deze variatie kan samenhangen met 
het type zorgsysteem en de rol van de huisarts daarin. Mo-
menteel beschikken we niet over representatieve cijfers voor 
Nederland. Daarnaast ontbreekt kennis over het perspectief 
van CSG-zorgverleners op het delen van soatestuitslagen.

De meeste cliënten (61%) zijn bereid soatestuitslagen met de huisarts te 
delen, omdat zij dat noodzakelijk vinden voor goede zorg. Foto: Unsplash
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We wilden onderzoeken hoe Nederlandse cliënten van CSG’s 
denken over het delen van hun soatestuitslagen met hun huis-
arts. Daarnaast wilden we nagaan wat het perspectief was van 
CSG-zorgverleners en welke bevorderende en belemmerende 
factoren zij ervaren bij het delen van soatestuitslagen.

METHODE
Onderzoeksontwerp
We voerden het onderzoek uit van maart tot juni 2019 bij de 5 
CSG’s in regio Oost (de provincies Gelderland en Overijssel). 
Het onderzoek bestond uit een kwantitatief dwarsdoorsnede-
onderzoek onder CSG-cliënten en een kwalitatief onderzoek 
onder CSG-zorgverleners. CSG- cliënten konden deelnemen 
als zij ouder waren dan 16 jaar en de Nederlandse taal be-
heersten. 
De vragenlijst voor de cliënten [online bijlage A] omvatte 
11 vragen over demografische factoren, seksueel gedrag, de 
toestemmingsbereidheid om testresultaten met de huisarts te 
delen en het belangrijkste motief om de uitslagen wel of niet 
te delen (de enige open vraag). De vragenlijst is vooraf in een 
pilot getoetst.

Gegevensverzameling
Vier CSG’s ontvingen elk 150 vragenlijsten. CSG Noord- en 
Oost-Gelderland ontving er 100 (deze startte later). Voor-
afgaand aan het onderzoek kregen de medewerkers van de CS-
G’s mondelinge en schriftelijke instructies. De instructie was 
om alle cliënten voorafgaand aan hun consult uit te nodigen 
voor deelname aan het onderzoek door hun een informa-
tiebrief, toestemmingsformulier, vragenlijst en envelop te 
overhandigen. Bij aanvang van het consult vroegen ze de cliënt 
om de vragenlijst in te leveren, ook als de cliënt deze niet had 
ingevuld (om de respons te kunnen bepalen).
We voerden de vragenlijsten in SPSS versie 24 in. Twee on-
derzoekers categoriseerden de open vraag handmatig (LO en 

JC, zie de dankbetuiging). Voor het bepalen van proporties 
gebruikten we beschrijvende statistiek. Chikwadraattoetsen 
en oddsratio’s gebruikten we voor subgroepanalyses. Die 
betroffen de vooraf gedefinieerde groepen: jongeren < 25 jaar 
versus ≥ 25 jaar, MSM versus niet-MSM, individuen met een 
migratieachtergrond versus individuen zonder migratieachter-
grond, en sekswerkers versus niet-sekswerkers. We hanteerden 
een significantieniveau van p < 0,05.
Aan iedere CSG vroegen we 1 arts en 1 verpleegkundige te 
werven voor de interviews. Doordat 1 CSG later bij het on-
derzoek aansloot, is daar slechts 1 persoon geïnterviewd. Drie 
andere CSG’s gaven 3 personen door als opties voor een inter-
view. Na het tiende (van de totaal 12) interview werd saturatie 
in bevorderende en belemmerende factoren behaald. 
Eén onderzoeker nam de semigestructureerde interviews 
face-to-face of telefonisch af (LO). Voorafgaand aan het inter-
view vroeg ze toestemming aan de deelnemers. De interviewer 
maakte gebruik van een interviewleidraad [online bijlage B]. 
Deze was gebaseerd op het implementatiemodel van Fleuren 
en collega’s, dat 4 determinantgroepen beschrijft: kenmerken 
van de organisatie, de sociaal-politieke context, de gebruiker 
en de innovatie. Deze kunnen van invloed zijn op het uitein-
delijk implementeren van een innovatie en op een beschrij-
ving van een systeem waarmee de uitslagen gedeeld kunnen 
worden.12 We namen alle interviews op. 

Gegevensanalyse 
De interviewer transcribeerde alle 12 interviews woordelijk 
met behulp van AmberScript, waarbij ze persoonlijke gege-
vens anonimiseerde. Alle geïnterviewden kregen een cijferlet-
tercode, bijvoorbeeld ‘D1’, voor anonieme codering. Hierna 
codeerde ze de interviews thematisch in Atlas.ti.8. De inter-
views werden voor 20% onafhankelijk dubbel gecodeerd (door 
JM, zie de dankbetuiging). Bij discrepanties discussieerden 
beide onderzoekers net zolang tot ze consensus bereikten. De 
gevonden determinanten groepeerden ze vervolgens op basis 
van de 4 determinantgroepen van het implementatiemodel 
van Fleuren en collega’s.12

Ethische goedkeuring en gegevensopslag
De ethische commissie van de faculteit BMS van de Univer-
siteit Twente keurde het onderzoeksvoorstel goed (nummer: 
190282). De ruwe gegevens zijn beveiligd opgeslagen bij GGD 
Gelderland-Zuid.

RESULTATEN
Perspectief van de cliënten
Omdat niet ieder CSG de instructies juist heeft opgevolgd, 
is niet duidelijk hoeveel cliënten er voor deelname aan het 
onderzoek zijn benaderd. Van de 700 beschikbare vragenlijsten 
werden er 627 ingeleverd. Hiervan bleken 48 vragenlijsten on-
bruikbaar door het ontbreken van toestemming om de gege-
vens te mogen gebruiken (n = 36), onvoldoende beheersing van 
de Nederlandse taal (n = 2) of omdat de hoofdvraag niet was 
ingevuld (toestemmingsbereidheid voor het delen van de soate-

WAT IS BEKEND?
	■ De mogelijkheid anoniem en gratis te testen bij de 

Centra voor Seksuele Gezondheid (CSG’s) van de GGD 
verlaagt de drempel voor bepaalde risicogroepen.

	■ De meeste soatestuitslagen van het CSG worden 
 vanwege de anonimiteit niet met huisartsen gedeeld.

WAT IS NIEUW?
	■ Van de cliënten is 61% bereid soatestuitslagen met de 

huisarts te delen, meestal omdat zij dat noodzakelijk 
vinden voor goede zorg.

	■ CSG-zorgverleners zien kansen voor verbeterde soazorg 
en samenwerking met de huisartsen door het delen van 
de soatestuitslagen, waarbij aandacht voor praktische 
barrières nodig is. ook moet soazorg laagdrempelig 
blijven voor kwetsbare doelgroepen.
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stuitslag) (n = 10). [Online tabel 1] bevat de kenmerken van de 
579 deelnemers. Uit de resultaten bleek dat 61% van de cliënten 
bereid is om soatestuitslagen met hun huisarts te delen [online 
tabel 2]. Jongeren < 25 jaar gaven anderhalf keer zo vaak toe-
stemming als cliënten ≥ 25 jaar (95%-BI 1,10 tot 2,15). Voor de 
andere groepen (MSM, mensen met een migratieachtergrond 
en sekswerkers) vonden we geen significante verschillen.
Van de cliënten die aangaven bereid te zijn een soatestuitslag 
te delen en een motief opgaven, gaf 81% aan het noodzake-
lijk voor de continuïteit van zorg te vinden, 6% vanwege de 
goede relatie met de huisarts en 5% omdat de soatestuitslag 
geen geheim is. Van de cliënten die niet bereid waren om een 
soatestuitslag te delen en een motief opgaven gaf 70% er de 
voorkeur aan om het geheim te houden. Twaalf procent vond 
de testuitslag niet relevant voor de huisarts en nog eens 12% 
had een suboptimale relatie met de huisarts [online tabel 3]. 

Perspectief van de zorgverleners
[Online tabel 1] bevat de kenmerken van de 12 respondenten 
onder de zorgverleners en hun (initiële) opinie over het delen 
van uitslagen. De meeste CSG-zorgverleners stonden open 
voor de innovatie. Uit de interviews kwamen bevorderende en 
belemmerende factoren naar voren, die zijn onderverdeeld in 
onderstaande determinantgroepen.12 [Online tabel 4] toont 
per determinantgroep een uitgebreide selectie citaten. In de 
tekst hieronder staan slechts enkele van deze citaten. 

Innovatie
Een deel van de CSG-zorgverleners vond het belangrijk dat een 
pilotonderzoek eerst de meerwaarde van het delen van de test-
uitslagen aantoont. Zij wilden weten op welke wijze de huisarts 
de informatie gaat gebruiken. Daarnaast stelden enkelen dat 
het systeem waarmee de informatie wordt uitgewisseld veilig 
moet zijn. Velen benadrukten dat het gebruik van dat systeem 
ook niet te tijdsintensief mag zijn. Het delen van grote infor-
matiestromen en/of irrelevante of incomplete gegevens met de 
huisarts vonden enkelen mogelijk storend voor de huisarts.

‘Het zou wel mooi zijn als er toch een pilot is waar heel duidelijk 
uit blijkt wat de voordelen zijn.’ (D9)

‘Wat voegt het toe? Wat gaat de huisarts met die informatie 
doen? … Is het want to know of need to know?’ (D10)

Zorgverleners van de CSG
Enkele CSG-zorgverleners vonden dat ze soatestuitslagen pas 
konden delen als ze inzicht hadden in de relevante wetgeving. 
Velen meenden dat kwetsbare mensen die wel anoniem willen 
blijven, zouden wegblijven. Die zorg was voor hen een belang-
rijk argument om de soatestuitslagen niet te delen. Daarom 
moet het altijd mogelijk zijn om anoniem te testen.

‘Dus dat moet altijd mogelijk zijn vind ik, als GGD, dat je er 
ook bent voor mensen die dat (delen van soatestuitslagen) niet 
willen.’ (D4)

Organisatie
De CSG-zorgverleners zagen het huidige EPD van de CSG’s 
vaak als belemmerende factor voor het delen van uitslagen. Ze 
hadden er geen vertrouwen in dat het systeem een efficiënte 
verwerking garandeert. Enkele zorgverleners gaven aan dat 
het bevorderend zal werken als de nieuwe taak in het huidige 
werkproces wordt ingebed. Velen vonden dat zorgvuldigheid 
betracht moet worden bij het vragen van toestemming aan de 
cliënt. Sommigen waren van mening dat dit ook op een mo-
tiverende wijze moet gebeuren. Enkelen gaven aan dat als het 
delen van de soatestuitslagen de relatie tussen CSG en huisarts 
en/of de soazorg verbetert, dit de acceptatie om soatestuitslagen 
te delen versterkt. Het gebrek aan vertrouwen dat huisartsen de 
informatie daadwerkelijk gaan gebruiken belemmert dit echter. 
Een aantal CSG-zorgverleners vond bovendien dat de huisarts 
zelf over seksualiteit en risicogedrag zou moeten beginnen.

‘Dat de cliënt ook echt duidelijk weet van wat er dan precies met 
die gegevens gebeurt.’(D5)

‘Dus ik denk dat het de samenwerking ook kan bevorderen dat 
je ook veel meer in gesprek komt met de huisartsen om samen 
naar een cliënt te kijken.’ (D7)

Sociaal-politieke context
Het feit dat huisartsen een beroepsgeheim hebben was voor 
sommige CSG-medewerkers een reden om de soatestuitslagen 
te delen. Velen ervoeren de wens van cliënten om anoniem te 
blijven als een belemmerende factor. Het registreren van toe-
stemming leek het merendeel van de zorgverleners ingewik-
keld, omdat cliënten verschillende wensen kunnen hebben. 
Volgens sommige CSG-zorgverleners weet een aantal cliënten 
daarnaast niet waar ze ‘ja’ tegen zeggen, of kunnen ze geen 
‘nee’ zeggen.

