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Redactioneel

BBespreek je rookgedrag van ouders bij een 
astmatisch kindje? Begin je bij een patiënt 
die bij je komt om een moedervlek te laten 
beoordelen over zijn (over)gewicht? Ga je 
wekelijks wandelen met je patiënten? Het 
eerste is voor de meeste artsen vanzelfspre
kend, het tweede al minder en het laatste 
gaat duidelijk verder dan geïndiceerde 
preventie in de spreekkamer, wat we als een 
kerntaak beschouwen.
Ik herken me als huisarts in de resultaten 
van het onderzoek van Scheenhart in dit 
nummer. Daarin beschrijft ze dat veel huis
artsen preventie wel zien als hun taak, maar 
moeite hebben met het ter sprake brengen 
bij een hulpvraag die niet gerelateerd is aan 
leefstijl. Bovendien wordt motivatie van de 
patiënt als belemmerende factor genoemd. 
De Vries houdt een pleidooi waarom 
leefstijlgeneeskunde bij uitstek binnen het 
domein van de huisarts valt en geeft aan dat 
het mogelijk is een patiënt binnen 30 secon
den effectief door te verwijzen voor een 
gedragsinterventie. Dit lijkt me nog niet zo 
gemakkelijk. Het peilen of iemand ambiva
lent is ten opzichte van gedragsverandering 
of reeds gemotiveerd is tot handelen, is juist 
iets wat tijd kost. 

Intrinsieke motivatie is niet alleen van 
belang bij de patiënt, maar ook bij de 
dokter. Laat u zich in dit nummer inspi
reren door positieve resultaten van het 
Keer Diabetes2Omprogramma en een 
beweegprogramma bij COPDpatiënten. 
Bij deze interventies blijft soms wel de 
vraag hoe lang de gedragsverandering 
beklijft. En veelal zijn de deelnemers 
een selecte groep van gemoti
veerde patiënten. Hoe krijgen 
we de rest zo ver? En wat is de 
rol van motiverende gespreks
voering hierin?  
Vooralsnog kan extra tijd 
voor de patiënt mij hierbij 
wel helpen. Hoewel de hui
dige COVID19 pandemie 
vooral demotiverend werkt, 
geven die extra 5 minuten tijdens 
het spreekuur me net iets meer 
‘ademruimte’ om bijvoorbeeld te 
vragen naar psychosociale context. 
Of bij die ene patiënt: toch beginnen 
over zijn teveel aan gewicht? ■

Marian van den Brink,  
lid redactiecommissie

Motiveren kun je leren? 
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Bij 1 op de 5 patiënten bij wie de diagno-
se kanker wordt gesteld, blijkt al meteen 
dat de kanker is uitgezaaid. Dat zijn 
21.000 patiënten per jaar. Uitzaaiingen 
kunnen ook later nog in het ziektetraject 
optreden. Naar schatting gebeurt dat 
jaarlijks bij 17.000 kankerpatiënten. De 
totale groep patiënten met uitgezaaide 
kanker betreft dus meer dan 38.000 per 
jaar, bijna 5 per normpraktijk. De afge-
lopen 10 jaar is de gemiddelde mediane 
overleving slechts 1 maand toegeno-
men, maar er zijn wel verschillen per 
tumorsoort. 

Dit blijkt uit het rapport ‘Kankerzorg 
in beeld’ van het IKNL over uitgezaaide 
kanker. Het rapport is opgesteld op basis 
van de Nederlandse Kankerregistratie 
(NKR) in de periode van 2004 tot en 
met 2018 en het eQuiPe-onderzoek: 
het longitudinale cohortonderzoek dat 
patiënten met uitgezaaide kanker en hun 
naasten volgt voor de kwaliteit van leven. 
Het gaat daarbij om patiënten van 18 jaar 
en ouder. 

OVERLEVING PER TUMORSOORT
De helft van de patiënten bij wie de kan-
ker bij de diagnose reeds is uitgezaaid leeft 
6 maanden of korter na de diagnose. Deze 
overleving is amper verbeterd, ondanks 
het toenemend gebruik van systemische 
therapie en de introductie van nieuwe 
geneesmiddelen. In 10 jaar tijd betreft 
het gemiddeld slechts 1 maand in de 
mediane overleving, al zijn er verschillen 
per tumorsoort. Ruim eenderde van de 
patiënten met uitgezaaide kanker krijgt 
geen op de tumor gerichte behandeling. 
De grootste groep patiënten (33%) met 
uitgezaaide kanker bij diagnose heeft 
longkanker (49%). Voor deze groep is de 
overleving nauwelijks verbeterd (mediaan 
1-2 weken). Bij andere patiëntengroepen 
is wel een duidelijke verbetering zichtbaar. 
Het gaat dan om patiënten met uitgezaai-
de borst- en prostaatkanker en melanoom 
(respectievelijk + 12, + 11 en + 5 maan-
den mediaan). Een kleine verbetering is te 
zien bij endeldarm-, dikkedarm-, nier-, en 
eierstokkanker. Bij uitgezaaide slokdarm- 
en blaaskanker is de overleving in het 
geheel niet verbeterd. Zie ook de [tabel].
Het is duidelijk dat de diagnose uitge-

zaaide kanker grote impact heeft op de 
kwaliteit van leven van patiënten en 
naasten. Dit uit zich in minder lichamelijk 
functioneren, effecten op het dagelijks 
leven en het sociaal functioneren (tot het 
risico op sociale isolatie toe). Hoewel er 
bij de behandeling terecht veel aandacht is 
voor pijn, blijken veel patiënten meer last 
te hebben van vermoeidheid. Ook hebben 
ze last van benauwdheid, vergeetachtig-
heid, verlies van eetlust en misselijkheid.
Volgens het rapport heeft ongeveer 
eenderde van de patiënten met uitgezaai-
de kanker geen idee van hun prognose. 
En ruim eenderde (34%) van de overle-
den mensen met kanker had te maken 
met potentiële overbehandeling. Deze 
potentiële overbehandeling hangt samen 
met een lagere kwaliteit van leven en met 
hogere zorgkosten. Tijdige inzet van pal-
liatieve zorg kan helpen om overbehande-
ling in de laatste levensfase te voorkomen 
of te verminderen.

