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Redactioneel

DDe dagen worden korter, de avonden langer. 
Tijd voor reflectie en bezinning. Neem de 
situatie op de huisartsenpost. Het aantal (ge-
formaliseerde) klachten neemt daar gestaag 
toe. Ongeacht of ze gegrond zijn, blijft het 
een situatie die je liever niet wil meemaken. 
Barnhoorn et al. geven ons een inkijkje in 
welke motieven spelen bij mensen die een 
klacht indienen. Onvervulde verwachtingen 
blijken van belang. 
Maar hoe passend zijn die verwachtingen 
naar wat we kunnen en willen leveren, juist 
nu bij een toenemende personele schaarste? 
Jarenlang hebben we patiënten verteld dat 
ze bij vragen, laagdrempelig de huisarts(en-
post) konden bellen. ‘Volgende keer moet u 
echt eerder bellen, hoor.’ Inmiddels is het tij 
gekeerd en vragen we mensen eigen verant-
woordelijkheid te nemen en stellen we zorg 
uit tot een efficiënter tijdstip. Een röntgenfo-
to van een arm of been kan veelal best even 
wachten, ook al schikt dat de patiënt slecht. 
Dat zijn geen leuke gesprekken en ze zullen 
af en toe aanleiding geven tot een klacht. 
Adequate voorlichting over wat mensen 
buiten kantoortijden van de huisartsenzorg 
mogen verwachten, lijkt me noodzakelijk. 
Maar wie moet dat doen? 
Op populatieniveau lijkt het me een taak 
van de overheid en/of zorgverzekeraar. Op 
individueel niveau past dergelijk verwach-
tingsmanagement dan weer goed bij onze 

kernwaarden en professionaliteit. Laten we 
daarbij waken voor de reflex ons onder-
steunend personeel hiervoor in te zetten. 
We zouden zuiniger mogen zijn op 
onze triagisten, assistentes en praktijk-
ondersteuners, de steunpilaren die ons 
uitstekend helpen bij de geprotocolleerde 
zorg. Laten we juist in deze tijd van 
schaarste niet nog meer van hen 
verwachten. 
Dat geldt denk ik ook voor de 
inzet van de POH voor de 
leefstijlbegeleiding van pati-
enten met kanker, een onder-
zoek waarover Huizinga en 
Brandenbarg berichten. 
Goed dat er aandacht is 
vanuit de huisartsenpraktijk 
voor deze mensen en hun 
leefstijl. Maar hoort deze 
taak wel bij de POH? Of zou dat 
ook kunnen vanuit het sociaal 
domein in nauwe samenwer-
king met de huisarts?    
Enfin, voldoende om u aan te 
zetten tot bezinning. Hope-
lijk voldoet deze H&W aan 
uw verwachtingen.

Ariëtte Sanders, 
lid redactiecommissie

(Te) hoge  verwachtingen
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10 Klachten van patiënten op de huisartsenpost
Patiënten uiten soms klachten over de medische expertise en 
het gedrag van hun huisarts dat zij als onprofessioneel beschou-
wen. Zij voelen zich daardoor niet serieus genomen.

16 ACS-diagnostiek verschilt nauwelijks voor mannen en 
vrouwen
Opiniestuk waarin de auteurs betogen dat er weinig verschil 
tussen vrouwen en mannen is in vertraging in de ACS- 
diagnostiek. Hoewel de pathofysiologie van ACS bij vrouwen 
anders kan zijn, is er weinig anders aan de klachten waarmee 
zij op het spreekuur komen.

20 Het myocardinfarct: voor vrouwen telt het verschil
Contra-opiniestuk waarin de auteurs onderstrepen dat er een 
diagnostisch delay kan ontstaan bij vrouwen met een myocard-
infarct omdat de diagnose teveel gestoeld is op de etiologie en 
het klachtenpatroon bij mannen.
 

Praktijk

23 Hyperkyfose of kromme rug
Van de 60-plussers heeft 20 tot 40% leeftijdsgebonden hyper-
kyfose. Deze aandoening kan leiden tot pijn, ademhalings-
problemen en een verhoogd valrisico.

27 Onbegrepen bekkenbodemklachten: een miskend 
probleem bij misbruikte mannen
Wees alert op onverklaarde bekkenbodem- of urologische 
klachten. Deze kunnen ook bij mannen wijzen op een seksueel 
trauma. 

33 Recidiverende blaasjes op het been
Een uitbraak van herpes genitalis hoeft niet beperkt te zijn tot 
het anogenitale gebied. Ook daarbuiten kunnen (recidiverende) 
vesikels ontstaan.

35 Uw diagnose ‘Witte lijntjes op de tong’

36 Een pijnlijke zwelling van de penis
Pijn en zwelling van de penis komen geregeld voor bij mannen 
in de seksueel actieve levensfase. Een voorbeeld daarvan is de 
ziekte van Mondor.

43 Klinisch vermoeden arteriitis temporalis reden spoed-
verwijzing
Denk bij patiënten met recente hoofdpijn, visusklachten, 
kaakclaudicatio, haarkampijn, gewichtsverlies en verhoogde 
ontstekingswaarden aan arteriitis temporalis.

48 Kennistoets ‘Recidiverende blaasjes op het been’
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• SSRI’s bij vroegtijdige zaadlozing verbeteren seksleven
• Grotere kans expulsie spiraaltje bij gebruik menstruatiecup
• FODMAP-arm dieet effectief bij prikkelbaredarmsyn-

droom
• Alleen MCV-bepaling voldoet niet als classificatie van 

anemie
• Een nieuwe behandeling voor artrose?
• Varenicline verhoogt risico op psychiatrische klachten niet

58 H&W-redacteur Mascha Witteman: ‘Ik wil prikkelende 
onderwerpen blijven aanbieden’

61 Persoonlijke continuïteit en voorschrijfgedrag  ouderen

62 Shockwavetherapie bij fasciitis plantaris
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49 Herziening NHG-Standaard Pijn
Meer aandacht voor chronische pijn en verantwoord gebruik 
van opioïden.

53 Inhalatiecorticosteroïden bij COVID-19?
De herziene NHG-Standaard COVID-19 geeft een zwakke 
aanbeveling voor het gebruik van ICS voor een specifieke 
 doelgroep 50-plussers.

56 Herziening NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor
Meer aandacht voor de (differentiaal)diagnose en behandeling 
van essentiële tremor.

72 Zamire Damen: ‘NHG zet alle inhalatoren op een rij’

73 Bespaar tijd met het NHG-Formularium

74 Carrousel herhaalreceptuur afschaffen
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 www.henw.org

	■ Hoe zat het ook alweer met de griepprik?

	■ Levenslang semaglutide tegen overgewicht?

	■ Trends in de eerstelijns ouderenzorg 

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.
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Vroegtijdige zaadlozing gaat gepaard 
met het gevoel van onvoldoende contro-
le en persoonlijk lijden. De behandeling 
bestaat in eerste instantie uit voorlich-
ting en niet-medicamenteuze adviezen. 
Verder kunnen SSRI’s off-label worden 
voorgeschreven om de intravaginale eja-
culatie latentietijd (IELT) te verlengen. 
Huidig onderzoek laat zien dat SSRI’s 
daarnaast ook een positief effect hebben 
op onder andere ervaren klachten, tevre-
denheid en gevoel van controle.

Vroegtijdige zaadlozing komt, afhankelijk 
van de definitie, voor bij 3 tot 20% van 
de mannen en geeft diverse klachten. Het 
advies in de NHG-Standaard Seksuele 
klachten om paroxetine of sertraline 
voor te schrijven is gebaseerd op een 
meta-analyse uit 2004. Inmiddels is er 
een nieuwe meta-analyse verschenen met 
in totaal 31 RCT’s en 8254 deelnemers. 
De auteurs bekeken hierin het effect 
van medicatie op vroegtijdige ejaculatie: 
paroxetine (8 onderzoeken), fluoxetine 
(7 onderzoeken), sertraline (7 onder-
zoeken), dapoxetine (7 onderzoeken) of 
andere middelen (7 onderzoeken).
Gebruikers van SSRI’s ervaren een sub-
jectieve verbetering van de vroegtijdige 
zaadlozing (‘beter’ of ‘veel beter’) ten 
opzichte van placebo (risicoratio (RR) 
1,92). In vergelijking met placebo zorgen 
langwerkende SSRI’s voor meer verbete-
ring (RR 8,48) dan kortwerkende SSRI’s 
on demand (RR 1,87). Daarnaast geeft 
gebruik van SSRI’s significant meer tevre-
denheid over de seks (aantal deelnemers 
die ‘goed’ of ‘heel goed’ rapporteerden; 
RR 1,63) en betere controle over de zaad-
lozing (RR 2,29).
SSRI’s verlengen de IELT met 3,09 minu-
ten. Langwerkende SSRI’s doen dat beter 
dan kortwerkende SSRI’s (3,36 versus 1,52 
minuten; p = 0,04). Wel zorgen SSRI’s 
voor bijwerkingen zoals vermoeidheid, 
gewichtstoename en verminderd libido 
(RR 1,71), waardoor in de SSRI-groep 

meer deelnemers stopten met de behan-
deling (30 versus 11 per 1000). 
Deze nieuwe meta-analyse onderschrijft 
het off-label voorschrijven van SSRI’s 
bij mannen met vroegtijdige zaad-
lozing, als uitleg en adviezen onvol-
doende werken. Mannen ervaren niet 
alleen een langere tijd tot ejaculatie, 
maar ook meer tevredenheid over de 
seks. ■

Sathianathen NJ, et al. Selective 
serotonin re-uptake inhibitors 
for premature ejaculation 
in adult men (Review). 
Cochrane Database Syst 
Rev 2021;3:CD012799.

SSRI’s bij vroegtijdige zaadlozing verbeteren 
seksleven
Sanne Dijkhuizen

Het gebruik van een menstruatiecup 
verhoogt de kans op expulsie van een 
koperspiraal. Huisartsen zouden vrou-
wen hiervoor moeten waarschuwen. 
Dat is de tussentijdse conclusie van een 
nog lopend onderzoek, maar de eerste 
resultaten zijn zo belangrijk dat zij al 
werden gedeeld op de ACOG Annual 
Clinical Meeting 2021. 

Dit prospectieve deelonderzoek maakt 
deel uit van een driejarig onderzoek 
naar de werkzaamheid van anticoncep-
tie. Er deden 1092 vrouwen mee aan het 
onderzoek. Zij werden gerandomiseerd 

in 2 verschillende groepen, bij de vrou-
wen in elke groep werd een ander type 
koperspiraal geplaatst. Het doel was om 
na 24 maanden follow-up het risico op 
IUD-expulsie te bepalen. Van de 1092 
vrouwen gebruikten er 266 (24,4%) een 
menstruatiecup. Vierentwintig maan-
den na de start van het onderzoek trad 
expulsie op bij 46 vrouwen (17,3%) die 
een menstruatiecup gebruikten en bij 43 
vrouwen (5,2%) die geen cup gebruik-
ten (OR 3,81; 95%-BI 2,45 tot 5,92). 
Veertien vrouwen rapporteerden dat de 
expulsie optrad tijdens het verwijderen 
van de menstruatiecup.

Grotere kans expulsie spiraaltje bij gebruik 
menstruatiecup
Laurine Alderlieste

Foto: U
nsplash
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Patiënten met het prikkelbaredarm
syndroom (PDS) hebben vaak baat bij 
een dieet. Een FODMAParm dieet 
 (restrictie van gefermenteerde pro
ducten, alle suikers en veel zetmeelrijk 
voedsel) lijkt daarbij het effectiefst, 
vooral in het reduceren van de algeme
ne klachten. Dat blijkt uit een recent 
Brits systematisch literatuuronderzoek. 
Verrassend genoeg bleek het FODMAP 
dieet effectiever dan de dieetadviezen 
van de Britse PDSrichtlijn. Het was ook 
effectiever dan placeboadviezen en het 
continueren van het gewone dieet.

De auteurs vonden 13 RCT’s met 944 
volwassen PDS-patiënten. Het betrof 
tweede- of derdelijnsonderzoeken met 
een follow-up van 4 tot 12 weken. Negen 
onderzoeken hadden een laag risico op 
bias. Uitkomstmaten waren vermindering 
van de algemene PDS-klachten, ernst van 
buikpijn, opgeblazen gevoel en ontlasting. 
Voor algemene PDS-klachten lijkt een 
FODMAP-arm dieet effectiever dan alle 

controlediëten. Het 
was het enige dieet dat 
effectiever bleek dan 
het gewone dieet (12 
RCT’s; RR op therapie-
falen 0,67; 95%-BI 0,48 
tot 0,91). Dit is een 
klein maar klinisch 
significant verschil.
Ook voor alleen de 
ernst van de buik-
pijn (12 RCT’s; 914 
patiënten) bleek een 
FODMAP-arm dieet 
het effectiefst, maar het 
was in dit opzicht niet 
beter dan een gewoon 
dieet (RR op therapiefalen 0,72; 95%-BI 
0,47 tot 1,10). In dezelfde RCT’s keken de 
onderzoekers ook naar de effecten op een 
opgeblazen gevoel; hierin was dezelfde 
trend zichtbaar. Wel was een FODMAP- 
arm dieet significant effectiever dan de 
dieetadviezen van de Britse PDS-richt-
lijn (RR 0,72; 95%-BI 0,55 tot 0,94). Ten 

aanzien van de ontlastingsfrequentie (10 
RCT’s; 807 patiënten) bleek een FOD-
MAP-arm dieet wederom het effectiefst, 
maar niet beter dan een gewoon dieet. De 
subanalyse voor patiënten met obstipatie 
dan wel dunne ontlasting gaf geen andere 
resultaten.
Een kanttekening is het gebrek aan 
follow-up van FODMAP re-introductie, 
aangezien een langdurig FODMAP-arm 
dieet kans geeft op deficiënties. Daar-
naast werden bijna alle patiënten begeleid 
door een diëtiste, vanwege de bekende 
relatief hoge uitval van circa 10% bij een 
FODMAP- arm dieet zonder begeleiding. 
Kortom, een FODMAP-arm dieet lijkt 
met name voor algemene PDS-sympto-
men klinisch relevant. Ook interessant is 
het gebrek aan effectiviteit van de andere 
diëten ten opzichte van het gewone dieet 
in deze analyse. In de NHG-Standaard 
Prikkelbaredarmsyndroom wordt 
hierover nog niet gesproken, maar deze 
standaard is momenteel in herziening. 
We kijken uit naar de toekomstige aan-
bevelingen hierover. ■

Black CJ, et al. Efficacy of a low  FODMAP 
diet in irritable bowel syndrome: syste-
matic review and network meta-ana-
lysis. Gut 2021 Aug 10. DOI:10.1136/
gutjnl-2021-325214 [epub ahead of print].

FODMAP-arm dieet effectief bij PDS
Aimée Kok

Foto: Shutterstock

De peer reviewed publicatie van boven-
staande resultaten wordt het komende 
halfjaar verwacht, maar de conclusie is 
dermate belangrijk dat de eerste resul-
taten nu al worden gedeeld. Wel zijn 
enkele kanttekeningen te plaatsen. In dit 
onderzoek werden de Mona Lisa Mini 

IUD en de Paragard IUD onderzocht. 
De resultaten kunnen niet zomaar wor-
den geëxtrapoleerd naar andere koper- 
en hormoonspiralen. Verder vermelden 
de onderzoekers niet wat de reden zou 
kunnen zijn van expulsie van het spiraal 
bij het verwijderen van de cup. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat het vacuüm 
niet goed werd verbroken. Desalniette-
min zou de huisarts bij het plaatsen van 
een spiraal het gebruik van de cup en 
het mogelijk verhoogde risico op expul-
sie van het spiraal moeten bespreken. ■

Long J, et al. Menstrual cup use and 
intrauterine device expulsion in a 
copper intrauterine device contraceptive 
efficacy trial [OP01-1B]. Obstet Gyn 
2020;135(1).

Foto: Shutterstock
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Om de oorzaak van anemie te achterha-
len, is een Mean Corpuscular Volume 
(MCV)-bepaling alleen niet genoeg. 
Dit veelgebruikte diagnostische algo-
ritme verdeelt anemie in de categorieën 
microcytaire (MCV < 80 fl), normocy-
taire (MCV 80-100 fl) en macrocytaire 
(MCV >100 fl) anemie. Deze classificatie 
zou duidelijk moeten maken waar de 
oorzaak van de anemie ligt, maar is niet 
bruikbaar bij patiënten boven de 50 jaar. 
Dat blijkt uit een recent Nederlands 
onderzoek.

AIn een cohortonderzoek in de regio 
Dordrecht – op basis van laboratorium-
gegevens – selecteerden onderzoekers 
nieuw gediagnostiseerde anemiepatiënten 
van 50 jaar of ouder voor wie de huisarts 
een hemoglobinetest (Hb) had aange-
vraagd. Bij 4129 patiënten met nieuwe 
anemie werden de volgende waarden be-
paald: MCV, reticulocytenaantal, trombo-
cyten, leukocyten, lactaatdehydrogenase, 
vitamine B12, foliumzuur, ferritine, trans-
ferrine, serumijzer en (soms) creatinine. 
Mede gebaseerd op de NHG-Standaard 
Anemie definieerden de onderzoekers 7 
mogelijke oorzaken van anemie, namelijk 
chronische ziekte, renale anemie, ijzer-
gebreksanemie, hemolyse, vermoedelijke 
beenmergziekte, foliumzuurdeficiëntie 
en vitamine B12-deficiëntie. Daarna 
bepaalden ze op basis van het uitgebreide 
bloedonderzoek eerst de oorzaak van de 
anemie. Vervolgens bekeken ze of een 
macrocytaire anemie (MCV > 100) ijzer-
deficiëntie, anemie van chronische ziekte 
of renale anemie kon uitsluiten. Ten slotte 
gingen ze na of een microcytaire anemie 
(MCV < 80) vitamine B12-deficiëntie, 
foliumzuurdeficiëntie, hemolyse of been-
mergziekte kon uitsluiten.
Bij 59% (2422 patiënten) werd 1 oorzaak 
gevonden, bij 22% (888 patiënten) meer 
dan 1 oorzaak en bij 20% (819 patiënten) 
kon geen conclusie worden getrokken 
over de oorzaak van de anemie. De 

meeste patiënten 
hadden een normaal 
MCV (85%). Van alle 
patiënten met een 
microcytaire anemie 
werd bij 16% (59/365) 
een oorzaak gevon-
den die macrocytaire 
anemie zou moeten 
veroorzaken. Van de 
patiënten met een 
macrocytaire anemie 
werd bij 90% (233 van 
de 259 patiënten) een 
oorzaak gevonden die hoort bij een mi-
crocytaire anemie. Een belangrijk nadeel 
van het onderzoek is dat er geen sympto-
men van de patiënten bekend zijn.
Vervolgonderzoek inzetten op geleide 
van alleen MCV lijkt dus niet bruikbaar 
voor de meeste eerstelijnspatiënten met 
een verlaagd Hb. De NHG-Standaard 
Anemie adviseert vervolgonderzoek in 

te zetten op basis van MCV, ferritine, 
klachten en risicofactoren. ■

Schop A, et al. The accuracy of mean 
corpuscular volume guided anaemia 
classification in primary care. Fam Pract 
2021;cmab034. https://doi.org/10.1093/
fampra/cmab034 [epub ahead of print].

Alleen MCV-bepaling voldoet niet als classificatie 
van anemie
Rob Strijkers

Foto: Shutterstock

‘Een mijlpaal in onderzoek naar 
artrose’ die zou kunnen leiden tot ‘een 
therapie waarmee artrose kan worden 
genezen of voorkomen’. Rotterdams on-
derzoek leidde onlangs tot hoopgeven-
de berichten, waaraan arts en patiënt in 
de praktijk helaas nog niets blijken te 
hebben. 

Artrose is een veelvoorkomende aan-
doening die vaak tot pijn en fysiek onge-
mak leidt. De oorzaak is multifactorieel, 
waarbij chronische gewrichtsbelasting 
en overgewicht een rol spelen maar ook 
een erfelijke component van belang 
kan zijn. Genezing is niet mogelijk: de 
schaarse beschikbare behandelingen 

geven vooral symptoomverlichting.
Onderzoekers van het Erasmus MC 
hebben nu onderzoek gedaan naar mo-
gelijk genetische oorzaken van de aan-
doening. Aan de hand van de gegevens 
van ruim 800.000 deelnemers aan 13 
verschillende cohortonderzoeken zoch-
ten zij naar DNA-variaties of genen die 
met het ontstaan van artrose verband 
lijken te houden. Het onderzoek leidde 
tot de identificatie van een kleine 200 
van die genetische aanknopingspunten, 
wat in een persbericht werd verwoord 
als ‘mijlpaal in het begrijpen van de 
ziekte, wat naar verwachting de ont-
wikkeling van de allereerste genezende 
behandeling voor artrose zal versnellen’. 

Een nieuwe behandeling voor artrose?
Lester du Perron
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Ter ondersteuning van stoppen met 
roken kan varenicline worden voorge-
schreven, maar daarbij is wel voorzich-
tigheid geboden. Eerdere case reports 
lieten een verband zien tussen het 
gebruik van varenicline en ernstige psy-
chiatrische klachten. Recent onderzoek, 
op basis van een grote Nederlandse 
prescriptie-database, bevestigt die relatie 
echter niet. 

De NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met 
roken adviseert nicotinevervangende 
middelen (NVM), nortriptyline, bupro-
pion of varenicline. De effectiviteit van 
die middelen is vergelijkbaar, maar gezien 
het bijwerkingenprofiel en de kosten 
hebben NVM de voorkeur. Bij varenicline 
geldt het advies om voorzichtig te zijn als 
patiënten ernstige psychiatrische aandoe-
ningen in hun voorgeschiedenis hebben, 
omdat deze door het gebruik van vareni-
cline weer zouden kunnen toenemen. 

Dit nieuwe Groningse cohortonderzoek 
bestudeerde de relatie tussen varenicline 
(de eerste prescriptie) en psychiatrische 
klachten (gedefinieerd als prescriptie van 
psychotrope medicatie in de 6 maan-
den erna) op basis van gegevens uit de 
interactiedatabase. Deze database bevat 
informatie over afgeleverde genees-
middelen in 70 openbare apotheken in 
Nederland, met daarin 700.000 mensen. 
De onderzoekers vergeleken de incidentie 
van psychiatrische klachten bij nieuwe 
gebruikers van varenicline met gebrui-
kers van NVM, zowel bij de algemene 
bevolking als bij mensen met COPD. Zij 
maakten onderscheid tussen mensen met 
en zonder pre-existente psychiatrische 
klachten.
In de onderzochte algemene populatie 
was de incidentie van psychiatrische 
klachten bij gebruikers van varenicline 
(n = 4480) lager dan bij gebruikers van 
NVM (n = 1970): respectievelijk 10,5% 

versus 12,6% (gecorrigeerde OR 0,85; 
95%-BI 0,72 tot 1,00). Voor de populatie 
met pre-existente psychiatrische klachten 
was de incidentie veel hoger, maar ook 
in dat geval lager bij varenicline (75,3%) 
dan bij NVM (78,5%) (OR 0,82; 95%-BI 
0,68 tot 0,99). Bij mensen met COPD 
was er zowel in de groep met als in de 
groep zonder pre-existente psychiatrische 
klachten geen verschil in het optreden 
van klachten tussen varenicline en NVM.
Als mogelijk vertekenende mechanis-
men noemen de auteurs ‘healthy user 
bias’ (vareniclinegebruikers zijn mogelijk 
gezonder) en het feit dat ernstige psychi-
atrische klachten, zoals suïcide, niet zijn 
meegenomen. Desondanks concluderen 
zij dat varenicline de kans op psychiatri-
sche klachten, vergeleken met NVM, niet 
vergroot. Mogelijk hoeven we minder 
voorzichtig te zijn bij voorschrijven van 
varenicline. ■

Wang Y, et al. Neuropsychiatric safety 
of varenicline in the general and COPD 
population with and without psychi-
atric disorders: a retrospective cohort 
study in a real-world setting. BMJ Open 
2021;11:e042417.

Varenicline verhoogt risico op psychiatrische 
klachten niet
Lidewij Broekhuizen

Foto: U
nsplash

De NOS nam deze berichtgeving over. 
De hoopgevende uitspraken suggereren 
dat een effectieve behandeling voor ar-
trose nabij lijkt, maar zover is het helaas 
nog (lang) niet. Er is bijvoorbeeld nog 
helemaal geen onderzoek gedaan naar 
een daadwerkelijk medicijn.

Onderzoek naar nieuwe behandelin-
gen richt zich vaak op erfelijk mate-
riaal. De weg van potentieel genetische 
aangrijpingspunten tot een werkzaam 
en veilig medicijn is echter lang en vol 
hindernissen. Kleine stapjes op die 
route leiden regelmatig tot hoopgevende 
nieuwsberichten, maar een stap in de 
goede richting is nog geen garantie voor 
succes. Hopelijk leidt het Rotterdamse 
onderzoek inderdaad tot nieuwe behan-
delmogelijkheden, maar de patiënt zal 
voor meer duidelijkheid daarover nog 
vele jaren geduld moeten hebben. ■

Boer CG, et al. Deciphering osteoarthritis 
genetics across 826,690 individuals from 
9 populations. Cell 2021;184:4784-4818.
https://doktermedia.nl/reviews/ 
bewegingsapparaat/is-artrose-binnen-
kort-te-genezen/.

Foto: Shutterstock
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Klachten van patiënten worden steeds meer gezien als 
waardevolle informatiebron voor verbeteringen in de 
gezondheidszorg.1-8 De precieze relatie tussen klachten 
en de kwaliteit van zorg is echter complex. Want niet alle 
ontevredenheid van patiënten leidt tot klachten, terwijl 
onvrede van patiënten ook tot klachten kan leiden wan-
neer de geleverde zorg goed was.6,9 
Patiënten noemen onprofessioneel gedrag van artsen 
vaak in hun klachten.1,3,10-13 Zulk gedrag kan zijn weerslag 
hebben op het vertrouwen in de dokter, de therapeutische 
relatie en de gezondheid van patiënten.1,2,7,14-18 
Bij onderzoek naar klachten van patiënten is het lastig dat 
(on)professioneel gedrag op heel uiteenlopende manieren 
of helemaal niet wordt gedefinieerd.2,3,10,11,17 De definities 
van (on)professioneel gedrag zijn bovendien tijd- en 
contextafhankelijk.19-28 Onderzoek naar wat patiënten als 
(on)professioneel gedrag ervaren, is tot nu toe vooral in 
ziekenhuizen uitgevoerd.1,2,7,15-17,29 Behalve op (on)profes-
sioneel gedrag blijken de meeste klachten betrekking te 
hebben op medische, organisatorische en communicatie-
problemen.1,2,5,7,15,17 Daarom zochten we een antwoord op 
de volgende 2 vragen:
1. Wat is de precieze inhoud van de klachten van pa-

tiënten over de geleverde zorg op de huisartsenpost 
(HAP)?