‘De helft van onze cliënten heeft of geen benul van waar ze ja 
tegen zeggen of ze denken van ja, laat ik het maar doen, want 
dan krijg ik misschien een heel goede zorg hier.’ (D8)

BESCHOUWING
Dit onderzoek laat zien dat 61% van de CSG-cliënten toe-
stemming geeft de soatestuitslagen met de huisarts te delen. 
Het merendeel van hen vindt het delen een noodzakelijke 
voorwaarde voor het leveren van goede zorg. Binnen de 
onderzochte risicogroepen in regio Oost blijkt dat jonge-
ren < 25 jaar significant vaker toestemming geven om de 
soatestuitslagen te delen dan cliënten ≥ 25 jaar. De meer-
derheid van de CSG-zorgverleners stond open voor deze 
innovatie. Voorwaarden zijn volgens hen: een eenvoudig en 
veilig  elektronisch informatiesysteem en de mogelijkheid tot 
opt-out voor de cliënt. Daarnaast waren CSG-zorgverleners 
bezorgd dat deze verandering ertoe kan leiden dat de toegang 
tot soazorg als minder laagdrempelig wordt ervaren, waar-
door kwetsbare cliënten in de toekomst het CSG niet meer 
zullen bezoeken.
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Het percentage mensen dat toestemming gaf in ons onderzoek 
onder Nederlandse CSG-cliënten strookt met dat uit het on-
derzoek naar bezoekredenen, waaruit bleek dat het merendeel 
(62%) van de cliënten voor een soatest in de toekomst moge-
lijk naar hun huisarts zou gaan.5 In de diverse internationale 
onderzoeken naar dit onderwerp zien we een brede spreiding 
(25-90%) onder cliënten wat betreft het akkoord gaan met het 
delen van soatestuitslagen.7-11

Implementatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen 
om succesvol te zijn: anoniem testen moet worden behouden, 
net als het laagdrempelige karakter van de GGD.12 Verder 
moeten CSG-zorgverleners de soatestuitslagen eenvoudig en 
veilig met huisartsen kunnen delen. Daarnaast is het gezien 
de motieven van de cliënten die niet bereid zijn de soatest-
uitslag te delen, aan te raden om cliënten goed te informeren 
over de noodzaak en het gebruik van de informatie door de 
huisarts. Eerder onderzoek liet zien dat CSG-zorgverleners en 
huisartsen verwachten dat het delen van de soatestuitslagen 
hun samenwerking zal verbeteren.6 Huisartsen ontvangen 
momenteel van alle medisch specialisten een terugkoppeling 
die de continuïteit van zorg kan bevorderen, behalve van het 
CSG. Het is aan te raden de precieze behoefte van huisartsen 
te onderzoeken en daarop af te stemmen. Hoewel anonimiteit 
cliënten moet beschermen, zorgt ze er ook voor dat het CSG – 
hét expertisecentrum voor soa – in het zorglandschap relatief 
onbekend blijft, wat de samenwerking kan belemmeren. 
Duidelijke werkafspraken en laagdrempelige samenwerking 
zijn zeer gewenst met het oog op de gedeelde soazorgtaak. 
Dat is momenteel bijvoorbeeld duidelijk te zien bij PrEP-zorg, 
waarvoor een aantal huisartsen zich samen met de GGD wil 
inzetten.13 Uit het eerdere onderzoek blijkt dat een deel van de 
huisartsen zich door een gebrek aan ervaring of vaardigheden 
niet comfortabel voelt bij het leveren van soazorg.6 Moge-
lijk kan het doorgeven van testuitslagen voor huisartsen een 
opstapje vormen om seksueel (risico)gedrag met de patiënt te 
gaan bespreken en om de deskundigheid in de soazorg onder 
huisartsen te vergroten.
Een sterk punt van ons onderzoek is het grote aantal cliënten 
dat deelnam. Daarnaast passen de gevonden bevorderende 
en belemmerende factoren goed in het model van Fleuren en 
collega’s, waarbij voor iedere determinantgroep een scala aan 
factoren werd gevonden.12 
Een beperking in deel 1 van ons onderzoek was dat we de 
response rate niet konden bepalen omdat niet alle CSG’s de 
wervingsinstructies opvolgden. Hierdoor kon inclusiebias 
ontstaan, bijvoorbeeld wanneer cliënten met lastigere proble-
matiek niet zijn uitgenodigd. Op het oog lijken de kenmerken 
van de cliënten [online tabel 1] qua geslacht en risicogroep 
echter representatief voor de totale groep bezoekers van CSG’s 
in regio Oost.14 Het opleidingsniveau kon niet goed worden 
vergeleken met de gegevens van regio Oost, omdat deze niet 
conform de CBS-indeling zijn opgesteld. Mogelijk zijn er min-
der laag- en middenopgeleiden in de onderzochte populatie 

dan onder de bezoekers van de CSG’s. Een tweede beperking 
is dat de CSG-cliëntpopulatie van regio Oost waarschijnlijk 
verschilt van die in andere regio’s in Nederland. Dit onder-
zoek is alleen representatief voor regio’s met een gelijksoortige 
cliëntpopulatie. Een beperking in deel 2 was dat de interviews 
uitgingen van een hypothetische situatie. Hierdoor zijn de 
resultaten mogelijk minder goed te generaliseren. Om de 
generaliseerbaarheid te vergroten gebruikten we een beschrij-
ving van een mogelijk systeem voor het delen van de uitslagen. 
Een laatste beperking was dat de interviews maar voor 20% 
dubbel waren gecodeerd.

CONCLUSIE
Dit onderzoek, uitgevoerd in de Provincies Gelderland en 
Overijssel, laat zien dat het merendeel van de CSG-bezoekers 
bereid is om soatestuitslagen met hun huisarts te delen, vooral 
omdat het medische informatie betreft. Als de soatestuitslagen 
in de toekomst gedeeld zullen worden, is het met het oog op 
het behoud van de laagdrempeligheid van het CSG belangrijk 
om rekening te houden met de in dit onderzoek beschreven 
kanttekeningen van CSG-zorgverleners en cliënten. Daar-
naast moet de visie van huisartsen op dit thema nader worden 
onderzocht en zal met de CSG’s afgestemd moeten worden 
welke informatie er precies zal worden gedeeld. Uiteindelijk 
zal het delen van deze informatie de soazorg kunnen optima-
liseren. ■

LITERATUUR
1. Ministerie Volksgezondheid welzijn en Sport. Regeling aanvul-

lende seksuele gezondheid (ASG). 2015. https://www.rivm.nl/
documenten/wijzigingen-en-toelichting-regeling-aanvullen-
de-seksuele-gezondheid-2015. Geraadpleegd op 7 maart 2021.

2. Hood JE, Friedman AL. Unveiling the hidden epidemic: a review 
of stigma associated with sexually transmissible infections. Sex 
Health 2011;8:159-70.

3. Schwarcz S, Richards TA, Frank H, Wenzel C, Hsu L, Chin 
C-SJ, et al. Identifying barriers to HIV testing: personal and 
contextual factors associated with late HIV testing. AIDS Care 
2011;23:892-900.

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

Overtoom LC, Nijsten NE, Van Bergen JEAM, Dielissen PW, Haut-
vast JLA. Willen bezoekers van soapoli’s testuitslagen delen met de 
huisarts? Huisarts Wet 2021;64(9):39-42. DOI:10.1007/s12445-021-
1282-0.
GGD Gelderland-Zuid, Nijmegen: L.C. Overtoom Msc., onderzoeker; N.E. 
Nijsten, arts seksuele gezondheid en GGD-coördinator PrEP-zorg; dr. 
J.L.A. Hautvast, arts Maatschappij en Gezondheid, jhautvast@ggdgel-
derlandzuid.nl. Amsterdam UMC locatie AMC, afdeling Huisartsgenees-
kunde, Amsterdam: prof. dr. J.E.A.M van Bergen, hoogleraar soa en hiv 
in de eerste lijn, huisarts, programmaleider Professionals Soa Aids 
Nederland. Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: 
dr. P.W. Dielissen, huisarts en adjunct-hoofd vervolgopleiding tot huis-
arts, lid NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Een behandeling 
waar u op 

kunt vertrouwen

Voor meer productinformatie zie verkorte SPC elders in dit blad. 
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens JANUVIA of JANUMET voor te schrijven.

N
L-

DI
A-

00
10

5 
Da

tu
m

 la
at

st
e 

re
vi

si
e 

08
-2

02
0

Postbus 581 | 2003 PC Haarlem | Tel. 0800-9999 000 | E-mail: medicalinfo.nl@merck.com | www.msd.nl



45

Casuïstiek

oktober 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

Ecg-casus ‘Schrikken’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet (illustraties), Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 41-jarige vrouw bezoekt de huisartsenpost in de avond.
Voorgeschiedenis: Appendectomie en cholecystectomie.
Medicatie: Orale anticonceptie.
Anamnese: Ze heeft steeds het gevoel te ‘schrikken’. Ze heeft dat 
nooit eerder gehad, maar nu is het iedere minuut wel een keer raak. De 
klachten bestaan 3 uur. 

Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 136/76 mmHg, pols 76/min regulair 
met een enkele overslag. Normale harttonen, geen souffle.

De patiënte heeft de klachten nog steeds en de dienstdoende huisarts 
maakt een ecg om het probleem vast te leggen. We tonen 3 ecg’s die 
alle 3 passen bij de klachten en symptomen van deze patiënte.

ecg b

ecg A
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OPGAVE
1. Beschrijf de ecg’s systematisch volgens ECG-10+.1,2

2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor bij res-
pectievelijk ecg A, B en C?

➤   Het antwoord vindt u op pagina 51 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘Schrikken’.
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ecg C

De huisarts verwijst een 16-jarig meisje naar de  dermatoloog 
in verband met cosmetisch storende littekens op haar schou-
ders en borst. Bij lichamelijk onderzoek zijn er naast het 
 keloïd op haar schouders en borst ook huidafwijkingen zicht-
baar in het gelaat. Wat is uw diagnose? 

1. Acne vulgaris
2. Pityrosporum folliculitis
3. Rosacea
4. Skin picking disorder

➤   Het antwoord leest u op pagina 52 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Bulten en puistjes’.

Met dank aan 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’.

Bulten en puistjes

Uw diagnose
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Heesheid kan allerlei – soms ernstige – oorzaken hebben, 
maar kan ook optreden door natuurlijke veroudering: pres-
byfonie. Stoppen met tabak en alcohol, voldoende drinken 
en goede stemhygiëne helpen vaak al, soms helpt ook logo-
pedie. Medicatie helpt meestal niet. Langdurige heesheid is 
een reden om naar de kno-arts te verwijzen.

Heesheid is een verstoring op het niveau van de stembanden 
waardoor de kwaliteit, de toonhoogte of het volume van de stem 
verandert.1,2 De stem klinkt vermoeid, schor, trillend, geknepen 
of zwak. Heesheid is een van de vormen van ‘dysfonie’, stemver-
anderingen die de sociale of professionele communicatie versto-
ren.2 Dysfonie door ouderdom wordt ‘presbyfonie’ genoemd.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Presbyfonie is de meest voorkomende oorzaak van heesheid 
bij ouderen. Degeneratieve veranderingen in de larynx – 
waaronder atrofie van de laryngeale spieren, ossificatie van 
het kraakbeen, verdikking van het epitheel en afgenomen 
elasticiteit van vezels – leiden tot verslechtering van de stem-
bandfunctie.3 ‘Presbyfonie’ is in de praktijk een diagnose per 
exclusionem, andere aandoeningen in de differentiaaldiagnose 
moeten zijn uitgesloten alvorens men de diagnose kan stellen.

DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Naast presbyfonie staan de volgende aandoeningen in de diffe-
rentiaaldiagnose bij heesheid.

	■ Acute laryngitis. Deze onschuldige aandoening is een be-
langrijke oorzaak van heesheid. De oorzaak is meestal een 
virusinfectie van de bovenste luchtwegen of acute overbelas-
ting van de stem. Incidenteel is het een bacteriële of schim-
melinfectie. Doorgaans herstelt de heesheid binnen 3 weken.

	■ Chronische laryngitis. Dit is bij ouderen een veelvoorko-
mende oorzaak van heesheid. Meestal wordt de ontsteking 
veroorzaakt door langdurige irritatie van bijvoorbeeld alco-
hol of nicotine, soms door chronische overbelasting van de 
stem of langdurige gastro-oesofageale reflux.1

	■ Benigne stembandzwellingen. Men onderscheidt poliepen, 
cysten en stembandknobbels. Stembandknobbels worden 
vooral waargenomen bij ouderen die hun stem intensief 
gebruiken, zoals zangers en docenten.