AANBEVELINGEN
Het rapport doet ook een aantal aanbe-
velingen. Om passende zorg te bieden 
is het belangrijk om de kwaliteit van 

Overleving bij uitgezaaide kanker
Pieter Buis

Tabel

Bron: IKNL 2020
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Door de toenemende oncologische 
behandelmogelijkheden verkeren steeds 
meer patiënten in een fase waarin gene
zing onmogelijk is, terwijl zij zich fysiek 
vaak nog goed voelen. In deze chronisch 
palliatieve fase doen zij veelal geen 
beroep op de huisarts. Uit een focus
groeponderzoek blijkt dat huisartsen 
worstelen met hun rol in deze fase. 

Onderzoekers van het Antoni van 
 Leeuwenhoek deden verslag van de aan
bevelingen die 6 focusgroepen rondom 
deze ziektefase opleverden. Het ging 
om 3 homogene focusgroepen met 15 
huisartsen en 3 heterogene focusgroepen 
met in totaal 23 huisartsen en medisch 
specialisten.
Er zijn diverse namen in omloop voor de 
chronisch palliatieve fase zoals ‘stabiel’, 
‘chronisch’ en ‘fase X’. Lang niet alle art
sen bleken deze fase te herkennen. Als dat 
wel gebeurde, beschouwden zij deze fase 
als afwijkend van de stervensfase, onder 
andere omdat veel patiënten zich fysiek 
nog goed voelden. De meeste huisartsen 
wilden graag vroegtijdig bij deze pa
tiënten worden betrokken om hen goed 
te kunnen begeleiden en psychosociale 

problematiek te herkennen. Huisartsen 
vonden het moeilijk de levensverwach
ting en het advies over (vervolg)behande
ling in te schatten, bijvoorbeeld vanwege 
onbekendheid van bijwerkingen met 
immuuntherapie. Ze ervoeren deze fase 
mede daarom als boeiend maar lastig. 
Medisch specialisten leken een beter 
zicht op deze patiëntengroep te hebben 
en zouden veel informatie hierover (bij 
voorkeur telefonisch) graag met huisart
sen delen. Door het toenemend aantal pa
tiënten gaven de artsen echter aan dat zij 
de daarvoor benodigde tijdsinvestering 
niet haalbaar vinden.
De auteurs concluderen dat laagdrempe

lig contact tussen huisarts en specialist, 
bijvoorbeeld via een beveiligde app, een 
goede toevoeging kan zijn. Het is voor 
huisartsen van belang dat zij zich ervan 
bewust zijn dat een groeiende groep pa
tiënten zich in deze onzekere fase bevindt 
en dat zij de communicatie daarover met 
de specialistisch behandelaar concreter 
moeten vormgegeven. Vooralsnog is het 
huisartsgeneeskundige advies: gewoon 
belangstelling tonen. ■

Botman F, et al. Zorgen voor patiënten met 
een niet meer te genezen vorm van kanker. 
Een verpleegkundigenperspectief. NTVP 
2019;15(4):18.

Wat als ‘niet meer te genezen kanker’ chronisch 
wordt?
Ariëtte Sanders-van Lennep

leven te bespreken met aandacht voor 
de 4  dimensies: lichamelijk,  emotioneel, 
sociaal en spiritueel. Bespreken wat 
belangrijk is voor de patiënt geeft richting 
aan het proces van gezamenlijke besluit
vorming. Daarnaast pleit het rapport 
voor een centrale zorgverlener als vast 
aanspreekpunt voor patiënten en naasten. 
Transmurale samenwerking met goe
de, en met name tijdige, afstemming 
en informatie uitwisseling tussen het 
ziekenhuis en de huisarts zijn essentieel. 
Omdat nooit zeker is of de behande
ling zal aanslaan, is het belangrijk om 
het gesprek over wensen rondom het 
levenseinde tijdig te voeren. Het rap
port benoemt de rol van de huisarts als 

centrale zorgverlener expliciet als van 
groot belang. Nadere concretisering van 
die samenwerking ontbreekt echter en 
verdient zeker aandacht. 
Wat betreft de palliatieve fase wordt 
het gebruik van de surprise question 
sterk aanbevolen: ‘Zou het mij verbazen 
wanneer deze patiënt in de komende 
12 maanden komt te overlijden?’ In de 
palliatieve fase dient zich meer dan vroe
ger het dilemma aan van (het inzetten/
doorgaan met) innovatieve therapieën en 
palliatieve zorg. Daarom is een twee
sporenbeleid aan te raden, met onder 
andere een gesprek over zowel de poten
tieel curatieve behandelingen als over de 
palliatieve zorg. Als de zorg vooraf tijdig 

is besproken en geregeld (proactieve 
zorgplanning) hebben patiënten vaak 
minder last van klachten en ontvangen zij 
vaker passende zorg in de laatste maan
den van hun leven. Ook sterven patiënten 
vaker op de plaats van voorkeur. 
Met name in deze palliatieve fase is 
er duidelijk een rol voor de huisarts 
weggelegd. Naast alle berichten over de 
progressie in de behandeling van kanker 
is het goed je te realiseren dat er bij de 
behandeling van uitgezaaide kanker de 
afgelopen jaren slechts zeer beperkt voor
uitgang is geboekt! ■

IKNL. Uitgezaaide kanker in beeld.  
www.iknl.nl.

foto: iStock
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Sinds jaar en dag passen apothekers 
recepten van huisartsen aan. Vijftien 
jaar geleden ging het om 4,3% van alle 
recepten en betrof het vooral verbete-
ring van administratieve onjuistheden. 
Vandaag de dag passen apothekers 5,5% 
van de recepten in de eerste lijn aan. De 
oorzaken daarvan zijn nu vooral leve-
ringsproblemen, vergoedingsproblemen 
en (in mindere mate) het voorkomen 
van een potentieel medicijngerelateerd 
probleem. Dat blijkt uit een onderzoek 
onder eerstelijnsapothekers.