2. Welke elementen van onprofessioneel gedrag bevatten 
deze klachten?

METHODE
Voor dit onderzoek voerden we een gedetailleerde in-
houdsanalyse uit van alle klachten van patiënten en de 
bijbehorende relevante correspondentie over de geleverde 
zorg bij een HAP (Samenwerkende Huisartsendiensten 
Rijnland, 325.000 inwoners) in de periode 2009-2019. Een 
klachtenbrief definieerden we als een brief (of transcript 
van een telefonische of persoonlijke ontmoeting) over 
een of meer als suboptimaal ervaren gedragingen van een 
HAP-medewerker. Een klacht definieerden we als elke 
afzonderlijk te onderscheiden, als suboptimaal ervaren 
gedraging van een HAP-medewerker.
De klachtenfunctionaris van de HAP anonimiseerde de 
klachtenbrieven. Deze registreerde waar mogelijk geslacht 
en leeftijd van de patiënt, of de klager de patiënt in kwes-
tie, een familielid of een ander was, over wie de klacht ging 
(de huisarts, aios of assistente) en hoe de patiënt de klacht 
had ingediend (per brief, e-mail, telefoon of face to face).
De eerste codering van de brieven was open, inductief en 
iteratief. Twee auteurs analyseerden 25 willekeurig geko-
zen transcripten en bespraken hun eerste open codering. 
Hierna analyseerde 1 auteur alle klachtenbrieven van 
2009 en 2010 (n = 90) en besprak de onderzoeksgroep de 
open codering opnieuw. Twee auteurs zochten en vonden 
consensus over het axiale coderingsschema, dat werd 
getoetst met 2 andere onderzoekers. Vervolgens voerden 2 
auteurs de selectieve codering uit, waarbij ze de verschil-
lende codes categoriseerden in abstractere thema’s. Na 2 
discussierondes bereikte het onderzoeksteam consensus 
over de thema’s. Aangezien de abstracte thema’s parallel 
liepen met de CanMEDS-competenties, gebruikten we 
deze competenties als sensitising concepts in een tweede 
ronde van deductief coderen.30

Om onderzoeksvraag 2 te kunnen beantwoorden, voerden 

Klachten van patiënten bieden een unieke inkijk in de manier waarop patiënten hun artsen 
ervaren en wat ze van hen verwachten. Onderzoek naar de precieze inhoud van klachten is 
schaars, zeker als het om ervaren onprofessioneel gedrag gaat. Wij onderzochten klachten van 
patiënten over de zorg van een huisartsenpost, over een periode van 10 jaar. De meeste klach-
ten betroffen de huisartsen en gingen over medische expertise. Een tweede grote groep van de 
klachten betrof gedrag van de huisartsen dat patiënten als onprofessioneel ervaarden. 

‘Ik wil serieus genomen worden’
Klachten van patiënten op de huisartsenpost 
Pieter Barnhoorn, Geurt Essers, Vera Nierkens, Mattijs Numans, Walther van Mook, Anneke Kramer

Dit is een bewerkte vertaling van Barnhoorn PC, Essers GTJM, 
Nierkens V, Numans ME, Van Mook WNKA, Kramer AWM. Patient 
complaints in general practice seen through the lens of profes-
sionalism: a retrospective observational study. BJGP Open 2021 
Jun 30;5(3):BJGPO.2020.0168.
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• Auto inject
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pen1,4
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(Trulicity 1,5 mg)1,2,3
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Effectieve 
daling HbA1c1

Indicatie1

Trulicity is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als 
toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging: als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van 
intolerantie of contra-indicaties of in aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.

Bĳ werkingen1

De meest voorkomende bĳ werkingen zĳ n misselĳ kheid, diarree, braken, buikpĳ n en hypoglykemieën (in combinatie met andere 
bloedglucose verlagende medicĳ nen).
CV = cardiovasculair

*  ≥50 jaar oud met een cardiovasculaire (CV) voorgeschiedenis of met ≥2 CV-risicofactoren, met standaardbehandeling (stabiele dosering van maximaal twee orale 
bloedglucoseverlagende medicatie met of zonder basale insuline therapie).1,3

§  Voor adjuvante therapie is de aanbevolen dosering Trulicity 1,5 mg eenmaal per week. Voor aanvullende glykemische controle kan de dosering van 1,5 mg na ten 
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Referenties:  1. SPC Trulicity Eli Lilly (vigerende versie). 2. Gebruikershandleiding Trulicity Eli Lilly (vigerende versie). 3. Frias JP et al. 
Diabetes Care. 2021;44:765–773. https://doi.org/10.2337/dc20-1473. 4. Gebruikershandleiding Trulicity Eli Lilly (vigerende versie). 5.
Matfi n G et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;9:1071-1079.

Voor de verkorte SPC zie elders in deze uitgave.
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we een nadere analyse uit van de klachten over professioneel 
gedrag. Verder analyseerden we of deze klachten op zichzelf 
stonden of in combinatie met andere klachten werden ge-
noemd. Zie voor meer details over de methode de oorspron-
kelijke publicatie.

RESULTATEN
Over een periode van 10 jaar vonden 746.996 contacten plaats 
(telefonisch, face to face en visites). Deze consulten resulteer-
den in 493 klachtenbrieven. Drie klachten bleken meldingen 
te zijn van bijwerkingen, 5 betroffen personeel buiten de HAP 
en van 1 klacht ontbrak gedetailleerde informatie. Uiteindelijk 
analyseerden we dus 484 klachtenbrieven.

Algemene kenmerken
Na een aanvankelijke daling van het aantal klachten, zagen we 
een stijging vanaf 2013 (24 klachten) tot 2018 (79 klachten). 

De absolute stijging bleek ook een relatieve stijging te om-
vatten van het aantal klachten ten opzichte van het jaarlijkse 
aantal consulten.

Driekwart van de klachten werd per brief of e-mail ingediend, 
24% kwam via de telefoon binnen en 1% werd in een persoon-
lijke ontmoeting overgebracht [tabel]. De klachten werden 
ingediend door patiënten zelf, hun ouders, hun partners of 
hun kinderen. Een klein deel werd ingediend door andere 
familieleden of collega’s.
De meeste klachten gingen over huisartsen. Bij ongeveer 1 op 
de 5 klachten was de assistente betrokken. Tien procent van 
de klachten betrof de organisatie van de HAP. In 1% van de 
klachten noemde de klager expliciet de aios [tabel]. 
In 56% van de klachten betrof het een vrouwelijke patiënt en 
in 44% een mannelijke patiënt. Bij 68% van de klachten was de 
leeftijd van de patiënt bekend. In 31% van de gevallen betrof 
het patiënten van 0-18 jaar, 45% was 19-64 jaar en 23% van de 
patiënten was ≥ 65 jaar. 
De helft van de klachtenbrieven bevatte 1 enkele klacht. In 
totaal konden we uit de 484 klachtenbrieven 833 verschillende 
klachten destilleren.

Onderwerp van de klachten
Van de klachten gingen er 376 over medische expertise (45%), 
waaronder gemiste diagnoses (voornamelijk gemiste fractu-
ren, hartinfarcten en blindedarmontstekingen), onvoldoende 
medisch onderzoek, slechte of mislukte klinische behandeling 
(zoals onjuiste plaatsing van katheters of hechtingen) en verou-
derd, verkeerd of in het geheel geen advies. Honderdnegentien 
klachten (15%) hadden betrekking op de organisatie van de 
zorg, zoals lang moeten wachten, weigering om een visite af te 
leggen en financiële kwesties. Vijf klachten betroffen alleen de 
communicatie (1%), bijvoorbeeld niet teruggebeld worden. De 
overige 333 klachten (40%) konden we niet indelen in 1 van de 
CanMEDS-competenties en codeerden we als onprofessioneel 
gedrag.30 [Figuur 1] toont alle onderwerpen van de klachten.

Klachten over (on)professioneel gedrag
Van de 333 klachten die we als (on)professioneel gedrag 

WAT IS BEKEND?
	■ Klachten van patiënten bieden een unieke inkijk in de 

manier waarop ze de zorg ervaren en wat ze verwachten.
	■ Onprofessioneel gedrag van artsen kan een negatie-

ve invloed hebben op de therapeutische relatie en de 
gezondheid van patiënten, en op het vertrouwen van de 
samenleving in de medische professie.

WAT IS NIEUW?
	■ een groot deel van de klachten van patiënten die de huis-

artsenpost bezoeken gaat over onprofessioneel gedrag. 
	■ Patiënten ervaren onprofessioneel gedrag van artsen 

heel verschillend en verwoorden het vaak impliciet.
	■ een belangrijk thema is het gevoel van de patiënt dat hij 

niet serieus wordt genomen. 

Tabel

Kenmerken van de klachten

Medium n %

E-mail of brief 362 75

Telefoon 116 24
Face to face  6 1

Totaal 484 100

Klager n %

Patiënt 198 41
Ouder 147 30
Partner 63 13
Kind 54 11
Ander 22 5

Totaal 484 100

Gericht op* n* %* 

Huisarts 389 80
Assistente 90 19
Organisatie 49 10
Aios 6 1

Totaal 484 

Sekse n %

Vrouw 259 56†

Man 206 44†

Onbekend 19 (4)

Totaal 484

Leeftijd jaren n %

0-18 104 31†

19-64 150 45†

≥ 65 77 23†

Onbekend 153 (32)

Totaal 484

* Sommige klachten waren op meer dan 1 persoon gericht.
† Percentage van totaal aantal ‘bekend’.

Dé stap 
naar betrouwbare fractuurpreventie

Minder fracturen1

  Veilig en goed verdragen1,2

  Patiëntengemak: 
1 subcutane injectie per 6 maanden3

www.prolia.nl Zie voor referenties en meer productinformatie elders in deze uitgave.
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hadden gecodeerd, bleken 290 over het gedrag van artsen te 
gaan. De overige 43 klachten betroffen de organisatie van de 
HAP of een assistente en hebben we niet verder onderzocht. 
Zie [figuur 2].
Patiënten verwoordden onprofessioneel gedrag van artsen op 
verschillende manieren. Het thema dat we het meest zagen was 
‘niet serieus genomen worden’ (n = 88). Doorgaans had dit be-
trekking op het gezondheidsprobleem zelf, de urgentie ervan of 

de beleving bij de patiënt dat de arts deze als overbezorgd zag.
Van de 484 klachtenbrieven bevatten er 213 klachten over 
onprofessioneel gedrag. In 87 (41%) gevallen was dit de enige 
klacht. In 61 (29%) gevallen werd ervaren onprofessioneel 
gedrag gecombineerd met gemiste diagnoses, in 38 (18%) 
gevallen met onvoldoende medisch onderzoek en in 19 (9%) 
gevallen met lang op zorg moeten wachten.

Figuur 1

Meest voorkomende klachten van patiënten op de HAP over huisartsen

Figuur 2

Klachten over het professionele gedrag van huisartsen
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BESCHOUWING
Over een periode van 10 jaar vonden op de onderzochte HAP 
746.996 consulten plaats. Dit resulteerde in 484 klachtenbrie-
ven over werknemers van de HAP (0,065%). Meer dan een 
derde (35%) van de klachten betrof onprofessioneel gedrag 
van artsen. We vonden een rijke schakering aan beschrijvin-
gen van onprofessioneel gedrag. Niet serieus worden genomen 
noemden de klagers het meest.
Uit de gegevens blijkt dat het aantal klachten van patiënten 
sinds 2013 gestaag toeneemt, wat we ook in andere onder-
zoeken zien.5,31,32 Als redenen voor deze toename worden 
genoemd: een cultuurverandering, inclusief veranderende 
verwachtingen, heimwee naar een ‘gouden eeuw’ van de 
gezondheidszorg en de wens om tekortkomingen laagdrem-
pelig te melden om de toekomstige zorg te verbeteren.18,33 Dit 
strookt met de vele uitspraken in de klachtenbrieven in dit 
onderzoek over het ‘verlangen naar openheid’ en de ‘hoop dat 
dit anderen niet zal overkomen’. De verdelingen over algemene 
kenmerken, zoals indieningswijze, klager, sekse, leeftijd en 
competentie, komen eveneens overeen met bevindingen uit de 
literatuur.1-3,5,7,10,13,17

Ook het percentage klachten over onprofessioneel gedrag 
(35%) is in lijn met de bestaande literatuur. Zo bleek uit 
een onderzoek dat relatieaspecten in 52,8% van de gevallen 
aanleiding waren voor klachten.2 Een ander onderzoek vond 
dat gebrek aan respect in 36% van de gevallen aanleiding tot 
klachten gaf, de categorie die het meest voorkwam.17 Uit een 
uitgebreide review van 59 onderzoeken, waarin 88.069 klach-
ten van patiënten werden gerapporteerd, bleek dat 29,1% be-
trekking had op de relatie tussen het medisch personeel en de 
patiënt.3 Daarentegen vond een ander onderzoek dat slechts 
een relatief klein deel van de klachten de arts-patiëntrelatie 
betrof.10 De auteurs zijn echter van mening dat het gevonden 
percentage van ervaren onprofessioneel gedrag nog hoger kan 
zijn omdat onprofessioneel gedrag vaak ook tot uiting komt 
in de uitoefening van andere competenties. Het is dus als het 
ware impliciet, maar wel aanwezig.34

Dit onderzoek is de eerste inhoudelijke analyse van  klachten 
van patiënten over HAP-zorg, met speciale aandacht voor 
onprofessioneel gedrag. De onderzoeksperiode van een 
decennium en het grote aantal klachtenbrieven zijn uniek. 
De onderzochte HAP heeft een grote, diverse patiëntenpo-
pulatie, wat bijdraagt aan de generaliseerbaarheid van de 
resultaten.
In lijn met andere literatuur over klachten van patiënten 
laat ook ons onderzoek zien dat onvervulde verwachtingen 
een belangrijke drijfveer vormen voor het indienen van 
een klacht.1,2,5,7,11,13,29 Het is aan te bevelen om huisartsen (in 
opleiding) kennis te laten nemen van de uitkomsten van 
dit onderzoek. Wanneer huisartsen tijdens consulten actief 

inspelen op de verwachtingen van hun patiënten, kunnen ze 
klachten voorkomen. Huisartsen doen er ook verstandig aan 
om informatie te geven over het (lichamelijk) onderzoek, de 
behandeling, mogelijke complicaties en de prognose. Om aios-
sen voldoende bagage mee te geven voor professioneel gedrag 
raden wij aan de resultaten van dit onderzoek in de huisarts-
opleiding te gebruiken. Dat de door ons gevonden  categorieën 
zo nauw aansluiten bij de door de opleiding gehanteerde 
CanMEDS-competenties vergemakkelijkt de implementatie. 

CONCLUSIE
Wat patiënten van artsen verwachten en hoe zij artsen erva-
ren, komt tot uitdrukking in hun klachten over artsen. Wij 
deden uitgebreid onderzoek naar klachten van patiënten over 
de zorg van een huisartsenpost. Veel klachten betroffen de 
huisartsen en gingen over hun (gebrek aan) medische exper-
tise. Een tweede grote groep van klachten betrof gedrag van 
de huisartsen dat patiënten als onprofessioneel ervaarden. 
Hoewel patiënten dit ervaren onprofessioneel gedrag heel ver-
schillend en vaak impliciet verwoordden, bleek het gevoel niet 
serieus genomen te worden een belangrijk thema. ■
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In hun artikel ‘Hartinfarct bij vrouwen, een diagnose met vertraging’ stellen Dirkje Snijders en Toine Lagro- 
Janssen dat er bij vrouwen met een hartinfarct meer delay is dan bij mannen met deze aandoening. Recent onder-
zoek uit eigen land bevestigt die stelling echter niet. Ook zouden vrouwen met een acuut hartinfarct met andere 
klachten op het huisartsenspreekuur komen dan mannen. Dit is volgens ons vanuit het perspectief van de huisarts 
niet de correcte vergelijking. De juiste vraag bij een mogelijk acuut myocardinfarct of acuut coronair syndroom 
(ACS) luidt: ‘Heeft deze patiënt met klachten waarschijnlijk wel of niet een ACS, en is dit onderscheid op basis van 
klachten bij vrouwen anders dan bij mannen?’ Dan blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen mannen en vrouwen.

We hebben het overzichtsartikel ‘Hartinfarct bij vrouwen, 
een diagnose met vertraging’ van Dirkje Snijders en Toine 
Lagro-Janssen met grote interesse gelezen.1 We vragen ons 
echter af of de diagnostiek van een acuut myocardinfarct 
(AMI) of ACS bij vrouwen ook werkelijk anders is dan die 
bij mannen. En het is nog maar de vraag of er in Neder-
land echt sprake is van vertraging in de diagnostiek van 
ACS bij vrouwen.

Bij onderzoek naar de diagnostiek van een ziekte vormt 
een persoon met klachten het startpunt: je wilt mensen 
met een aandoening kunnen onderscheiden van mensen 
zonder die aandoening. Deze voor diagnostiek specifie-
ke benadering verschilt van de aanpak die Snijders en 
Lagro-Janssen in hun artikel hanteren. Zij starten niet bij 
patiënten met klachten, maar gaan uit van de mensen bij 
wie al een hartinfarct is vastgesteld (op basis van vervolg-
onderzoek met een ecg en (high-sensitivity) troponine-
bepaling). Wij richten ons hier op mensen met klachten 
die op een ACS kunnen wijzen en op de vraag of mannen 
en vrouwen verschillen op klinisch relevante factoren.

WAT IS BELANGRIJK BIJ DIAGNOSTIEK?
Acute pijn, of een drukkend of benauwd gevoel op de 
borst (chest discomfort) is eigenlijk altijd het startpunt 
voor een vermoeden van een ACS. De eerste vraag is dan: 
‘Heeft deze persoon een ACS of niet?’ Als we willen weten 
of er bij vrouwen andere kenmerken of   risicofactoren 
een rol spelen dan bij mannen, dan moeten we vrouwen 
mét een ACS op deze items vergelijken met vrouwen die 
wel chest discomfort maar geen ACS hebben. Hetzelfde 
geldt voor mannen. We willen namelijk patiënten met en 
zonder ACS van elkaar kunnen onderscheiden en niet 
vrouwen van mannen. Met andere woorden: tijdens de 
diagnostische fase vergelijken we vrouwen met vrouwen 
en mannen met mannen. Pas daarna analyseren we of de 
onderscheidende kenmerken bij vrouwen verschillen van 
die bij mannen.
Als we de diagnose eenmaal hebben gesteld, richten we 
ons wat betreft de pathofysiologie, prognose en therapie 
alleen op de mensen met de aandoening waarin we zijn 
geïnteresseerd. Dan vergelijken we vrouwen met een ACS 
met mannen met een ACS. Of, zo u wilt, vrouwen met een 

ACS-diagnostiek verschilt nauwelijks voor 
mannen en vrouwen
Michelle Spek, Loes Wouters, Karlijn Rutten, Frans Rutten, Dorien Zwart

de pathofysiologie van AcS is anders bij mannen dan bij vrouwen, maar er 
is weinig verschil in de klachten die patiënten hebben.  Foto: Shutterstock
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PH: pulmonale hypertensie
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PULMONALE ARTERIËLE HYPERTENSIE (PAH) IS DODELIJK, MAAR U KAN ER 
OP TIJD BIJ ZIJN1,2

PAH-patiënten voelen zich vaak niet gezien. Hun symptomen (dyspneu, vermoeidheid, 
flauwvallen) zijn aspecifiek, waardoor men vaak eerst lange tijd aan andere ziektebeelden 
denkt.1 Hierbij gaat kostbare tijd verloren, terwijl de patiënt geen duidelijke verklaring krijgt.3

U kan hier het verschil maken. Denk aan PAH bij onverklaarbare dyspneu. Doe een rechter-
hart echo. Verwijs door naar een PH-centrum. Voordat de tijd op is.1 https://bit.ly/

pah-huis
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AMI met mannen met een AMI, als we geïnteresseerd zijn in 
vrouw-manverschillen.
Er zijn 2 Nederlandse publicaties over vrouw-manverschil-
len gericht op mensen met chest discomfort die zich bij de 
huisartsenpost meldden.2,3 Snijders en Lagro-Janssen halen 
1 van deze onderzoeken kort aan, het andere is kortgeleden 
gepubliceerd. Bij beide onderzoeken beoordeelden de on-
derzoekers het initiële klachtenpatroon door het opgenomen 
eerste triage gesprek terug te luisteren en op basis daarvan een 
(casereport)formulier in te vullen. Daarbij waren de onder-
zoekers geblindeerd voor de uiteindelijke klinische uitkomst 
(ACS of een andere, veelal minder ernstige aandoening). Bij 
de gegevensanalyse werden de klachtenpatronen van vrouwen 
mét en vrouwen zonder ACS met elkaar vergeleken. Voor 
mannen gebeurde hetzelfde. Deze onderzoekers concluderen 
dat het lastig is om op basis van de klachten een onderscheid 
te maken tussen vrouwen met en vrouwen zonder ACS. 
Hetzelfde geldt voor mannen. Er waren aanzienlijk meer 
overlappingen in de klachten dan verschillen, waarbij pijn op 
de borst bij zowel vrouwen als mannen de meest voorkomen-
de klacht was.2 Daarnaast bleek dat vrouwen en mannen met 
chest discomfort dezelfde – veelal hoge – urgentie kregen.2 
Dit was onhankelijk van wel of geen ACS.2 Een vergelijkbaar 
Nederlands onderzoek van recentere datum trekt dezelfde 
conclusies.4 Deze onderzoeken wijzen er dus niet op dat de 
diagnose ACS of AMI in Nederland bij vrouwen op een later 
moment wordt gesteld dan bij mannen. Dit blijkt ook uit een 
groot Engels onderzoek onder meer dan 14.000 personen.5 
De casemix van mensen die met (acute) thoracale klachten de 
HAP bellen, verschilt van die met mensen die de dagpraktijk 
bezoeken. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die naar het 
ziekenhuis gaan. Dit kan wat verschillen in klachten geven, 
maar heeft in de genoemde onderzoeken geen invloed op de 
vergelijking tussen mannen en vrouwen onderling.

VERSCHILLEN IN PATHOFYSIOLOGIE
Het overzichtsartikel van Snijders en Lagro-Janssen geeft een 
heldere beschrijving van sekseverschillen in de pathofysiolo-
gie bij coronaire atherosclerose en ‘karakteristieke’ MI’s.1 De 
term ‘karakteristiek’ kan de lezer echter op het verkeerde been 
zetten, omdat een MI op basis van coronaire microvasculaire 
disfunctie, coronair vaatspasme, spontane coronaire dissectie 
en takotsubocardiomyopathie samen hooguit 10-20% van de 
MI’s bij vrouwen betreft. In het overgrote gedeelte gaat het dus 

ook bij vrouwen om een ‘klassiek’ MI op basis van een plaque-
ruptuur of een erosie van een atherosclerotische plaque in een 
van de 3 epicardiale coronaire arteriën.6

WAAROM LIJKEN KLACHTEN WEINIG TE VERSCHILLEN?
Rond de coronaire arteriën bevinden zich geen pijnsensoren. 
In het hart zelf vinden we die wel. Ischemie en uiteindelijke 
necrose van myocardcellen leidt tot een pijnprikkel die naar 
de hersenen gaat en daar wordt verwerkt. Dit biologische 
mechanisme lijkt voor vrouwen en mannen gelijk te zijn. 
Dit betekent dan ook dat de oorzaak van het zuurstoftekort 
van de myocardcel niet van invloed is op het neurologische 
pijnsignaal. Wel is het mogelijk dat vrouwen het pijnsignaal 
in het brein anders verwerken dan mannen. Dit kan ervoor 
zorgen dat er verschillen zijn tussen de klachten van chest 
discomfort en de vegetatieve verschijnselen die patiënten bij 
ernstige myocardischemie vertonen (misselijkheid/braken, 
transpireren, bleek zien, het gevoel flauw te vallen) en waar-
mee patiënten op het spreekuur komen. Hier gaan wij verder 
kwalitatief onderzoek naar doen aan de hand van opgenomen 
telefoongesprekken op de huisartsenpost.

CONCLUSIE
Hoewel de pathofysiologie van ACS bij mannen anders is 
dan bij vrouwen, is er weinig verschil in de klachten waarmee 
patiënten op het spreekuur komen. Acute drukkende pijn 
op de borst is bij zowel mannen als vrouwen de belangrijkste 
klacht die op een ACS kan wijzen. Gelukkig lijkt het erop 
dat er –  althans in Nederland – tussen vrouwen en mannen 
momenteel geen verschil is in vertraging in de diagnostiek van 
ACS. ■
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Michelle Spek en collega’s betwisten – op basis van eigen onderzoek – onze stelling dat er bij vrouwen een ver-
traging optreedt in de diagnostiek van een myocardinfarct. Wanneer een ziektebeeld expliciet is gedefinieerd op 
basis van klassieke diagnostische criteria die dominant zijn bij 1 sekse, is de enige relevante vraag volgens ons of 
er sprake is van verschillen tussen de seksen. Bij het myocardinfarct is de diagnose gestoeld op de etiologie en het 
klachtenpatroon bij mannen. Wanneer de arts een ander patroon bij vrouwen niet herkent en de patiënte haar 
klachten niet als myocardinfarct interpreteert, ontstaat een diagnostisch delay. Het onderzoek van Spek en colle-
ga’s weerlegt onze conclusie niet.