	■ Functionele dysfonie. Dit kan ontstaan bij overmatig 
gebruik van de stem. Bij functionele dysfonie ontbreken 
fysieke kenmerken van chronische laryngitis of van stem-
bandzwellingen.

	■ Dehydratie. Uitdroging van de mucosa kan snel tot hees-
heid leiden en is een niet te onderschatten probleem bij 
ouderen.

Presbyfonie en heesheid
Vishant Jankipersadsing, Annemarije Kruis, Just Eekhof

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van 
het hoofdstuk dat eerder is gepubliceerd in het boek Kleine kwalen 
en alle daagse klachten bij ouderen onder redactie van Just Eekhof, 
Sjoerd Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers, Annemarije Kruis en 
Tobias Bonten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2021. Publicatie 
gebeurt met toestemming van de uitgever.

Heesheid komt bij ouderen veel voor en kan diverse oorzaken hebben.
 Foto: Shutterstock

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
Vaak genoemde klachten naast heesheid zijn een ver-
minderd stemvolume en keelschrapen. Soms noemen 
patiënten ook schorheid, hoesten, een globusgevoel, 
trillingen in de stem, dysfagie, een verminderd stem-
bereik of regelmatige stops tijdens het spreken.3 Deze 
bijkomende klachten kunnen wijzen op specifieke onder-
liggende pathologie. ten slotte is het ook belangrijk om 
alert te blijven op een hese stem indien de patiënt op het 
spreekuur komt vanwege een niet-gerelateerde klacht.
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	■ Eenzijdige stembandverlamming. Deze oorzaak van 
heesheid komt minder vaak voor. De larynx wordt primair 
geïnnerveerd door de nervus larengeus recurrens, een 
aftakking van de nervus vagus. Uitval van deze zenuw, door 
lokale compressie of door direct trauma, leidt tot parese 
van een of beide stembanden. De nervus laryngeus recur-
rens loopt vanuit het hoofd-halsgebied naar de thorax en 
keert vervolgens linkszijdig om de aorta en rechtszijdig om 
de arteria subclavia terug naar het halsgebied. Een een-
zijdige stembandverlamming kan dus het gevolg zijn van 
bijvoorbeeld een tumor of trauma in het hoofd-halsgebied, 
maar ook in de thorax.

	■ Larynxcarcinoom. Dit is een zeldzame, maar ernstige oor-
zaak van heesheid. Het gaat meestal om een plaveiselcelcar-
cinoom van de larynxmucosa. Belangrijke risicofactoren 
zijn roken en alcohol. Patiënten zijn meestal mannen van 
50-70 jaar.4 Heesheid is vaak een vroege klacht, die optreedt 
door progressieve invasieve groei of door metastasering 
naar lokale lymfeklieren. Hoesten, hemoptoë, dysfagie, 
lokale pijn of gerefereerde oorpijn via de nervus glosso-
pharyngeus of nervus vagus zijn andere symptomen die 
kunnen wijzen op een maligniteit.1,5

	■ Iatrogene oorzaken. Deze groep oorzaken moet altijd wor-
den uitgesloten. Zo kan bij gebruik van inhalatiecortico-
steroïden een neerslag van corticosteroïddeeltjes in de 
larynx leiden tot lokale myopathie en mucosale veranderin-
gen, en daardoor tot heesheid.

	■ Stemtremor. Een beverige stem kan geassocieerd zijn met 
de ziekte van Parkinson en met andere neurologische 
aandoeningen zoals multipele sclerose, myasthenia gravis 
en amyotrofe laterale sclerose. Bij deze aandoeningen is 
heesheid zelden het enige symptoom.

	■ Spastische dysfonie. Dit is een neuromusculaire aandoe-
ning die wordt gekenmerkt door intermitterende ongecon-
troleerde contracties van de larynxspieren. De oorzaak is 
onbekend.1

	■ Systemische aandoening. Systemische aandoeningen 
kunnen soms gepaard gaan met heesheid. Onder andere bij 
hypothyreoïdie en sarcoïdose wordt dit gerapporteerd.

EPIDEMIOLOGIE
Dysfonie en heesheid worden in de huisartsenpraktijk gere-
gistreerd onder ICPC-code R23 (symptomen/klachten stem), 
stembandpoliepen of -knobbels onder ICPC-code R99.03 
(stembandpoliep/stembandknobbeltjes). De incidentie van 
ICPC-code R23 is 3,1 per 1000 patiënten per jaar. Het cijfer is 
hoger bij vrouwen (3,8) dan bij mannen (2,4).6

ANAMNESE
Vraag naar de volgende zaken:5,7

	■ ontstaanswijze, duur en beloop van de heesheid (plotseling, 
geleidelijk, progressief in de loop van de dag)

	■ eerdere episodes
	■ recente bovensteluchtweginfecties
	■ recente of chronische overbelasting van de stem
	■ rookgedrag en alcoholgebruik
	■ bijkomende klachten die kunnen passen bij een maligniteit 

(afvallen, moeheid, hoesten, hemoptoë, dysfagie, gerefe-
reerde oorpijn)

	■ refluxklachten
	■ medicijngebruik
	■ neurologische of systemische aandoeningen in de voorge-

schiedenis
	■ eerdere operaties in het hoofd-halsgebied of de thorax
	■ recente stressoren, functionele of psychogene klachten in 

de voorgeschiedenis
	■ impact op de kwaliteit van leven

(AANVULLEND) ONDERZOEK
Het lichamelijk onderzoek begint met een stemanalyse (stem-
kwaliteit, toonhoogte en volume). Let daarbij ook op de aan-
wezigheid van een stemtremor (ziekte van Parkinson). Als de 
stem tijdens het gesprek steeds zwakker wordt, kan dit wijzen 
op een functionele of neuromusculaire oorzaak, maar ook op 
dehydratie, verkeerd stemgebruik of overbelasting.
Inspecteer en palpeer hierna de hals en de lokale lymfeklieren. 
Wees alert op eerdere operaties of verwondingen, schildklier-
pathologie en maligniteiten. Beoordeel ook keel, neus en lucht-
wegen om een acute of chronische laryngitis uit te sluiten.

WAt IS AANGetooND?
er is weinig gerandomiseerd placebogecontroleerd 
onderzoek gedaan naar de behandeling van heesheid 
bij ouderen, maar we vonden een aantal publicaties 
en reviews over de behandeling van heesheid in het 
algemeen.2, 3,8-10 Het advies is terughoudend te zijn met 
medicatie, omdat de effectiviteit daarvan onvoldoende is 
bewezen. In een cochranereview bleek dat anti biotica bij 
acute laryngitis niet leidden tot een klinisch significante 
verbetering en daarom niet konden worden aanbevolen.9 
De effectiviteit van protonpompremmers is onvoldoende 
onderzocht; op basis van de huidige kennis zijn deze al-
leen effectief bij evidente gastro- oesofageale klachten.

DE KERN
	■ Presbyfonie is een stemstoornis (vaak beverigheid of 

heesheid) door veroudering van het strottenhoofd.
	■ Heesheid heeft een uitgebreide differentiaaldiagnose, 

waaronder ook enkele ernstige oorzaken.
	■ Verwijs patiënten naar de kno-arts indien de heesheid 

langer dan 6 weken aanhoudt, of al na 3 weken wanneer 
u een onderliggende ziekte vermoedt.

	■ Adviseer de patiënt de stem adequaat te gebruiken, 
voldoende te drinken en te stoppen met roken en alco-
hol.
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Doe gericht onderzoek naar neurologische of hormonale pa-
thologie als de anamnese daar aanleiding toe geeft. Beoordeel 
de hersenzenuwen bij alarmsymptomen voor een maligniteit.
Voor huisartsen die zich hierin hebben bekwaamd, is indirecte 
laryngoscopie een optie om meer informatie over de stemban-
den te krijgen.
Aanvullend onderzoek in de huisartsenpraktijk is niet geïndi-
ceerd.

BELEID
Bij de behandeling van heesheid bij ouderen staat kwaliteit van 
leven voorop. Als de patiënt weinig last ervaart en de diagnose 
geen ernstige consequenties heeft, heeft een afwachtend beleid 
de voorkeur.

Niet-medicamenteuze behandeling
	■ Stemhygiëne. Adviseer de patiënt voldoende water te 

drinken om dehydratie te voorkomen, en roken en alcohol-
gebruik te staken. Habitueel keelschrapen of hoesten moet 
worden vermeden, evenals langdurig schreeuwen, luid 
spreken of continu fluisteren.

	■ Logopedie. In aanvulling op bovenstaande adviezen is logo-
pedie een mogelijkheid. Bij presbyfonie, eenzijdige stem-
bandparalyse, ziekte van Parkinson en functionele dysfonie 
kan de patiënt naar een logopedist worden verwezen, al 
dan niet na beoordeling door een kno-arts.

	■ Voorlichting. Bespreek luxerende factoren bij een vermoe-
den van somatisatie of conversie.

Medicamenteuze behandeling
Bij acute laryngitis volstaat afwachtend beleid. Antibiotica 
hebben geen meerwaarde en zijn alleen te overwegen bij per-
sisterende klachten in combinatie met een secundaire bacte-
riële infectie.2,8

Voer een medicatierevisie uit bij vermoeden van iatrogene 
oorzaken.
Bij evidente refluxklachten kan een hoge dosis protonpomp-
remmers worden overwogen.2,8

Behandel systemische en neurologische oorzaken conform de 
daarvoor geldende richtlijnen.

Overwegingen bij comorbiditeit
Als heesheid het gevolg is van medicatie, dan dient het belang 
van het medicament te worden afgewogen tegen de onder-

vonden mate van last door de heesheid. Zo zal men bij ernstig 
astma de heesheid eerder accepteren als de dyspneu alleen 
goed kan worden bestreden met inhalatiecorticosteroïden.
Bij oudere patiënten met cognitieve stoornissen is uitgebreide 
stemtherapie wellicht niet goed mogelijk. Adviezen voor stem-
hygiëne kan bij iedere patiënt in mindere of meerdere mate 
worden toegepast.

VERWIJZEN
Verwijs patiënten naar de kno-arts:8

	■ als er aanwijzingen zijn voor ernstige pathologie en de 
klachten 3 weken aanhouden

	■ als de heesheid 6 weken aanhoudt
	■ als er behoefte is aan diagnostische zekerheid door stem-

bandvisualisatie

Als ernstige pathologie is uitgesloten, kan de kno-arts of de 
huisarts verwijzen naar een logopedist.

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Geef voorlichting over heesheid als bijwerking van een aantal 
medicijnen en bespreek de relatie tussen een hese stem en het 
ouder worden. ■
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AANDACHtSPUNteN Voor De VerZorGeNDe
 ∫ Let op voldoende vochtinname, adequate hydratie is 

van belang voor een goede stemfunctie.
 ∫ Adviseer de patiënt te stoppen met roken en alcohol-

gebruik.
 ∫ ontraad habitueel keelschrapen en hoesten.
 ∫ ontraad schreeuwen, fluisteren en langdurig inten-

sief stemgebruik (zingen).
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Histamineprovocatietest bij astma

1. De histamineprovocatietest (HPT) 
wordt gebruikt om astma aan te 
tonen of uit te sluiten. In haar artikel 
stelt Bins dat de testeigenschappen 
afhangen van de onderzochte popu-
latie. Voor welke patiëntengroep is 
HPT het meest geschikt?1

a. Voor personen met een lage ver-
denking op astma, maar met een 
positieve spirometrie.

b. Voor personen met een hoge ver-
denking op astma, maar met een 
negatieve spirometrie.

2. Bins doet onderzoek naar het gebruik 
van HPT in de eerste lijn. Wat toont 
zij met name aan in haar observatio-
nele onderzoek?1

a. Dat het gebruik van HPT in de 
eerste lijn leidt tot minder verwij-
zingen.

b. Dat HPT superieur is aan spirome-
trie bij de diagnostiek van astma in 
de eerste lijn.  

c. Dat HPT in de eerste lijn veilig en 
haalbaar is.

3. De diagnose astma is vaak lastig te 
stellen in de huisartsenpraktijk. Er is 
sprake van onder- en overdiagnos-
tiek. Bins geeft een belangrijke reden 
voor onderdiagnostiek van astma. 
Welke is dat?1

a. De luchtwegobstructie bij astma is 
wisselend aanwezig.

b. Respiratoire symptomen worden 
op het spreekuur ondergerappor-
teerd.

c. Veel patiënten krijgen geen spiro-
metrie, die er wel voor in aanmer-
king komen.