De rol van apothekers is veranderd. Er 
is meer kennis over medicijninterac-
ties en contra-indicaties dan voorheen. 
Daarnaast zijn er tekorten aan medicatie 
door onder andere het inkoopbeleid van 
zorgverzekeraars. Van Loon et al. onder-
zochten de invloed van deze factoren op 
het aanpassen van recepten in eerstelijns-
apotheken in Nederland. De onderzoekers 
benaderden alle eerstelijnsapothekers om 
mee te doen aan een vragenlijstonder-
zoek. De uiteindelijke respons was 13,9% 
(n = 275).
De resultaten onderschrijven de veran-
derde rol van apothekers. Van de 5,5% 
recepten die apothekers aanpasten, deden 
zij dat in 1,3% van de gevallen wegens een 
administratief probleem (voornamelijk 
omdat de voorschrijver de dosering of 
duur van de medicatie niet duidelijk had 
beschreven). Bij 2,4% van de verande-
ringen was een logistiek probleem de oor-
zaak (waarvan 40% leveringsproblemen 
en 33% vergoedingsproblemen). Bij 1,8% 
van de recepten deden apothekers een 
aanpassing om een mogelijk medicijn-
gerelateerd probleem te voorkomen (bij-
voorbeeld incorrecte dosering of dubbele 
medicatie). Deze werden in 44,4% van de 
gevallen computergestuurd gevonden.
Apothekers passen dagelijks circa 5,5% 
van onze recepten aan. Waar 15 jaar 
geleden het voornaamste probleem een 
missende dosering op het recept was, zijn 
het nu vooral leverings- en vergoedings-
problemen. Het goede nieuws is dat bij 

bijna 95% van de recepten aanpassingen 
niet nodig zijn. Wel zijn er bij 3% van de 
recepten verbeterpunten voor de voor-
schrijvende huisartsen. ■

Van Loon WE, et al. Nature and frequency 
of prescription modifications in communi-
ty pharmacies. A nationwide study in the 
Netherlands. Br J Clin Pharmacol 2020 
Sep 9. DOI:10.1111/bcp.14548 [e-pub 
ahead of print].

Eerstelijnsapotheken passen geregeld recepten aan
Kim van Wijck

Vrouwen die borstkanker hebben 
gehad en werden behandeld met che-
mo en/of radiotherapie hebben op de 
lange termijn vaker last van klachten 
dan leeftijdsgenoten die geen kanker 
hebben gehad. Het gaat dan om con-
centratiestoornissen, vergeetachtig-
heid en duizeligheid. Dat blijkt uit een 
Nederlands onderzoek.

De onderzoekers includeerden 350 
vrouwen die meer dan 5 jaar geleden 
borstkanker hebben gehad uit 80 huis-
artsenpraktijken in Noord- Nederland. 
Zij matchten de 350 vrouwen (gemid-
delde leeftijd 63 jaar) met een medi-
ane tijd na diagnose van 10 jaar (IQR 
7-14 jaar) op leeftijd met vrouwen die 
geen borstkanker hebben gehad. De 

borstkankergroep had vaker hart- en 
vaatziekten (HVZ) (14 versus 7%) 
en diabetes mellitus (DM) (8 versus 
5%) dan de controlegroep. De scores 
voor hypertensie, angst en depressie 
waren vergelijkbaar in de 2 groepen. 
De borstkankergroep rapporteerde 
vaker concentratiestoornissen (OR 2,5; 
95%-BI 1,6 tot 3,8%), vergeetachtigheid 
(OR 1,7; 95%-BI 1,2 tot 2,6), duizelig-
heid (OR 1,7; 95%-BI 1,2 tot 2,4) en 
nycturie (OR 1,5; 95%-BI 1,1 tot 2,2). 
Deze scores stonden los van het voor-
komen van HVZ, angst en depressie. 
Opvallend is dat de onderzoekers niet 
hebben gecorrigeerd voor DM, terwijl 
dat de gevonden verschillen mogelijk 
(deels) verklaart. Verlies van eetlust en 
vasculaire claudicatieklachten verschil-

Vaker klachten na borstkanker
Marcelle van Eupen

foto: Shutterstock
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Dagelijks 
bewegen helpt
Rob van Kimmenaede

Dagelijkse, fysieke activiteit in groeps-
verband voor ouderen heeft een klein 
positief effect op de ervaren kwaliteit 
van leven en de 6-minuten-looptest 
(6-MWT). Dat blijkt uit een onderzoek 
in 3 buurten in Leiden. Na een begelei-
de opstartperiode functioneerden alle 
groepen uiteindelijk volledig zelfstandig 
en waren na 2 jaar nog actief.

Van oktober 2016 tot september 2018 
implementeerden Leidse onderzoekers 
een fysiek activiteitenprogramma bij 3 
groepen ouderen en evalueerden het effect 
daarvan. Zij gingen na wat de belemme-
rende en bevorderende factoren van het 
programma waren met directe observatie 
en semigestructureerde interviews. Elke 4 
maanden maten zij inspanningstolerantie 
(6-MWT), spiermassa (bio-elektrische- 
impedantie-analyse), fysieke activiteit en 

kwaliteit van leven (via een vragenlijst).
Bij de 118 deelnemers verbeterde de 
kwaliteit van leven na gemiddeld 1 jaar 
niet klinisch relevant met 0,4 op een 
schaal van 1-10 (95%-BI 0,1 tot 0,7;  p = 
0,02). De 6-MWT verbeterde wel klinisch 
relevant met 33 meter (95%-BI 18 tot 48; 
p < 0,01) en de BMI daalde met 0,5 punt 

(95%-BI -0,9 tot -0,1; p = 0,01). Tijdens 
de onderzoeksperiode van 2 jaar was de 
adherentie van de deelnemers 86,4%, met 
een gemiddelde sessiedeelname van 1,5 
per week. Belemmerende factoren voor 
deelname waren stress over inschatting 
van de eigen fysieke fitheid, spanning 
over deelname aan een nieuwe groep, 
gebrek aan motivatie en het vroege tijd-
stip (in de ochtend tussen 9 en 10 uur). 
Bevorderende factoren waren het buiten 
sporten, het tijdstip van de dag, beperkte 
kosten, variatie in oefeningen, sociale 
verplichting naar de groep toe, geen 
formele inschrijving nodig en dezelfde 
leeftijd. 
De onderzoekers concluderen dat, hoewel 
de effecten beperkt zijn, de implementa-
tie van een activiteitenprogramma voor 
ouderen slechts een geringe investering 
vraagt en langdurig effect heeft. In ver-
schillende huisartsenpraktijken bestaan al 
vergelijkbare initiatieven voor patiënten 
met diabetes of COPD. Ook in de wijken 
zijn er diverse initiatieven om gezonde 
ouderen in groepen te laten bewegen. Dit 
onderzoek onderstreept het belang daar-
van. Huisartsen en POH’s kunnen oudere 
patiënten op deze initiatieven wijzen. ■