In het diagnostisch proces binnen de klinische genees
kunde zijn in het contact 2 actoren van belang: de arts en 
de patiënt. Voor de arts verwijzen klachten en symptomen 
naar een patroon. Die patroonherkenning is gebaseerd op 
bronnen van kennis en ervaring, waarvan de belangrijk
ste de in de opleiding opgedane kennis is over de manier 
waarop diverse klachten en symptomen zich tot een ziekte 
verhouden. Leerboeken en richtlijnen gaan bij de bespre
king van een myocardinfarct (MI) uit van de klassieke, 
drukkende pijn op de borst met de daarbij behorende 
uitstraling.1 Die klachtenpresentatie is gebaseerd op een 
obstructief patroon van atherosclerose in de grote coro
naire vaten. Dat obstructieve patroon komt minder vaak 
voor bij vrouwen dan bij mannen [figuur].2

Bij vrouwen toont de atherosclerose vaker een wandstan
dig patroon over een grotere lengte, waardoor de door
stroming vermindert, zonder dat er een volledige afsluiting 
plaatsvindt – het MINOCAinfarct (Myocardial Infarction 

with Nonobstructive Coronary Arteries). Deze andere 
etiologie geeft andere klachten. Klachten bij het MINOCA 
infarct fluctueren ook vaak crescendodecrescendo in 
de tijd, wat afwijkt van de acute pijn op de borst.3 Deze 
 MINOCAinfarcten als gevolg van vasculaire disfunctie, 
spasmen en spontane coronaire dissectie (SCAD) betref
fen, zoals Spek en collega’s correct uit ons artikel citeren, 
10 tot 20% van alle MI’s. Onder vrouwen jonger dan 60 
jaar is de incidentie van het MINOCAinfarct echter nog 
hoger. Dit type MI treft bijna uitsluitend vrouwen, en dan 
vooral vrouwen jonger dan 60 jaar.46 SCAD is bijvoorbeeld 
bij 1 op de 4 vrouwen in deze leeftijdsgroep de oorzaak 
van een MI.7 Huisartsen hebben tijdens hun opleiding ge
leerd dat een MI klachten geeft die passen bij een obstruc
tief patroon. Daarom zullen ze het klachtenpatroon dat bij 
een nietobstructief MI past (dat dus vaker voorkomt bij 
vrouwen dan bij mannen), moeilijker of niet als uiting van 
een MI herkennen. Bovendien is de differentiaaldiagnos
tiek van pijn op de borst door de hogere prevalentie van 
vrouwen met hyperventilatie en angststoornissen in de 
populatie uitgebreider bij vrouwen dan bij mannen.1 Zowel 
de arts als de patiënte kunnen hierdoor worden misleid, 
met vertraging in de diagnostiek tot gevolg. 
Op haar beurt heeft de patiënte (en haar omgeving) een 
eigen interpretatie van de klachten en symptomen. Veel 
vrouwen denken bij klachten waarvan later blijkt dat er 
een MI aan ten grondslag ligt, niet aan een hartprobleem. 
Ze zijn eerder geneigd deze als een stressprobleem te 
beschouwen.8

De arts herkent het patroon dus niet en de patiënte (en de 
arts) interpreteert haar klachten niet als cardiaal lijden. 
Beide aspecten vormen de verklaringen in de literatuur 
(evidencebased) en in de praktijk (practicebased) voor 
het diagnostisch delay bij vrouwen.9,10 Wanneer huisartsen 

Het myocardinfarct: voor vrouwen telt   
het verschil
Dirkje Snijders, Toine Lagro-Janssen

Figuur

Obstructieve atherosclerose in de kransslagader (A) komt va-
ker bij mannen voor, diffuse niet-obstructieve atherosclerose 
(B) komt vaker bij vrouwen voor
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zich afvragen of de klachten van een vrouw op een MI wijzen, 
zullen ze hun oordeel in de dagelijkse praktijk baseren op 
wat ze als norm beschouwen. Die norm betreft het klassieke 
patroon van een obstructief MI en geldt bij vrouwen, zeker bij 
jonge vrouwen, niet bij 1 op de 5 tot 10 vrouwen met een MI. 
Dit vinden wij een hoog aantal.

DIAGNOSTISCH PROCES VERSUS TRIAGE
Leveren de door Spek en collega’s aangevoerde Nederlandse 
retrospectieve onderzoeken over verschillen tussen vrouwen 
en mannen bij triage op een huisartsenpost (HAP) het bewijs 
om de conclusie van een vertraagde diagnose van het MI 
bij vrouwen te weerleggen?11-13 De focus van de genoemde 
onderzoeken ligt op de triage op een HAP. Triage verschilt 
echter in doelen en werkwijze van het diagnostisch pro-
ces. Bij triage gaat het erom urgentie te bepalen, terwijl het 
klinisch diagnostisch proces zich richt op het stellen van een 
diagnose. 

WAAR GAAN DE TRIAGEONDERZOEKEN OVER?
De onderzochte populaties betroffen patiënten die zich buiten 
kantooruren telefonisch op de HAP meldden met chest dis-
comfort (acute pijn, druk, beklemming of benauwd gevoel op 
de borst).11-13 Een triagist bepaalde op basis van een semiauto-
matische telefonische triage (de Nederlandse Triage Standaard 
NTS als digitale beslishulp) de urgentie en verwijzing naar 
de cardioloog. Alleen verwezen patiënten bij wie een acuut 

coronair syndroom (ACS) werd vermoed zijn geïncludeerd, 
waarbij de cardioloog de diagnose ACS stelde.

TE VEEL BIAS VOOR BEWIJS
Dit betekent ten eerste dat patiënten zonder chest discomfort 
maar wel met een MI, buiten de onderzoekspopulatie vallen. 
Vier op de 10 vrouwen hebben bij een MI geen acute pijn op 
de borst.14 Over deze vrouwen, en over eventuele verschillen 
in klachten met mannen met een MI, geven de triageonder-
zoeken dus geen relevante informatie. 
Ten tweede zullen vrouwen die de triagist onder een andere 
hoofdklacht dan pijn op de borst heeft geschaard (bijvoorbeeld 
onder hyperventilatieklachten, waarbij angst de thoracale 
klachten overheerst), niet worden geïncludeerd in de onder-
zoekspopulatie. Ook bij deze vrouwen met een MI geven de 
triageonderzoeken dus geen informatie over sekseverschillen.
Ten derde concluderen de triageonderzoeken dat de triagist 
mannen en vrouwen met chest discomfort en een vermoeden 
van een MI met dezelfde urgenties naar de SEH-cardiologie 
heeft verwezen. Dat sluit echter volstrekt niet uit dat er geen 
vertraging is opgetreden in het diagnostisch proces vanaf 
eerste symptomen tot de melding bij de HAP.11 Bovendien 
verbaast de uitkomst van deze semiautomatische triage van 
patiënten met een vermoeden van een MI niet, zoals ook te 
verwachten is dat er geen sekseverschillen zijn in urgentie-
toewijzing van telefonisch getriageerde ambulanceritten van 
patiënten met een mogelijk MI. 

Zowel de arts als de patiënte herkent signalen van een myocardinfarct vaak niet meteen, waardoor vertraging optreedt in de diagnostiek. 
 Foto: Shutterstock
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Tot slot ontstaan er twijfels over de constatering in de recente 
publicatie dat er een minimaal sekseverschil is in gepresen-
teerde klachten bij een MI, ook met pijn op de borst als hoofd-
klacht, wanneer we kijken naar de selectiebias bij inclusie 
van de onderzoekspopulatie.12 De gegevens betreffen telefo-
nisch getriageerde patiënten op de HAP, waarbij de triagist 
ICPC-codes van klachten koppelt aan keywords als thoracale 
pijn, pijn op de borst of MI. De retrospectief verzamelde 
klachten bij een MI zijn dus niet geregistreerd op basis van 
een onderzoeksvraag, maar met een triagedoel. Bij 28% van de 
verwezen patiënten ontbreekt informatie over de aan- of afwe-
zigheid van een MI. De ingesloten patiënten, 85 vrouwen met 
een MI en 120 mannen, zijn gemiddeld respectievelijk 73,6 
en 67,2 jaar oud. Drukkende pijn op de borst met uitstraling 
past in het obstructieve patroon dat vooral bij oudere vrouwen 
voorkomt, zoals we in ons nascholingsartikel beschrijven. De 
constatering dat er in deze selectieve groep geen uitgesproken 
verschillen worden gevonden, houdt geen rekening met de 
40% van de vrouwen met een MI die bij voorbaat zijn geëx-
cludeerd omdat ze geen pijn op de borst hadden, noch met de 
jongere vrouwen die vaker een MINOCA-infarct hebben. 

CONCLUSIE
Dat verschillen tussen vrouwen en mannen met een MI niet 
worden (h)erkend, leidt overeenkomstig de literatuur tot ver-
traging in het diagnostisch proces. We juichen het van harte 
toe wanneer wetenschappelijk onderzoek meer aandacht aan 
sekseverschillen gaat besteden. Vooralsnog geven de uitkom-
sten van de Nederlandse triageonderzoeken geen aanleiding 
om onze conclusie te wijzigen. ■
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Hyperkyfose (‘bochel’) is een irreversibele aandoening die 
verschillende oorzaken kan hebben, waaronder wervelfrac-
turen en osteoporose, maar er is ook een leeftijdgebon-
den component. Van de 60-plussers heeft 20 tot 40% een 
‘leeftijdsgebonden hyperkyfose’. Deze kan leiden tot pijn, 
ademhalingsproblemen en een verhoogd valrisico. Het be-
leid bestaat uit uitleg, oefentherapie en bij ernstige klachten 
pijnmedicatie.

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
Patiënten komen met de klacht dat ze steeds krommer worden 
en daardoor fysieke klachten krijgen zoals pijn of een bewe-
gingsbeperking. De huisarts moet erop bedacht zijn dat de 
pijn niet alleen kan komen door de veranderde houding, maar 
mogelijk ook door een inzakkingsfractuur.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
De normale kromming van de thoracale wervelkolom neemt 
toe wanneer we ouder worden. Bij mensen tot 40 jaar is 
de kromming gemiddeld 20 tot 30°. Na het 40e jaar neemt 
de kromming toe, bij vrouwen sneller dan bij mannen. Als 
de kromming > 40o bedraagt, spreekt men bij ouderen van 
leeftijdsgebonden hyperkyfose. Er zijn geen precieze getallen 
bekend over het voorkomen van hyperkyfose. Uit het weinige 
onderzoek blijkt dat het mogelijk gaat om een prevalentie van 
20 tot 40% bij mensen > 60 jaar.1 

Elke meer dan gemiddelde kromming van de thoracale 
wervelkolom noemen we hyperkyfose. De pathogenese is 
multifactorieel; er zijn veel processen die invloed hebben op 
het naar voren buigen van de wervels. Bij ongeveer 40% van 
de patiënten wordt de hyperkyfose veroorzaakt door vertebra-
le compressiefracturen (wervelinzakkingsfracturen). Omdat 
door de verdere voorwaartse buiging meer druk op de wer-
velkolom wordt gezet, kan een hyperkyfose zelf weer nieuwe 
inzakkingsfracturen doen ontstaan.
Er is een sterke associatie tussen osteoporose, wervelfracturen 
en hyperkyfose. Immers, bij een lagere botdichtheid is de kans 
groter dat een wervel inzakt of breekt.1,2 Andere veelgenoemde 
risicofactoren zijn slechte houding, verminderde mobiliteit 

van de wervelkolom, vallen en te weinig kracht in de strek-
spieren van de rug.1,2 
Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen. Uit onderzoek blijkt 
dat veel patiënten een familielid hebben met hyperkyfose, ook 
als men corrigeert voor osteoporose of wervelfracturen in de 
familie. Ook treedt hyperkyfose op bij een aantal idiopathische 
en erfelijke aandoeningen, zoals de ziekte van Scheuermann, 
het syndroom van Marfan, het syndroom van Ehlers-Danlos 
en osteogenesis imperfecta.1

Een hyperkyfose kan niet alleen leiden tot pijn en bewegings-
beperking, maar heeft ook een negatieve invloed op de fysieke 
gesteldheid en op de longfunctie. Daarnaast vergroot hyperky-
fose het risico op vallen en op overlijden.1-4

DIFFERENTIAALDIAGNOSE EN EPIDEMIOLOGIE
Bij wervelinzakkingsfracturen staan uiteraard ook metastasen 
van bijvoorbeeld een long-, prostaat- of mammacarcinoom 
hoog in de differentiaaldiagnose.
Uit de huisartsregistratiesystemen zijn geen incidentie- of 
prevalentiecijfers te herleiden, want hyperkyfose kan worden 

Hyperkyfose of kromme rug
Annemarije Kruis, Just Eekhof

Van de mensen > 60 jaar heeft mogelijk 20 tot 40% leeftijdsgebonden 
hyperkyfose.  

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van 
het hoofdstuk dat eerder is gepubliceerd in het boek Kleine kwalen 
en  alledaagse klachten 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.
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geregistreerd onder ICPC-code L28 (functiebeperking/handi-
cap bewegingsapparaat), L29 (andere/meerdere symptomen/
klachten bewegingsapparaat) of L99 (andere ziekte(n) bewe-
gingsapparaat). De internationale literatuur noemt prevalen-
ties van 20 tot 40%, meer bij vrouwen dan bij mannen. Het 
verrichte onderzoek is vrij oud en heeft betrekking op kleine 
aantallen patiënten.

ANAMNESE EN ONDERZOEK
Vraag naar de volgende zaken:

	■ wanneer heeft de hyperkyfose zich ontwikkeld of is hij 
begonnen?

	■ zijn er aanwijzingen voor wervelfracturen, zoals verlies van 
lichaamslengte, recent trauma, voorafgaande episodes van 
rugklachten?

	■ zijn er pijnklachten van de rug?
	■ waren er op jongere leeftijd al pijnklachten of standsafwij-

kingen van de rug?
	■ heeft de patiënt osteoporose of risicofactoren voor osteo-

porose?
	■ valt de patiënt vaak?
	■ heeft de patiënt familieleden met een kromme rug?
	■ ondervindt de patiënt hinder en beperkingen bij dagelijkse 

activiteiten?
	■ is de patiënt kortademig vanwege de houding?

Onderzoek de standsafwijking in de rug en beoordeel of er 
sprake is van een versterkte kyfose. Let daarbij op de beweeg-
lijkheid van de wervelkolom en op de aanwezigheid van een 
lumbale lordose. Asdrukpijn of kloppijn op de wervelkolom 
kan een teken zijn van een wervelinzakking. Wees bedacht 
op metastasen, met name bij patiënten met een oncologische 
voorgeschiedenis. Beoordeel daarnaast het evenwicht en de 
mobiliteit van de patiënt.
De diagnose ‘hyperkyfose’ kan worden gesteld met het blote 
oog, dus aanvullend onderzoek is meestal niet nodig. Bij 
vermoeden van een wervelinzakkingsfractuur, met name als 
de hyperkyfose recent is ontstaan of bij recent trauma, kan 
een röntgenfoto uitsluitsel geven. Een radioloog kan de ernst 
van de kyfose meten aan de hand van de cobbhoek tussen de 
wervels Th2 en Th12.1

BELEID
	■ Voorlichting. Het doel van de behandeling is verminderen 

van eventuele pijnklachten. Leg uit welke factoren een rol 
spelen bij het ontstaan van hyperkyfose. Vertel dat de aan-
doening in principe goedaardig is maar niet reversibel, en 
dat zij kan leiden tot pijnklachten, verminderde mobiliteit 
en een hogere kans op vallen.

	■ Oefentherapie. De fysiotherapeut kan desgewenst oefenin-
gen geven om de flexibiliteit en houding te verbeteren en de 
rug- en buikspieren te versterken.

	■ Medicatie. Wanneer de patiënt veel pijn heeft, kan pijnstil-
ling worden voorgeschreven conform de NHG-Standaard 
Pijn.5

	■ Osteoporose. Bij een vermoeden van een osteoporotische 
wervelinzakking is het (zeker bij jonge patiënten) van 
belang te screenen op osteoporose en aandacht te besteden 
aan het advies om voldoende calcium en vitamine D te 
gebruiken (zie NHG-Standaard Fractuurpreventie).6

	■ Corset. Indien de patiënt dat wenst, kan het aanmeten van 
een corset worden overwogen.

WAT IS AANGETOOND?
In 2 systematische literatuuronderzoeken wordt geconclu-
deerd dat een oefenprogramma met stretching en/of verster-
kende krachtoefeningen voor rug- en buikspieren effectief kan 
zijn in het verbeteren van de houding van patiënten met een 
hyperkyfose.2,7 Er is geen verschil in effectiviteit bij mannen en 
vrouwen.8 Deze trainingsprogramma’s zijn intensief maar vei-
lig en geven geen groter risico op wervelfracturen bij oudere 
vrouwen met een zeer lage botdichtheid.9 

WANNEER VERWIJZEN?
Als de klachten ernstig zijn en persisteren, ondanks pijn-
medicatie en fysiotherapie, kan eventueel naar een pijnteam 
worden verwezen.

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Hyperkyfose is een chronische aandoening. Uitleg over de 
oorzaken en het beloop kan onnodige diagnostiek voorko-
men. Het is belangrijk te kijken naar oplossingen die de pijn 
kunnen verminderen en de patiënt en diens naasten uit te 
leggen dat er door de veranderde houding een grotere kans is 
op vallen. ■

LITERATUUR
De literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.
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DE KERN
	■ Hyperkyfose is een abnormale achterwaartse kromming 

van de wervelkolom (‘bochel’).
	■ de versterkte kromming kan meerdere oorzaken hebben, 

zoals een wervelinzakkingsfractuur, osteoporose, een 
slechte houding of verminderde mobiliteit van de wer-
velkolom.

	■ Patiënten met een hyperkyfose hebben vaak pijn en een 
verhoogde kans op vallen en nieuwe inzakkingsfracturen.
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Een op de 5 mannen krijgt ooit te maken met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Bij 1 op de 20 gaat het om 
seksueel geweld. De kans dat uw patiënt u hierover vertelt 
is klein. Daarom is het goed om alert te blijven op signalen 
van seksueel misbruik en deze tijdig bespreekbaar te ma-
ken. Zo helpt u onnodige onderzoeken en verwijzingen te 
voorkomen en kunt u zorg dragen voor adequate hulpverle-
ning. Bedenk dat ook onverklaarde bekkenbodemklachten 
op een seksueel trauma kunnen wijzen.

De media besteden steeds meer aandacht aan het vóórkomen 
en de gevolgen van seksueel misbruik. Vaak schetsen ze een 
klassiek beeld: de man is de dader, de vrouw het slachtoffer. 
Seksueel misbruik van mannen komt weliswaar minder vaak 
voor, maar is zeker geen zeldzaamheid. Jaarlijks krijgt 1,5% 
van alle mannen in Nederland te maken met seksuele grens-
overschrijding.1 Slechts 20% van hen zoekt hulp.2 De helft van 

de mannelijke slachtoffers ontwikkelt langdurige psychische 
en lichamelijke klachten. Ook klachten van de bekkenbodem 
kunnen een gevolg zijn van seksueel misbruik.3 Slachtoffers 
praten er echter niet over en huisartsen denken er niet aan. 
Een gemiste kans, want vroegtijdige herkenning en tijdige 
hulp kunnen de gevolgen verminderen en het risico op herha-
ling van het misbruik verkleinen.4

Seksueel misbruik omvat alle vormen van seksueel getinte 
ongewenste handelingen waarbij er sprake is van een leeftijds- 
of machtsverschil [kader 1].5

MYTHEN OVER MANNELIJKE SLACHTOFFERS
Er zijn meerdere redenen waarom het voor mannen nóg 
moeilijker is dan voor vrouwelijke slachtoffers om over hun 
misbruik te vertellen. De boosdoeners voor het zwijgen 
van mannelijke slachtoffers zijn de heersende mythen over 
mannelijkheid [tabel 1].6 Gevoelens van schaamte, schuld 
en twijfel over de eigen rol (‘Heb ik het zelf uitgelokt?’) en 
geaardheid (‘Ben ik toch homoseksueel?’) kunnen hardnek-
kig zijn en onthulling in de weg staan.7 Mannen zijn ook nog 
minder dan vrouwen geneigd aangifte te doen van seksueel 
geweld.8 Door het verzwijgen van seksueel misbruik, en 
het niet tijdig herkennen van signalen van misbruik door 
hulpverleners, is de zorg voor mannelijke slachtoffers niet 
optimaal.

Onbegrepen bekkenbodemklachten:  
een miskend probleem bij 
 misbruikte mannen
Marjan van den Hove, Toine Lagro-Janssen

CASUS: EEN ADOLESCENT MET EEN GEVOELIGE BLAAS
Johan, 19 jaar, bezoekt het spreekuur. Zijn dossier vermeldt veelvuldig 
huisartsbezoek in het afgelopen jaar voor frequente, pijnloze mictie, 
zonder bloed, met verhoogde aandrang en een onaangenaam gevoel 
in het perineum. Leegplassen gaat probleemloos, er is geen nycturie. 
De aandrang hindert hem enorm. Kweken, ook op soa, en uitgebreid 
onderzoek door de uroloog leiden tot de conclusie van een gevoelige 
blaas, met onbekende oorzaak. Deze uitslag is de reden van zijn komst. 
Gaandeweg het gesprek vertelt Johan dat hij als puber seksueel is 
misbruikt door de eigenaar van de tuinderij waar hij zaterdags werkte. 
Zijn thuissituatie was destijds gespannen. 

CASUS: EEN JONGE MAN MET ANALE PIJN
Jeroen, 29 jaar, blanco voorgeschiedenis, bezoekt het spoedspreekuur 
met forse anale pijnklachten. Zijn huisarts denkt aan een fissuur. In 
de weken erna doet Jeroen meermaals een indringend beroep op zijn 
huisarts. Uiteindelijk wordt hij via de SEH opgenomen, maar er wordt 
geen verklaring voor zijn klachten gevonden. Hij ontwikkelt angst- en 
paniekklachten. Na een aantal gesprekken vertelt hij de ggz-psycho-
loog dat hij als tiener seksueel werd misbruikt door de trainer van zijn 
sportclub. De recente geboorte van zijn zoon heeft herinneringen aan 
het misbruik opgeroepen.

KADER 1  deFINITIeS
	■ Seksueel geweld: iedere vorm van dwang tot en/of 

ervaring met manuele, orale, vaginale of anale seks 
tegen de wil.

	■ Seksuele grensoverschrijding: een bredere term, 
waartoe naast bovenstaande handelingen ook onge-
wenst aanraken en zoenen behoren.

	■ Seksueel misbruik: overkoepelende, algemeen 
gebruikte term, waaronder alle vormen van seksueel 
getinte ongewenste handelingen vallen en waarbij er 
sprake is van leeftijds- en/of machtsverschil.
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WAAROP MOET U ALERT ZIJN? 
Veel slachtoffers van seksueel misbruik ontwikkelen psy-
chische klachten [tabel 2]. Ongeveer 40% van de mannen 
krijgt na seksueel geweld een posttraumatische stressstoornis 
(PTSS). Dit percentage is bij vrouwen ongeveer hetzelfde, 
maar voor beide seksen gelden lagere incidentiecijfers voor 
PTSS na niet-seksuele trauma’s, respectievelijk 5% voor man-
nen en 10% voor vrouwen.3 Ook slaapproblemen, angst- en 
stemmingsklachten, en verslaving kunnen signalen zijn. Sek-
suele disfuncties komen tweemaal vaker voor bij mannen die 
op jonge leeftijd seksueel geweld hebben meegemaakt dan bij 
mannen zonder die ervaring. Het betreft vooral erectiele dis-
functie, ejaculatio praecox en libidoproblemen.9 Seksueel mis-
bruik hangt zowel bij vrouwen als bij mannen samen met het 
vóórkomen van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten 
(SOLK), zoals het prikkelbaredarmsyndroom, vermoeidheid, 
aspecifieke chronische pijnklachten en fibromyalgie.10,11

BEKKENBODEMKLACHTEN EN UROLOGISCHE PROBLEMEN
Zoals beide casussen illustreren komt ook het chronisch 
bekkenpijnsyndroom meer voor na seksueel geweld.12 De pa-
tiënt heeft dan (vaak forse) pijnklachten in bekken en onder-
lichaam, gedurende minimaal 6 maanden, zonder specifieke 
lichamelijke oorzaak. Pijnsyndromen als chronische prostati-
tis, interstitiële cystitis en vulvaire pijn vallen hier ook onder. 
Overactiviteit van de bekkenbodem speelt een belangrijke rol. 
Fysieke en psychische schade na seksueel geweld verhogen 

de spanning in de bekkenbodemspieren. Hierdoor kunnen 
er meer of nieuwe pijnklachten ontstaan, met meer angst en 
mentale spanning tot gevolg. Door deze vicieuze cirkel neemt 
de overactiviteit verder toe. Bij een derde tot de helft van de 
mensen met chronische bekkenpijn is er in het verleden spra-
ke geweest van (seksueel) geweld.13

Ook sommige urologische symptomen komen vaker voor 
bij mannen met seksueel misbruik in hun voorgeschiedenis. 
Bij 30% van de patiënten met een overactieve blaas bleek er 
sprake van een seksueel trauma.14 Ook bij patiënten met een 
interstitiële cystitis bleek PTSS 5 keer vaker voor te komen 
dan bij de algemene bevolking.15 Slachtoffers van seksueel 
misbruik rapporteren bij deze aandoeningen opvallend meer 
pijn, stemmingsklachten en ziektelast dan patiënten zonder 
seksueel misbruik in de voorgeschiedenis.14 Bij een toename 
van de complexiteit van urologische problemen lijkt de kans 
op een geschiedenis van seksueel misbruik groter te worden.16

Belangrijke contextuele signalen zijn sociale problematiek 
(actueel of in het verleden), frequent spreekuurbezoek of juist 
het mijden van zorg. De aanwezigheid van specifieke risicofac-
toren kan ook op seksueel misbruik wijzen. Zo lopen mensen 
met een beperking een groter risico om op een moment in 
hun leven slachtoffer te worden van seksueel geweld. Hetzelfde 
geldt voor patiënten met eerdere geweldservaringen, vluchte-
lingen en homo- en biseksuele mannen. 

HOE KUNT U HELPEN?
Patiënten leggen vaak zelf geen relatie tussen bekkenbodem-
klachten en seksueel geweld. Als u alert bent op de gevolgen 
van seksueel misbruik en signalen meent te herkennen, is het 
raadzaam actief naar seksueel misbruik te vragen. Er is nog 
veel niet bekend over de effectiviteit van communicatie door 
(huis)artsen met slachtoffers van seksueel geweld. Bij man-
nelijke slachtoffers is dat kennishiaat nog groter. Wat betreft 
vrouwelijke slachtoffers weten we dat huisartsen vaak onvol-
doende alert zijn op signalen en dat het vergroten van het 
besef bij artsen door voorlichting en training ertoe leidt dat 

DE KERN
	■ Seksueel misbruik van mannen is geen zeldzaamheid.
	■ Veel huisartsen denken hier niet aan en brengen het 

onderwerp dus ook niet ter sprake.
	■ Onverklaarde bekkenbodem- of urologische klachten 

kunnen bij mannen duiden op een doorgemaakt seksu-
eel trauma. 