4. In de NHG-Standaard Astma bij 
volwassenen staan criteria waaraan 
de diagnose astma hoort te voldoen. 

Wat is volgens NHG-Standaard mini-
maal nodig om de diagnose astma te 
kunnen stellen?2

a. Alleen de typische astma-anam-
nese (aanvalsgewijze dyspneu, 
expiratoir piepen of hoesten)

b. Typische astma-anamnese met of 
een positieve spirometrie of een 
positieve HPT

c. Typische astma-anamnese, een po-
sitieve spirometrie en een positieve 
HPT

5. Bronchiale hyperreactiviteit is een 
verhoogde gevoeligheid van de 
luchtwegen voor allergische (IgE) 
en niet-allergische prikkels. De 
HPT wordt gebruikt om bronchiale 
hyperreactiviteit aan te tonen of uit 
te sluiten. De HPT is niet de gouden 
standaard bij astma. Welke bewering 
klopt over de HPT?2

a. Een normale HPT sluit astma 
vrijwel zeker uit.

b. Een positieve HPT toont astma 
vrijwel zeker aan.

6. Ernstige bronchoconstrictie is de 
gevaarlijkste (bij)werking bij de HPT. 
Bins stelt dat tijdens de HPT ge-
schoold personeel (bijvoorbeeld een 
arts) aanwezig moet zijn om de bron-
choconstrictie te kunnen behandelen. 
Inhalatiemedicatie en zuurstof zijn 
ook een vereiste. Welk medicament 
noemt zij nog meer?1

a. Adrenaline
b. Atropine
c. Morfine
d. Nitroglycerine

7. Vanwege twijfels over de diagnose 
astma verricht de huisarts bij de 
17-jarige Willem een spirometrie-
onderzoek. Het onderzoek vindt 

plaats op een moment dat Willem 
fors benauwd is. Bij de spirometrie 
wordt noch reversibiliteit noch vari-
abiliteit aangetoond. Welke conclusie 
is in dit geval correct?2

a. De spirometrie is ongeldig en 
moet herhaald worden als Willem 
niet benauwd is.

b. Diagnose astma is onzeker; er 
moet een HPT gedaan worden.

c. Astma is vrijwel zeker afwezig.

8. In de kernboodschappen van de 
NHG-Standaard Astma bij volwas-
senen staat een uitspraak over het 
starten van (onderhouds)medicatie 
voordat er een diagnose astma is 
gesteld. Wat staat er?2

a. Start met (onderhouds)medicatie, 
ook als de diagnose astma nog niet 
voldoende zeker is.

b. Start niet met (onderhouds)me-
dicatie voordat de diagnose astma 
voldoende zeker is. 

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Deze toets is 
gebaseerd op onderstaande artikelen en 
richtlijn. Over vragen en antwoorden wordt 
niet gecorrespondeerd.
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ANTWOORDEN
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+

ECG A
1. Frequentie & regelmaat | 60/min, onvolledige regelmaat. 

De tweede slag valt erg vroeg en wordt gevolgd door een 
compensatoire pauze. Daarna regelmatig.

2. As | Geen afwijkingen.
3. P-top | Niet-afwijkend, behalve de tweede P-top, die af-

wijkt van de vorm van de overige P-toppen. Deze P-top is 
wat groter en breder.

4. PQ-tijd | Geen afwijkingen.
5. Q | Geen afwijkingen.
6. QRS | Geen afwijkingen.
7. ST-segment | Geen afwijkingen.
8. T-top | Geen afwijkingen.
9. QT-tijd | Geen afwijkingen.
10. Ritme | Normale P-toppen, telkens gevolgd door 

QRS-complexen. Het regelmatige ritme wordt 1 keer 
onderbroken door een afwijkende en vroege P-top. Deze 
P-top komt dus niet uit de sinusknoop, maar uit een 
andere plek in het atrium. Deze wordt mooi gevolgd door 
een normaal QRS-complex. Het gaat dus om een supra-
ventriculaire extrasystole (SVES). De SVES wordt gevolgd 
door een pauze, omdat de eerstvolgende sinusactiviteit 
na de SVES uitdooft in het nog refractair boezemweefsel. 
De daar weer op volgende sinusactivatie leidt wel weer 
gewoon tot een P-top (atriumactivatie) en QRS-complex 
(ventrikelactivatie).
+. Conclusie | Normaal ecg. Sinusritme met 1 SVES.

ECG B
1. Frequentie & regelmaat | 60/min, onvolledige regelmaat. 

De eerste en zevende slag hebben een afwijkend inter-
val en een brede, afwijkende vorm. Verder is het ritme 
regelmatig.

2. As | Geen afwijkingen.
3. P-top | Geen afwijkingen.
4. PQ-tijd | Geen afwijkingen.
5. Q | Geen afwijkingen.
6. QRS | Min of meer normaal, met uitzondering van het 

eerste en zevende QRS. Deze zijn fors verbreed en hebben 
een andere as dan de reguliere QRS-complexen. Ze wor-
den niet door een P-top voorafgegaan. Dit zijn ventri-
culaire extrasystoles (VES’en). Na elke VES volgt een 
pauze: de op een VES volgende sinusimpuls treft namelijk 
refractair boezemweefsel.

7. ST-segment | Geen afwijkingen.

8. T-top | Geen afwijkingen.
9. QT-tijd | Geen afwijkingen.
10. Ritme | Sinusritme met 2 VES’en. De atria worden ook 

gedepolariseerd door de VES’en, maar in omgekeerde 
richting. De P-top valt daarom weg in de VES.
+. Conclusie | Normaal ecg. SR met 2 VES’en. 

ECG C
1. Frequentie & regelmaat | 60/min. Onvolledige regelmaat. 

De vierde, vijfde en zesde slag hebben een afwijkend in-
terval en een brede, afwijkende vorm. Verder is het ritme 
regelmatig.

2. As | Geen afwijkingen.
3. P-top | Geen afwijkingen.
4. PQ-tijd | Geen afwijkingen. 
5. Q | Geen afwijkingen.
6. QRS | De gewone QRS-complexen zijn in alle aspecten 

normaal. De vierde, vijfde en zesde QRS-complexen zijn 
afwijkend: ze zijn te breed, alle 3 anders van vorm en 
voornamelijk negatief. Dat laatste wijst erop dat ze laag 
in de ventrikels worden geïnitieerd. Dit zijn 3 multiforme 
(want niet identieke) VES’en, met andere woorden: er is 
sprake van een run van VES’en.

7. ST-segment | Geen afwijkingen.
8. T-top | Geen afwijkingen.
9. QT-tijd | Geen afwijkingen.
10. Ritme | Sinusritme met run van 3 multiforme VES’en.

+. Conclusie | Pathologisch ecg. Run van 3 multiforme 
VES’en. Risico op een levensbedreigende ventriculaire 
ritmestoornis is hierbij aanwezig.

2. DIAGNOSE EN BELEID

ECG A EN B: (S)VES
Deze extra slagen kunnen geen kwaad. Wat de patiënt 
voelt, is de extra krachtige slag na de pauze. Er bevindt zich 
dan meer bloed in de kamers en dat leidt tot een krachtige 
kamercontractie. Sympathicusprikkeling kan een rol spelen. 
Maatregelen om de autonome balans te verbeteren kunnen 
het aantal extrasystolen doen afnemen. Denk hierbij aan het 
reduceren van stress en het verminderen van inname van 
koffie en thee. Bètablokkers zijn alleen effectief als de patiënt 
een hoge rustfrequentie heeft, maar kunnen in andere ge-
vallen het optreden van (S)VES juist verergeren. Extrasysto-
lie wordt ook bevorderd door drugs en alcohol. Over het 
algemeen is goede uitleg voldoende om de klachten (angst 
en onzekerheid) weg te nemen. Bij zeer frequent optredende 

Antwoord ecg-casus ‘Schrikken’
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extrasystolen kan dit leiden tot functieverlies van de kamers 
en is ablatie van het gebied waar de VES’en ontstaan een 
optie.

ECG C
Dit beeld is veel zeldzamer en gevaarlijker. De 3 VES’en treden 
in hoog tempo achter elkaar op en overlappen elkaar zelfs 
 (‘fusiforme complexen’). Daarnaast zijn de VES’en multiform 
(ze komen dus niet uit 1 plek in de ventrikels). Drie of meer 

opeenvolgende VES’en zijn geen incidentele VES’en meer, maar 
worden een ‘run’ of ‘non-sustained ventricular tachycardia’ 
genoemd. Deze run is een uiting van abnormale prikkelbaar-
heid van de kamers. Dit treedt onder andere op bij ischemie en 
andere ernstige ventriculaire afwijkingen, en kan leiden tot een 
levensbedreigende ventriculaire ritmestoornis. Acute verwij-
zing naar een cardioloog voor monitoring en eventueel ablatie 
is noodzakelijk. De alarmerende tekenen zijn dus: run van 3 of 
meer VES’en, multiformiteit en fusiformiteit. ■

Uw diagnose

Het juiste antwoord is acne vulgaris.
Acne vulgaris is een aandoening van de talgklierfollikel met 
als typisch kenmerk comedonen (mee-eters). Bij deze patiënte 
zijn er in het gelaat naast de open comedonen ook geëxcori-
eerde papels, enkele pustels en icepicklittekens zichtbaar. 
Icepicklittekens zijn kleine, puntvormige, diepere littekens of 
putjes in de huis. Het keloïd op het lichaam is eveneens het 
gevolg van de acne vulgaris. Onder invloed van hormonen 
in de puberteit neemt de talgklierproductie toe. Als het talg 
vrij uit de talgklieren kan komen, geeft dit een vette huid. Het 
probleem bij acne vulgaris is dat de uitvoergangen van de talg-
klieren worden geobstrueerd, waardoor zich talg en bacteriën 
(proprionibacterium acnes) ophopen en er een ontstekings-
reactie ontstaat.
Bij niet-verlittekenende acne vulgaris volgen huisartsen de 
NHG-Standaard Acne.1 Omdat acnelittekens zeer stigmatise-
rend kunnen zijn, heeft het (verder) voorkomen van littekens 
de hoogste prioriteit. Gezien de ernst van de littekens van 
deze patiënte, in combinatie met actief acne (papuplopustels 
en co medonen), werd direct gestart met oraal isotretinoïne 
om verdere verlittekening te voorkomen. Isotretinoïne is het 
enige middel dat een permanent effect heeft en de talgklier laat 

krimpen, de talgproductie laat afnemen, mee-eters voorkomt 
en ontsteking remt.2 Daarnaast werd een behandeltraject 
ingezet om de keloïdlittekens te verminderen (in dit geval de 
combinatie van triamcinolonacetonide en bleomycine intrale-
sionaal).3

Het duidelijke onderscheid met de andere diagnosen is dat 
er bij acne vulgaris comedonen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn 
er geen icepick littekens en keloïd bij de andere diagnosen. 
Pityrosporum folliculitis wordt gekenmerkt door monomorfe, 
jeukende erythemateuze papeltjes en papulopustels, met name 
op de borst en aan de bovenkant van de rug en de schouders. 
Bij rosacea staan met name papulopustels en teleangiëctas-
tieën op de voorgrond. Bij skinpicking is er een grote drang 
om aan de huid te krabben of te pulken, waardoor de huid 
beschadigt. ■
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M. Efficacy and tolerability of intralesional bleomycin in dermato-
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Oplossing Uw diagnose 
‘Bulten en puistjes’
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De NHG-Standaard Hoofdpijn is herzien. In de  herziene 
standaard is er meer aandacht voor de anamnese bij 
acute, hevige en/of onbekende hoofdpijn. Daarnaast wordt 
het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij migraine 
uitgebreider besproken. Ten slotte is medicatie toegevoegd 
als preventieve behandeling bij spanningshoofdpijn en 
migraine. 

De standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het 
beleid bij spanningshoofdpijn, migraine, medicatieoverge-
bruikshoofdpijn (MOH) en clusterhoofdpijn. In dit artikel be-
spreken we de belangrijkste aandachtspunten uit de herziene 
NHG-Standaard.