Van de Vijver P, et al. Self-organizing peer 
coach groups to increase daily physical ac-
tivity in community dwelling older adults. 
Prev Med Rep 2020;20:101181. 

den ook tussen de 2 groepen, maar 
deze klachten stonden niet los van 
HVZ, angst en depressie. Dat is wellicht 
te verklaren doordat deze klachten 

meestal samengaan met HVZ, angst en 
depressie.
Eerdere onderzoeken over de late effec-
ten van borstkanker lieten al zien dat 
vrouwen met behandelde borstkanker 
meer risico lopen op het ontwikkelen 
van HVZ, angst en depressie. Ook 
klachten als duizeligheid, concentra-
tieproblemen en vergeetachtigheid 
lijken bij hen dus vaker voor te komen. 
Huisartsen horen deze klachten vaak 
en vinden hiervoor meestal geen ver-
klaring. Voor vrouwen die borstkanker 
hebben gehad kan erkenning van deze 
late effecten wellicht helpen deze te 
accepteren. ■

Maass SWMC, et al. Symptoms in 
long-term breast cancer survivors. A 
cross-sectional study in primary care. 
Breast 2020;54:133-138.

foto: Shutterstock

foto: Shutterstock
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Van de mensen die een suïcide(poging) 
ondernamen, bezocht 93% de huisarts in 
het jaar dat daaraan voorafging. Pre-
dictieve algoritmen, die routinematig 
vastgelegde HIS-data gebruiken, kunnen 
ons in de toekomst wellicht helpen om 
risicopatiënten te identificeren. Uit 
onderzoek van het Trimbos-instituut 
blijkt echter dat deze data vooralsnog 
een te lage positief voorspellende waarde 
hebben. 

De onderzoekers ontwikkelden een 
voorspellend programma op basis van de 
gegevens van de 1,5 miljoen patiënten in 
de Nivel-zorgregistraties. Zij gebruikten 
gegevens uit 2017 van de 574 mensen met 
ICPC-code P77 (suïcide(poging)). De 
controlegroep bestond uit 207.308 men-
sen die psychologisch kwetsbaar waren 
(alle andere ICPC-codes uit de P-groep) 
in 2017. Een programma voor machine- 
learning (RandomForest) werd ingezet op 
70% van de gevallen en vervolgens getest 
op de resterende 30%. 
Bijna tweederde (65%) van de mensen die 
een suïcide(poging) ondernam, bezocht 
de huisarts in de 30 dagen die daaraan 
voorafgingen. RandomForest behaalde 
een positief voorspellende waarde van 
slechts 0,05; met een sensitiviteit van 
0,39 en een specificiteit van 0,98. In 
de test-sample van 650 contacten met 
patiënten die een suïcide(poging) hadden 
ondernomen en 53.666 contacten met 
een ICPC-code uit de P-groep, selecteer-
de het algoritme 20 gevallen als hoog 
risico. Daarvan had 1 persoon daadwer-
kelijk een suïcide(poging) ondernomen 
en werd er 1 patiënt gemist.
De auteurs concluderen dat het, ondanks 
bemoedigende uitkomsten van datage-
bruik uit het HIS, nog te vroeg is om dit 
als ondersteuning voor het diagnostisch 
proces in de spreekkamer te gebruiken. 
Wel attendeert het onderzoek ons op 
relevante voorspellers voor een suïci-
de(poging). Het gaat dan om: de relatieve 

toename in contacten met de praktijk in 
de maand ervoor, het aantal contacten 
met een ICPC-registratie in het cluster 
Psychische problemen en het aantal con-
tacten met een SOLK. ■

Van Mens K, et al. Applying machine 

learning on health record data from 
general practitioners to predict suicidality. 
Internet Interventions 2020;21:100337.

HIS-algoritme nog niet bruikbaar om suïcide te 
voorspellen
Ariëtte Sanders-van Lennep

De vaccinatiegraad in Nederland is 
voor het eerst in 5 jaar licht gestegen, 
voor vrijwel alle vaccinaties van het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
Het RIVM-rapport over surveillance 
en ontwikkelingen in het RVP in de 
periode 2019-juni 2020 bevat positie-
ve noten.

De HPV-vaccinatiegraad voor meisjes 
steeg het sterkst, naar 53% (+7,5%). De 
vaccinatiegraad voor BMR is landelijk 
het hoogst (93,6%; stijging +0,7%). De 
voorlopige vaccinatiegraad voor Men-
ACWY van adolescenten geboren in de 
periode 2001-2005 is hoog (86%), net 
als de totale MenACWY-vaccinatie graad 
(93,2%). Van alle kinderen heeft 90,8% 
op 2-jarige leeftijd alle RVP-vaccinaties 

volgens schema ontvangen; 92,2% heeft 
DKTP op 4-jarige leeftijd gehad en 
89,7% BMR/DTP op 9-jarige leeftijd.
Het RIVM schat dat hierdoor de nodige 
ziektelast is voorkomen, uitgedrukt in 
Disability Adjusted Life Years  (DALYs). 
De meeste winst werd behaald voor 
HPV (19.400 DALYs), invasieve 
pneumokokkenziekte (9500 DALYs/
jaar) en kinkhoest (2600 DALYs/jaar). 
Daar staat tegenover dat in 2019 7378 
mogelijk vaccingerelateerde bijwerkin-
gen werden gerapporteerd (alle mild), 
een stijging van 32% (vooral door de 
MenACWY-inhaalcampagne).
Voor het vergroten van de acceptatie van 
vaccins zijn volgens het RIVM 2 factoren 
van belang: informatie op maat aan spe-
cifieke doelgroepen en het betrekken van 

Ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma
Rick van Uum

foto: Shutterstock

Vervolg op pagina 13
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Nederlandse kinderen hebben  onnodig 
fysieke en sociale schade opgelopen 
gedurende de eerste coronagolf. Kinder
artsen meldden 51 gevallen van bij
komende schade door een vertraagde 
presentatie – gerelateerd aan COVID19 
– die werd veroorzaakt door de zorg
verlener of ouders. Dat concluderen 
 Daniëlle Jansen van het UMCG en 
Karoly Illy, voorzitter van de Nederland
se Vereniging van Kindergeneeskunde 
(NVK). 