Tabel 1

Mythen over mannelijkheid die ervoor zorgen dat mannen zwijgen over hun misbruik staan optimale zorg in de weg

Mythe Misvatting als gevolg van de mythe Waarom het een misvatting is

Jongens zijn sterk en stoer Mannen zijn sterk genoeg om de dader te overmeesteren/te ontvluchten
Mannen zijn geen slachtoffers

Dwang kan ook bestaan uit dreigen/smeken/manipuleren 
Vaak is middelenmisbruik in het spel
Afhankelijkheidsrelaties

Lucky boy Een man heeft altijd zin in seks
Elke ervaring is meegenomen

Ook jongens en mannen hebben hun grenzen, deze worden 
echter minder serieus genomen dan bij vrouwen 

Erectie = toestemming Een erectie betekent dat je instemt of opgewonden bent, er is sprake van 
gewenste seks

Een erectie is een onderdeel van de autonome freeze-reactie 
bij gevaar
Erectie kan een genitale respons zijn op aanraking, zonder dat 
deze als prettig wordt beleefd
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ze zich beter toegerust voelen om het gesprek met de patiënt 
aan te gaan.17 Hoe eerder u seksueel misbruik bespreekbaar 
maakt, des te eerder er ook adequate hulp kan worden gebo-
den. Bovendien kan dit een lange zoektocht naar somatische 
oorzaken voorkomen. Als de patiënt snel steun en hulp krijgt, 
neemt niet alleen de kans op het ontwikkelen van langdurige 
problematiek af, maar wordt ook de kans op herhaling van het 
slachtofferschap kleiner.18

Wanneer u naar seksueel geweld vraagt is het belangrijk dat 
u uitlegt waarom u deze vraag stelt en wat de relatie met de 
klacht is. U kunt op een directe of een indirecte manier naar 
misbruik vragen [kader 2]. Patiënten hebben behoefte aan 
een luisterend oor en erkenning voor wat ze is aangedaan. 
Vaak voelen ze zich veilig bij hun huisarts omdat ze weten 
dat die vertrouwelijk met hun informatie zal omgaan. Wan-
neer een patiënt u voor het eerst vertelt over het misbruik, is 
het belangrijk om onbevooroordeeld te luisteren, en niet aan 
waarheidsvinding te doen. Voorkom uitspraken die de patiënt 
(mede)verantwoordelijk maken (bijvoorbeeld: ‘Waarom ben je 
met die man meegegaan? Waarom heb je je niet verweerd?’). 
Dit zogenaamde victim blaming kan een kwetsbaar slachtoffer 
verder beschadigen. Zorg voor een veilige, rustige omgeving en 
sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Deze 
zal niet meteen een oplossing verwachten. Rond het consult 
zorgvuldig af. Evalueer wat het bespreken bij de patiënt heeft 
losgemaakt en welke steun zijn omgeving kan bieden. Maak 
een vervolgafspraak en geef duidelijk aan hoe en wanneer de 
patiënt u kan bereiken. Gebruik de sociale kaart van hulp-
verleners in uw omgeving om zo nodig gericht te verwijzen. 
Wanneer het seksuele geweld in de voorgaande week heeft 
plaatsgevonden, verwijst u uw patiënt naar het Centrum Sek-
sueel Geweld in uw regio (www.centrumseksueelgeweld.nl). 
Wanneer het misbruik langer geleden plaatsvond, kunt u in 
samenspraak met het slachtoffer naar een passende optie voor 
hulp zoeken. Dit zal in veel gevallen een traumapsycholoog 
of psychosociaal hulpverlener zijn. Als er, zoals bij Johan en 
Jeroen in onze casussen, sprake is van een chronisch bekken-

Tabel 2

Signalen die op seksueel misbruik bij mannen kunnen wijzen

Klachten en aandoeningen Psychische klachten
Posttraumatische stressstoornis
Angst/paniekstoornis
Depressie
Seksuele disfuncties
Twijfel over geaardheid
Verslaving/middelenmisbruik
Lichamelijke klachten
Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten 
Bekkenpijnsyndroom en urologische klachten 

Context Hoge medische consumptie
Sociale problematiek
Mijden van zorg

Risicofactoren Homo- en biseksuele mannen
Voorgeschiedenis van geweld
Verstandelijke beperkingen
Psychiatrische voorgeschiedenis
Vluchtelingen

mannelijke slachtoffers praten niet snel over seksueel geweld en huisartsen denken er niet aan.  Foto: Unsplash
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pijnsyndroom, is verwijzing naar een gespecialiseerde bekken-
fysiotherapeut op zijn plaats.

CONCLUSIE
Seksueel misbruik van mannen is geen zeldzaamheid, maar 
veel huisartsen denken niet aan deze mogelijkheid. Daarom 
brengen ze het onderwerp ook niet ter sprake. Het is belang-
rijk hierop bedacht te zijn. Onverklaarde bekkenbodem- of 
urologische klachten bij mannen kunnen duiden op een door-
gemaakt seksueel trauma. ■
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KADER 2 
VrAGeN NAAr SeKSUeLe GreNSOVerScHrIJdING

	■ direct: ‘Uit ervaring weet ik dat mannen met de klachten 
die u beschrijft, iets naars kunnen hebben meegemaakt, 
zoals een vervelende seksuele ervaring. Speelt dit moge-
lijk bij u ook?’

	■ Indirect: ‘Omdat deze klachten vaker voorkomen bij 
traumatische ervaringen die mensen in hun leven mee-
maken, zou ik u hier graag een aantal vragen over willen 
stellen. Vindt u dat goed?’

CASUSSEN: SLOT
In onze casussen kwamen beide mannen veelvuldig op het spreekuur. Er 
was sprake van bekkenbodemklachten, die somatisch onvoldoende te 
verklaren waren. De dader was in beide gevallen een vertrouwens persoon. 
Johan was destijds kwetsbaar door een gespannen thuissituatie. De 
moeilijke periode als eerstejaarsstudent in een nieuwe omgeving hebben 
zijn eenzame gevoelens als adolescent en de spanning over het geheime 
seksuele misbruik doen opleven. Jeroen krijgt klachten na de geboorte van 
zijn zoontje. Door zijn nieuwe rol als vader veranderen de herinneringen 
aan het misbruik voor hem van betekenis. In beide gevallen hadden wij als 
huisartsen eerder actief kunnen vragen naar seksueel geweld, en onnodige 
onderzoeken en verwijzingen kunnen voorkomen.

Van den Hove M, Lagro-Janssen ALM. Onbegrepen bekkenbodem-
klachten: een miskend probleem bij misbruikte mannen. Huisarts Wet 
2021;64(12):27-30. DOI:10.1007/s12445-021-1328-3.
Huisartsenpraktijk Oud-Geleen, Geleen: M. van den Hove, huisarts, 
marjanvdhove@gmail.com. Radboudumc, Vrouwenstudies Medische 
Wetenschappen, Nijmegen: prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen,  oprichter 
Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en-Midden, emeritus- 
hoogleraar Vrouwenstudies Medische wetenschappen.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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De meeste uitbraken van het herpessimplexvirus doen zich 
voor rond het orale of genitale gebied. Als zo’n uitbraak 
ergens anders plaatsvindt, herkent niet iedereen die. Patiën-
ten beseffen niet altijd dat ze op zo’n moment besmettelijk 
zijn voor anderen, zoals de baby of de partner. Bovendien 
kan een onopgemerkte besmetting overspringen op andere 
lichaamsdelen. Voorlichting, adviezen en zo nodig virus-
remmers zijn dus belangrijk.

Het herpessimplexvirus (HSV) is een dubbelstrengs DNA- 
virus dat behoort tot de familie van de humane herpesvirus-
sen (HHV). Er bestaan 2 nauw verwante typen – HSV-1 en 
HSV-2 – die beide zowel genitale als niet-genitale infecties 
veroorzaken. Bij HSV-1 is dat wat vaker rond de mond (her-
pes labialis), bij HSV-2 wat vaker rond de geslachtsorganen 
(herpes genitalis).1 Dit artikel behandelt niet-genitale uitbra-
ken als complicatie van herpes genitalis.

EPIDEMIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE
De meeste mensen hebben ooit in hun leven een HSV-infectie 
gehad. In Nederland worden HSV-1-antilichamen gevonden 
bij 61 tot 75% van de bevolking en HSV-2-antilichamen bij 
11 tot 35%.2,3 In de huisartsenpraktijk kregen in 2017 onge-
veer 1,5 op de 1000 patiënten de diagnose ‘herpes genitalis’.4 
Niet-genitale uitbraken van herpes genitalis op enig moment, 
tijdens de eerste episode of later bij een recidief, komen voor 
bij 21% van de patiënten.5

Een niet-genitale uitbraak kan langs verschillende wegen 

ontstaan. Bij het vrijen kan besmet secreet van de partner in 
contact komen met plekken op de huid waar de hoornlaag 
dun of afwezig is, zoals een wondje, de slijmvliezen of de 
conjunctivae. Hier kan het virus gemakkelijker epidermale 
keratinocyten infecteren.6 Zo kunnen mannen na het scheren 
een herpesfolliculitis ontwikkelen, met name tijdens orale 
seks.7 Een andere oorzaak kan zelfbesmetting zijn. Bij seksueel 
actieve adolescenten wordt vaker een HSV-infectie aan de 
handen gezien, vermoedelijk door masturberen.8,9

Wanneer het virus eenmaal de huid is binnengedrongen, 
vermenigvuldigt het zich en infecteert het van daaruit andere 
weefsels. Dat kan via het bloed gebeuren (viremie), maar het 
virus kan zich ook via de perifere sensibele zenuwen versprei-
den naar de dorsale wortelganglia. Aldaar kan de infectie ver-
der uitbreiden en kan het virus naastgelegen ganglia infecteren. 
In de ganglia kan het HSV zich levenslang nestelen om zo nu 
en dan weer actief te worden.10-12 Afhankelijk van de locatie 
van de geïnfecteerde ganglia kunnen dan zowel genitale als 

Recidiverende blaasjes op het been
Sofie van Nues

CASUS: EEN VROUW MET GORDELROOS
Een 34-jarige vrouw komt bij de huisarts omdat ze al jaren last heeft 
van recidiverende gordelroos op haar rechter bovenbeen. Ze is verder 
gezond, maar heeft 2 tot 4 keer per jaar een pijnlijke uitbraak. Haar 
voormalige partner heeft geen klachten. De huisarts ziet op de be-
schreven plek enkele gegroepeerde vesikels [figuur] en denkt differen-
tiaaldiagnostisch aan een infectie met het herpessimplexvirus. Herpes 
zoster (gordelroos) lijkt onwaarschijnlijk. De polymerase chain reaction 
(PCR) toont een herpessimplexvirus type 2 aan.

Figuur

Een jonge vrouw met recidiverende vesikels op het bovenbeen (a overzicht, b zijaanzicht, c close-up blaasjes)

a b c



34 HUISARTS EN WETENSCHAP december 2021

niet-genitale uitbraken ontstaan. HSV-1 geeft vaker orale reci-
dieven dan HSV-2, maar HSV-2 geeft vaker genitale recidieven 
dan HSV-1.1 Een uitbraak op de bil, het been of het sacrum is 
een recidief vanuit de sacrale ganglia, net zoals herpes genitalis. 
Reactivaties van het virus kunnen zowel klinisch als subklinisch 
verlopen, de ernst verschilt sterk per individu. In een onder-
zoek bleken HSV-seropositieve maar asymptomatische patiën-
ten op 20% van de dagen anogenitale virusuitscheiding vanuit 
de sacrale ganglia te hebben.13 In een ander onderzoek had 7% 
van de patiënten met een uitbraak op de billen tegelijkertijd ook 
anogenitale virusuitscheiding.14 Deze onderzoeken suggereren 
dat de meeste besmettingen plaatsvinden via asymptomatische 
dragers.1 Het risico op besmetting gedurende de bevalling tij-
dens een asymptomatisch HSV-recidief is gelukkig klein.15

DIAGNOSTIEK
Symptomen
Het ziektebeeld is bij beide HSV-types hetzelfde, maar de 
voorkeurslocaties van een uitbraak verschillen per type: bij 
HSV-1 zijn dat vaker de handen en het gelaat, bij HSV-2 het 
anogenitale gebied, de billen en de benen. Prodromale symp-
tomen zoals koorts, malaise en spierpijn kunnen optreden 
bij beide types, ongeacht de locatie van de infectie. De kans 
op prodromale symptomen is vooral groot bij een primaire 
infectie. Bij een recidief kunnen pijn, jeuk en een brandend of 
trekkend gevoel de plaats aankondigen waar zich de volgende 
dag een groepje blaasjes ontwikkelt op een erythemateuze 
ondergrond [figuur].16

Differentiaaldiagnose
In de zeer vroege stadia, wanneer er slechts erytheem aan-
wezig is, is de diagnose soms moeilijk te stellen en kan deze 
worden verward met eczeem, impetigo of dermatomycose. 
Daarna is het kenmerkende klinische beeld van herpetiforme 
vesikels meestal voldoende om de juiste diagnose te stellen.16 
Bij 13 tot 25% van de patiënten gaat het echter alsnog mis en 
wordt de HSV-infectie aangezien voor een infectie met het 
varicellazostervirus (VZV) of andersom.17,18 Daarom is een 
laagdrempelige PCR-test aan te bevelen. Het beeld van een 
fulminante primo-infectie met HSV lijkt op dat van herpes 

zoster en soms ontbreken bij herpes zoster de kenmerkende 
paresthesieën en neuropathische pijn. Een andere reden kan 
zijn dat het beeld in de vroege stadia van herpes zoster nog 
klein en mild is. Wanneer een verder gezonde patiënt echter 
vertelt dat er in hetzelfde gebied meerdere recidieven zijn 
geweest, is dit pathognomonisch voor HSV. Ook een uitbraak 
in het mediane vlak of bilateraal past meer bij HSV.19

Aanvullend onderzoek
Materiaal voor de PCR-test wordt afgenomen door met een 
speciale swab, die door het laboratorium wordt geleverd, langs 
de basis of door het vocht van een vesikel te strijken. Vaak is al 
na enkele dagen geen virus-DNA meer aantoonbaar in de lae-
sie.16 Wanneer de PCR-test negatief is bij een sterk vermoeden 
van een HSV-infectie kan bloedonderzoek worden ingezet. 
Typespecifieke antistoffen in het bloed kunnen echter pas 8 tot 
12 weken na een besmetting worden aangetoond, dus ook de 
uitslag van bloedonderzoek kan tijdens een primo-infectie of 
een eerste recidief nog foutnegatief zijn.1,20

Tijdens symptomatische en asymptomatische recidieven van 
herpes genitalis zijn in de slijmvliezen grote aantallen CD4- 
positieve T-cellen aanwezig, wat de patiënt vatbaarder maakt 
voor een hiv-infectie.21 Daarom wordt, met name in de risico-
groepen, laagdrempelig testen op andere soa’s geadviseerd.20,22

Onderzoek naar een afweerstoornis is alleen nodig wanneer 
de patiënt naast recidiverende HSV-uitbraken andere klachten 
heeft, zoals recidiverende luchtweg- en kno-infecties, onge-
bruikelijke of opportunistische infecties of ernstige algemene 
achteruitgang van de conditie.23

BELEID
Preventie van transmissie
Bij HSV-infecties is bronopsporing niet nodig. Het beleid 
bestaat uit voorlichting, het advies condooms te gebruiken en 
eventueel langdurig antivirale medicatie. Patiënten kunnen 
hun gedrag aanpassen wanneer ze weten dat het virus zich 
ophoudt in de sacrale ganglia en dat ze het virus ook kun-
nen uitscheiden als ze geen symptomen hebben. Condoom-
gebruik biedt geen volledige garantie tegen transmissie, omdat 
delen van de slijmvliezen onbedekt blijven. Ontraad daarom 
seksueel contact in de prodromale fase of als er actieve laesies 
zijn, ook met condoom. Adviseer zwangere vrouwen contact 
op te nemen zodra ze prodromale klachten of actieve laesies 
krijgen.1 Tijdens een uitbraak zijn hygiënemaatregelen nodig 
om impetiginisatie en verspreiding via bijvoorbeeld handdoe-
ken of huid-op-huidcontact te voorkomen (zie ook de NHG- 
Behandelrichtlijn Koortslip).7,24

Patiënten kunnen ervoor kiezen om naast condooms ook een 
virusremmer te gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze hun sero-
negatieve partner willen beschermen. Zeker in geval van een 
kwetsbare, bijvoorbeeld immuungecompromitteerde partner is 
dit aan te raden. Bij langdurig gebruik brengt antivirale medica-
tie echter nadelen met zich mee zoals medicalisering en risico 
op resistentieontwikkeling.1 Het risico op transmissie tussen 
monogame partners van wie de een HSV-2-seropositief was en 

DE KERN
	■ bij 21% van de patiënten met herpes genitalis ziet men 

ook uitbraken buiten het orale of genitale gebied.
	■ Het is belangrijk de patiënt erop te wijzen dat het her-

pessimplexvirus tijdens een uitbraak vanuit de sacrale 
ganglia ook genitaal wordt uitgescheiden, zelfs als er 
aan de geslachtsorganen geen klachten zijn.

	■ condoomgebruik en hygiëne zijn belangrijk, evenals 
alert heid bij zwangerschap.

	■ een virusremmer kan zinvol zijn om de partner te be-
schermen.
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de ander niet, wordt geschat op 12 tot 30% per jaar.25,26 Preven-
tief valciclovir (1 dd 500 mg) verlaagt dit risico met 48%.27

Behandeling
Vaak is lokaal behandelen met zinkoxide of sudocrème voldoen-
de. Kleurloze zinksulfaatgel of zinksulfaat-vaselinecrème zijn 
goede alternatieven.24 Bij milde pijn kan lidocaïnecrème worden 
toegevoegd, eventueel gecombineerd met pijnstilling per os.
Orale antivirale medicatie is geïndiceerd bij een ernstige 
primo-infectie, een heftig recidief of een risico op complica-
ties. Voor zwangere vrouwen en immuungecompromitteerde 
patiënten geldt een aangepast beleid. Bij alle patiënten moet de 
kuur worden verlengd als er nieuwe blaasjes zijn ontstaan op 
het moment dat de medicatie afloopt.28 Bij patiënten die per 
jaar > 6 recidieven hebben, valt een onderhoudsbehandeling 
met een virusremmer te overwegen (zie ook NHG-Standaard 
Het soa-consult).20

CONCLUSIE
Een uitbraak van herpes genitalis hoeft niet beperkt te zijn tot 
het anogenitale gebied, maar ook daarbuiten kunnen (recidi-
verende) vesikels ontstaan. Daarom is altijd een laagdrempe-
lige PCR-test aan te raden om de diagnose te bevestigen.17,18 
Ook laagdrempelig testen op hiv is verstandig, omdat een 
uitbraak de vatbaarheid voor hiv verhoogt.21 Vanwege de kans 
op transmissie is het belangrijk de patiënt uit te leggen dat bij 
een HSV-uitbraak ook asymptomatische genitale uitschei-
ding plaatsvindt.14 Andere belangrijke adviezen betreffen 
condoom gebruik en hygiënemaatregelen, evenals alertheid bij 
zwangerschap.1 Onderhoudsbehandeling met een virusrem-
mer kan zinvol zijn om de partner te beschermen.1,20,27 ■

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

CASUS: EEN VROUW MET GORDELROOS, VERVOLG
De patiënt krijgt uitgebreide uitleg over de diagnose en adviezen. De 
hiv-test, die voor de zekerheid wordt afgenomen, is negatief. De laatste 
uitbraak is vrij pijnlijk en daarom krijgt de patiënt een uitgesteld recept 
valaciclovir mee. Ze komt terug om dit te evalueren.

Uw diagnose

Een 64-jarige vrouw – die minstens 10 jaar mucosale lichen 
planus heeft (vaginaal en in de mond) – werd verwezen voor 
een second opinion naar een tertiair dermatologisch centrum 
voor therapeutisch advies, omdat de plekken in haar mond 
maar niet rustig werden. Zij werd al behandeld met diprolene 
gel, triamcinolon in hypromellosezalf, fluticason neusspray, 
clobetasol oromucosale gel, protopic 0,1% zalf (die ze nu nog 
steeds gebruikt), ciclosporine mondspoeling en miconazolgel.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een reticulair netwerk van 
witte lijnen op beide zijden van de tong. Dit zijn de zoge-
naamde wickhamstriae, die typerend zijn voor lichen planus. 
Maar wat ons nog meer opviel, was dat er in dat netwerk een 
lenticulaire papel zichtbaar en voelbaar was, die drukpijnlijk 
was bij palpatie. Wat is uw diagnose? 

1. Bijtfibroom
2. Traumatisch granuloom
3. Plaveiselcelcarcinoom
4. Papel passend bij lichen planus

➤   Het antwoord leest u op pagina 42 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Witte lijntjes op de tong’.

Met dank aan André Moyakine, dermatoloog.
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Witte lijntjes op de tong

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

Van Nues SJE. Recidiverende blaasjes op het been. Huisarts Wet 
2021;64:(12)33-5. DOI:10.1007/s12445-021-1288-7.
Huisartsenpraktijk Gouverneur Arts en Zorg, Den Haag: S.J.E. van Nues, 
huisarts, sofievannues@gmail.com.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Een zwelling van de penis maakt patiënten vaak ongerust. 
Soms zijn ze bang voor een ernstige ziekte of erectiele dis-
functie. Bij een pijnlijke zwelling zal het meestal gaan om 
een onschuldige zelflimiterende aandoening. De voor huis-
artsen vrij onbekende ziekte van Mondor is zo’n onschul-
dige aandoening. Wij beschrijven deze ziekte en bieden 
handvatten om deze te onderscheiden van aandoeningen 
waarbij acuut ingrijpen wel nodig is.

Bij klachten van een pijnlijke zwelling aan de penis valt te 
denken aan de ziekte van Peyronie, de ziekte van Mondor, 
scleroserende lymfangitis van de penis of penisfrictie-oedeem. 
Bij de ziekte van Peyronie heeft de patiënt niet alleen pijn, 
maar zien we ook een kromstand van de erectie. De ziekte 
kent een actieve beginfase, waarbij de klachten meestal toene-
men tot een stabiele fase is bereikt, waarin de pijn verbetert of 
verdwijnt.1

Bij de ziekte van Mondor zien we een kabelvormige verhar-
ding op de dorsale of dorsolaterale penisschacht. Die verhar-
ding is enigszins pijnlijk en lijkt vast te zitten aan de huid.2 
Scleroserende lymfangitis betreft een proximaal van de sulcus 
gelegen, meer circulair verlopende streng, die losligt van de 
huid.3 De sulcus is het gebied meteen achter de eikelrand, op 
de overgang naar de stam van de penis.
Bij penisfrictie-oedeem ontstaat er een pasteuze zwelling 
van de gehele penis na intensieve frictie van de penis, door 
bijvoorbeeld heftige coïtus of masturbatie.4 
Een maligniteit is minder waarschijnlijk, omdat deze zich vaak 
op de glans of het preputium manifesteert en een meer bloem-
koolachtige vorm heeft.5

De huisarts in deze casus denkt vanwege de lokalisatie en 
het ontbreken van roodheid en verkleuring aan de ziekte van 
Mondor. Als differentiële diagnose is ook een scleroserende 
lymfangitis van de penis mogelijk. Deze aandoening kenmerkt 
zich door een huidkleurige streng van 1 tot 2 cm lang, proxi-
maal van de sulcus gelegen, met een circulair en kronkelig 

aspect die losligt van de huid. Scleroserende lymfangitis wordt 
veroorzaakt door een verdikking en dilatatie van de opper-
vlakkig gelegen lymfevaten. De oorzaak is onbekend, vermoe-
delijk dragen microtraumata bij aan het ontstaan.3

DE ZIEKTE VAN MONDOR
Het beeld van een tromboflebitis van de vena dorsalis profun-
da penis is een vorm van de ziekte van Mondor [figuur 1]. 
Deze zeldzame aandoening is voor het eerst in 1939 beschre-
ven door Henri Mondor, een Franse chirurg.6 Het betreft een 
tromboflebitis van een oppervlakkige vene, die zich manifes-
teert als een voelbare, koordachtige verharding op de huid. 
Deze aandoening kan op verschillende lichaamsdelen voorko-
men. Wij beperken ons tot de peniele vorm. De beperkte ca-

Een pijnlijke zwelling van de penis
Angelique Bleuzé, Toine Lagro-Janssen

CASUS: GEVOELIGE VERDIKKING OP DE PENIS
Een 25-jarige man met een blanco voorgeschiedenis meldt zich op het 
spreekuur met een gevoelige verdikking op de penis, die de afgelopen 
dagen is ontstaan. Een erectie en seksuele activiteit zijn pijnlijk. Verder 
heeft hij geen klachten. De huisarts ziet een varikeuze vaatvormige 
afwijking aan de dorsale zijde van de penisschacht, vanaf de glans 
tot 4 cm proximaal. Verdere inspectie en palpatie van de genitalia zijn 
normaal. Er is geen sprake van roodheid of uitvloed uit de penis.

KAder: TrOmbOFLebITIS ONTSTAAT dOOr FAcTOreN 
UIT de VIrcHOWTrIAS 
 ∫ Vaatwandbeschadiging, bijvoorbeeld door frequente, 

dan wel langdurige seksuele activiteit, een vacuüm-
pomp bij erectiele disfunctie of trauma van de penis.

 ∫ Verminderde bloeddoorstroming, bijvoorbeeld door 
langdurige erectie, onder andere bij gebruik van 
Pde5-remmers, langdurig zitten en overvulling van 
de blaas.

 ∫ een stollingsstoornis, bijvoorbeeld bij urogenitale 
infecties als soa’s, na prostaatbiopsie of een primaire 
stollingsstoornis.

Figuur 1

De tromboflebitis manifesteert zich bij de vena dorsalis profunda.