ALARMSYMPTOMEN
De meeste mensen met hoofdpijn in de eerste lijn hebben 
primaire hoofdpijn, zoals spanningshoofdpijn of migraine. 
Bij < 2% van de patiënten met hoofdpijn in de eerste lijn is er 
sprake van secundaire hoofdpijn waar een ernstige aandoe-
ning, zoals een subarachnoïdale bloeding, hersentumor, her-
senabces of intracraniële bloeding, aan ten grondslag ligt. De 
differentiaaldiagnose bij hevige, onbekende hoofdpijn is echter 
uitgebreid. In de standaard staan de volgende alarmsympto-
men beschreven die kunnen wijzen op een ernstige oorzaak: 

	■ peracuut ontstaan van zeer hevige, onbekende hoofdpijn
	■ hevige hoofdpijn in combinatie met systemische ver-

schijnselen, zoals nekstijfheid, petechiën en/of een gedaald 
bewustzijn

	■ nieuwe focale neurologische uitvalsverschijnselen
	■ voorgeschiedenis maligniteit (vooral melanoom, mamma- 

en longcarcinoom), immuuncomprommiterende aandoe-
ningen of immuunsuppressieve medicatie

	■ recent trauma (< 6 weken), met bijkomende symptomen 
(neurologische uitval, cognitieve verandering), gebruik van 
anticoagulantia of een leeftijd ≥ 60 jaar

	■ nieuwe epileptische insulten
	■ progressief braken (zonder diarree of koorts)

Wees extra alert op een secundaire oorzaak bij onbekende, 
aanhoudende of progressieve hoofdpijn bij kinderen < 6 jaar 
en volwassenen ≥ 50 jaar.  

HOOFDPIJNDAGBOEK
Het hoofdpijndagboek kan zowel behulpzaam zijn bij de 
diagnostiek als bij de evaluatie van de medicamenteuze behan-
deling van hoofdpijn. Met dit doel zijn er 2 versies van het 

hoofdpijndagboek ontwikkeld, die te downloaden zijn van 
Thuisarts.nl: 
1. Diagnostiek: bij onduidelijkheid over de diagnose of ziek-

telast. De aanbevolen registratieduur is 2 maanden, om zo 
inzicht te krijgen in eventuele patronen (zoals een relatie 
met de menstruatie), ernst en frequentie van de klachten 
en medicatiegebruik. Afhankelijk van de frequentie van de 
hoofdpijn kan de huisarts met de patiënt kiezen voor een 
kortere registratieduur. Het hoofdpijndagboek kan helpen 
om onderscheid te maken tussen spanningshoofdpijn, 
migraine (of een combinatie van beide) en MOH.

2. Behandeling: patiënten kunnen verschillend reageren op 
een middel; dit tweede hoofdpijndagboek kan inzicht bie-
den in de effectiviteit van de voorgeschreven medicatie. 

RISICO OP HART- EN VAATZIEKTEN BIJ MIGRAINE
Migraine met aura is een onafhankelijke risicofactor voor het 
krijgen van een herseninfarct, hersenbloeding en myocard-
infarct. Het risico op een herseninfarct is ongeveer 2 keer 
verhoogd, de risico’s op de andere aandoeningen zijn lager. De 
risico’s zijn het hoogst voor vrouwen met migraine met aura. 
Waarschijnlijk is ook migraine zonder aura een risicofactor 
voor hart- en vaatziekten, de risico’s zijn echter lager en min-
der eenduidig aangetoond dan bij migraine met aura. 
Het is onduidelijk of het verhoogde risico het gevolg is van 

Meer medicamenteuze behandelopties bij frequente 
hoofdpijn in herziene NHG-Standaard Hoofdpijn 
Arianne Verburg-Oorthuizen, Annemiek Schep-Akkerman, Margriet Bouma

Foto: U
nsplash

Frequente migraineaanvallen kunnen een grote impact op het func-
tioneren hebben. Bespreek daarom de mogelijkheid van preventieve 
behandeling.
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het pathofysiologisch mechanisme dat ten grondslag ligt aan 
migraine of dat zowel het herseninfarct als migraine een uiting 
zijn van dezelfde predispositie voor vasculair disfunctioneren. 
Waarschijnlijk is de oorzaak multifactorieel. 
Besteed bij alle patiënten met migraine aandacht aan andere 
risicofactoren van hart- en vaatziekten, zoals overgewicht en 
hypertensie, en ontraad roken of bied hulp aan bij stoppen 
met roken. 
Overweeg daarnaast om een cardiovasculair risicoprofiel op te 
stellen bij patiënten met migraine, vanaf de leeftijd van 40 jaar.

PREVENTIEF AMITRIPTYLINE BIJ CHRONISCHE SPANNINGS-
HOOFDPIJN
Overweeg bij volwassenen met chronische spanningshoofd-
pijn (≥ 15 dagen per maand,  gemiddeld > 3 maanden per 
jaar), met onvoldoende effect van een niet-medicamenteuze 
behandeling, een preventieve behandeling met amitriptyline. 
Amitriptyline lijkt te zorgen voor minder frequente hoofdpijn 
en mogelijk minder analgeticagebruik; de effecten op de ernst 
van de hoofdpijn zijn echter beperkt en de behandeling kan 
gepaard gaan met bijwerkingen. Maak daarom samen met de 
patiënt een afweging van de voor- en nadelen en sluit vooraf-
gaand aan de behandeling uit dat er sprake is van MOH. 

WEL/GEEN PREVENTIEVE BEHANDELING VAN MIGRAINE
Frequente migraineaanvallen kunnen een grote impact op 
het functioneren hebben. Preventieve medicatie kan tot circa 
20-50% reductie van de aanvallen leiden.  Bespreek daarom bij 
een frequentie van ≥ 2 aanvallen per maand de mogelijkheid 
van preventieve behandeling. Factoren die in de afweging mee 
kunnen spelen zijn onder andere de (gemiddelde) aanvals-
duur, ernst van de aanvallen en de reactie op de aanvalsbehan-
deling.
In de praktijk gebruikt slechts 7-19% van de patiënten die 
hiervoor op grond van richtlijnen in aanmerking komen 
preventieve medicatie. Niet alle patiënten zijn even makkelijk 
te motiveren voor een preventieve behandeling, wat deels te 
wijten is aan een gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van 
de behandeling en teleurstelling als er toch aanvallen optre-
den, maar ook doordat veel patiënten liever niet dagelijks 
geneesmiddelen gebruiken. Ook wordt niet altijd de moge-
lijkheid van preventieve medicatie met de patiënt besproken. 
Ter ondersteuning heeft het NHG samen met de Patiënten-
federatie, Hoofdpijnnet en de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie een keuzetabel ontwikkeld, zie www.thuisarts.nl. 
Hierin staan de factoren die samen met de patiënt besproken 
kunnen worden in de afweging om al dan niet te starten met 
preventieve medicatie. 

CANDESARTAN EN BÈTABLOKKERS BIJ MIGRAINE
Candesartan (off-label) en bètablokkers (voorkeur metopro-
lol) zijn de middelen van eerste keus voor de preventieve 
behandeling van migraine. De effectiviteit van bètablokkers en 
candesartan is waarschijnlijk gelijkwaardig. Maak in samen-
spraak met de patiënt een keuze tussen een bètablokker en 

candesartan en houd hierbij rekening met comorbiditeit, con-
tra-indicaties, het bijwerkingenprofiel en de voorkeur van de 
patiënt. Wissel bij onvoldoende effect tussen een bètablokker 
en candesartan. Ook amitriptyline is effectief in de preventieve 
behandeling bij migraine, maar gaat meestal met meer bijwer-
kingen gepaard en is daarom derde keus. Overweeg dit middel 
bij onvoldoende effect van candesartan en bètablokker of bij 
contra-indicaties hiervoor. Verwijs bij onvoldoende effect van 
deze middelen naar de neuroloog voor eventuele behandeling 
met topiramaat of valproïneuur. 

MEDICATIEOVERGEBRUIKSHOOFDPIJN
De prevalentie van MOH in de algemene bevolking bedraagt 
circa 1-2%. Circa twee derde van de patiënten met chronische 
hoofdpijn heeft MOH. De enige effectieve behandeling is stop-
pen met alle analgetica en triptanen gedurende 3 respectieve-
lijk 2 maanden. Preventieve medicatie tijdens de stopperiode 
is niet zinvol: niet altijd is de primaire hoofdpijndiagnose 
bekend en na ontwenning zal preventieve medicatie vaak niet 
nodig zijn.
De onttrekking van medicatie kan in eerste instantie tot een 
toename van de hoofdpijn leiden en kan daardoor een grote 
impact op het welbevinden en dagelijks functioneren hebben. 
Voor veel patiënten is het dan ook moeilijk om vol te houden. 
Begeleid de patiënt daarom intensief gedurende deze periode. 
Bepaal in samenspraak met de patiënt op welke manier u de 
patiënt kunt begeleiden. 
Het percentage patiënten dat terugvalt in medicatieover-
gebruik is hoog: 17-43% na 1 jaar. Bij terugval gebeurt dat 
meestal in het eerste jaar.
Frequente controles na de stopperiode zijn van belang om te-
rugval te voorkomen en om het onderliggende type hoofdpijn 
te bepalen en deze adequaat te behandelen. ■

Verburg-Oorthuizen AFE, Schep-Akkerman AE, Bouma M. Meer 
medicamenteuze behandelopties bij frequente hoofdpijn in  herziene 
NHG-Standaard Hoofdpijn. Huisarts Wet 2021:64(10):53-4. 
DOI:10.1007/s12445-021-1261-5.
NHG, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: A.F.E. 
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De NHG-Standaard Enkelbandletsel is herzien. In de 
standaard wordt nu op basis van de ernst van de klachten 
en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek onderscheid 
gemaakt tussen mild en matig tot ernstig letsel. Ver-
volgens worden de behandelopties en -adviezen hierop 
toegespitst. 

Er zijn geen substantiële wijzigingen met betrekking tot de 
diagnostiek. Het advies blijft om tijdens het eerste consult na 
het trauma een fractuur uit te sluiten. Met behulp van de Otta
wa Ankle Rules kan de huisarts beoordelen of er een indicatie 
bestaat voor het aanvragen van een röntgenfoto. Als de patiënt 
zich ’s avonds of ’s nachts op de HAP meldt en er geen aanwij
zingen voor ernstig letsel zijn, kan de huisarts de beoordeling 
de volgende dag maken. 

ONDERVERDELING ENKELBANDLETSEL VEREENVOUDIGD
Het onderscheid tussen een distorsie, een partiële en een 
volledige ruptuur van de enkelbanden is komen te vervallen, 
omdat dit in de eerste lijn zonder aanvullend onderzoek niet 
betrouwbaar vast te stellen is. Bovendien heeft het onder
scheid tussen een partiële en een volledige ruptuur geen con
sequenties voor het beleid in de eerste lijn. Het beleid wordt 
nu namelijk ingezet op basis van de ernst van de klachten 
en het lichamelijk onderzoek. Daarom is de onderverdeling 
vereenvoudigd. Op basis van de bevindingen bij lichamelijk 
onderzoek en de ernst van de klachten wordt onderscheid 
gemaakt tussen mild en matig tot ernstig letsel.
Bij mild enkelbandletsel is er sprake van redelijke belastbaar
heid, milde tot matige zwelling en pijn, weinig of geen hema
toomvorming en/of weinig tot geen enkelinstabiliteit. 
Bij matig tot ernstig enkelbandletsel is er sprake van een ma
tige tot geen belastbaarheid, matige tot ernstige pijn rond de 
laterale malleolus, duidelijke zwelling en hematoomvorming 
en/of klachten of tekenen van enkelinstabiliteit (in vergelijking 
met de nietaangedane zijde). 