De onderzoekers doen deze uitspraken op 
basis van een explorerend open-vragen-
lijstonderzoek dat was gericht aan alle 
kinderartsen van Nederland. Op de 
website van de NVK konden kinderartsen 
rapporteren of een kind door de corona-
zorgen van ouders/zorgverleners te laat 
werd gepresenteerd aan de acute, regulie-

re of chronische zorg en in welke gevallen 
dit resulteerde in bijkomende schade.
Van eind maart tot de eerste week van juli 
2020 waren er 51 meldingen, afkomstig 
van 38 kinderartsen uit 31 ziekenhuizen. 

De meeste kinderen waren jonger dan 4 
jaar (n = 27), van wie 9 neonaten en 10 
zuigelingen. De gerapporteerde schade 
is zeer divers. Bij de neonaten ging het 
voornamelijk om hyperbilirubinemie 
(n = 2) en gewichtsverlies (n = 3). Bij de 
oudere kinderen kwam een aantal keer 
diabetische ketoacidose voor, in 3 van de 
8 gevallen bij een diabetes de novo. Eén 
kind is overleden door kindermishande-
ling.
De Nederlandse Zorgautoriteit rappor-
teerde na de eerste coronagolf dat van 
alle specialismen kindergeneeskunde 
de grootste daling liet zien in het aantal 
spoedverwijzingen in de eerste weken 
van de COVID-19-crisis. Daarna toonde 
kindergeneeskunde ook de minste 
tekenen van herstel in verwijzingen. 
De onderzoekers concluderen dat deze 
cijfers hoogstwaarschijnlijk het topje van 
de ijsberg laten zien. Voor huisartsen is 
het van belang te weten dat er duidelijke 
aanwijzingen zijn dat terughoudendheid 
bij het presenteren van klachten bij kin-
deren door de COVID-19-pandemie tot 
gezondheidsschade kan leiden. ■

Jansen DEMC, et al. Delayed presenta-
tion to regular Dutch paediatric care in 
COVID-19 times: a national survey. BMJ 
Paediatrics Open 2020;4:e000834. 

Gezondheidsschade bij kinderen in de eerste 
coronagolf
Lisanne Stolwijk

zorgprofessionals. Zwangere vrouwen 
krijgen bijvoorbeeld het liefst informatie 
over de kinkhoestvaccinatie van hun 
eigen verloskundige of gynaecoloog.
De prevalentie van RSV bij huisarts- 
peilstations was 6,4% in de periode 

2019-2020, lager dan de gebruikelijke 
12%, met de kanttekening dat begin 
2020 meer peilmonsters werden afgeno-
men vanwege de COVID-19- pandemie. 
Opvallend is ook dat dit seizoen (vanaf 
oktober 2020) nog nauwelijks RSV-in-
fecties heeft opgeleverd, mogelijk door 
social distancing-maatregelen maar er 
wordt ook rekening gehouden met een 
uitgestelde epidemie.
Al met al is de landelijke vaccinatie-
graad rond de 90%, met een lichte 
stijging in het afgelopen jaar. De 
COVID-19-pandemie dit voorjaar lijkt 
een beperkte impact te hebben op de 
opkomst. Huisartsen kunnen bijdragen 
aan de vaccinatiegraad door specifieke 
doelgroepen gericht te informeren. ■

RIVM. Het Rijksvaccinatieprogramma 
in Nederland: surveillance en ontwikke-
lingen in 2019-2020. Bilthoven: RIVM, 
2020.

foto: Shutterstock
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Meer bewegen is de kern van het beleid bij COPD en verbeteren van het inspanningsvermogen 
is een van de belangrijkste doelstellingen. Dat geldt ook voor patiënten met lichte tot matige 
COPD in de huisartsenpraktijk. Een beweegprogramma blijkt inderdaad de inspanningscapa-
citeit enigszins te verbeteren, maar leidt niet automatisch tot actiever beweeggedrag. Hiervoor 
zou naast het trainingsprogramma een meer gedragsgeoriënteerde benadering nodig zijn.

Longrevalidatie, een uitgebreide interventie met als be-
langrijkste onderdeel inspanningstraining (meestal 6-12 
weken), is bij patiënten met matige tot ernstige COPD 
een zeer effectieve manier gebleken om de inspannings-
capaciteit, kortademigheid en kwaliteit van leven te 
verbeteren.1 Het meeste onderzoek is echter gedaan in 
de tweede en derde lijn. Nu heeft ongeveer 80% van de 
COPD-patiënten in Nederland lichte tot matige COPD. 
Deze patiënten zijn onder behandeling bij de huisarts 
en de praktijkondersteuner en ervaren eveneens be-
perkingen in inspanningscapaciteit, beenspierkracht, 
kwaliteit van leven en dagelijks fysieke activiteiten, maar 
ze hebben geen uitgebreide multidisciplinaire revalidatie 
nodig.2,3 De NHG-Standaard COPD adviseert verande-
ring van leefstijl, waaronder meer bewegen, en eventueel 
verwijzing naar een longfysiotherapeut als de patiënt 
daar niet in slaagt.4 In de huisartsenpraktijk is deze 
benadering al geïmplementeerd, maar zonder duidelijk 
wetenschappelijk bewijs. Onze hypothese was dat een 
vroegtijdige interventie een gunstige invloed heeft op 
het beheersen van de symptomen en het ziekteverloop, 
en de vicieuze cirkel tegengaat van kortademigheid-fy-
sieke inactiviteit-verminderde inspanningscapaciteit en 
spierkracht-toename van de kortademigheid. Doel van 
ons onderzoek was de effectiviteit te bepalen van een 4 
maanden durend beweegprogramma op de functionele 
inspanningscapaciteit van patiënten met lichte tot matige 
COPD in de eerste lijn.