1. SmPC Trimbow® 2. SmPC Trimbow® NEXThaler®  Voor verkorte productinformatie zie elders in deze uitgave.

NieuwTrimbow
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dosisaerosol en NEXThaler1,2
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Astma: Onderhoudsbehandeling  bij  volwassen  patiënten  met  astma  die  niet  voldoende  onder  controle  zijn  met  een  LABA  en  een  middelmatige  dosis  
ICS,  en  die  het  afgelopen  jaar  één  of  meer  astma-exacerbaties  hebben  gehad. COPD: Onderhoudsbehandeling  bij  volwassen patiënten met matige tot 
ernstige COPD die niet voldoende kunnen worden behandeld met ICS/LABA of LABA/LAMA.  
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susbeschrijvingen lijken erop te wijzen dat langdurige seksuele 
activiteit de meest frequente oorzaak is. De aanwezigheid van 
een van de andere factoren uit de virchowtrias vergroot het 
risico [kader].7 

Diagnose
De diagnose ziekte van Mondor is eenvoudig te stellen met be-
hulp van een anamnese en lichamelijk onderzoek. De aandoe-
ning ontstaat in korte tijd. Er is sprake van een kabelvormige, 
palpabele verharding op de dorsale of dorsolaterale penis-
schacht, die enigszins pijnlijk is en waarbij de huid nauwelijks 
tekenen van inflammatie laat zien [figuur 2].2 Vanwege de ver-
harding, het tromboflebitisachtige beeld en de onbekendheid 
denken huisarts en patiënt soms aan een maligne afwijking. 
De diagnose kan à vue worden gesteld, waarbij het lastig kan 
zijn om het verschil te zien met een scleroserende lymfangi-
tis van de penis.1 Dat onderscheid is relevant voor het beleid 
wanneer de klachten niet verdwijnen. Een biopt kan uitwijzen 
of het inderdaad om de ziekte van Mondor gaat.

Aanvullend onderzoek
Wanneer de arts de diagnose ziekte van Mondor à vue stelt, 
zal deze in eerste instantie verder onderzoek naar achter-

liggende oorzaken achterwege laten. Alleen als hier anam-
nestisch, qua voorgeschiedenis of bij lichamelijk onderzoek 
aanleiding toe is, volgt verder gericht onderzoek.6 Denk hierbij 
aan een anamnese voor aandoeningen die de factoren uit de 
virchowtrias bevorderen, zoals soa’s, of bijkomende klachten 
die kunnen duiden op een verhoogde stollingsneiging of op 
hematologische of maligne aandoeningen. Bij het lichamelijk 
onderzoek is het belangrijk om de genitalia zorgvuldig te 
onderzoeken, de omliggende huid te inspecteren en de lymfe-
klieren in de liezen op afwijkingen te palperen. Bepaal waar de 
zwelling zich bevindt en hoe deze eruitziet, en palpeer de hele 
penis op verhardingen. Let verder op uitvloed uit de penis 
(soa), ulcera en lymfeklierzwelling (infecties, maligniteiten).

Beloop en controle
Bij de werkdiagnose ziekte van Mondor kunt u vanwege de be-
nigne aard en het ontbreken van ernstige aandoeningen in de 
differentiële diagnose het natuurlijk beloop afwachten.6 In het 
uitzonderlijke geval dat de afwijking na 8 weken niet genezen 
is, is heroverweging van de diagnose nodig. Wanneer de diag-
nose ziekte van Mondor gehandhaafd blijft, is het ziektebeeld 
gebaseerd op een onderliggende oorzaak. In dat geval zijn ver-
dere uitdieping van de anamnese en lichamelijk onderzoek op 
zijn plaats om soa’s, verhoogde stollingsneiging of vasculitiden 
op het spoor te komen. Als laatste valt te denken aan malig-
niteiten, vooral aan de huid of de lymfeklieren in het genitale 
gebied. Verwijs een patiënt met een negatieve soa-diagnostiek, 
afhankelijk van patiëntkenmerken en eventuele voorgeschie-
denis, naar een vasculair internist of uroloog.

Behandeling 
Het belangrijkste is patiënteducatie. Door een gedegen uitleg 
te geven over de aandoening en het beloop, en in te gaan op 
de zorgen van de patiënt, is het merendeel van de patiënten 
voldoende geholpen. In de literatuur wordt seksuele absti-
nentie gedurende de ziekteperiode aangeraden, vanwege de 
mogelijke endotheelschade.1 Het is niet bewezen dat dit advies 
bijdraagt aan een sneller herstel. Omdat hier onzekerheid 
over bestaat, wordt seksuele abstinentie veiligheidshalve vaak 
toch geadviseerd. Gezamenlijke besluitvorming is hier op zijn 
plaats. NSAID’s lijken maar beperkt effect te hebben op het 
herstel van de klachten. Ze worden daarom alleen bij pijn-
klachten aangeraden. Het gunstige effect van anticoagulantia, 
zoals laagmoleculairgewichtheparine, wordt betwist en ze zijn 
alleen aangewezen bij trombofilie, een stollingsstoornis of an-
dere hematologische aandoeningen.6 In het zeldzame geval dat 
de aandoening niet vanzelf verdwijnt, valt een trombectomie 
te overwegen.8 

CONCLUSIE
Pijn en zwellingen van de penis zijn in het merendeel van de 
gevallen onschuldig van aard. Adequaat onderscheid maken 
tussen onschuldig en ernstig voorkomt zorgen bij patiënt 
en huisarts. De ziekte van Mondor is een weinig bekende en 
onschuldige aandoening van de penis. De diagnose is met 

Figuur 2

De kenmerkende kabelvormige zwelling op de dorsale zijde van de 
penis.

Bron: Amano M, Shimizu T. Mondor’s Disease: A Review of the Literature. Intern Med 
2018 Sep 15;57(18):2607-12.

DE KERN
	■ Pijn en zwelling van de penis kunnen voorkomen bij 

mannen in de seksueel actieve levensfase. 
	■ denk aan de peniele ziekte van mondor bij een kabel

vormige, nietrode verharding op de dorsale of dorso
laterale penisschacht.

	■ de ziekte van mondor is een zelflimiterende aandoening, 
die zonder restverschijnselen geneest. 
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een goede anamnese en lichamelijk onderzoek te stellen. Om 
de verschillende aandoeningen van elkaar te kunnen onder-
scheiden, moeten de locatie en aard van de zwelling worden 
bepaald en is het advies te vragen naar mogelijke provoceren-
de factoren. ■
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Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Het juiste antwoord is plaveiselcelcarcinoom.
Er is een 3 mm biopt genomen en dat liet een plaveiselcel-
carcinoom zien. Bij orale lichen planus is meestal het buccale 
slijmvlies (wang) aangedaan, maar de afwijkingen kunnen in 
principe overal in de mond voorkomen. Het kenmerkende van 
mucosale lichen planus is dat het (in tegenstelling tot bijvoor-
beeld lichen sclerosus) ook in de oesofagus of in de vagina kan 
zitten. Orale lichen planus komt vrijwel nooit voor bij jonge 
patiënten (het is onbekend waarom) en komt tweemaal zo 
vaak voor bij vrouwen als bij mannen. De WHO heeft orale 
lichen planus gedefinieerd als premaligne vanwege de kans op 
het ontstaan van maligniteiten (met name plaveiselcelcarci-
nomen) in de onrustige gebieden. Vaak zijn deze plaveiselcel-
carcinomen agressiever dan de ge bruikelijke plaveiselcelcarci-
nomen op de huid.
Ziet u een langdurig bestaande, therapieresistente ontsteking 
op de slijmvliezen van de patiënt (lichen planus, lichen scle-

rosus of een andere inflammatoire aandoening), wees er dan 
op bedacht dat deze langdurige irritatie van het slijmvlies een 
maligniteit kan induceren. U herkent deze als een palpabele 
papel of nodus, soms erosief, vaak drukpijnlijk en soms spon-
taan bloedend. Wacht niet met het (laten) afnemen van histo-
logie vanwege het agressieve karakter (snelle metastasering). 
Uiteraard zou het achteraf gezien ook een bijtfibroom, trauma-
tisch granuloom of een lichen planus papel kunnen zijn, maar 
u kunt een eventueel plaveiselcelcarcinoom in dit gebied niet 
volledig uitsluiten zonder histopathologisch onderzoek. Er 
dient dan ook altijd een biopt te worden genomen. ■

LITERATUUR
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Oplossing Uw diagnose  
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Bij patiënten met recente hoofdpijn, visusklachten, kaak-
claudicatio, haarkampijn, gewichtsverlies en verhoogde 
ontstekingswaarden mag de diagnose ‘arteriitis tempora-
lis’ niet worden gemist. Een klinisch vermoeden op basis 
van anamnese en lichamelijk onderzoek is reden voor een 
spoedverwijzing, want zonder behandeling kan de aandoe-
ning leiden tot blijvende blindheid. 

Arteriitis temporalis is een ontsteking van de grote vaten.1 
Het is de meest voorkomende vorm van vasculitis; de inci-
dentie is ongeveer 0,2 per 1000 patiënten per jaar. Arteriitis 
temporalis komt vrijwel uitsluitend voor bij 50-plussers en bij 
vrouwen tweemaal zo vaak als bij mannen.2,3 Van de patiënten 
met arteriitis temporalis heeft of ontwikkelt ongeveer de helft 
ook polymyalgia rheumatica (PMR), en van de patiënten met 
PMR heeft of ontwikkelt 5-15% arteriitis temporalis.4,5 De 
pathofysiologie is nog niet volledig opgehelderd, maar men 
vermoedt dat beide aandoeningen tot hetzelfde ziektespec-
trum behoren.6 Huisartsen denken niet altijd onmiddellijk aan 
arteriitis temporalis bij klachten. Toch is dat belangrijk, want 
de complicaties kunnen ernstig zijn.

VERSCHIJNSELEN EN BELOOP
Kenmerkend voor arteriitis temporalis is een nieuw ontstane 
of verergerende hoofdpijn, met name temporaal. De opper-
vlakkige takken van de arteria temporalis kunnen rood, pijn-
lijk en verdikt zijn, en knobbelig aanvoelen als een ‘parelsnoer’. 
Andere klachten zijn een gevoelige hoofdhuid, zich uitend als 
de klassieke ‘haarkampijn’ (37%), en krampende pijn in de 
kaken tijdens het eten (kaakclaudicatio, 57%). Kaakclaudica-
tio maakt arteriitis temporalis zeer waarschijnlijk (positieve 
likelihood ratio 4,2).7 Sommige patiënten hebben systemische 
verschijnselen zoals koorts, verminderde eetlust, vermoeid-
heid, nachtzweten en gewichtsverlies; dit kunnen zelfs de 
enige symptomen van de ziekte zijn.8

De meest gevreesde complicaties van arteriitis temporalis 
zijn visusklachten: diplopie, wazig zien, amaurosis fugax of 
blindheid. Deze complicaties komen vaker voor bij patiënten 
die ook andere klachten hebben waarbij slagaders in het hoofd 
zijn betrokken, zoals hoofdpijn en kaakclaudicatio.9,10 De 
incidentie van blijvende blindheid bij onbehandelde arteriitis 
temporalis is naar schatting 15 tot 20%.11 Tijdig starten met 

corticosteroïdentherapie kan oogcomplicaties echter bijna 
altijd voorkomen.
Soms zijn ook andere vaten die aftakken van de aortaboog 
aangedaan, wat kan leiden tot claudicatie van de extremiteiten. 
Zeldzamere complicaties, die ook nog op de langere termijn 
kunnen ontstaan, zijn aortadissectie of een aneurysma. Aan-
wijzingen hiervoor zijn een bloeddrukverschil tussen links en 
rechts, en souffles over de vaten. Bij veel patiënten hebben de 
klachten een wisselend beloop (wax and wane) en de recidief-
kans neemt na enige jaren langzaam af, dus mogelijk is het 
beloop zelflimiterend, hoewel dit nooit is aangetoond.12,13

DIAGNOSTIEK
De NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis 
temporalis adviseert bij een vermoeden van arteriitis tem-
poralis geen aanvullend onderzoek te doen, maar de patiënt 
binnen 24 uur te verwijzen voor een beoordeling.14 Toch komt 
zowel patiënt- als doktersdelay veel voor.15 De huisarts kan de 
klinische diagnose ‘arteriitis temporalis’ met redelijke zeker-
heid stellen op basis van anamnese en eventueel lichamelijk 
onderzoek [kader]. De diagnose moet wel worden bevestigd 
door aanvullend onderzoek, maar dat mag gezien de langdu-
rige behandeling en de mogelijke complicaties niet tot uitstel 
leiden.16,17 

Klinisch vermoeden arteriitis 
temporalis reden spoedverwijzing
Mariken Stegmann, Jan Willem van der Veer, Rada Moerman

CASUS: 65-JARIGE MAN MET VERMOEIDHEID EN STIJFHEID
Meneer De Bos, 65 jaar, is akkerbouwer. Zijn voorgeschiedenis is blanco, 
maar sinds enkele weken heeft hij last van vermoeidheid en stijve 
schouders en bovenbenen. De huisarts vermoedt polymyalgia rheu-
matica (PMR) en vraagt laboratoriumonderzoek aan. De uitslagen zijn 
CRP 201 mg/L, Hb 7,9 mmol/L (MCV 85 fl), leukocytose (12,5 × 109/L) 
en trombocytose (463 × 109/L). Op de dag dat de uitslagen worden 
besproken, zijn de oorspronkelijke klachten verdwenen maar heeft 
meneer De Bos sinds enkele dagen hoofdpijn, wisselend rechts en links 
temporaal. Het CRP is nu 166 mg/L. De huisarts verwijst hem naar de 
internist vanwege malaise en verhoogde ontstekingswaarden.
Nog diezelfde avond ontwikkelt meneer De Bos koorts tot 39 °C, zonder 
toenemend ziek te zijn. De huisarts besluit de beoordeling door de 
internist af te wachten. Deze vraagt beeldvormend onderzoek aan 
[figuur 1], maar in afwachting daarvan ontwikkelt meneer De Bos 
diplopieklachten. Hij wordt opgenomen vanwege een vermoeden van 
visusklachten bij arteriitis temporalis. Na enkele dagen intraveneus 
methylprednisolon verbetert de visus en kan meneer De Bos het 
ziekenhuis verlaten met een afbouwschema voor de prednisolon en een 
afspraak voor verdere poliklinische controle.
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De eerste stap in het aanvullend onderzoek is meestal een 
bepaling van de ontstekingswaarden (CRP en BSE), Hb, 
trombocyten en leukocyten. Deze waarden zijn weliswaar 
aspecifiek, maar bij arteriitis temporalis zijn CRP en BSE 
bijna altijd verhoogd, een snelle point-of-care CRP-bepaling 
is dan ook het overwegen waard. Een lage BSE maakt arte-
riitis temporalis onwaarschijnlijk (negatieve likelihood ratio 
0,2).7 Gouden standaard voor de diagnose is een biopt van de 
arteria temporalis, maar dit heeft een sensitiviteit van slechts 
77%.20 Daarbij wordt het beeldvormend onderzoek steeds be-
ter.21 Volgens de huidige consensus kan de diagnose ‘arteriitis 
temporalis’ bij een hoge voorafkans worden bevestigd door 
een positieve duplexecho van de arteria temporalis en arteria 
axillaris of een positieve MRI van de craniale vaten.16 Een 

negatieve uitslag moet dan worden bevestigd door een tweede 
beeldvormend onderzoek of biopsie. Omgekeerd geldt dat 
bij een lage voorafkans een negatieve duplexecho of MRI de 
diagnose voldoende uitsluit. Omdat duplexechografie meestal 
snel beschikbaar is en bovendien niet-invasief, is dit het 
beeldvormend onderzoek van eerste keus geworden. Op de 
echo kan het karakteristieke halo sign gezien worden [figuur]. 
Als de klachten echter niet snel verbeteren door prednisolon 
moet de diagnose ‘arteriitis temporalis’ altijd worden herover-
wogen.
PET is onvoldoende gevalideerd voor arteriitis temporalis, 
maar recente onderzoeken laten een goede sensitiviteit en spe-
cificiteit zien.22,23 De PET-scan kan grote toegevoegde waarde 
hebben bij een vermoeden van extracraniële grotevatenvascu-
litis, met betrokkenheid van (takken van) de aorta, of om een 
bredere differentiaaldiagnose uit te werken.24

BEHANDELING
Arteriitis temporalis wordt behandeld door de medisch 
specialist. De behandeling bestaat uit oraal prednisolon in 
een startdosering van 40 tot 60 mg 1 dd (bij visuscomplicaties 
methylprednisolon intraveneus 1000 mg 3 dd).16 De predniso-
lon wordt in enkele maanden afgebouwd. De behandeling is 
een kwestie van lange adem, de kans op recidief tijdens het 
afbouwen is 40 tot 60%.25

Prednisolon heeft veel mogelijke bijwerkingen. Als profylaxe 
voor bot- en maagcomplicaties worden vitamine D, calcium, 
bisfosfonaat en een protonpompremmer voorgeschreven.19 De 
bloeddruk moet worden gecontroleerd, en om steroïdgeïndu-
ceerde diabetes mellitus tijdig te signaleren ook de glucose-
spiegel. Omdat prednisolon met name de postprandiale 

Figuur

Duplexecho van de temporale vaten van meneer De Bos 
Links: evident verdikte vaatwand (halo sign). Rechts: verdikte vaatwand met wat onregelmatige begrenzing en verstoorde bloedflow.

DE KERN
	■ Arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica horen 

tot hetzelfde ziektespectrum.
	■ Potential diagnostic clues uit anamnese en lichamelijk 

onderzoek kunnen reden zijn voor een spoedverwijzing.
	■ Lage ontstekingswaarden maken de diagnose ‘arteriitis 

temporalis’ onwaarschijnlijk; een point-of-care crP- 
bepaling valt te overwegen.

	■ de gouden standaard voor de definitieve diagnose is 
biopsie van de arteria temporalis, maar duplexecho-
grafie is een goed, niet-invasief alternatief.

	■ Prednisolon is de hoeksteen van de behandeling, moge-
lijke complicaties zijn hypertensie, diabetes mellitus, 
osteoporose en maagpathologie.

DIABETES
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glusocespiegel doet stijgen, kan de glucose het best ’s middags 
tussen 14.00 en 15.00 uur worden gemeten. Na enkele weken 
is ook de HbA1c bruikbaar. Bij klachten van hyperglykemie 
kan de prednisolon in 2 giften over de dag worden verdeeld. 
Als de ziekte terugkeert, als de behandeling niet aanslaat of 
als er complicaties optreden, kan de behandelend specialist 
besluiten om methotrexaat en eventueel tocilizumab toe te 
voegen.

TERUG NAAR DE CASUS
In de casus van meneer De Bos kan een aantal zaken worden 
opgemerkt. Er was sprake van delay bij de patiënt, de huis-
arts én de specialist. Meneer De Bos zocht pas hulp toen hij 
al  enkele weken klachten had van vermoeidheid en stijfheid. 
Daarna wachtte hij nog enige tijd met bloedprikken. De huis-
arts dacht bij de nieuw ontstane hoofdpijn niet aan arteriitis 
temporalis, terwijl dat eigenlijk wel moet bij een vermoeden 
van PMR met bijkomende malaise, hoofdpijn, gewichtsverlies 
en verhoogde ontstekingswaarden. Die gegevens vormen een 
indicatie om de patiënt binnen 24 uur te verwijzen naar een 
internist of reumatoloog. Arteriitis temporalis komt relatief 
weinig voor (in een normpraktijk ziet men ongeveer 1 patiënt 
in de 2 jaar), maar het is zeker iets om als huisarts bedacht 
op te zijn. De internist koos in eerste instantie voor een 
duplexecho. Dat is conform de nieuwe richtlijn, maar hij had 
gezien de sterke klinische aanwijzingen direct moeten starten 
met corticosteroïden. Visusklachten kunnen bij onbehandelde 
arteriitis temporalis leiden tot blijvende blindheid en moeten 
daarom altijd serieus worden genomen. Gelukkig liep het met 
meneer De Bos goed af. ■
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POTeNTIAL dIAGNOSTIc cLUeS
bij onbegrepen malaise en verhoogde crP is de diffe-
rentiaaldiagnose erg breed. bovenaan staan infecties, 
auto-immuunziekten en maligniteiten.18 Net als bij de 
analyse van onbegrepen koorts is het zaak om op zoek 
te gaan naar potential diagnostic clues voor arteriitis 
temporalis:19

 ∫ nieuwe hoofdpijn of veranderde aard van hoofdpijn
 ∫ visusstoornissen (eenzijdige blindheid, amaurosis 

fugax, diplopie, wazig zien)
 ∫ zwaar gevoel of verkramping van de kaken bij eten 

(kaakclaudicatio)
 ∫ gevoelige hoofdhuid (haarkampijn)
 ∫ verdikking van de arteria temporalis, afwezige pulsa-

ties of palpatiepijn ter plaatse
 ∫ klachten passend bij (een voorgeschiedenis van) 

polymyalgia rheumatica
 ∫ recente progressieve claudicatioklachten van extre-

miteiten
 ∫ leeftijd > 50 jaar

Stegmann ME, Van der Veer JW, Moerman RV. Klinisch  vermoeden 
arteriitis temporalis reden spoedverwijzing. Huisarts Wet 
2021;64(12):43-7. DOI:10.1007/s12445-021-1295-8.
UMCG, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskun-
de,  Groningen: dr. M.E. Stegmann, huisarts en onderzoeker, 
 m.e.stegmann@umcg.nl. Martiniziekenhuis, Groningen: J.W. van der 
Veer, internist in opleiding; dr. R.V. Moerman, reumatoloog. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Verdikking van de arteria temporalis is een van de potential diag-
nostic clues voor arteriitis temporalis . Foto: Wikimedia
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Recidiverende blaasjes op het been

1. In het artikel van Van Nues staat dat 
herpessimplexvirusinfecties (HSV) 
nogal eens worden aangezien voor 
een infectie met herpes zoster en vice 
versa. Blaasjes op beide lichaams-
zijden (of in de mediaanlijn) wijzen 
in de richting van een HSV-infectie. 
Waarin onderscheidt een HSV-in-
fectie zich nog meer van een infectie 
met herpes zoster?1

a. Fulminanter beloop
b. Huidafwijkingen bestrijken een 

groter gebied
c. Vaker recidieven in hetzelfde 

huidgebied

2. Uitbraken van herpes genitalis zijn 
in 21% van de gevallen gelokaliseerd 
buiten het orale of genitale gebied. 
De patiënt heeft op dat moment dan 
geen klachten van de geslachtsorga-
nen. Welke informatie aan de patiënt 
is juist ten tijde van zo’n non-genitale 
uitbraak?1

a. U kunt het virus wel doorgeven 
tijdens het vrijen.

b. U kunt het virus niet doorgeven 
tijdens het vrijen.

3. Van Nues beschrijft wat er gebeurt bij 
een non-genitale herpesbesmetting 
als het virus eenmaal de beschadigde 
huid is binnengedrongen. Welke be-
smettingsweg leidt tot een belangrijke 
complicatie van deze infectie?1

a. Verspreiding via het bloed: virae-
mie

b. Verspreiding over de huid: derma-
tose

c. Verspreiding via de perifere zenu-
wen: dragerschap

4. Reinier is 17 jaar en heeft sinds 5 da-
gen gegroepeerde blaasjes op zijn lin-
ker handrug. Het is de eerste keer dat 

hij blaasjes op zijn huid ziet. Reinier 
is seksueel actief. De huisarts denkt 
aan een infectie met herpes zoster of 
een HSV-infectie. Is diagnostiek naar 
HSV in dit stadium mogelijk?1

a. Ja, een PCR-test van de blaasjes.
b. Ja, specifieke antistofbepaling in 

het bloed.
c. Nee, diagnostiek is in dit stadium 

niet mogelijk.

5. De NHG-Standaard Het Soa-consult 
maakt onderscheid tussen patiënten 
met een hoog en laag risico op een 
soa. Op welk terrein heeft deze twee-
deling de grootste consequenties?2

a. Op het testbeleid, als er vermoe-
den van een soa is.

b. Op het medicamenteuze beleid, 
nadat de diagnose is gesteld.

c. Op het verwijsbeleid.

6. De huisarts heeft bij meneer Galema, 
36 jaar, een HSV-2(genitalis)-infectie 
vastgesteld. Zijn partner is sero-
negatief. Op het spreekuur vraagt me-
neer Galema hoe hij zijn partner het 
best kan beschermen tijdens seksueel 
verkeer. Een virusremmer slikken wil 
meneer Galema niet. Welk advies is 
correct?3

a. Gebruik een condoom als seks 
plaatsvindt in de prodromale fase 
en bij actieve laesies.

b. Gebruik altijd een condoom.
c. Vermijd seks in de prodromale 

fase en bij actieve laesies en ge-
bruik altijd een condoom.

7. Mevrouw Veen, 21 jaar, komt op het 
spreekuur omdat zij zich wil laten 
testen op chlamydia. Ze heeft 2 dagen 
geleden een onveilig seksueel contact 
gehad. Ze heeft geen klachten, maar 
wil wel besmetting met chlamydia 

uitsluiten. Hoe kan een chlamydia- 
infectie het best worden uitgesloten?2

a. Tijdens dit consult, door afname 
van een PCR-test uit de cervix (of 
urethra). 

b. Over 2 weken, door onderzoek van 
de eerstestraals urine. 

c. Over 3 weken, door zelfafname 
van een PCR-test met een vaginale 
wattenstok.

8. De huisarts krijgt de uitslag terug van 
een uitstrijkje (PAP smear) waarin 
Trichomonas vaginalis is aangetroffen. 
Is vervolgbeleid nodig?2

a. Nee, trichomonas is in dit geval 
als commensaal organisme te 
beschouwen.

b. Ja, behandeling starten tegen 
 trichomonasinfectie.

c. Ja, behandeling starten tegen 
 trichomonasinfectie, en uitnodi-
gen voor het soa-consult.

De kennistoets is gemaakt door Henk Fol-
kers, toetsredacteur. De toets is gebaseerd 
op onderstaand artikel en richtlijnen. Over 
vragen en antwoorden wordt niet gecor-
respondeerd.
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ANTWOORDEN

1c / 2a / 3c / 4a / 5a / 6c / 7c / 8c
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De herziene NHG-Standaard Pijn geeft de huisarts meer 
handvatten voor het stellen van de diagnose chronische 
pijn en voor de niet-medicamenteuze behandeling 
daarvan. Ook is er meer aandacht voor het verantwoord 
voorschrijven van pijnmedicatie, in het bijzonder opioïden, 
bij chronische pijn. Bovendien is er een nieuw onderdeel 
toegevoegd over het afbouwen van opioïden na langdurig 
gebruik.