BEHANDELADVIES AFHANKELIJK VAN ERNST VAN LETSEL
Voor alle patiënten geldt het advies om de eerste dagen na een 
distorsie de enkel te belasten op geleide van de pijnklachten 
en de activiteiten op geleide van de klachten op te bouwen. 
Verder kunnen diverse behandelingen ter ondersteuning 
worden overwogen, zoals koelen met ijs in de acute fase, een 
drukverband en/of pijnstilling. Thuisoefeningen worden aan 
alle patiënten aangeraden. Deze zijn te vinden op Thuisarts.nl. 
Bij matig tot ernstig enkelbandletsel blijft er, in goed overleg 

met de patiënt, verder ruimte voor aanvullende tape of brace
behandeling. Tape en bracebehandeling zijn hierbij gelijk
waardige opties. Begeleide oefentherapie heeft mogelijk voor 
de meeste patiënten geen meerwaarde boven thuisoefeningen. 
Daarom wordt een verwijzing naar de (sport)fysiotherapeut 
doorgaans alleen aangeraden aan de volgende patiënten:

	■ patiënten bij wie er twijfel is over adequate zelfstandige 
revalidatie

	■ risicosporters (hoog risico op inversietrauma)
	■ patiënten met enkelbelastend werk voor risicopreventie
	■ patiënten met frequent recidief enkelbandletsel
	■ patiënten met chronische enkelinstabiliteit met beperkin

gen in het functioneren

In de standaard is een indicatief revalidatieschema toegevoegd 
om de huisarts en patiënt richting te geven over haalbare 
 doelstellingen in de revalidatie. Ook in dit schema zijn de 
(rest )klachten leidend voor de revalidatiesnelheid. 

PREVENTIE
Er is gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van een brace of 
tape om recidieven te voorkomen tijdens risicomomenten. Dit 
wordt alleen geadviseerd aan patiënten die bijvoorbeeld een 
sport met een hoog risico op een inversietrauma beoefenen 
(voetbal, volleybal, basketbal, veldhockey) of die enkelbelas
tend werk hebben. ■

Klachtgestuurde behandeling centraal in de 
 herziene NHG-Standaard Enkelbandletsel
Aimée Kok-Pigge, Ton Kuijpers

Kok-Pigge AC, Kuipers T. Klachtgestuurde behandeling centraal 
in de herziene NHG-Standaard Enkelbandletsel. Huisarts Wet 
2021:64(10):57. DOI:10.1007/s12445-021-1269-x.
NHG, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: A.C. 
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IS POSITIEVE GEZONDHEID EEN AANWINST VOOR 
DE HUISARTS?

Machteld Huber, Hans Peter Jung, Karolien van den Brekel-Dijkstra | 
Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk. Samenwerken 
aan betekenisvolle zorg | Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2021 | 
272 pagina’s | € 49,95 | ISBN 978-90-368-2652-5

Het is verheugend dat er een 
boek is verschenen over bete-
kenisvolle zorg voor patiënten 
in de huisartsenpraktijk. Er is 
veel te zeggen voor het concept 
Positieve Gezondheid. Het 
verrijkt onze kennis en het is 
inspirerend. Toch is een aantal 
kritische kanttekeningen hier-
bij ook op zijn plaats.

Dit boek is het resultaat van 
persoonlijke ervaringen 
van de auteurs met een te 

medisch-analytische gezondheidszorg. Dat leidde tot de 
wetenschappelijke constructie van een nieuwe definitie van 
gezondheid en daarna tot een concept: Positieve Gezondheid. 
Het bekendste element daarvan is het spinnenweb met de 6 
dimensies van gezondheid [online figuur 1]. De patiënt kan 
dit spinnenweb invullen door per element een score te geven 
en hierover in gesprek te gaan met de huisarts. Dit gesprek 
noemt men ‘het andere gesprek’ omdat het persoonsgericht, 
breed en oplossingsgericht is. Het wijkt daarmee af van het 
probleemgeoriën teerde, ziektegerichte gesprek binnen de me-
disch-analytische denkwijze. Het gaat dan niet meer zozeer 
om controle, maar om adaptatie, veerkracht en betekenisvol 
leven. Belangrijke elementen van het andere gesprek zijn aan-
dachtig luisteren, oplossingsgerichte vragen stellen en gebruik 
van het Actiewiel als hulp bij besluitvorming [online figuur 
2]. Het andere gesprek is nuttig bij mensen met een chroni-
sche aandoening, ggz-problemen, eenzaamheidsproblematiek 
of SOLK. Dat geldt ook voor frequente huisartsbezoekers en 
mensen met langdurige COVID-19- klachten.
Het Handboek Positieve Gezondheid bestaat uit 2 delen. 
Een deel met de achtergrond en het ontstaan van Positieve 
Gezondheid in relatie tot de toekomst van de huisartsgenees-
kunde (met aansluiting bij de kernwaarden van de huisarts-
geneeskunde) en een deel over de toepassing van Positieve 
Gezondheid in de huisartsenpraktijk. In dit tweede deel gaat 
het over Positieve Gezondheid in de spreekkamer (het andere 

gesprek), de praktijk, de wijk en (inter)nationaal beleid.
Hoewel ik blij ben met een nieuwe publicatie over beteke-
nisvolle persoonsgerichte zorg, heb ik 2 belangrijke bezwa-
ren. Mijn eerste bezwaar gaat over hoe de auteurs Positieve 
Gezondheid positioneren. Om de noodzaak van Positieve 
Gezondheid te verduidelijken, schetsen zij een welhaast 
karikaturaal beeld van de huidige zorg. Zij schrijven bijvoor-
beeld: ‘Voor de meerderheid van de gepresenteerde klachten 
in de huisartsenpraktijk is de medisch-analytische werkwijze 
daarom dus niet geschikt’. En even verder: ‘Wat kan Positieve 
Gezondheid hierin betekenen? Het kan tegenwicht bieden aan 
deze verkokerde wijze waarop wij de gepresenteerde klachten 
van patiënten benaderen, die je “hoe kom ik ergens vanaf ”-ge-
neeskunde zou kunnen noemen.’ Er staan veel van dit soort 
teksten in het boek. Ik vind het een miskenning van de aan-
dacht binnen de (huisarts)geneeskunde voor persoonsgerichte 
communicatie en behandeling. De inhoud van het concept 
Positieve Gezondheid is niet nieuw. Er is een lange traditie 
van aandacht voor de persoon en zingeving. Zie de grote mate 
van aandacht die de huisartsopleidingen eraan besteden, het 
Handboek effectieve communicatie in de huisartspraktijk, Het 
geneeskundig proces, de NHG-Standaard SOLK en vele (inter-  )
nationale publicaties. De dimensies van Positieve Gezondheid 
maken al lang deel uit van de ICF, de internationale classificatie 
van menselijk functioneren. Het zou de auteurs sieren als ze 
meer aansluiting zochten bij wat bekend is en daarop voort-
bouwen. 
Mijn tweede belangrijke bezwaar is het ontbreken van eviden-
ce. Hoewel het concept Positieve Gezondheid op een weten-
schappelijk valide manier tot stand is gekomen, ontbreekt het 
aan bewijs dat dit werkt. Het enige voorbeeld dat ik in het 
boek kon vinden, was de toepassing van het Positieve Gezond-
heidsconcept in 1 huisartsenpraktijk nadat alle praktijkmede-
werkers waren geschoold in de methode. Resultaat was een 
toename van ervaren kwaliteit van zorg en werkplezier en 
afname van het aantal verwijzingen. Het is in deze methodo-
logische opzet zonder controlegroep onduidelijk of de effecten 
echt werden veroorzaakt door de invoering van het concept.
Kortom, het is mooi dat dit boek er is. Het zal voor geïnteres-
seerden zeker inspiratie en kennis brengen. Maar een volgende 
editie zou erbij winnen als de auteurs beter zouden aansluiten 
bij de ontwikkeling die de (huisarts)geneeskunde al heeft door-
gemaakt en als zij overtuigend kunnen laten zien dat het onze 
patiënten werkelijk helpt, want dat is waar het ons om gaat. ■

Peter Lucassen

WAARDERING: ∫∫∫∫∫
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Wie zijn de mensen die Huisarts en Wetenschap maken? Die 
elke 2 weken bij elkaar komen om artikelen te bespreken, te 
discussiëren over de ontwikkelingen in het huisartsenvak en 
te brainstormen over themanummers? In de serie Redactie 
in beeld stellen ze zich voor. Huisarts en epidemioloog Pieter 
Buis is sinds januari 2020 lid van de H&W-redactie.

PASSIE
‘De huisartsgeneeskunde in de volle breedte uitoefenen en 
de onderbouwing daarvan verbeteren is mijn passie. De kern 
van het vak, het contact met de patiënten, heeft voor mij nog 
steeds de prioriteit, ook na 28 jaar praktijkvoering. Ik kom 
veel over de context van de patiënt te weten en neem dat mee 
in mijn overwegingen. Dat realiseer ik me soms pas later. Ik 
vind dat mooi om te ervaren. Na al die tijd in dezelfde praktijk 
worden de contacten alleen maar leuker. Ouders die ik nog als 
kind heb gekend, komen nu met hun eigen kinderen. Ik merk 
dat ik een vertrouwd en belangrijk baken ben.’

MISSIE
‘Wetenschap naar de praktijk brengen en nadenken hoe je 
daar vorm aan kan geven is mijn missie. Liever kleine stapjes 
aan praktijkverbetering met wetenschappelijke onderbouwing 
dan hoogdravende wetenschappelijke inzichten die in een 
bureaulade verdwijnen. De standaarden zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Ik vond het leuk om aan verschillende stan-
daarden mee te werken, vooral de NHG-Standaard Verdachte 
huidafwijkingen. Dat had een groot raakvlak met mijn promo-
tieonderzoek. Wetenschap naar de praktijk brengen doe ik als 
directeur zorg bij de huisartsengroep Medicamus in de regio 
Harderwijk op een andere manier dan als H&W-redacteur. Ik 
vind het fijn om op een positieve manier aan de ontwikkeling 
van ons mooie huisartsenvak bij te dragen. De combinatie 
praktijkhouder, directeur huisartsengroep en redacteur H&W 
is best pittig. Maar het geeft veel synergie omdat ik de ervarin-
gen uit de ene rol kan gebruiken voor de andere.’

HUISARTS
‘Al sinds de middelbare school wilde ik huisarts worden. Dicht 
naast de mensen staan en zelf bepalen hoe ik de praktijk kan 
organiseren waren belangrijke drijfveren. Geen ziekenhuis dat 
bepaalt hoe en wanneer ik dingen moet doen. Huisartsen zijn 
natuurlijk ook aan regels gebonden, maar kleine zaken heb 
je zelf in de hand en dat geeft een groot gevoel van vrijheid. 
Starten met spreekuur nadat je de kinderen naar school heb 
gebracht of de praktijkvorm kunnen aanpassen, dat geeft me 
een gevoel van autonomie. Ik begon als solo-huisarts en werk 
nu als duo in een gezondheidcentrum. Ik onderkende al snel 
dat er in het huisartsenvak geen natuurlijke carrièregang is, 

zoals bij andere beroepen. Die 
moet je zelf creëren. Dus deed 
ik mijn promotie in mijn eigen 
tijd en financierde het met eigen 
middelen om dit zonder druk 
en met maximaal plezier te 
kunnen afronden.’

WETENSCHAP
‘Ik ben geen die hard 
wetenschapper. Wel 
heb ik de behoefte om 
me te verdiepen, zoals 
bij huidmaligniteiten. 
Ik stuitte toevallig 
op een heel praktisch 
onderzoek naar hoe huis-
artsen omgaan met patho-
logie-onderzoek bij huidaf-
wijkingen. Omdat ik me in de 
onderzoeksmethodologie wilde 
verdiepen, deed ik de inleidende 
NHG-opleiding tot huisarts-on-
derzoeker en cursussen epide-
miologie bij EPIDM aan de VU. 
Niet om nu per se epidemioloog te 
worden. De cursussen waren heel 
interessant en de mede-cursisten erg 
inspirerend. Ze kwamen uit aller-
lei vakgebieden en allen bezig met 
onderzoek. Heel leerzaam om daar 
met elkaar over te sparren. Uiteinde-
lijk volgde ik de hele opleiding en 
 haalde mijn diploma, zo interessant 
en boeiend vond ik het.’

MOOISTE ARTIKEL
‘Mijn mooiste artikel staat in dit nummer! Een onderzoeks-
artikel waarin we het project chronische nierschade van onze 
huisartsengroep beschrijven. Daarin komen al mijn rollen 
mooi samen: als mede-initiator en als mede-deelnemer. Niet 
als H&W-redactielid, want volgens de regels van H&W beoor-
deel je nooit je eigen artikel. Dat deed een andere redacteur 
met externe referenten. Ik ben uiteraard heel blij dat met deze 
publicatie. Een mooie beloning voor de projectgroep CNS van 
de huisartsengroep die hard aan de implementatie van het 
project gewerkt heeft.’ ■

H&W-redacteur Pieter Buis: ‘Ik werk liever in kleine 
stapjes aan praktijkverbetering’
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Een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten is de hoogte van het cholesterol-
gehalte. Statines verkleinen het risico door de cholesterol-
waarden te verlagen. Patiënten nemen statines meestal in de 
avond, maar dat is niet altijd mogelijk. Dan is het van belang 
om te weten of ochtendinname andere effecten heeft dan 
avondinname.