METHODE
Inclusie en meetmomenten
De deelnemers aan deze gerandomiseerde gecontroleerde 
trial (Nederlands Trial Register nummer 1471) werden 
gerekruteerd door huisartsen in Limburg en alle metingen 
en behandelingen werden uitgevoerd door gespeciali-
seerde longfysiotherapeuten. De metingen vonden plaats 
aan het begin en het einde van de interventie (op 0 en 4 
maanden), en 2 maanden na het einde van de interventie 
(op 6 maanden).
We vroegen de huisartsen patiënten te includeren met de 
klinische diagnose ‘lichte of matige COPD’ (FEV1/FVC-  
ratio na bronchodilatatie < 0,7 en FEV1 ≥ 50% van 
voorspeld),5 kortademigheid en bewegingsarmoede, die 
zich in een stabiele fase van de ziekte bevonden. Patiënten 
konden niet meedoen als ze in het afgelopen jaar al 
longrevalidatie hadden gehad, in de afgelopen 8 weken 
een luchtweginfectie hadden meegemaakt of een andere 
aandoening hadden die inspanningstraining zou kunnen 
belemmeren, bijvoorbeeld een ernstige orthopedische, 
musculaire, neurologische of cardiovasculaire aandoe-
ning.

Interventie- en controlegroep
De deelnemers werden gerandomiseerd toegewezen aan 
een interventie- en een controlegroep. De interventie 
was gebaseerd op het Beweegprogramma COPD van het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI), 
en de KNGF-richtlijn COPD.6 Het programma bestond 
uit wekelijks 2 gesuperviseerde trainingssessies met 1-5 
deelnemers, gericht op inspanningscapaciteit, spierkracht, 
bewegen in het dagelijks leven en ademhalingstechnie-
ken. Elke sessie duurde 60-90 minuten. Daarnaast werd 
de deelnemers in de interventiegroep gevraagd elke week 

Een beweegprogramma voor 
 COPD-patiënten heeft effect
Annemieke Fastenau, Onno van Schayck, Bjorn Winkens, Karin Aretz, Rik Gosselink, Jean Muris

Dit onderzoek is eerder gepubliceerd als Fastenau A, Van Schayck OC, Winkens 
B, et al. Effectiveness of an exercise training programme COPD in primary care: 
A randomized controlled trial. Respir Med 2020;165:105943. Publicatie gebeurt 
met toestemming.
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thuis 1 aanvullende trainingssessie te doen, bestaande uit wan-
delen en/of fietsen.
De deelnemers in de controlegroep kregen een programma 
dat bestond uit 1 keer per week een laagintensieve ‘trainings-
sessie’ van 30 minuten op een loopband of hometrainer. Om 
een fysiologische trainingsstimulus te voorkomen was de 
trainingsbelasting ≤ 2 op de borgschaal (‘lichte vermoeidheid’, 
‘weinig kortademig’). Ademhalingsoefeningen en krachtoefe-
ningen ontbraken in dit programma.
Alle deelnemers in de interventiegroep en in de controlegroep 
kregen het advies minimaal 5 keer per week matig intensief 
te bewegen gedurende 30 minuten, conform de nationale 
beweegrichtlijnen.7 

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was de functionele inspanningsca-
paciteit na 4 maanden, gemeten als de afstand die de deelne-
mer aflegde tijdens de 6-minutenwandeltest: de 6-minuten-
wandelafstand (6MWD).8

Secundaire uitkomstmaten waren de 6MWD na 6 maan-
den, de score op de MRC-dyspneuvragenlijst, de scores op 
de Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) en de 
Clinical COPD Questionnaire (CCQ) met betrekking tot kwa-
liteit van leven, de spierkracht (handknijpkracht, schouderab-
ductiekracht en knie-extensiekracht) en de dagelijkse fysieke 
activiteiten (zowel zelfgerapporteerd als objectief gemeten).9 
Aangezien de fysiotherapeuten zowel de metingen als de in-
terventie uitvoerden, waren de metingen niet geblindeerd.

Subgroepmetingen
Objectieve meting van de fysieke activiteit vond plaats met 
een activiteitenmeter (Dynaport MiniMod®). Gedurende 3 
dagen en nachten verzamelde deze meter gegevens over de 
intensiteit en duur van activiteiten, waaronder het aantal 
stappen, de intensiteit van het lopen, de duur van lopen, staan, 
zitten en liggen, en genereerde zo een index van het algemene 
fysieke activiteitenniveau (PAL). Omdat deze metingen erg 
tijdsintensief waren, zijn ze niet bij alle deelnemers uitgevoerd, 

maar in een subgroep van 51 deelnemers. 
Ook de metingen van de handknijp-, schouder- en beenspier-
kracht werden uitgevoerd in subgroepen (van respectievelijk 
80, 43 en 44 patiënten), aangezien niet alle fysiotherapeuten 
de beschikking hadden over een handheld dynamometer of 
voldoende ervaring hadden met de metingen.
De basiskarakteristieken van de deelnemers in de interventie- 
en controlegroep van de subgroepen waren vergelijkbaar met 
die van de totale onderzoekspopulatie.

Statistische analyse
Aan de hand van ander onderzoek en een pilot met 6 pa-
tiënten hebben we de steekproefgrootte berekend.10 Om een 
verschil van 52 meter (SD 78) in de 6MWD te vinden met een 
power van 80% en een 2-zijdig significantieniveau van 0,05 
hadden we, bij een geschatte drop-out van 30%, 102 patiënten 
nodig (51 per groep).
Voor het beoordelen van verschillen tussen de groepen 
hebben we linear mixed models gebruikt voor de continue va-
riabelen. Dat heeft als voordeel dat er wordt gecorrigeerd voor 
aanvangswaarden en ontbrekende waarden. We beschouwden 
een 2-zijdige p-waarde ≤ 0,05 als significant. Alle analyses 
werden uitgevoerd met SPSS 21.0.

RESULTATEN
Tussen maart 2010 en oktober 2012 zijn vanuit 27 huisartsen-
praktijken 104 patiënten gerandomiseerd en behandeld in 12 
fysiotherapiepraktijken. In de periode tussen inclusie en aan-
vangsmeting moesten we 14 patiënten excluderen omdat ze 
vanwege een longaanval of ernstige comorbiditeit niet langer 
aan de inclusiecriteria voldeden. Uiteindelijk konden we de 
data van 90 patiënten gebruiken voor een intention-to-trea-

WAT IS BEKEND?
	■ Longrevalidatie is zeer effectief bij patiënten met 

matige tot ernstige COPD.
	■ Meer bewegen en verbeteren van het inspannings-

vermogen is een van de belangrijkste doelstellingen 
voor alle COPD-patiënten, ook in de eerste lijn. 