Aanleiding voor de herziening van de NHG-Standaard Pijn 
is het toegenomen gebruik van opioïden in Nederland, vooral 
gedurende de periode 2008-2018. Deze toename lijkt mede toe 
te schrijven aan gebrek aan kennis bij huisartsen over chroni-
sche pijn en onvoldoende handreikingen om chronische pijn 
niet-medicamenteus te behandelen. Daarnaast bestaat er bij 
huisartsen behoefte aan adviezen voor het afbouwen van opio-
iden. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aandachts-
punten uit de herziene NHG-Standaard.

CHRONISCHE PIJN 
Op basis van de inhoud van de Zorgstandaard Chronische 
pijn is het begrip ‘chronische pijn’ verder uitgewerkt.1 De 
diagnose chronische pijn is niet gebaseerd op een absoluut 
afkappunt in tijd. Het verschil met acute pijn is dat het ver-
band met de weefselschade en pijn als alarmsignaal minder 
sterk wordt en dat psychische en sociale factoren een grotere 
rol gaan spelen. Denk aan chronische pijn bij een patiënt met 
acute pijn, bij wie het herstel langer duurt dan gezien de oor-
zaak verwacht wordt. 
Bij pijn door een chronische onderliggende aandoening, zoals 
artrose, reumatoïde artritis of een maligniteit, is per definitie 
sprake van chronische pijn.

BELEID VOLGENS BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL
Exploreer bij een patiënt met (dreigende) chronische pijn 
welke invloed lichamelijke, psychische en sociale factoren 
hebben conform het biopsychosociale model. Geef patiënten 
met chronische pijn voorlichting over sensitisatie en niet- 

Meer aandacht voor chronische pijn en verantwoord 
gebruik van opioïden in NHG-Standaard Pijn
Maureen van den Donk, Amanda van Walraven, Zamire Damen

Exploreer bij een patiënt met (dreigende) chronische pijn welke invloed lichamelijke, psychische en sociale factoren hebben. Foto: Shutterstock



50 HUISARTS EN WETENSCHAP december 2021

medicamenteuze adviezen om de invloed van lichamelijke, 
psychische en sociale factoren te verminderen. Stress en angst 
zorgen bijvoorbeeld voor minder remming van pijnsignalen, 
waardoor de patiënt deze sterker ervaart. Geruststelling en 
afleiding hebben het tegenovergestelde effect. 
Overweeg verwijzing naar maatschappelijk werk, psycholoog 
of fysio- of oefentherapeut. Stem bij verwijzing het behandel-
plan en de behandeldoelen af. 
Pas bij patiënten met acute pijn bij wie het herstel langer duurt 
dan verwacht geleidelijk de diagnostiek (klachtexploratie) en 
het beleid aan conform het beleid bij chronische pijn en ga 
niet zonder meer door met medicamenteuze pijnbehandeling.

TERUGHOUDENDHEID MET PIJNMEDICATIE BIJ 
 CHRONISCHE PIJN
Pijnmedicatie heeft geen invloed op sensitisatie; het te 
verwachten effect op chronische pijn is beperkt. Bovendien 
neemt, vooral bij langdurig gebruik, het risico op ernstige 
bijwerkingen door pijnmedicatie toe. Wees daarom terug-
houdend met de medicamenteuze behandeling bij patiënten 
met chronische pijn, vooral met opioïden. De voorkeur gaat 
uit naar paracetamol. Er is in het beleid bij chronische pijn 
zonder duidelijk persisterende nociceptieve component geen 
plaats voor opioïden.
Streef naar zo kort mogelijk, tijdcontingent, gebruik van pijn-
medicatie, voor een specifiek behandeldoel. Indien stoppen 
niet mogelijk blijkt: streef naar intermitterend in plaats van 
continu gebruik.

ADVIEZEN BIJ AFBOUWEN VAN OPIOÏDEN
Overweeg bij patiënten die > 1 maand (arbitrair) opioïden 
gebruiken de mogelijkheid om het opioïdgebruik af te bouwen 
en te stoppen te bespreken. Dit kan in principe zonder directe 
aanleiding, bijvoorbeeld bij een verzoek om een herhaalrecept. 
Argumenten voor het afbouwen van opioïden zijn onder 
andere de beperkte effectiviteit bij chronische pijn vanwege 
de grote sensitisatiecomponent. Deze neemt door het opioïd-
gebruik zelfs toe (hyperalgesie), waardoor de patiënt nog 
gevoeliger wordt voor pijnprikkels. Daarnaast is aangetoond 

dat langdurig opioïdgebruik per saldo een negatieve invloed 
heeft op de kwaliteit van leven. Door de dosering af te bouwen 
nemen de bijwerkingen af, terwijl de pijn niet, of slechts kort-
durend, toeneemt. 
Bespreek met de patiënt een haalbaar doel: tot een bepaalde 
dosering afbouwen of stoppen. Stel in overleg met de patiënt 
een afbouwschema op en verlaag de dosering wekelijks met 
stappen van 10-25%. Hanteer een langzamer schema naarmate 
het gebruik langduriger is geweest of als dit de voorkeur van 
de patiënt heeft. 
Spreek tijdens het afbouwen regelmatige controles af, bijvoor-
beeld voorafgaand aan elke afbouwstap in het schema, en 
besteed aandacht aan de ervaren ontwenningsverschijnselen 
en pijn.

TOEKOMSTIGE HERZIENING
In vervolg op de huidige herziening staat in de nabije toe-
komst een herziening gepland over voorkeursmiddelen bin-
nen de opioïden voor de huisartsenpraktijk. ■
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Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard Pijn op  
richtlijnen.nhg.org.
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Zijn inhalatiecorticosteroïden (ICS) aan te bevelen bij de 
behandeling van volwassen COVID-19-patiënten met 
klachten in de huisartsenpraktijk? De herziene NHG-
Standaard COVID-19 geeft een zwakke aanbeveling voor 
het gebruik van ICS voor een specifieke groep 50+’ers.

Onderzoeken naar patiëntkarakteristieken van opgenomen 
COVID-19-patiënten toonden een onverwacht laag aantal 
astma- en COPD-patiënten.1 Nadat laboratoriumonderzoe-
ken lieten zien dat inhalatiecorticosteroïden (ICS) in staat 
waren om virusreplicatie van COVID-19 in de luchtwegen 
te verminderen, ontstond de hypothese dat ICS mogelijk een 
bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van klinische 
achteruitgang bij patiënten met COVID-19. 

SAMENVATTING VAN HET BEWIJS
Yu et al. verrichtten een gerandomiseerd onderzoek (PRIN-
CIPLE-trial) naar de effectiviteit van budesonide inhalatie bij 
COVID-19-patiënten met klachten in de huisartsenpraktijk.2 
Patiënten met COVID-19-klachten (< 14 dagen) met een 

hogere kans op complicaties (leeftijd ≥ 65 jaar of ≥ 50 jaar 
met comorbiditeit) werden gerandomiseerd over budesonide 
inhalatie (2 dd 800 microgram voor 14 dagen) of gebruikelijke 
zorg. Het onderzoek liet zien dat budesonide inhalatie waar-
schijnlijk de duur van de COVID-19-klachten met gemiddeld 
3 dagen verkort. Daarnaast vermindert mogelijk de kans op 
ziekenhuisopname of overlijden (2% lagere kans). Uit andere 
bronnen weten we dat het aantal gerapporteerde bijwerkin-
gen van (kortdurend) ICS-gebruik laag is en de bijwerkingen 
mild zijn. Zie de [infographic] voor een overzicht van de 
absolute effectschattingen en de wijze waarop de aanbeveling 
voor ICS tot stand is gekomen. De aanbeveling [kader] en de 
doelgroep zijn gebaseerd op de resultaten en de onderzochte 
patiëntengroep van de PRINCIPLE-trial. Eerder werd al een 
gerandomiseerd onderzoek (fase 2) gepubliceerd over ditzelf-
de onderwerp met vergelijkbare resultaten.3

Inhalatiecorticosteroïden bij COVID-19?
Jacoba Greving, Aimée Kok, Miesje Nijs, Ton Kuijpers, Margriet Bouma

Budesonide inhalatie verkort waarschijnlijk de duur van de COVID-19-klachten met gemiddeld 3 dagen bij een specifieke groep 50+’ers.
 Foto: Shutterstock

Raadpleeg de volledige aanbeveling over ICS in de NHG-Standaard 
COVID-19 op https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19. 
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Visuele samenvatting van de aanbeveling
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met klachten

< 14 dagen

We verwachten dat het merendeel van de patiënten

de mogelijke voordelen (verkorting van de klachtenduur

en een lagere kans op ziekenhuisopname of overlijden) 

vindt opwegen tegen de kans op mogelijke bijwerkingen.  

Waarden en voorkeuren

Vergelijking van de voor- en nadelen

In het voordeel van

gebruikelijke zorginhalatiecorticosteroïden

In het voordeel van

Verwachte resultaten van de interventie (binnen 1 maand) Kwaliteit van bewijs
(GRADE)

Ziekenhuis-
opname/

overlijden

88
per 1000

20 minder
per 1000

68
per 1000

Laag

Tijd tot aan
verdwijnen

klachten

15
dagen (mediaan)

2,9 lager
dagen

12
dagen (mediaan)

Geen verschil

Redelijk

Praktische toepassing
Geef bij de keuze voor een inhalatiecorticosteroïd een hoge dosering tot de klachten verdwijnen

gedurende minimaal 7 en maximaal 14 dagen. Geef bij voorkeur budesonide inhalatie 2 dd 800 microgram.

Aanbeveling voor de praktijk

Zwak Sterk

Gebruikelijke zorg

Zwak*Sterk

Inhalatiecorticosteroïden

Zwak*Sterk

Inhalatiecorticosteroïden

Aanbeveling voor de praktijk

Zwak Sterk

Gebruikelijke zorg

Zwak*Sterk

Inhalatiecorticosteroïden

Overweeg inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met COVID-19 behorend tot de doelgroep.

* De voordelen zijn groter dan de nadelen voor een meerderheid van de patiënten.
 De meerderheid van de geïnformeerde patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen.

De bekende bijwerkingen van (kortdurend) ICS-gebruik

zijn mild. Ook het aantal gerapporteerde bijwerkingen 

van een hoge dosering in de studies is laag.

Bijwerkingen

vs.

Infographic: StudioW
iegers
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WAARDEN EN VOORKEUREN VAN DE PATIËNT
De verwachting is dat patiënten veel waarde hechten aan een 
verkorting van de duur van de COVID-19-klachten en een 
vermindering van het risico op ziekenhuisopname en overlij-
den. Dit weegt op tegen de kleine kans op milde bijwerkingen. 

PRAKTISCHE TOEPASSING 
Geef bij de keuze voor ICS een hoge dosering tot de klachten 
verdwijnen gedurende minimaal 7 en maximaal 14 dagen. 
Geef bij voorkeur budesonide inhalatie 2 dd 800 microgram. 
Deze aanbeveling geldt voor een specifieke doelgroep (zie 
[infographic]).

Een juiste inhalatietechniek is essentieel voor de behandeling. 
Geef daarom duidelijke instructies voor het gebruik. Adviseer 
de patiënt www.inhalatorgebruik.nl te raadplegen om de in-
structie en filmpjes te bekijken. Adviseer na gebruik de mond 
te spoelen. ■
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AANBEVELING
Overweeg IcS voor te schrijven bij cOVId-19-patiënten 
die contact opnemen met de huisarts vanwege klachten 
die < 14 dagen bestaan en:

	■ ≥ 65 jaar of  
	■ 50-64 jaar met comorbiditeit met een verhoogd 

risico op een ernstig beloop van cOVId-19

met 1 van deze kenmerken: 
	■ niet (volledig) gevaccineerde patiënten
	■ gevaccineerde patiënten die verondersteld ‘non- 

responder’ zijn
	■ overige gevaccineerde patiënten die ondanks vacci-

natie matig-ernstige klachten ontwikkelen 
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De NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor is herzien. In 
deze herziening is er meer aandacht voor de (differen tiaal-)
diagnose. Ook bevat de richtlijn praktische adviezen voor 
het opstarten en opbouwen van een behandeling met een 
bètablokker.

Essentiële tremor is een van de meest voorkomende be-
wegingsstoornissen. Bij deze tremor past een houdings- of 
bewegingstremor van beide armen die geleidelijk is ontstaan 
en geleidelijk progressief is. De aandoening kan voorko-
men bij meerdere familieleden en de ernst van de tremor 
kan verminderen na alcoholinname. Patiënten hebben vaak 
een langzame verergering van de klachten. De tremor kan 
het functioneren behoorlijk beperken en soms leiden tot 
vermijdingsgedrag met een sociaal isolement tot gevolg. De 
oorzaak is onbekend.

DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Bij een patiënt met een tremor is het in de eerste plaats 
van belang om het type tremor vast te stellen (zie [tabel]). 
Kenmerkend voor een essentiële tremor is een houdings- of 
bewegingstremor van beide armen zonder andere neuro-
logische verschijnselen. Een rusttremor is een aanwijzing 
voor de ziekte van Parkinson of parkinsonisme, terwijl een 
intentietremor op cerebellaire pathologie kan wijzen. Een 
versterkte fysiologische tremor verdwijnt na het wegnemen 
van de oorzaak, zoals een geneesmiddelenbijwerking of 
hyperthyreoïdie. De behandelrichtlijn bevat een overzicht 
met kenmerken van de aandoeningen in de differentiaaldi-
agnose.
Voorafgaand aan het stellen van de diagnose essentiële tremor 
is het van belang om vast te stellen dat er geen aanwijzingen 
zijn voor andere oorzaken van de tremor. Ook is het, met 

Meer aandacht voor (differentiaal)diagnose en 
behandeling in herziene NHG-Behandelrichtlijn 
Essentiële tremor
Alma van de Pol, Arianne Verburg

Essentiële tremor is een van de meest voorkomende bewegingsstoornissen. De oorzaak is onbekend.  Foto: Shutterstock
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name de eerste 3 jaar na het ontstaan van de klachten, zaak 
om alert te blijven op het ontstaan van andere neurologische 
klachten. Verwijs de patiënt bij twijfel over de diagnose en/of 
bij het ontstaan van andere neurologische verschijnselen naar 
de neuroloog.

BEHANDELING
Bespreek met de patiënt allereerst hoe hij met de klachten 
om kan gaan. Ga in op het gebruik en de invloed van cafeïne, 
alcohol en stress en bespreek de mogelijke rol van de bedrijfs
arts, apotheek (bijvoorbeeld voor praktische oplossingen voor 
het openen van medicijnverpakkingen) en ergotherapeut 
(bijvoorbeeld voor advies over een softwareprogramma voor 
verbeterd muisgebruik).
Overweeg behandeling met een bètablokker (propranolol) 
indien de klachten hinderlijk zijn en de patiënt een behan
delwens heeft. Propranolol is het middel van voorkeur bij 
essentiële tremor. Het effect op de tremor verschilt per patiënt 
en is van tevoren niet te voorspellen. De behandelrichtlijn gaat 
in op de praktische toepassing van de behandeling met pro
pranolol: start met een lage dosering en bouw deze vervolgens 
langzaam op om bijwerkingen te voorkomen. Ook biedt deze 
behandelwijze de mogelijkheid om de zo laag mogelijke effec

tieve dosis te vinden. Deze dosis kan van persoon tot persoon 
verschillen. 
Indien de patiënt merkt dat hij reeds na eenmalige inname 
een effect ervaart kan overwogen worden om ‘zo nodig’ met 
propranolol te behandelen. Adviseer dan propranolol (1040 
milligram) een half uur tot een uur voor een bepaald moment 
waarop de patiënt wil dat de tremor afneemt. ■

Van de Pol AC, Verburg AFE. Meer aandacht voor (differentiaal)diag-
nose en behandeling in herziene NHG-Behandelrichtlijn Essentiële 
tremor. Huisarts Wet 2021;64(12):56-7. DOI:10.1007/s12445-021-
1329-2.
NHG, cluster Richtlijn en Wetenschap, Utrecht: AC van de Pol, 
 wetenschappelijk medewerker, huisarts: kenniscentrum@nhg.org;   
AFE Verburg, senior wetenschappelijk medewerker, huisarts.  
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
De NHG-werkgroep bestond uit (op alfabetische volgorde): Boelman L, 
Bouma M, De Jongh E, Dieleman M, Minnaard M, Kuijpers T, Kurver M, 
Van de Pol A, Verburg AFE. 

Tabel 

Beschrijving van tremoren met voorbeelden

Soort tremor Beschrijving Voorbeeld 

Rusttremor tremor is aanwezig als het lichaamsdeel ondersteund en ontspannen is, bijvoorbeeld 
als een arm op tafel ligt

ziekte van Parkinson

Actietremor houdingstremor tremor is aanwezig bij een bepaalde stand van het ledemaat tegen de zwaartekracht 
in, bijvoorbeeld bij gestrekte armen

essentiële tremor
versterkte fysiologische tremor

bewegingstremor tremor is continu aanwezig gedurende de hele beweging, bijvoorbeeld bij inschenken 
van water of schrijven

essentiële tremor
versterkte fysiologische tremor

intentietremor: tremor die met name optreedt bij het naderen van het doel, bijvoor-
beeld bij de topneusproef

cerebellaire pathologie

Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Behandelrichtlijn Essentiële 
tremor op https://richtlijnen.nhg.org.



58

Nieuws

HUISARTS EN WETENSCHAP december 2021

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 Mascha Witteman-de 
Kok kwam in oktober 2020 bij de H&W-redactie.

PASSIE
‘Zorg in de breedste zin van het woord is mijn passie. Of 
het nu een gewonde buurman is die voor de deur staat, een 
kind in je spreekkamer dat zijn best doet om te  verdoezelen 
dat haar moeder overmatig drinkt, optimalisatie van de 
praktijkwebsite of redactiewerk bij H&W om ons dagelijks 
handelen body te geven. Elk persoon heeft een verhaal en 
komt met een reden naar de praktijk. Het is de kunst om dat 
verhaal boven tafel te krijgen. Nu ik praktijkhouder ben, merk 
ik dat patiënten meer openstaan om hun verhaal te vertellen. 
Of wellicht sta ik er meer open voor?’

MISSIE
‘Bij H&W is de laatste jaren veel gebeurd. We zijn bezig met 
multimediaal publiceren. Ik zou H&W-informatie graag ook 
willen overbrengen op de rest van de praktijk. Het is zonde 
als we al dat moois alleen onder huisartsen verspreiden. Ik wil 
me er hard voor maken om onze doktersassistenten, praktijk-
ondersteuners en spreekuurondersteuners up-to-date houden 
met informatie uit H&W die voor hen belangrijk is. Daarnaast 
hoop ik dat we prikkelende artikelen blijven publiceren.’

HUISARTS
‘Vroeger verzamelde ik alles van Zeg ’ns Aaa en wilde ik dol-
graag net als Lydie van der Ploeg worden. Na wat omzwervin-
gen ben ik inderdaad huisarts geworden. Alles klopt nu, alleen 
Mien Dobbelsteen ontbreekt. Na de opleiding nam ik een tijd 
waar in allerlei verschillende plaatsen in West-Brabant. Onder 
andere om me te oriënteren op woon-werkgebieden en om 
te duiden in wat voor praktijk ik wilde werken. Het leuke aan 
huisarts zijn is dat je op veel plekken aan de slag kan. Zo mocht 
ik 2 jaar geleden mee als scheepsarts naar de Noordpool. 
Vroeger wilde ik solist worden. Het blijkt dat ik me het best op 
mijn plek voel in een middelgrote groepspraktijk in Made. Er 
is veel ruimte voor verschillende interesses en nieuwe ideeën. 
Iedereen wordt er met respect behandeld, zowel patiënten als 
collega’s. Begin 2021 ben ik medepraktijkhouder geworden.’

WETENSCHAP
‘Tijdens mijn wetenschappelijke stage in Toronto onderzocht 
ik ratten onder een microscoop. Ik dacht toen niet dat ik de 

wetenschap in zou gaan. Totdat een 
professor in Maastricht me vroeg 
om eens te komen praten. Ik kwam 
in een gespreid bedje terecht 
van een ZonMw-studie naar de 
implementatie van een short 
stay-programma na mamma-
chirurgie. Het onderzoek 
liep als een trein en was 
gevarieerd. Ik had leuke 
begeleiders en het contact 
met patiënten over de 
ervaren kwaliteit van zorg 
was indrukwekkend en 
leerzaam. Na mijn promo-
tie besteedde ik mijn tijd 
vooral aan mijn opleiding 
en mijn gezin. Ik besloot 
in 2020 te solliciteren als 
H&W- redactielid, omdat 
ik naast het dagelijks werk 
in de praktijk mezelf op 
een andere manier wilde 
verrijken. Ik vind het 
erg leuk om met een 
enthousiaste, gevarieer-
de en inspirerende club 
mensen aan zo’n mooie 
titel te mogen werken.’ 

MOOISTE ARTIKEL
‘Ik ben trots op het feit 
dat we hoogbegaafd-
heid op de kaart 
hebben gezet 
met het inter-
view met Tessa 
Kieboom in maart 
2021. Mijn kinderen zijn hoogbegaafd. Het zijn gevoelige, 
creatieve, bijzondere kinderen met een ongekend (soms door-
geslagen) gevoel voor rechtvaardigheid, die een soort rugzakje 
meedragen. Met betere herkenning, op school of door de 
huisarts, kunnen we in de spreekkamer iets doen voor die 
kinderen en hun ouders. Hierbij geldt het adagium “wat je niet 
kent, herken je ook niet”.’ ■

H&W-redacteur Mascha Witteman-de Kok:  
‘Ik wil prikkelende onderwerpen blijven aanbieden’
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Uit eerder onderzoek blijkt dat continuïteit van zorg een 
positief effect heeft op bijvoorbeeld de therapietrouw en 
het aantal ziekenhuisopnames. In dit nieuwe onderzoek 
wordt gekeken naar het voorschrijfgedrag bij ouderen in de 
huisartsenpraktijk. Huisartsen schrijven namelijk op grote 
schaal (herhaal)medicatie voor en onjuist voorschrijven kan 
ernstige gevolgen hebben.

Persoonlijke continuïteit is een van de kernwaarden van de 
huisartsgeneeskunde.1 Deze kernwaarde staat onder druk door 
veranderingen in het huisartsenvak en de maatschappij. Uit 
eerder onderzoek blijkt dat continuïteit van zorg een positief 
effect heeft op de arts-patiëntrelatie, therapietrouw, aantal 
ziekenhuisopnames, patiënttevredenheid, zorgkosten en mor-
taliteit.2-6 Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken of 
persoonlijke continuïteit is geassocieerd met voorschrijfgedrag 
bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Dit is belangrijk omdat 
de huisarts veel (herhaal)medicatie voorschrijft en onjuist 
voorschrijven ernstige gevolgen kan hebben.7 
Onze hypothese is dat een hoge persoonlijke continuïteit 
is geassocieerd met minder potentieel ongewenste genees-
middelvoorschriften. Om dit na te gaan hebben we het 
CONTACT-onderzoek (CONTinuity And Correct Treatment) 
opgezet. We gebruiken gegevens van het Academisch Netwerk 
Huisartsgeneeskunde (ANH-VUmc). Deze dataset bestaat uit 
4,7 miljoen geanonimiseerde contacten van 190.886 patiën-
ten die in de periode 2013-2018 stonden ingeschreven bij 48 
Nederlandse huisartsenpraktijken. Vervolgens gebruiken we 4 
verschillende maten om voor iedere patiënt een persoonlijke 
continuïteitsscore te berekenen (de Usual Provider Continuity, 
Bice-Boxerman Continuity of Care Index, Herfindahl Index 
en Modified Modified Continuity Index).8 Daarna vergelijken 
we deze uitkomstmaten met het aantal potentieel ongewenste 
geneesmiddelen, waarbij we gebruikmaken van de Neder-
landse versie van de STOPP- en START-criteria. Dit is een 
bewezen effectief instrument dat is ontwikkeld om potentieel 
ongeschikte geneesmiddelen op te sporen, aanpassingen door 
te voeren en daarmee schade te voorkomen. In de Multidisci-
plinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen wordt geadviseerd 
om deze criteria te gebruiken bij medicatiebeoordelingen bij 
ouderen.7

Het eerste onderdeel van het CONTACT-onderzoek, het in 
kaart brengen van de praktijk- en patiëntkenmerken die zijn 
geassocieerd met persoonlijke continuïteit, wordt momenteel 
afgerond. De eerste resultaten van het onderzoek naar de asso-
ciatie tussen persoonlijke continuïteit en ongewenste genees-
middelen worden binnenkort verwacht. ■
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mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus.
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Voor patiënten die langdurig last hebben van fasciitis plan-
taris zijn er nauwelijks behandelmogelijkheden. Als veilige 
aanvullende behandeling kunnen ze shockwavetherapie 
krijgen, hoewel het werkingsmechanisme daarvan onbe-
kend is. Uit 2 recente analyses blijkt dat radiale en medium 
intensity gefocuste shockwavetherapie mogelijk effectief zijn 
in het reduceren van de pijn. De bijwerkingen zijn mild en 
kortdurend. Patiënten krijgen het behandeltraject echter niet 
vergoed en een groot robuust onderzoek zal deze conclusies 
nog moeten bestendigen.

Eén op de 10 mensen krijgt in zijn leven last van fasciitis 
plantaris.1,2 Pijn bij het lopen is de voornaamste klacht.2,3 Re-
latieve rust, strekoefeningen, eventueel zooltjes en kortdurend 
NSAID-gebruik kunnen soelaas bieden.1-3 Twintig procent van 
de mensen houdt echter langer dan een jaar last.2 Wanneer ern-
stige pijn onvoldoende afneemt, kan een corticosteroïd injectie 
helpen, maar die kan tot een ruptuur van de plantaire fascie 
leiden.1-3 Shockwavetherapie is mogelijk een veilig alternatief. 
Deze therapie wordt vooral gegeven door fysiotherapeuten en 
een deel van de podotherapeuten [figuur].2,4 Hypotheses over 
het werkingsmechanisme betreffen onder andere neovasculari-
satie, pijnstilling door afname van ongemyeliniseerde zenuwve-
zels, kortdurende hyperstimulatie van het pijnsysteem, pro-
ductie van groeifactoren en het smeermiddel lubricine.5,6 Welk 
bewijs is er voor het pijnstillende effect van shockwavetherapie? 