De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement geeft 
geen eenduidig advies over de innametijd van statine. Ook 
het Farmacotherapeutisch Kompas doet daarover geen duide-
lijke uitspraak.1 Omdat de cholesterolsynthese voornamelijk 
’s nachts plaatsvindt, krijgen patiënten vaak het advies om 
een statine ’s avonds in te nemen. Soms gebeurt dat ook om 
bijwerkingen overdag te vermijden.2 Wanneer er ’s avonds 
innameproblemen zijn, kunnen patiënten statines ook in de 
ochtend nemen.3 Welk effect heeft het moment van inname op 
de cholesterolwaarden? De PICO luidt: wat is het effect op de 
cholesterolwaarden bij patiënten met hypercholesterolemie die 
statines ’s ochtend innemen, in vergelijking met patiënten die 
ze ’s avonds innemen?
Aanleiding voor deze onderzoeksvraag waren patiënten in het 
verzorgingshuis die problemen hadden bij het innemen van 
avondmedicatie. Zo kwam het voor dat sommige patiënten 
vroeger naar bed gingen, waardoor de zorg de avondmedicatie 
niet op de juiste tijd kon aanbieden. 

ZOEKSTRATEGIE 
In maart 2021 voerden we in PubMed de volgende zoekop-
dracht uit: (“Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhi-
bitors” [Mesh] OR statin[tiab]) AND (evening[tiab] AND 
administration[tiab]). Dit leverde 29 artikelen op. Na bestude-
ring van de abstracts besloten we het artikel met het hoogste 
bewijsniveau te gebruiken: het systematische literatuuronder-
zoek en de meta-analyse van Awad et al. uit 2017.4

Awad et al. selecteerden 11 artikelen uit de periode tussen 
1986 en 2016 om te zien of er een verschil was in het effect 
van ochtend- versus avondinname op cholesterolwaarden.4 Na 
de zoekactie in PubMed, Scopus, Web of Science en Embase 
maakten 2 auteurs onafhankelijk van elkaar een selectie van 
de artikelen. Ze includeerden 11 onderzoeken, met in totaal 
1034 deelnemers. De grootte van de onderzoeken varieerde 
van 12 tot 229 deelnemers, met een follow-upduur van 4 
tot 12 weken. Omdat ze zowel gerandomiseerde (n = 9) als 
niet-gerandomiseerde onderzoeken (n = 2) konden include-
ren, voerden de auteurs de kwaliteitsbeoordeling uit met de 
Cochrane Collaboration tool om het risico op bias bij RCT’s te 
beoordelen, en met de Newcastle-Ottawa-Scale voor observa-
tioneel onderzoek. De kwaliteit van een aantal van de geïnclu-

deerde onderzoeken (n = 4) beoordeelden ze hierbij als ‘laag’. 
Toch poolden ze de resultaten, zonder hiervoor te corrigeren. 
Het is mogelijk dat dit invloed heeft gehad op de uitkomsten 
van de onderzoeken. Uit de analyse van de effecten kwamen 
geen aanwijzingen voor heterogeniteit naar voren.

RESULTATEN 
Verschil in effect op het LDL- cholesterol 
Bij statines met een korte halfwaardetijd was verlaging van 
het LDL-cholesterol (gemiddeld verschil 0,25 mmol/l; 95%-BI 
0,086 tot 0,41) en van het totaal cholesterol (gemiddeld ver-
schil 0,31 mmol/l; 95%-BI 0,14 tot 0,49) significant effectie-
ver bij de avondinname dan bij de ochtendinname. Voor de 
geïncludeerde onderzoeken was er geen uitgangswaarde voor 
het totaal cholesterol bekend.

Secundaire uitkomstmaat: therapietrouw 
Drie van de 11 onderzoeken rapporteerden therapietrouw. 
Twee ervan lieten geen significant verschil zien tussen de 2 
regimes, 1 onderzoek rapporteerde een betere therapietrouw 
voor de ochtendinname. Hierbij kwam het advies om een 
langwerkende statine te geven op een tijdstip dat het beste 
schikt, wat de therapietrouw bevorderde.

KLINISCHE RELEVANTIE
In verschillende geïncludeerde onderzoeken werd het inclusie-
criterium gehanteerd van een LDL-cholesterol tussen de 2,59 
en 5,70 mmol/L. Dit zou betekenen dat het verschil van 0,25 
mmol/L ten opzichte van baseline procentueel tussen de 4,4 
en 9,7% ligt. De interpretatie van de klinische relevantie van 
dit effect is echter complex. In de literatuur is voor statines op 
populatieniveau geen kleinste waardevolle effect te vinden, 
maar dit zou afhankelijk van het risico op hart- en vaatziekten 

Statines innemen in de ochtend of avond?
Zübeyde Göçmen, Marco Schreijenberg

Bij problemen met avondinname valt te overwegen om een lang-
werkende statine in de ochtend voor te schrijven. Foto: Shutterstock
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per persoon kunnen verschillen.5 Bovendien gaat het gevon-
den verschil in effect in dit geval niet gepaard met additio-
nele nadelen (er is geen verandering in de dosis, het aantal 
ingenomen tabletten of bijwerkingen). Naast een licht maar 
statistisch significant effect op LDL-cholesterol (0,065 mmol/l; 
p = 0,02) was de werkzaamheid van statines met een lange 
halfwaardetijd voor beide regimes gelijk. Procentueel gezien 
ligt dit effect tussen de 1,1 en 2,5% verandering ten opzichte 
van baseline. Ongeacht bovengenoemde overwegingen is dit 
effect zeer waarschijnlijk klinisch irrelevant.

CONCLUSIE
Avondinname van kortwerkende statines leidt tot een statis-
tisch significante verlaging van het LDL-cholesterol en totaal 
cholesterol ten opzichte van ochtendinname. Dit verschil is 
waarschijnlijk niet klinisch relevant en gaat ook niet ten koste 
van extra nadelen voor de patiënt.4 Voor langwerkende stati-
nes werd geen klinisch relevant verschil gevonden tussen in-
name ’s ochtends of ’s avonds. Hierbij mogen we niet vergeten 
dat de auteurs van de review in de meta-analyse ook onder-
zoeken van lage kwaliteit includeerden, wat de uitkomsten kan 
hebben beïnvloed. Ze hebben dit niet verder onderzocht met 
een sensitiviteitsanalyse.4

Op basis van de gevonden literatuur luidt het advies om de 
keuze voor het tijdstip van toediening van langwerkende 
statines (atorvastatine, rosuvastatine, fluvastatine (met geregu-
leerde afgifte)) te baseren op wat de therapietrouw het best 
ondersteunt en kortwerkende statines (lovastatine, simvastati-
ne, fluvastatine) ’s avonds voor te schrijven.4,6 Er zijn namelijk 
al veel factoren die de therapietrouw van statines kunnen 
beïnvloeden, zoals bijwerkingen (onder andere myopathie, 

leverfunctiestoornissen), complexe medicatieregimes, interac-
ties tussen geneesmiddelen, kosten en leeftijd.4

Wanneer een patiënt problemen ervaart met avondinname 
valt het te overwegen om een langwerkende statine in de och-
tend voor te schrijven. Bij kwetsbare ouderen zou statinethera-
pie helemaal gestopt kunnen worden (bijvoorbeeld bij mensen 
met dementie en een beperkte verwachte levensverwachting). 
Het is namelijk niet waarschijnlijk dat een statine bij hen nog 
een cardiovasculair voordeel heeft.1,7 ■
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Tijd
De laatste maanden krijg ik veel patiënten op 
mijn spreekuur met reeds lang bestaande 
klachten. Het was allemaal niet zo ernstig, 
misschien zou het vanzelf wel overgaan, en ze 
wilden me vooral niet lastigvallen ‘tijdens 
corona’. De tijd had echter niet geholpen en 
nu wilden ze toch eindelijk echt eens van hun 
klachten af. 

De tijd. Het is een van de belangrijkste 
hulpmiddelen van de huisarts. Diagnosticum 
en vaak ook therapeuticum. Een hulpmiddel 
waarvan het gebruik als jonge dokter enige 
oefening vergt, maar dat uiteindelijk leidt tot 
misschien wel de belangrijkste kunst van de 
huisarts: actief nietsdoen. 

Mijn uitleg, de geruststelling, het kan allemaal 
nu zijn werk gaan doen, maar na al die 
maanden met klachten voelt dat toch alsof ik 
ze met lege handen naar huis stuur. 

Wanneer we wel samen besluiten hulp in te 
roepen van een specialist, zie ik de patiënt 
vertwijfeld kijken als de wachttijd in beeld 
komt. Ik heb geen enkele reden om een 
spoedplek aan te vragen, maar ook nu voel ik 
me alsof ik ze met een kluitje in het riet stuur.
 
Ik merk dat ik het moeilijker vind. Dat ik me 
weer vaker, zoals in mijn beginjaren, met lege 
handen voel staan. Mijn belangrijke hulpmid-
del is al ingezet door de patiënt zelf. En in 
ruime mate. Ik heb slechts zelden het gevoel 
dat er ernstige pathologie speelt, maar toch 
heb ik nu vaker het gevoel dat ik ‘iets moet 
doen’. Ik denk dat ik het maar even de tijd 
moet geven…

Wendy Borneman, 
voorzitter Raad van Bestuur

Nieuw: overzichtstabellen inhalatoren

Het NHG biedt sinds kort overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD, te 
vinden op richtlijnen.nhg.org. U kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij de keuze voor een inhalator in de 
eerste lijn. Ze sluiten aan op aanbevelingen over gebruik van inhalatoren in de NHG-Standaarden 
Astma bij volwassenen en COPD.

In het kort bieden de tabellen per inhalator inzicht in:
• uniformiteit (welke behandelstappen uit het stappenplan in de Standaard zijn met dezelfde 

inhalator te doorlopen, in het geval dat klachten verergeren of verbeteren)
• aanwezigheid van een dosisteller of -indicator
• multidose- of unidose-systeem
• advies om een voorzetkamer te gebruiken
• aanwezigheid van milieubelastend broeikasgas
• kosten van onderhoudsbehandeling

De kenmerken in de tabellen kunt u samen met de patiënt afwegen. Daarnaast kunnen ook andere 
kenmerken de inhalatorkeuze mede bepalen, bijvoorbeeld het aantal handelingen voor inhalatie, 
patiëntkenmerken en -voorkeuren, en regionale afspraken. De tabellen zijn ontwikkeld door een 
werkgroep met huisartsen, kaderhuisartsen astma en COPD, praktijkondersteuners en longartsen.

De tabel met inhalatoren voor astma bij volwassenen staat in de rechterkolom naast de NHG-Stan-
daard Astma bij volwassenen. De tabel met inhalatoren voor COPD vindt u in de rechterkolom 
naast de NHG-Standaard COPD. 

Gratis derde NHG-Congreswebinar op 4 november 2021

In aanloop naar het live NHG-Congres ‘Poten in de klei, kop in 
de cloud’ in 2022, is er op 4 november 2021 een webinar. Het is 
het derde – gratis – webinar in de reeks die u een eerste 
indruk geven van wat u op het congres kunt verwachten. 
Rode draad in alle evenementen is de inzet van digitale 
toepassingen in de huisartsenpraktijk. We belichten zowel de 
goede als de lastige punten van digitale zorg.

Inmiddels hebben we 2 webinars over telemonitoring en 
digitale praktijkvoering achter de rug. Deze zijn terug te 
kijken via de NHG-Leeromgeving. De derde en laatste in de 
reeks vindt plaats op donderdag 4 november 2021 op een 
nieuw online platform. Thema is: download of delete? Gratis voor NHG-leden en voor 1 punt 
geaccrediteerd.

Slaap Slecht slapen is een veel voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Leer welke (digitale) 
interventies er mogelijk zijn zonder medicatie. 
Big data minicollege De hoeveelheid beschikbare medische data groeit exponentieel. Maar hoe 
onttrekken we waarde uit deze big data? Waarde die relevant is voor de huisartsenzorg?
Design thinking De huisartsenzorg staat voor vele uitdagingen. Design thinking kan helpen om tot
creatieve oplossingen te komen. Hoe betrekt u de patiënt hierbij? Tijdens het live congres is er
ruimte om casussen verder met elkaar uit te werken.