WAT IS NIEUW?
	■ Veel patiënten met lichte tot matige COPD bewegen 

te weinig.
	■ een beweegprogramma verbetert de inspannings-

capaciteit van patiënten met lichte tot matige COPD, 
maar is geen garantie voor extra fysieke activiteit.

een beweegprogramma verbetert de inspanningscapaciteit, maar leidt 
niet automatisch tot actiever gedrag.  Foto: Shutterstock
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tanalyse. De aanvangskenmerken van de uitvallers verschilden 
niet van die van degenen die het programma afgerond hebben.

Aanvangskenmerken
De belangrijkste aanvangskenmerken van de deelnemers 
staan in de [tabel]. De meerderheid had de diagnose ‘COPD’ 
< 5 jaar voor inclusie gekregen. Alle deelnemers vielen in de 
categorie ‘lichte tot matige COPD’, de meesten waren ex- roker. 
De gemiddelde deelnemer had overgewicht en was matig 
kortademig. De parameters voor fysieke fitheid (functionele 
inspanningscapaciteit en spierkracht) lagen in de buurt van de 
verwachte waarden, maar belangrijk is dat de zuurstofsaturatie 
tijdens de wandeltest bij 16% van de deelnemers < 90% was. 
Zowel subjectief als objectief gemeten waren de deelnemers 
fysiek behoorlijk inactief.

Uitkomstmaten
Zoals de [infographic] laat zien, was de gemiddelde 6MWD na 
4 maanden in beide groepen toegenomen, maar in de interven-
tiegroep was de gemiddelde 6MWD significant langer (26,6 m; 
p = 0,02). In beide groepen nam de 6MWD na 6 maanden nog 
verder toe, maar het verschil tussen de beide groepen was niet 
langer significant. We vonden tevens significante verschillen in 
schouderabductiekracht na 4 maanden (23,9 Nm; p = 0,035) 
en in handknijpkracht na 6 maanden (1,9 KgF; p = 0,028).

De metingen na 4 en 6 maanden lieten geen significan-
te verschillen zien in kortademigheid, kwaliteit van leven, 
beenspierkracht en dagelijkse fysieke activiteit. In de inter-
ventiegroep zagen we na 6 maanden wel de trend dat alle 
variabelen van fysieke activiteit, behalve bewegingsintensiteit, 
waren verbeterd ten opzichte van de aanvangsmeting, maar 
het verschil met de controlegroep bereikte geen statistische 
significantie. De [infographic] geeft als voorbeeld het aantal 
stappen per dag: dit nam gedurende de interventieperiode toe 
in de controlegroep, maar daalde daarna sterk terwijl het in de 
interventiegroep juist begon te stijgen.

DISCUSSIE
Belangrijkste bevindingen
Ons onderzoek laat zien dat een beweegprogramma onder 
leiding van een fysiotherapeut voor patiënten met lichte 
en matige COPD de functionele inspanningscapaciteit en 
bepaalde onderdelen van de spierkracht kan verbeteren. De 
toename van de 6-minutenwandelafstand met 26,6 m ten op-
zichte van de controlegroep is niet alleen statistisch significant 
maar ook klinisch relevant, want de European Respiratory 
Society noemt 25-33 m als ondergrens voor klinisch relevante 
toename.11 De deelnemers ervoeren door de interventie dus 
daadwerkelijk een verandering in hun loopvermogen en in de 
symptomen.
We hebben geen relevante verschillen gevonden op het gebied 
van kortademigheid, kwaliteit van leven, beenspierkracht en 
dagelijkse fysieke activiteiten. We zagen wel een trend op dat 
laatste gebied: het aantal stappen per dag was in de controle-
groep toegenomen bij de meting na 4 maanden, maar in de 
2 maanden daarna flink gedaald terwijl het in de interventie-
groep juist was beginnen te stijgen.

Vergelijking met ander onderzoek
Dit onderzoek is uniek in die zin dat alle deelnemers volledig 
in de eerste lijn zijn gerekruteerd, beoordeeld en behandeld. 
De longfunctie was bij onze aanvangsmeting daarom relatief 
hoog, met een FEV1 van gemiddeld 74% van de voorspelde 
waarde tegenover 50-60% in community-based onderzoek.12,13 
Een meta-analyse van onderzoeken bij patiënten met matige 
COPD leverde ongeveer dezelfde uitkomsten op als ons on-
derzoek, namelijk een gemiddelde verbetering van de 6MWD 
met 26 m, een toename van de handknijpkracht en geen effect 
op de beenspierkracht.14

Opvallend was dat het fysieke activiteitenniveau van onze deel-
nemers bij de aanvangsmeting aanzienlijk lager lag dan dat van 
vergelijkbare COPD-patiënten in ander onderzoek.15,16 Een mo-
gelijke verklaring zou kunnen zijn dat inwoners van Zuid-Lim-
burg fysiek minder actief zijn dan in de rest van Nederland.17 
Nergens is aangetoond dat longrevalidatie leidt tot actiever 
beweeggedrag, en ook in ons onderzoek leidde toename van de 
fysieke capaciteit niet per se tot beter beweeggedrag.18 Maar we 
zagen na 6 maanden wel een toename van bijna 1000 stappen 
per dag in de interventiegroep, en dat is ruim binnen de klinisch 
relevante marge van 600-1100 stappen per dag.19

Tabel

Aanvangskenmerken van de deelnemers

Kenmerk Interventiegroep Controlegroep

n 46 44
Sekse
 man 59% 39%
 vrouw 41% 61%

Leeftijd (jaar) 62,4 (9,1) 62,6 (10,8)
BMI (kg/m2) 27,2 (4,2) 28,4 (5,4)
FEV1 (l)  2,1 (0,7)  2,0 (0,6)
FEV1 (% van voorspeld) 74,4 (14,8) 74,0 (12,2)
FEV1/FVC (%) 57,3 (9,4) 60,5 (7,0)

Ernst van de COPD
 GOLD-I 30% 23%
 GOLD-II 70% 77%

Aantal jaren diagnose ‘COPD’
 < 1 jaar 26,7% 25%
 1-5 jaar 48,9% 52,3%
 5-10 jaar 22,2% 20,5%
 > 10 jaar  2,2%  2,3%