ONDERZOEKSMETHODE
We raadpleegden PubMed en Embase op 23 december 2020. 
We includeerden Britse of Nederlandse gerandomiseerde ge-
controleerde trials en meta-analyses. Dit leverde 36 relevante 
artikelen op, waarbij we voor deze CAT het artikel van Li et al. 
gebruikten vanwege de netwerkanalyse en dat van Wang et al. 
als meest recente meta-analyse.7,8

RESULTATEN
Li et al. includeerden voor hun netwerkanalyse 19 onder-
zoeken met 1676 deelnemers, waarin shockwavetherapie, 
 ultrageluid, lasertherapie, neurostimulatie en pulsed radio
frequency therapy bij fasciitis plantaris met elkaar en met 
een placebo vergeleken werden. Deelnemers waren ≥ 18 jaar 
(gemiddeld 50,5 jaar), waarbij atleten werden uitgesloten. De 
VAS-score (0-10) was de uitkomstmaat.
Wang et al. vergeleken voor hun meta-analyse shockwave-
therapie met een placebo. Ze includeerden 14 onderzoeken, 
waarvan 9 (n = 658) een continue uitkomstmaat (VAS 0-10) 
en 9 onderzoeken (n = 1392) een dichotome uitkomstmaat 
(wel of geen behandelsucces) hanteerden. Vier artikelen 
rapporteerden beide uitkomsten. Behandelsucces hield voor 
Wang et al. ten minste een afname van 50% op de VAS in. De 
gemiddelde leeftijd was 49,2 jaar. 
In de verschillende onderzoeken werden voor shockwave-
therapie vaak verschillende behandelschema’s voor het 
totale aantal schokgolven en sessies (1-10 keer) gebruikt. 
De placebo behandeling was ook wisselend gedefinieerd, en 
omvatte onder andere inactieve hulpstukken of een schok-
golfblokkerende gesp om de hiel. Hoewel dat niet is gemeten, 
zullen deze placebohandelingen ook enig effect hebben gehad 
op de klachten. Dat kan tot een onderschatting van het behan-
deleffect van shockwavetherapie hebben geleid.
Li et al. en Wang et al. gebruikten verschillende definities voor 
de classificatie van de intensiteit van de schokgolven (hoog, 
matig of laag), die we afzonderlijk presenteren.

Afname pijnscore
Li et al. vonden dat radiale shockwavetherapie (RSW) na 0 
tot 6 weken follow-up een klinisch significante afname in 
de VAS-score geeft ten opzichte van een placebo (1 onder-
zoek, gemiddeld verschil (MD) 6,60). In de netwerkanalyse 
is het gemiddelde verschil (3,67) ook significant. Na 2 tot 4 
maanden is het verschil niet meer significant, noch in directe 
vergelijkingen (2 onderzoeken, MD 3,72), noch in het netwerk 
(3,27). Dit blijft zo bij follow-up na 6 tot 12 maanden, zowel 
direct (2 onderzoeken, MD 4,05), als in het netwerk (4,06).
Van gefocuste shockwavetherapie (FSW) laat alleen hoge 
intensiteit FSW (H-FSW) een statistisch significant effect zien 
op de VAS-score. Deze afname is op 2 tot 4 maanden alleen in 
de directe vergelijkingen significant (MD 0,82), niet in de net-
werkanalyse (0,89). De afname is niet klinisch relevant. Lage 

Shockwavetherapie bij fasciitis plantaris
Jeffrey Bouwmeester, Liesbeth Timmermans

Shockwavetherapie lijkt de pijn bij fasciitis plantaris beter te 
 bestrijden dan een placebo behandeling. Foto: Shutterstock

Jeffrey bouwmeester won in februari 2021 met deze 
cAT de Jan van esprijs.
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intensiteit (L-FSW) en matige intensiteit (M-FSW) shockwave-
therapie geven geen significante afname in pijnscore.

Behandelsucces
Wang et al. zagen dat H-FSW na 3 maanden een significant 
grotere kans op behandelsucces heeft dan een placebo (5 
onderzoeken, OR 2,21). Met de VAS-score als uitkomstmaat 
was er geen verschil (3 onderzoeken). M-FSW heeft een sig-
nificant grotere kans op behandelsucces na een follow-up van 
3 maanden (2 onderzoeken, OR 2,18), 6 maanden (2 onder-
zoeken, OR 2,82) en 12 maanden (2 onderzoeken, OR 2,31). 
Dat is alleen na 12 maanden follow-up ook met de VAS-score 
als uitkomstmaat het geval (3 onderzoeken MD 2,79). De 
statistische heterogeniteit tussen de onderzoeken was hier 
echter groter. L-FSW werkte significant beter dan een placebo 
bij 3 maanden (MD 1,70) en 12 maanden (MD 0,9), maar die 
bevinding is slechts gebaseerd op 1 onderzoek en niet klinisch 
relevant. RSW geeft een significant grotere kans op behandel-
succes na 3 tot 6 maanden (2 onderzoeken; OR 2,22) en 12 
maanden (1 onderzoek, OR 2,07). Dit geldt ook voor afname 
van de VAS-score (respectievelijk MD 2,60 en 2,90), hoewel 
deze bevinding ook op slechts op 1 onderzoek is gebaseerd.

BESCHOUWING
Met enig voorbehoud kunnen we dus stellen dat shockwave-
therapie (RSW of M-FSW) de pijn beter bestrijdt dan een 
placebobehandeling.9-11 Beide artikelen beoordeelden we 
met de PRISMA 2020-checklist en de Cochrane-checklist 
voor systematische reviews, en zijn van afdoende kwaliteit.12 
De kans op een succesvolle placebobehandeling varieerde 
aanzienlijk tussen de onderzoeken, grofweg tussen de 30% en 
50%. Een ander verschil is dat Li et al. onderzoeken inclu-
deerden waarbij patiënten tussen de 3 en 6 maanden klachten 
hadden. Dat deden Wang et al. niet. De gevonden effecten zijn 
op de klachtenduur van 3 tot 6 maanden gebaseerd. Over een 
behandeleffect bij een korte klachtenduur is niet veel bekend. 
Het is aannemelijk dat patiënten al een behandeling hadden 
gekregen voordat met shockwavetherapie is begonnen, maar 
de onderzoeken rapporteerden niet of dit zo was en door wie 
en hoe. Verder vonden Li et al. mogelijk geen significant effect 
voor M-FSW door de gebruikte statistiek. Op basis van hun 
heterogeniteitsanalyse gebruikten Wang et al. een fixed-effect-
model, met kleinere betrouwbaarheidsintervallen. Fixed-ef-
fectmodellen zijn niet te verdedigen in de netwerkanalyse 
van Li et al., maar het zou interessant zijn om te zien wat de 
directe vergelijkingen hiermee hadden opgeleverd. Daarnaast 
blijken de RSW-onderzoeken erg heterogeen, waardoor de 
exacte effectgrootte onduidelijk blijft. Desondanks blijven de 
conclusies over shockwavetherapie overeind.
Een grote, robuuste RCT die naast behandeluitkomsten ook 
verschillen in werkingsmechanisme tussen shockwavebehan-
delingen weet te verklaren, is welkom.
Wat betreft de toepasbaarheid vormen bijwerkingen geen 
groot probleem. Uit een meta-analyse van Roerdink et al. 
blijkt dat een rode huid de voornaamste bijwerking van 

shockwavetherapie is.4 Ook gemeld zijn kortdurende pijn, 
een veranderd of kloppend gevoel, zwelling, hematoom en 
hoofdpijn. Na 1 jaar zullen er waarschijnlijk geen complicaties 
meer zijn. Een behandeltraject (2 tot 6 behandelingen) kost 
doorgaans 150 tot 450 euro (geld.nl) en wordt niet vergoed.

CONCLUSIE
Samenvattend lijkt shockwavetherapie een mogelijk effectieve 
behandeloptie voor pijn bij patiënten met langer bestaande 
fasciitis plantaris bij wie niet-invasieve behandelopties niet 
aanslaan. De onderzochte patiënten hadden immers al 3 tot 6 
maanden klachten en waren zeer waarschijnlijk reeds conser-
vatief behandeld. Een behandeltraject kan echter kostbaar zijn. 
Het effect zou beter vastgesteld moeten worden in een onder-
zoek met grotere aantallen patiënten dat verschillende vormen 
van shockwavetherapie met elkaar vergelijkt. De behandeling 
wordt op veel plekken door fysiotherapeuten en een deel van 
de podotherapeuten aangeboden en risico’s op de langere 
termijn zijn niet aannemelijk. ■
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dit is een critically appraised topic (cAT), waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.

Figuur

De 2 verschillende vormen van shockwavetherapie. Gefocuste 
shockwavetherapie laat schokgolven dieper onder de huid ont-
staan, waardoor de druk nabij de pees het hoogst is. Radiale 
shockwavetherapie geleidt de schokgolven vanuit de huid naar 
binnen toe.6
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Ik las het nieuwsbericht ‘De 2 kanten van afvallen na de diag-
nose DM2’ (Huisarts Wet 2021;64(8):7). En dit staat zomaar 
in een achterafhoekje van H&W? Dit is toch wereldnieuws, 
als het waar zou zijn? Ik dacht eerst dat het een 1 aprilgrap 
was. Er staat namelijk eigenlijk dat je gewicht EXACT gelijk 
moet blijven om... ja wat eigenlijk? Om niet dood te gaan zoals 
blijkbaar de mensen die aankomen en de mensen die afvallen 
dat wel doen. Als ik het goed begrijp, loopt de DM2-patiënt op 
een evenwichtskoord, 100 meter boven een ravijn, en hij mag 
er aan beide kanten beslist niet afvallen.
Sorry, maar ik vind dit echt een onzinartikel en dat bedoel ik 
niet aan het adres van de heer Rutten, maar aan de oorspron-
kelijke auteurs van het onderzoek. Je maakt mij niet wijs dat 
2% gewichtstoename in het eerste jaar, dus van 90 naar 91,8 
kilo gaan, gecorreleerd is aan verdubbeling van de sterfte! Is 
dat geen vocht dan, bijvoorbeeld door hartfalen, en betreft het 
hier een verkeerde conclusie, met omgekeerde causaliteit?
Je maakt me ook niet wijs dat iemand die afvalt van 90 naar 
81 kilo een bijna 5 keer zo grote kans heeft om dood te gaan 
als iemand bij wie het gewicht gelijk blijft. We adviseren iedere 
patiënt met diabetes om 10 kilo af te vallen en dat zou bete-
kenen dat mijn halve praktijk dood zou neervallen op de dag 
dat het behaalde resultaat met het eerste taartje sinds een jaar 
wordt gevierd.
Ik geloof niet dat a) deze observaties correct zijn; b) dat we 
daar pas in 2021 achterkomen; c) dat de causaliteit klopt en 

d) dat we hier vanaf nu serieus rekening mee moeten houden 
bij ons beleid. Daar komt bij dat ik dit effect niet in mijn eigen 
praktijk signaleer. Bovendien: wat is het causale mechanisme 
dan? En nogmaals, als dit waar is, dan zou dit toch op alle 
voorpagina’s van alle kranten en wetenschappelijke tijdschrif-
ten moeten staan? ■

Arjan Gobel, huisarts 

Reacties ‘De 2 kanten van afvallen na de diagnose 
DM2’

DE AUTEUR: DE GEGEVENS KLOPPEN WEL DEGELIJK
dank aan collega Gobel voor zijn reactie. een reactie die ik als 
(oud-)huisarts zeer begrijpelijk vind, maar waar ik als weten-
schapper toch op moet antwoorden dat de gegevens echt 
kloppen. Ik was een van de auteurs van de oorspronkelijke 
publicatie en stuur u graag het volledige artikel toe. 
Wij waren niet de eerste onderzoekers die vonden dat ge-
wichtsverlies niet voor iedereen met diabetes type (dm2) gun-
stig is. Ook het Look AHeAd-onderzoek in de Verenigde Staten 
onder ruim 5000 mensen met dm2 vond na een follow-up van 
10 jaar dat een op gewichtsverlies gerichte interventie bij 15% 
van de mensen ongunstig was voor cardiovasculaire ziekte 
en sterfte.1 een zeer recent verschenen publicatie onder 763 
mensen met dm2 zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis 
liet na een follow-up van ruim 14 jaar zien dat gewichtsverlies 
bij mensen boven de 60 jaar eerder nadelig dan voordelig is 
voor cardiovasculaire ziekte en sterfte.2 door de buikomvang 
in de analyses te betrekken konden wij concluderen dat in 
ons cohort het gewichtsverlies waarschijnlijk optrad in de 
niet-vetcomponenten, dus in spieren en bot. mogelijk speelt 
hier ‘frailty’ een rol. Het is bekend dat mensen met dm2 daar 
vaker last van hebben dan mensen zonder diabetes. en er zijn 
meer onderzoeken die laten zien dat gewichtsverlies zeker bij 
ouderen niet zonder meer gunstig is. In het oorspronkelijke 
artikel bepleiten wij grootschalige onderzoeken naar de lange-

termijneffecten van gewichtsverlies, al dan niet gevolgd door 
gewichtsstijging. 
Het lijkt duidelijk dat bewust nagestreefd gewichtsverlies niet 
altijd en niet voor iedereen gunstig is. Huisartsen en praktijk-
ondersteuners moeten dat weten en er wat mij betreft vooral 
bij ouderen rekening mee houden. Wat we op kleine schaal in 
onze praktijk zien kan een vertekend beeld geven, zeker als we 
ergens in ‘geloven’. Gezonde twijfel past huisartsen. daarom 
dit artikel in Huisarts en Wetenschap. 

Guy Rutten, emeritus hoogleraar Diabetologie in de huisarts-
geneeskunde

1. baum A, Scarpa J, bruzelius e, Tamler r, basu S, Faghmous J. 
Targeting weight loss interventions to reduce cardiovascular com-
plications of type 2 diabetes: a machine learning-based post-hoc 
analysis of heterogeneous treatment effects in the Look AHeAd 
trial. Lancet diabetes endocrinol 2017;5:808-15.

2. moazzeni SS, Arani rH, deravi N, Hasheminia m, Khalili d, Azizi F, et 
al. Weight change and risk of cardiovascular disease among adults 
with type 2 diabetes: more than 14 years of follow-up in the Tehran 
Lipid and Glucose Study. cardiovasc diabetol 2021;20:141.

7

augustus 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

Huisartsen en praktijkondersteuners 
zullen patiënten met diabetes type 2 en 
overgewicht meestal gewichtsverlies aan-
bevelen. Een follow-uponderzoek van 10 
jaar – bij mensen bij wie door screening 
diabetes type 2 werd vastgesteld – maant 
echter tot voorzichtigheid. Vooral bij 
mensen met een BMI < 30 is fors ge-
wichtsverlies dan niet altijd gezond.De onderzoekers bekeken het verband 

tussen gewichtsverlies in de eerste 5 jaar en cardiovasculaire morbiditeit of 
mortaliteit in 5 tot 10 jaar na de diag-
nosestelling. Zij voerden daarvoor een 
observationele analyse uit. Het onderzoek 
betrof een cohort van 2730 mensen met 
door screening ontdekte diabetes uit 343 
huisartsenpraktijken in Denemarken, Ne-
derland en het Verenigd Koninkrijk uit de 
Addition Trial (waarin ‘strenge’ multifac-

toriële behandeling werd vergeleken met 
zorg volgens de nationale richtlijnen). De 
onderzoekers corrigeerden bij de analyse 
voor onder meer geslacht, leeftijd bij de 
diagnose, gewicht op baseline, roken, 
cardiovasculaire ziekte in de periode van 
0 tot 5 jaar, vetspectrum en medicatie.
In de periode van 5 tot 10 jaar na de 

diagnose diabetes trad cardiovasculaire 
morbiditeit op bij 8,4% van de deelne-
mers en mortaliteit bij 9,1%. Bij de start 
verschilde het gewicht niet tussen mensen 
die tijdens de follow-up in gewicht toe- 
of afnamen. Een toename van 2% in het 
eerste jaar verdriedubbelde de kans op 
sterfte in de periode van 5 tot 10 jaar na 
de diagnose (RR 3,2; 95%-BI 1,3 tot 7,8). 
Maar ook gewichtsverlies ≥ 5% corre-
leerde met een 2,5 keer zo grote kans op 
sterfte. Een voorgeschiedenis van hart- of 
vaatziekte maakte daarbij geen verschil. 
Mensen met bij aanvang een BMI < 30 en 
met ≥ 10% gewichtsverlies over de eerste 
5 jaar hadden zelfs een 4,6 keer (95%-BI 
1,9 tot 11,4) grotere kans op sterfte dan 
mensen bij wie het gewicht gelijk bleef. 
Dit onderzoek laat zien dat niet alleen 
gewichtstoename maar ook fors ge-wichtsverlies (> 10%) in de eerste 5 jaar 

na de diagnose diabetes type 2 niet altijd 
gunstig is, met name niet bij degenen 
met een BMI < 30. Goed om deze kennis 
mee te nemen in het proces van gedeelde 
besluitvorming over de leefstijlaanpak bij 
diabetes. ■

Strelitz J, et al. Association of weight loss 
and weight loss maintenance following dia-
betes diagnosis by screening and incidence 
of cardiovascular disease and all cause 
mortality: an observational analysis of the 
ADDITION-Europe trial. Diabetes Obes 
Metab 2021;23:730-41.

betes volgen namelijk nog. Daarbij was 
de vraagstelling van de cochranereview 
niet primair gericht op pre-eclampsie, 
waardoor de auteurs relevante onder-
zoeken misschien niet allemaal hebben 
meegenomen.De NHG-Standaard Preconceptiezorg 

en de NHG-Standaard Zwangerschap 
en kraamperiode noemen probiotica 
niet en deze cochranereview onder-schrijft het niet aanbevelen van probiotica ter preventie van zwan-gerschapsdiabetes. Opsporing van zwangerschapsdiabetes blijft dan ook 

het devies. Prik een nuchtere glucose 
bij zwangere vrouwen met een BMI van > 30, van Hindoestaanse afkomst 

of met zwangerschapsdiabetes in de voorgeschiedenis. ■

Davidson SJ, et al. Probiotics for pre-venting gestational diabetes. Cochrane 
Database Syst Rev 2021;4:CD0099551.
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De 2 kanten van afvallen na de diagnose DM2
Guy Rutten

Foto: shutterstock
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Met veel belangstelling lazen wij het artikel ‘Case-finding 
voor hepatitis B en C bij patiënten uit risicolanden’ van Ellen 
Generaal et al. (Huisarts Wet 2021;64(6):17-22). Als barrières 
voor case-finding noemden de huisartsen die werden geïnter-
viewd over dit onderwerp: onvoldoende bekendheid met de 
NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen, 
tijdgebrek, onvoldoende registratiemogelijkheden voor de 
migratiegeschiedenis en financiële bezwaren voor de patiënt.
Een praktische aanbeveling voor dit laatste aspect ontbreekt 
nog. Wij suggereren – gebaseerd op eerder onderzoek en 
mede vanuit het oogpunt van kostenreductie – de case-fin-
ding te starten met een geïsoleerde ALAT-bepaling (kosten 
ongeveer 2 euro) en alleen bij verhoging boven eenmaal de 
normaalwaarde (in Nederland veelal 66 IU/l) verder te testen 
op virale hepatitis als oorzaak van actieve leverziekte.1,2

Dr. R. Mol, huisarts, en prof. dr. R.A. de Man, MDL-arts, Eras-
mus MC. Beiden organiseren enige keren per jaar de nascho-
ling ‘Leverziekten Hepatitis B en C: een oplosbaar probleem’ 
via www.leerpuntkoel.nl. 
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Reacties ‘Case-finding voor hepatitis B en C bij 
patiënten uit risicolanden’

DE AUTEURS: ALAT-BEPALING NIET ALTIJD GESCHIKT 
ALS SCREENINGSMETHODE
Wij betuigen onze dank aan dr. mol en prof. dr. de man voor 
hun interesse in ons artikel en voor het aandragen van deze 
suggestie. de goedkopere initiële ALAT-bepaling is inderdaad 
een methode om de mogelijke financiële bezwaren van de 
patiënt als barrière te verhelpen. Het gebruik van een dergelijke 
prescreeningstrategie wordt ook aanbevolen voor een hogere 
opbrengst bij screening op een hepatitis c-virusinfectie (HcV).1 
er zijn echter ook nadelen. Het ALAT-niveau is bij een groot 
deel van de patiënten met HcV normaal, dus je zult patiënten 
ten onrechte niet volgen die wel verhoogde virale activiteit of 
fibrose hebben.2 daarnaast kan een verhoogd ALAT-niveau ook 
duiden op een andere aandoening dan virale hepatitis en met 
het vervolgonderzoek dat hieraan is gekoppeld verlaagt deze 
methode de kosteneffectiviteit. bovendien kan dit leiden tot 
onnodige zorgen bij de patiënt. Kortom, bij risicogroepen voor 
virale hepatitis is een ALAT-bepaling geen geschikte scree-
ningsmethode.3 deze punten zullen, naast de kosten voor de 

patiënt, ook in de afwegingen omtrent de screeningsstrategie 
moeten worden meegenomen.

Dr. Ellen Generaal, prof. dr. Jan van Bergen en prof. dr. Maria 
Prins
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In de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen staat het advies om in 

risico landen geboren patiënten te testen op hepatitis B en C, maar huisartsen doen dit te wei-

nig. In dit onderzoek benoemen de auteurs een aantal barrières en doen ze praktische aanbeve-

lingen ter verbetering van de standaard. Ze pleiten voor betere registratiemogelijkheden om de 

betreffende patiënten snel te kunnen identificeren.Infecties met het hepatitis B- en C-virus (HBV en HCV) 

kunnen levercirrose en hepatocellulair carcinoom veroor-

zaken, maar blijven vaak onontdekt.1 Zonder behandeling 

wordt een acute HBV-infectie bij 5-10% en een acute 

HCV-infectie bij 50-80% van de volwassen patiënten 

chronisch.2 Van de patiënten met chronische hepatitis B 

ontwikkelt ongeveer 20% binnen 20 jaar levercirrose, bij 

hepatitis C is dit 12-30%.2-4 Beide infecties worden zowel 

verticaal overgedragen van moeder op kind, als horizon-

taal binnen gezinnen en instellingen, via seksueel contact 

en via medische instrumenten of (injectie)materiaal. In 

Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 500 mensen aan 

chronische hepatitis B en C en dat is onnodig, want er 

zijn goede behandelingsmogelijkheden.5 Met een combi-

natietherapie van direct-acting antivirals (DAA) geneest 

> 90% van de patiënten met chronische hepatitis C.6,7 En 

met nucleosideanalogen kan actieve chronische hepatitis 

B in een inactieve fase worden gebracht, zodat de kans op 

complicaties en transmissie op lange termijn aanzienlijk 

afneemt.8

Test patiënten die zijn geboren in risicolanden standaard op hepatitis B en C.  

Foto: Shutterstock

Case-finding voor hepatitis B en C 

bij patiënten uit risicolanden
Ellen Generaal, Eline van Dulm, Frans Thomas, Wendy van der Veldt, Jan van Bergen, Maria Prins
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NASCHRIFT VAN DE H&W-REDACTIE
Wij geven hierbij een aanvulling, met een inhoudelijke bijdrage 
van prof. dr. r.A. de man. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de 
NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen, 
waaraan wij te zijner tijd in H&W aandacht zullen besteden. In 
de conceptrichtlijn staat over het al dan niet bepalen van de 
serumtransaminas en de afkapwaarden waarbij verdere actie 
moet worden ondernomen het volgende: 
1. Overweeg diagnostiek naar hepatitis b en c aan te bieden 

aan spreekuurbezoekers afkomstig uit intermediair- en 
hoog-endemische landen voor deze aandoeningen, ook als 
er geen klachten zijn.

2. Verricht nadere diagnostiek naar leveraandoeningen als 
het ALAT bij herhaling > 1,5-10 maal boven de normaal-
waarde ligt.

3. Verwijs patiënten met een ALAT van > 10 maal de normaal-
waarde direct.

Goede samenwerking tussen huisartsen, mdl-artsen, hepati-
tisbehandelcentra, verslavingsartsen en GGd’s is van belang 
om te komen tot goede diagnostiek, voorlichting en behande-
ling van patiënten met virushepatitis.

Redactie H&W

REACTIE VAN DE NHG-WERKGROEP VIRUSHEPATITIS EN 
ANDERE LEVERAANDOENINGEN
Het NHG herziet de NHG-richtlijnen bij voorkeur gedeeltelijk op 
een of meerdere onderdelen. Nieuwe informatie bekijken we al-
tijd, waarna we bepalen of en wanneer een update wenselijk is.
momenteel herzien we het onderdeel hepatitis b, paragraaf 
Verwijzing, van de NHG-Standaard Virushepatitis en andere le-
veraandoeningen. Ons contactadres is kenniscentrum@nhg.org.

Margriet Bouma, namens de NHG-werkgroep Virushepatitis en 
andere leveraandoeningen

DE AUTEURS: AANDACHT VOOR PATIËNTEN UIT ALLE 
RISICOLANDEN
Hartelijk dank voor uw nuttige reactie op ons artikel. U merkt 
terecht op dat er meer aandacht van de huisarts kan zijn voor 
opsporing van hepatitis bij Nederlanders met een chinese 
migratieachtergrond die Kantonees spreken. Het klopt ook dat 
wij patiënten van chinese afkomst niet zo sterk hebben uit-
gelicht in ons artikel. We noemen met name voorbeelden van 
patiënten uit andere landen zoals Suriname, Turkije, marokko 
en Polen.
china is echter wel degelijk in beeld als risicoland. china 
behoort tot de top-10 risicolanden voor hepatitis b als je 
kijkt naar de hepatitistool van het rIVm (https://www.rivm.nl/
documenten/hepatitis-tool) en naar de door ons voorgestelde 
nieuwe plattegrond.
Voor toekomstige screeningsprogramma’s hepatitis b en 
c voor ‘mensen uit risicolanden’ is dus het advies om ook 
mensen van (eerste generatie) chinese afkomst te includeren. 

daarnaast adviseren we het gebruik van een landenlijst in de 
NHG-Standaard, zodat zorgaanbieders helder zicht hebben 
op wie per regio een test aangeboden moet krijgen vanwege 
een verhoogd risico op de infecties. Overigens zijn er in 2009 
tot 2012 op initiatief uit rotterdam en samen met de GGd 
meerdere HbV-screeningsprogramma’s uitgevoerd voor de 
chinese doelgroep (onder andere china aan de maas, china 
aan de Amstel, china in het Oosten). Voor de toekomst lijkt ons 
een aanpak via een bestaande voorziening het meest effec-
tief, bijvoorbeeld via de huisarts of GGd in een ‘target gebied’, 
waarbij direct een grote groep mensen uit meerdere risicolan-
den kan worden bereikt, waaronder ook de Nederlanders met 
een chinese migratieachtergrond.
Onze boodschap voor de huisarts is om, net als u destijds, 
het testen op hepatitis b en c bespreekbaar te maken met de 
patiënt indien deze afkomstig is uit een risicoland.