➤  Meer informatie of aanmelden via nhgcongres.nl of via de e-mail die u begin oktober ontvangt.

kort nieuws
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Sekse en gender hebben invloed op gezondheidsklachten. Dat besef 

dringt steeds meer door, maar nog lang niet voldoende, vindt huisarts 

Doreth Teunissen. Zo blijkt dat slechts bij 20% van de studies naar de 

behandeling van COVID-19 gekeken is naar verschillen tussen mannen 

en vrouwen. Recent onderzoek wijst dit uit. Ook in de 

huisartsenpraktijk spelen man-vrouwverschillen een rol. Teunissen is 

een van de initiatiefnemers van het congres ‘Gender in de spreekkamer’ 

(25 november 2021) en van het boek ‘Gendersensitieve 

huisartsgeneeskunde’. 

Welke rol spelen man-vrouwverschillen in 
het consult?
‘Bij sekse gaat het om de biologische verschillen 
tussen mannen en vrouwen. Bij gender gaat het 
om opvoeding en is daarom ook afhankelijk van 
de cultuur en tijd waarin je opgroeit. Mannen 
worden anders opgevoed en gesocialiseerd dan 
vrouwen. In de geneeskunde kun je sekse en 
gender niet altijd goed scheiden. Bijvoorbeeld bij 
gedragsverschillen tussen jongens en meisjes. Het 
gaat dan niet alleen om opvoeding. Er zijn 
aanwijzingen dat testosteron in de baarmoeder al 
invloed heeft op gedrag.
Vrouwen rapporteren meer klachten en zoeken 
ook sneller hulp bij de huisarts. Als ze bij de 
huisarts komen dan spelen man-vrouwverschillen 
zowel bij prevalentie, anamnese, onderzoek als bij 
beleid een rol. In de hele consultvoering dus. Een 
voorbeeld: een patiënt komt met een zwelling in 
de lies. Als je puur kijkt naar prevalentiegetallen, 
dan is een zwelling in de lies bij een man zeer 
waarschijnlijk een liesbreuk. Bij een vrouw is dit 
veel minder waarschijnlijk, omdat het minder 
vaak voorkomt. In de prevalentie maakt het dus al 
uit of het om een man of een vrouw gaat. Ook bij 
de anamnese zijn er duidelijke man-vrouwver-
schillen, vooral in de manier waarop klachten 
gepresenteerd worden. Vrouwen hebben de 
neiging om de hele context van de klacht erbij te 
vertellen. Mannen zijn meer to the point. Beide 
manieren van klachtenpresentatie kunnen 
gevolgen hebben. Als je teveel meegaat in de hele 
context, kun je afdwalen van de werkelijke klacht. 
Bijvoorbeeld als vrouwen pijn op de borst hebben 
en vertellen dat ze veel spanningen hebben. Als de 
presentatie ‘te zakelijk’ is, kun je belangrijke 
informatie missen.
Bij het onderzoek spelen deze verschillen eveneens 
een rol, bijvoorbeeld bij angina pectoris. Daar is de 
onderliggende pathofysiologie bij vrouwen anders 
dan bij mannen. Dus moet je ook anders 
onderzoek doen. Ook in het beleid zitten 
man-vrouwverschillen, alleen al op het gebied van 
de farmacotherapie. Zoals in de absorptie van 
geneesmiddelen, het verdelingsvolume, de 

Doreth Teunissen is NHG-Kaderhuisarts uro- en gynaecologie 

en hoofd van het Kenniscentrum Sekse en diversiteit in 
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zien dat gendersensitiviteit er is. Als je eenmaal bewust bent, 

neem je het ook mee in je praktijk.’
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SENSITIEF ZIJN LEVERT BETERE 
ZORG VOOR MANNEN EN VROUWEN’
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hoeveelheid vetweefsel, metabolisme in de lever en 
eliminatie door de nieren. In hoeverre dit invloed 
heeft op werkzame dosis en bijwerkingen is voor 
veel medicijnen nog nooit goed onderzocht.’

Bij welke aandoeningen speelt dit?
‘Je ziet dat vrouwen meer met vragen komen over 
vruchtbaarheidsproblemen, anticonceptie of 
menstruatieproblemen. Mannen komen vaker met 
traumata: een splinter in het oog, een val of een 
verdraaide knie. Dat heeft te maken met sekse - zo-
als menstruatie -, maar ook met hoe je ben 
gesocialiseerd. De splinter in het oog is daar een 
voorbeeld van. Mannen doen vaak andere dingen 
dan vrouwen, hebben andere beroepen en hobby’s 
en lopen daardoor andere risico’s. Er zijn ook 
aandoeningen waar geen aanwijzingen zijn voor 
man-vrouwverschillen, maar het is dan altijd de 
vraag: zijn er geen verschillen of zijn de verschillen 
mogelijk nog nooit onderzocht?’

Wat kan je als huisarts zelf doen?
‘Besef dat je je eigen gender meeneemt in de 
spreekkamer. Als huisarts en patiënt beide vrouw 
zijn, kan het zijn dat het consult heel erg over de 
context gaat en niet over de klacht. Bij 2 mannen 
heb je de kans dat klachten zakelijk worden 
besproken en er te weinig aandacht is voor de 
context. Een voorbeeld: een man komt bij een 
vrouwelijke huisarts met steken op de borst. Hij wil 
graag een ecg. De huisarts vraagt naar de context. 
Dat kan soms tot weerstand en irritatie leiden 
omdat de patiënt denkt dat het niet relevant is. 
Wanneer je merkt dat zo’n consult wat stroef 
verloopt, probeer er dan “boven” te gaan hangen en 
te bedenken wat er gebeurt. Wees je ervan bewust 
dat het stroef verlopen van een consult te maken 
kan hebben met genderverschillen.’
Sekseverschillen zijn kennisdingen. Dat heb je 
geleerd of vind je in de richtlijnen. En weet je het 
niet, zoek het dan op. Bij genderverschillen raad ik 
aan om voldoende aandacht te hebben voor het 
hele biopsychosociale model. Neem altijd de hele 
context mee. De genderverschillen zie je terug in 
die context zoals “welke dingen zijn belangrijk in 
het leven” en “hoe ga je met problemen om”.’

Hoe gendersensitief zijn de NHG-richtlijnen?
‘Het NHG verbond zich een aantal jaar geleden 
aan een project van Womeninc om meer sekse- 
en genderspecifieke aandacht te hebben in het 
huisartsenvak. Toen is afgesproken dat bij het 
maken van richtlijnen en e-learnings extra 
aandacht zou komen voor sekse en gender. Samen 
met emeritus hoogleraar Toine Lagro-Janssen ben 
ik hierbij betrokken geweest als inhoudsdeskundi-

ge. Er is een mooie slag gemaakt, maar er valt nog 
veel winst te behalen. Ook bij de specialisten. 
Wel is een aantal cardiologen de afgelopen jaren 
heel actief geweest om de verschillen duidelijk te 
maken tussen het mannen- en vrouwenhart. Niet 
alleen naar artsen toe, ook naar het publiek. Dat 
gaf een enorme boost. Ik merk dat soms op het 
spreekuur. Vrouwen met vage klachten weten 
vaak zelf al dat dit bij vrouwen hoort die mogelijk 
angina pectoris hebben. Het is belangrijk dat ze 
zelf die kennis hebben.’

Hoe zit het met gendersensitiviteit in de 
opleiding?
‘In Nijmegen is het gelukt om gendersensitieve 
geneeskunde in het nieuwe curriculum op te 
nemen. Vooral bij studenten in het basiscurricu-
lum probeer ik er meer aandacht voor te krijgen, 
want ik denk echt dat je moet leren zien dat het er 
is. Als je eenmaal bewust bent van de verschillen, 
neem je het ook mee in je praktijk. Nijmeegse 
studenten kunnen kiezen voor een extra 
keuzeblok. Vaak zijn ze in het begin terughou-
dend, maar gaan ze na een tijdje inzien hoe 
belangrijk het is. Soms hoor je: “je moet toch het 
individu centraal stellen en niet gaan stereotype-
ren”. Wat we vooral aangeven is dat er op 
groepsniveau verschillen zijn, maar bij het individu 
dat voor je zit kan het weer anders zijn. Er zijn 
immers mannen met kenmerken van “vrouwelijke” 
genderrollen en vice versa.
We proberen de basisopleidingen van andere 
faculteiten ook mee te krijgen. In het verleden zijn 
er al enkele (promotie)projecten geweest vanuit 
Nijmegen, waarbij onder andere onderwijsmateria-
len gescreend zijn en waarbij adviezen zijn geven 
over hoe je onderwijs gendersensitiever kunt 
maken. Sommige faculteiten tonen veel interesse, 
bij andere is dat wat minder. Voor docenten van 
alle faculteiten stelt het Kenniscentrum Sekse en 
diversiteit in medisch onderwijs, het SDMO, 
onderwijsmaterialen beschikbaar. Ook organiseert 
het SDMO bijeenkomsten over gender- en 
seksespecifiek onderwijs.
Daarnaast is in bijna elke huisartsopleiding iemand 
met gendersensitiviteit als aandachtgebied. En is er 
een e-learning ontwikkeld voor 5 andere vervolgop-
leidingen tot specialist om ook daar gendersensitie-
ve geneeskunde meer kenbaar te maken.’

Wat is je doel?
 ‘Geleidelijk aan is er steeds meer aandacht voor 
sekse en gender in ziekte en gezondheid, maar er 
zijn ook mensen bij wie dit onderwerp op 
weerstand stuit. Ze vinden dat mannen en 
vrouwen gelijk zijn en dat je geen onderscheid 

moet maken. Gendersensitieve geneeskunde 
zorgt in mijn opinie juist voor gelijkheid, omdat je 
streeft naar de meest optimale zorg voor zowel 
mannen als vrouwen. Doel van het boek en het 
congres is bewustwording kweken. Het besef dat 
je als huisarts je bij elke casus moet afvragen of 
sekse en gender een rol spelen, ook in je aanpak.
Bewustwording kweken bij onderzoekers is ook 
belangrijk. Het onderzoek is de basis, daar begint 
het mee. Man-vrouwverschillen worden steeds 
meer meegenomen in onderzoek. Het heeft tijd 
nodig. Als je terugkijkt zie je dat het nodige is 
bereikt, maar er is nog veel meer te doen. Bij recente 
studies naar de effectiviteit van COVID-19-behande-
lingen is bijna geen rekening gehouden met 
man-vrouwverschillen. De bijwerkingen van het 
AstraZeneca coronavaccin zijn bijwerkingen die 
vooral bij jonge vrouwen zijn geregistreerd. Als je in 
het vooronderzoek meer aandacht had besteed aan 
het effect bij mannen en vrouwen, was deze 
bijwerking misschien al eerder naar voren gekomen.’

➤  Congres Gender in de spreekkamer, 25 
november 2021, radboudumc.nl

➤  Boek Gendersensitieve huisartsgeneeskunde, 
bsl.nl/shop

➤  Nieuwsbrief Kenniscentrum SDMO, radboud-
umc.nl

Wat doet het NHG?
Het NHG neemt bij de ontwikkeling van 
NHG-richtlijnen altijd het aandachtspunt 
gender en man-vrouwverschillen mee bij de 
knelpunteninventarisatie. Dit gebeurt ook bij 
de literatuursearches bij richtlijnherzieningen. 
Indien nodig vragen we in de commentaarron-
des apart aandacht voor gender. Afhankelijk 
van de gevonden resultaten en evidence 
besteedt de werkgroep expliciet aandacht aan 
dit onderwerp in de NHG-Standaard of 
-Behandelrichtlijn. Deze informatie wordt 
vervolgens verwerkt in bijvoorbeeld E-learn-
ings en Thuisarts.nl. Het NHG is van mening 
dat aandacht voor diversiteit meer facetten 
behelst dan alleen man-vrouwverschillen en 
gender. In het programma persoonsgerichte 
zorg en in verschillende dossiers wordt 
aandacht besteed aan diversiteit. Bij het 
onderwerp man-vrouwverschillen en gender 
werkt het NHG samen met het Kennisinsti-
tuut van Medisch Specialisten.
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