Ellen Generaal, GGD Amsterdam

Het viel mij op dat een belangrijke risicogroep niet wordt 
genoemd: de Kantonees sprekende Nederlanders met een 
Chinese migratieachtergrond die soms al enkele generaties in 
Nederland zijn en die zijn gekomen om te werken in de Chi-
nese restaurants, als eigenaar of als werknemer. Het betreft een 
onopvallende, ‘vergeten’ groep mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond. In de tijd dat er voor Turks en Arabisch 
sprekende migranten allerlei zaken werden geregeld waren zij 
niet in beeld als ‘allochtoon’ bij de organisaties en instanties 
die door de overheid waren ingesteld om deze minderheids-
groepen te ondersteunen.
Toen ik in 1983 de huisartsenpraktijk in hartje Rotterdam 
overnam, vormden zij ongeveer een derde van mijn popu-
latie. Omdat ik merkte dat er bij deze groep veel hepatitis B 
en actieve infecties voorkwamen, heb ik contact opgenomen 

met de GGD. Het advies was toen: bespreek het veelvuldig 
voorkomen van hepatitis B met Nederlanders met een Chi-
nese migratieachtergrond die op je spreekuur komen. Zo ben 
ik meer mensen met infecties op het spoor gekomen. In de 
eigen kring van mensen met een Chinese migratieachtergrond 
die Kantonees spreken is er later ook aandacht gekomen voor 
hepatitis B en natuurlijk werd er onder zwangeren ook getest 
op hepatitis B. Dit hielp allemaal mee om infecties binnen 
deze groep in kaart te brengen. Desondanks zijn er 2 patiënten 
overleden aan hepatocellulair carcinoom en ontwikkelde een 
aantal patiënten cirrose. Het stelt mij teleur dat deze groep, 
bijna 50 jaar later, nog steeds niet in beeld is als risicogroep.

Roel Metz, gepensioneerd huisarts
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HET GEHEIM VAN HET CONTACT TUSSEN 
HUISARTS EN PATIËNT

Arno Goudsmit | En, wat zei de dokter? Theoretische onderbouwin-
gen bij het praktische werk van de huisarts | Antwerpen/’s-Herto-
genbosch: Gompel&Svacina, 2021 | 256 pagina’s | € 35,50 |  
ISBN 978 94 63 71 31 08 

Hoewel geen huisarts zal 
ontkennen dat de ontmoe-
ting tussen huisarts en 
patiënt in grote mate door 
de context wordt beïnvloed, 
lukt het maar weinigen deze 
via theoretische kaders naar 
praktische handvatten te ver-
talen. De auteur van dit boek 
kan dat wel. Hij belicht de 
wetenschapstheorie van die 
ontmoeting op inspirerende 
wijze en biedt een kader van 
samenhangende concepten 

en hun praktische uitwerking. Daarmee kan de huisarts (in 
spe) aan de ontmoeting met de patiënt dimensies toevoegen 
die zijn werkplezier kunnen vergroten.

Auteur Arno Goudsmit is voormalig docent bij de Huisarts
opleiding in Maastricht. Hij betoogt in het eerste, theoretische 

deel dat je het samenspel tussen arts en patiënt vanuit 2 ver
schillende denkrichtingen (discoursen) kunt beschouwen: het 
realisme en het nominalisme. In het realisme vormt de ziekte 
het uitgangspunt voor de oplossingsrichting, terwijl men in 
het nominalisme de oplossingsrichtingen zoekt in conceptuele 
aannames. Zijn ideeën zijn gestoeld op filosofische en psycho
therapeutische denkwijzen. In zijn visie is er – net als bij de 
brede definitie van evidencebased medicine – expliciet ruimte 
voor de context en individuele afwegingen van zowel de arts 
als de patiënt. Hij pleit daarnaast nadrukkelijk voor meer 
inbreng van de persoon van de dokter. 
In het tweede deel gaat Goudsmit dieper in op algemeen ge
signaleerde problemen die zich voordoen bij de verheldering 
van de hulpvraag en bij de aanpak van SOLK. Aan de hand 
van het theoretisch kader beschrijft hij hoe je verder kunt ko
men als je oplossingsrichtingen afstemt op de persoon en zijn 
context, in plaats van op de oorzaak van een probleem.
Met zijn humor en rijke ervaring vanuit de huisartsopleiding 
en de psychotherapie verduidelijkt Goudsmit zijn theorie 
met vele sprekende voorbeelden. Daardoor worden voorheen 
onbekende termen makkelijk herkenbaar en invoelbaar. Al 
met al is het een zeer lezenswaardig boek dat het handelings
perspectief van de praktische huisarts vergroot. Daarnaast 
is het een must voor de opleider en groepsdocent van de 
huisarts opleiding. ■

Ariëtte Sanders

BEOORDELING: ∫∫∫∫∫

Uw praktijk in 
Huisarts en Wetenschap
 

Bent u trots op uw praktijk of praktijkvoering? Heeft 

u bijvoorbeeld net verbouwd of verduurzaamd, zit u in 

een uniek pand of voelen patiënten zich heel erg thuis 

in uw gezellige wachtkamer? Bent u trots op hoe u het 

huisartsenvak uitoefent? Wat zou dan leuker zijn als 

uw praktijk dient als fotolocatie voor H&W?

H&W besteedt veel aandacht aan beeld. Naast stockbeeld 

vinden we het belangrijk om ook eigen materiaal te hebben, 

gemaakt in huisartsenpraktijken in het hele land. Wij zijn 

op zoek naar huisartsen die hun praktijk beschikbaar willen 

stellen als fotolocatie. Het gaat om allerlei soorten foto’s: 

van bloeddrukmeter tot gesprekssituaties, reguliere spreek-

uren, triagemomenten, of tests. Ook het werk van de assis-

tente en praktijkondersteuner brengen wij graag in beeld.

Wanneer u zich aanmeldt, komt onze vaste fotograaf langs 

om het beeldmateriaal te maken. Uiteraard gaat dit in 

overleg. Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Neem 

dan contact op met redactie@nhg.org.
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Bewegen is gezond, ook voor patiënten die kanker hebben 
gehad. Helaas beweegt het merendeel van deze patiënten 
nog onvoldoende. Leefstijlbegeleiding in de eerste lijn zou 
veel patiënten kunnen bereiken. Daarom bekijkt de afdeling 
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMC 
Groningen de implementatie van een laagdrempelig en ge-
personaliseerd beweegprogramma in de huisartsenpraktijk: 
het SoDA-onderzoek (Stimulation of Daily Activities).

Patiënten hebben na de behandeling van kanker meer  contact 
met de huisarts en beschouwen hem of haar als geschikte 
zorgverlener voor advies over leefstijl.1-3 Ook het NHG-Stand-
punt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk ondersteunt de 
begeleidende en ondersteunde rol van de huisarts in de nazorg 
van patiënten met kanker.4 De eerste lijn zou in principe dus een 
continue rol kunnen spelen in leefstijlbegeleiding van patiënten 
die zijn behandeld voor kanker. Om te onderzoeken hoe dit prin-
cipe uitpakt in de praktijk werd het SoDA-onderzoek opgezet.
Dit onderzoek maakt gebruik van de COACH-methode, een 
laag tot matig intensief beweegprogramma dat is gericht op meer 
bewegen tijdens dagelijkse activiteiten zoals wandelen, fietsen 
of tuinieren. Het programma is eerder al effectief gebleken bij 
patiënten met diverse chronische aandoeningen.5-7 Ook van 
patiënten die kanker hebben gehad is bekend dat soortgelijke 
programma’s het fysiek en geestelijk functioneren verbete-

ren.8-10 Het beweegprogramma wordt geïmplementeerd in 
huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. In het programma 
voert een getrainde praktijkondersteuner (POH) gedurende 9 
maanden 6 gesprekken met de patiënt. De POH stelt beweegdoe-
len op met de patiënt in de vorm van een aantal stappen. Daarbij 
draagt de patiënt een activiteitenhorloge. De patiënt kiest zelf 
de activiteit, het tijdstip en de locatie waarop hij of zij meer wil 
bewegen.
In dit implementatieonderzoek evalueren we de effecten van 
het beweegprogramma op vermoeidheid, depressie, angst, 
kwaliteit van leven en fysieke fitheid. Daarnaast kijken we naar 
de mate van implementatie en de voor- en nadelen van het be-
weegprogramma volgens huisartsen en POH’s. De resultaten 
van dit door KWF Kankerbestrijding gefinancierde onderzoek 
worden omstreeks 2024 verwacht. ■

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

Implementatie van een gepersonaliseerd 
beweegprogramma bij patiënten na kanker
Famke Huizinga, Daan Brandenbarg
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Geneeskunst
De assistente kondigde aan dat een van onze 
patiënten, die al een tijd in een instelling elders 
in het land verbleef, met een begeleider op het 
spreekuur zou komen. Het ging niet goed met 
haar en ze kwamen er in de instelling niet 
meer uit. De patiënte had ernstige plasklach-
ten met retentie. De enige oplossing leek een 
katheter, maar vanwege seksueel misbruik in 
haar verleden raakte ze ernstig geagiteerd 
alleen al bij de gedachte daaraan. Volgens de 
uitgebreide overdracht vanuit de instelling 
waren er leuko’s gevonden in de urine, maar 
geen positieve nitriet. Ze wilden wachten op 
de uitslag van de kweek (’volgens de 
NHG-Richtlijn’, zoals er bijgeschreven stond). 
Na verdere verslechtering had de ingeschakel-
de huisartsenpost telefonisch aangeraden 
nitrofurantoïne te starten (’eerste keus volgens 
de NHG-Richtlijn’ stond in de overdracht). 
Patiënte had die echter niet willen innemen. 
Ook ik vond na anamnese en onderzoek een 
blaasontsteking het meest waarschijnlijk en 
sprak met haar over de antibiotica, waar hope-
lijk de (niet volledige) retentie snel mee zou 
verdwijnen. Ze bleek vanwege een angststoor-
nis geen tabletten te durven slikken. Tegen een 
drankje bestond geen enkel bezwaar. Met een 
recept fosfomycine ging ze opgelucht terug 
naar de instelling. Haar klachten verdwenen.

Het is een mooie illustratie van wat ik dagelijks 
probeer duidelijk te maken aan beleidsmakers: 
ik zou niet zonder onze NHG-Richtlijnen 
kunnen, maar het blijven hulpmiddelen. Daar 
waar geneeskunde geneeskunst wordt; in het 
contact tussen ons en onze patiënten, 
persoonsgericht en pragmatisch, zit hetgeen 
dat ons vak écht waardevol maakt. Voor onze 
patiënten, voor ons, en voor de samenleving. 
Laten we dat nooit vergeten.

Wendy Borneman, voorzitter Raad van 
Bestuur

Nieuwe Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp gepubliceerd
Wat zijn de aanbevelingen voor een eerstehulpverlener voor eerste handelingen 

bij een acute situatie of acuut letsel? Wanneer moet er met de huisarts of 

huisartsenpost contact opgenomen worden voor de overname van de zorg?  

Mag de eerstehulpverlener ook mentale eerste hulp bieden totdat er medische 

hulp is ingeschakeld? Deze en nog veel meer kwesties zijn te vinden in de nieuwe 

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH). 

De richtlijnen zijn gebaseerd op nieuwe weten-
schappelijke inzichten en praktijkexpertise. 
Belangrijke wijzigingen zijn een aangepaste 
reanimatietechniek voor baby’s, de toevoeging van 
mentale eerste hulp en aangescherpte aanwijzingen 
voor alarmering van medische hulp.
Binnen de eerstehulpverlening is het belangrijk dat 
iedereen in Nederland hetzelfde handelt. Niet alleen 
omdat slachtoffers na een ongeluk dan de beste zorg 
krijgen, maar ook omdat de eerste hulp hiermee 
goed aansluit op professionele zorgverlening.

Wetenschappelijke basis
Doordat de NREH zowel zijn gebaseerd op (internationaal) wetenschappelijk onderzoek als op de 
meningen van zorgprofessionals, zijn het wetenschappelijke richtlijnen die aansluiten bij de praktijk. 
Zo hebben ambulance- en huisartsenzorg vastgesteld bij welke letsels en ziekten de huisarts of 112 
moet worden gebeld. Bovendien zijn de richtlijnen aangepast aan de Nederlandse gezondheidszorg, 
zodat ze aansluiten op de behandelingen van de nationale zorgprofessionals.

Breed draagvlak
Het opstellen van de nieuwe richtlijnen is een initiatief van Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje 
Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad. De NREH 
kwam tot stand dankzij een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beroepsgroepen en 
organisaties die relevant zijn voor de eerste hulp, waaronder het NHG, de Nederlandse Vereniging 
van Medisch Managers Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen 
en de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen. Alle belanghebbende organisaties konden input 
leveren tijdens de ontwikkeling van deze richtlijnen.

kort nieuws

➤   www.hetoranjekruis.nl/media/1179/nederlandse_eerste_hulp_richtlijnen_2016_definitief.pdf

Huisarts in actie: data in de hoofdrol?
NHG-Wetenschapsdag | 10 juni 2022

Dien nu jouw abstract in:
nhgwetenschapsdag.nl

Call for 
abstracts
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Wetenschappelijk NHG-medewerker Zamire Damen:  

‘Tot nu toe ontbrak een overzicht voor huisartsen van de vele 

inhalatoren die op de markt zijn.’

Bekijk de overzichttabellen voor astma en COPD via nhg.org/tabelinhalatoren.

indeling van de tabellen. Naast de gebruikelijke 
indeling naar droogpoederinhalatoren en 
dosisaerosolen koos de werkgroep voor een 
ordening van inhalatoren op basis van interne 
weerstand. Dit is namelijk bepalend voor de te 
geven inhalatie-instructie: krachtig of gelijkmatig 
inademen. En dus relevant bij de keuze van de 
inhalator.
Een andere belangrijke discussie ging over de 
uitwisselbaarheid van inhalatoren. Diverse 
inhalatoren zijn door het CBG beoordeeld als 
uitwisselbaar terwijl ze dat voor de patiënt 
mogelijk niet zijn, zoals Diskus met  Neutec- 
Airmaster en Salflutin. Deze inhalatoren zien er 
allemaal verschillend uit. Ook is het gebruik 
niet hetzelfde. Daarom hebben we deze 
inhalatoren apart opgenomen in de tabellen. 
Met de werkgroep bepaalden we hoe we de 
uniformiteit en het gebruiksgemak van de 
inhalatoren zouden weergeven.’

Hoe belangrijk is uniformiteit?
‘Voor patiënten is het belangrijk om zoveel 
mogelijk dezelfde inhalator te kunnen 
gebruiken bij opeen-  volgende behandelstap-
pen. Dit maakt de kans op fouten bij het 
gebruik van de inhalator kleiner.’

Hoe hebben jullie het gebruiksgemak 
samengevat?
‘In de tabellen wilden we de belangrijkste 
kenmerken weergeven, en alleen objectieve en 

dichotome kenmerken. We kozen voor: dosisteller, 
multidosesysteem of capsulesysteem, en 
noodzaak tot gebruik van een voorzetkamer. 
Daarnaast zijn er natuurlijk subjectievere 
kenmerken, die voor individuele patiënten wel 
degelijk relevant kunnen zijn. Daarom staat er bij 
de tabellen een disclaimer waarin we aangeven 
dat behalve de weergegeven kenmerken in de 
tabel ook andere inhalatorkenmerken, en 
patiëntkenmerken, de inhalatorkeuze mede 
kunnen bepalen.’

Hoe gebruik je de tabellen?
‘Maak eerst een keuze voor inhalatortype: 
droogpoederinhalator of aerosol. Kijk vervolgens 
naar de vereiste inhalatietechniek: krachtig diep 
inhaleren, gelijkmatig diep inhaleren of rustig in- 
en uitademen. Daarna kijk je bijvoorbeeld naar 
uniformiteit. Weinig inhalatoren hebben een 
goede uniformiteit, daarmee kun je dus niet alle 
behandelstappen uit de standaard doorlopen. Dat 
kan een reden zijn om hier niet voor te kiezen. 
Vervolgens kijk je naar de overige kenmerken: 
gebruiksgemak, milieubelasting en kosten. Je hoeft 
overigens niet bij elke individuele patiënt de tabel 
door te nemen. Wij denken dat het nuttig is om 
aan de hand van de tabellen te bepalen met 
welke inhalatoren je ervaring op wilt doen. 
Bijvoorbeeld een waarbij je krachtig moet 
inademen, een waarbij gelijkmatige inhalatie 
voldoende is en een aerosol. Doe dit in samen-
werking met je FTO en apotheker.’

NHG ZET  ALLE INHALATOREN OP  
EEN RIJ

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn 
welkom! Mail naar: kenniscentrum@nhg.org

Heeft u de handige overzichtstabellen 

van inhalatoren voor volwassenen met 

astma en COPD al ontdekt? Ze zijn te 

vinden op de richtlijnenwebsite bij de 

NHG-Standaarden Astma voor volwasse-

nen en COPD. Ze sluiten naadloos aan op 

deze standaarden. Zamire Damen, een 

van de makers, vertelt hoe ze tot stand 

zijn gekomen en hoe u ze kunt gebruiken.

‘De NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en 
COPD bevatten algemene aanbevelingen als het 
gaat om gebruik van inhalatoren. Bijvoorbeeld dat 
je bij de keuze rekening houdt met kenmerken 
zoals uniformiteit, gebruiksgemak, milieubelasting 
en kosten’, vertelt Zamire Damen. ‘Maar dit staat 
niet per inhalator uitgewerkt. Kaderhuisartsen 
astma/COPD kregen signalen dat daar behoefte 
aan was bij huisartsen. Er zijn heel veel inhalatoren 
op de markt en een overzicht daarvan voor 
huisartsen ontbrak tot nu toe.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
‘Na een brede knelpunteninventarisatie stelden we 
een werkgroep samen met een kaderhuisarts 
astma/COPD, huisartsen, een praktijkondersteuner 
en een longarts. Door omstandigheden bleef de 
betrokkenheid van patiënten helaas beperkt tot de 
knelpunteninventarisatie en commentaarronde. 
Met de werkgroep discussieerden we over de 
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In de vorige H&W (november) kon u 

lezen welke 8 zekerheden het NHG- 

Formularium biedt. Twee van deze 

zeker heden lichten we nader toe.

Snel en efficiënt: richtlijnen combineren
Als u het NHG-Formularium gebruikt voor het 
voorschrijven van geneesmiddelen scheelt dat 
tijd. Hoe zit dat? De NHG-richtlijnen verwijzen 
regelmatig voor delen van het beleid naar andere 
richtlijnen, waardoor u er vaak meerdere moet 
raadplegen. Zo verwijzen de richtlijnen over 
aandoeningen van het bewegingsapparaat voor 
medicamenteuze pijnbehandeling meestal naar 
de NHG-Standaard Pijn. Bij het NHG-Formulari-
um voegen we de relevante inhoud uit alle 
NHG-richtlijnen juist zoveel mogelijk samen 
binnen 1 formulariumindicatie. Bij formularium-
indicaties over het bewegingsapparaat vindt u 
daardoor zowel de aanbevelingen die specifiek 
gelden bij de aandoening als de algemene 
aanbevelingen voor pijnbehandeling. Bijvoorbeeld 
bij de indicatie artrose van de hand vindt u zowel 
een therapieschema voor medicamenteuze 
pijnbehandeling als voor het geven van een 
corticosteroïdinjectie in het pijnlijke gewricht. Zo 
biedt het NHG-Formularium in 1 oogopslag een 
overzicht van het hele medicamenteuze beleid. 
Snel en efficiënt.

Patiëntgericht: veilig voorschrijven aan 
kinderen
Het NHG-Formularium houdt rekening met 
patiëntkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en 
comorbiditeit. Hierdoor toont het formularium 
per doelgroep alleen relevante aanbevelingen. 

Nieuw is dat het NHG-Formularium voor steeds 
meer geneesmiddelen nu ook voorschriften biedt 
voor kinderen, op basis van lichaamsgewicht. Op 
dit moment zijn deze bijvoorbeeld beschikbaar 
voor paracetamol, ibuprofen en amoxicilline. U 
ziet in het NHG-Formularium een selectie van 
voorschriften passend bij de leeftijd van het kind. 
Per voorschrift staat vermeld voor welk lichaams-
gewicht het van toepassing is. De selectie omvat 
ook voorschriften voor kinderen met een relatief 
hoog of laag lichaamsgewicht voor hun leeftijd. U 
kiest dus direct een voorschrift met de juiste 
dosering, zonder zelf de rekenmachine ter hand te 
hoeven nemen. Dat scheelt tijd, en is ook minder 
foutgevoelig.  

Zamire Damen, namens het NHG-programma 
Farmacotherapie

Nieuw in het NHG-Formularium: voorschriften voor kinderen 

op basis van lichaamsgewicht.

Het NHG-Formularium vindt u op nhg.org, 
zoek op ‘formularium’. 

BESPAAR TIJD MET HET 
 NHG-FORMULARIUM
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Deel uw feedback
Wij werken continu aan het NHG-Formula-
rium, van vorm tot inhoud. Waar bent u blij 
mee? Welke wensen heeft u nog? Deel uw 
feedback met ons via www.nhg.org/feedback.

Volgende 

maand 

belichten wij 2 andere 

zekerheden van het 

NHG-Formularium: 

Transparantie en Oog 

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

Landelijke project Meditatieproces 9
Bij implementatie van het Medicatieproces 9 zijn logistiek en 
therapie gescheiden. De medicatieafspraak is leidend, met 
een start- en optioneel een einddatum. In deze werkgroep 
pleitte ik ook voor afschaffen van herhaalrecepten. Ik vind 
het een zinloze bezigheid met een schijnveiligheid. Zolang 
de medicatieafspraak doorloopt, zou de apotheek moeten 
mogen verstrekken. Mijns inziens moeten we inzetten op 
betere ondersteuning vanuit het HIS. Uiteraard is goede 
afstemming met de apothekers van belang.
Huisarts in Gelderland

Voorschrijver blijft verantwoordelijk
Ik was 20 jaar apotheekhoudend huisarts en leerde 
daardoor die lijsten altijd nauwkeurig te beoordelen. Ook 
zag ik het nut van weten wat je patiënten gebruiken. Nu 
met de apotheker op de achtergrond wordt dat wat 
makkelijker, maar ik vind nog steeds dat de voorschrijver 
verantwoordelijk blijft. Dat is ook de reden dat wij de ggz 
bijvoorbeeld de herhaalrecepten laten regelen van 
psychofarmaca, lithium en ritalin die zij voorschrijven. 
Hetzelfde geldt voor herhaalrecepten van oxycodon 
geïnitieerd in het ziekenhuis. Ik wil zelf in de gaten houden 
hoeveel en welke gevoelige middelen worden herhaald. Het 
moet niet zo zijn dat je door drukte dit soort belangrijke 
taken laat liggen.
Huisarts in Friesland

Samenwerking met apotheek
Wij hebben de samenwerking met de apotheek hierin 
gezocht: patiënten bestellen hun herhaalrecepten via de 
apotheker. Die kan letten op de kwaliteit, evt recente 
labwaarden inzien, en het gebruik ervan evalueren. Vragen 
komen bij de huisarts terecht, en de dag erna ligt het klaar 
voor de patiënt of die krijgt een bericht dat er aanvullend 
iets nodig is (gesprek met de huisarts, lab oid). Maakt het 
een fijne en leerzame samenwerking, en de kwaliteit van de 
receptuur blijft hoog door elkaars expertise te gebruiken.
Huisarts in Zuid-Holland

Carrousel 
 herhaalreceptuur 
afschaffen
Het vastlopen van het computersysteem met honderden recepten in 

de buffer die wachten op een vinkje leidt bij huisarts Jan Roelof Berg 

tot ergernis. Het is voor hem aanleiding om een bericht op HAweb te 

plaatsen over het afschaffen van de herhaal receptuurcarrousel. ‘Mijn 

doel is de discussie op gang brengen over dat bepaalde procedures ook 

kunnen verdwijnen.’

Stapeltjes receptenbriefjes
‘Toen ik jaren geleden begon met waarnemen, kreeg ik al dagelijks stapeltjes recepten-
briefjes van 1,5 à 2 cm dik waar een paraaf op moest worden gezet’, vertelt Berg. ‘Nu 
wachten zo’n 70 tot 100 recepten per dag in de computer op een vinkje. Of tegen de 
100 pagina’s medicatie van de medicijnrollen die je 2 keer per jaar moet paraferen. Het 
doel is patiëntveiligheid en controle, maar het is onzin om te denken dat dit systeem 
werkt. Het zijn enorme lijsten. Van een serieuze beoordeling kan dan nauwelijks sprake 
zijn, hooguit kun je spreken van case-finding. In mijn ogen is het een schijnveiligheid. 
Veiligheid is op andere manieren geborgd, zoals via controleafspraken bij de praktijkon-
dersteuner, in medicatiereviews en in consultgesprekken.’

Slimme data
‘We zouden meer slimme data kunnen inzetten als het gaat om medicatiebewaking, al 
dan niet in samenwerking met de ketenzorg. Die moeten we dan wel zelf maken door 
query’s te draaien en er analyses op los te laten. Bijvoorbeeld van alle patiënten met 
RAAS-medicatie in een bepaalde leeftijd of met een bepaalde nierfunctie. Daarnaast 
doen apothekers natuurlijk vooral ook aan medicijnbewaking. De apotheek van nu is 1 
brok datamanagement met digitale bewaking en protocollair werken. Ze bellen ons 
regelmatig om te checken of het medicijngebruik bij een patiënt nog wel klopt. Naar 
mijn beleving werkt dat prima.’

Medicatieproject 9
‘De reactie over Medicatieproject 9 vind ik interessant. Dat gaat over de informatie-
standaard Medicatieproces waarin afspraken staan om medicatiegegevens beter en 
overzichtelijk vast te leggen en uit te wisselen. Vooral het altijd gelijk aangeven bij een 
voorschrift wat de stopdatum van het recept is, spreekt mij zeer aan. Ik moet me er 
nog verder in verdiepen, maar ik begrijp dat dit nog in een testfase zit.’

Uitgelichte post HAweb Ledenforum
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