Rookstatus
 roker 45,5% 30,2%
 gestopt 47,7% 60,5%
 nooit gerookt  6,8%  9,3%

Gegevens zijn weergegeven als gemiddelde (standaarddeviatie) voor continue variabe-
len en als aantal of percentage voor categorale variabelen.
BMI = body-mass index; FEV1 = forced expiratory volume in 1 seconde; FVC = forced 
vital capacity; GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.
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Effectiviteit van een 
beweegprogramma COPD 
in de eerste lijn
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Beperkingen en sterke punten
Een beperking van ons onderzoek is de hoge uitval na de 
randomisatie. Dit is echter wel in lijn met andere onderzoe-
ken.20 Ook hadden we te maken met een aantal methodologi-
sche uitdagingen, zoals dat de fysiotherapeuten zowel de me-
tingen als de interventies uitvoerden en dus niet geblindeerd 
waren. Om vervaging en vertekening in de behandelproto-
collen te voorkomen, hebben we de fysiotherapeuten vooraf 
uitgebreid geïnstrueerd en getraind en zijn we hen tijdens de 
onderzoeksperiode blijven monitoren. Ook zorgden we dat 
deelnemers uit de interventiegroep niet op hetzelfde moment 
in dezelfde praktijk aanwezig mochten zijn als deelnemers uit 
de controlegroep.
Een tweede beperking was dat we de metingen met de 
activiteitenmonitor slechts in een subgroep hebben kunnen 
uitvoeren vanwege de tijdrovende procedure en de geringe 
dataopslagcapaciteit ten tijde van de interventie.
Sterke punten zijn dat we veel therapeutische aangrijpings-
punten bij COPD hebben onderzocht, waaronder fysieke 
fitheid, kwaliteit van leven en beweeggedrag, en dat de popula-
tie en de setting zeer goed aansluiten bij de huidige eerstelijns 
COPD-zorg in Nederland. Onze resultaten zijn daardoor zeer 
relevant voor de huidige praktijk.

Implicaties voor beleid en praktijk
Onze resultaten laten zien dat een beweegprogramma wel 
de fysieke inspanningscapaciteit kan doen toenemen, maar 
daarmee nog niet meteen het beweeggedrag verbetert. Aan 
de ene kant lijkt dit onverwacht: bij onze aanvangsmeting 
lag de gemiddelde inspanningscapaciteit rond de verwachte 
waarden terwijl het fysieke activiteitenniveau erg laag was en 

dus veel ruimte bood voor verbetering. Aan de andere kant 
was ons beweegprogramma vooral een trainingsprogramma 
en minder gericht op gedragsverandering. Noch de patiënten 
noch de fysiotherapeuten waren op de hoogte van de uitsla-
gen van de activiteitenmeting, alleen het onderzoeksteam 
kende die. Hierdoor konden de fysiotherapeuten de deelne-
mers niet gericht coachen in hun beweeggedrag. Het is dus 
aan te raden om bij beweeginterventies de behandelaars en 
patiënten zelf inzicht te geven in de uitslagen van de activitei-
tenmetingen.
Onze bevindingen zijn verwerkt in de nieuwe richtlijn COPD 
van het KNGF. Die richtlijn onderstreept dat fysieke capaciteit 
en fysieke activiteit verschillende aangrijpingspunten zijn. Wij 
benadrukken dus dat de therapeutische aangrijpingspunten 
van een beweegprogramma-op-maat voor patiënten met lichte 
tot matige COPD zo breed mogelijk moeten worden vastge-
steld. Deze behandelingen worden sinds 2019 vergoed vanuit 
de basisverzekering en huisartsen kunnen de patiënten hier-
voor doorverwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut.21

CONCLUSIE
Een beweegprogramma verbeterde de fysieke fitheid van 
patiënten met lichte tot matige COPD na 4 maanden, maar 
niet hun kortademigheid, kwaliteit van leven en beweegge-
drag. Een beweegprogramma in de eerste lijn kan effectief zijn 
als het op maat is gemaakt en niet alleen is gericht op fysieke 
fitheid maar ook op het gedrag. ■
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De overheid zet sterk in op preventie. Daarbij kan de eerste lijn een belangrijke rol spelen. 
Huisartsen blijken verschillend te denken over hun betrokkenheid bij preventie en het verwij-
zen van patiënten naar gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s). Ze zijn geneigd zich vooral 
te richten op patiënten die al een aandoening hebben en minder op primaire preventie. De 
GLI’s hebben hun plek in de eerstelijnszorg nog niet helemaal gevonden.

Volgens de WHO zijn chronische ziekten zoals cardio-
vasculaire aandoeningen, COPD, kanker en diabetes 
verantwoordelijk voor 71% van alle sterfgevallen wereld-
wijd.1,2 Een gezonde leefstijl kan het risico op deze ziekten 
verlagen, de kans op vroegtijdige mortaliteit verminderen 
en de progressie van reeds bestaande aandoeningen af-
remmen.3-7 Daarom is preventie een belangrijk thema. 
De laatste jaren richt het beleid van de overheid zich meer 
op preventie van aandoeningen, zowel op individueel als 
op populatieniveau [kader]. De eerstelijnsgeneeskunde 
speelt daarin een belangrijke rol. Huisartsen kennen 

hun patiënten, hun achtergrond en levenscyclus, en zijn 
bovendien laagdrempelig toegankelijk.8,9 Er is op dit 
moment echter weinig zicht op de mate waarin huisartsen 
leefstijlinterventies aanbieden. Ook is er discussie over 
de rol van de huisarts bij preventieve leefstijlinterventies, 
wat aansluit op de discussie over de kernwaarden van de 
huisartsgeneeskunde. De vrees bestaat dat de werkdruk 
toeneemt omdat er de afgelopen jaren meer zorg en taken 
naar de eerste lijn zijn verplaatst.10,11 Leefstijlinterventies 
kunnen veel tijd kosten omdat een ongezonde leefstijl 
vaak samenhangt met lage gezondheidsvaardigheden.12-14

Een voorbeeld van de nieuwe koers van de overheid is 
de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), die sinds 
2019 onderdeel is van de basiszorgverzekering. De GLI 
maakt het voor huisartsen mogelijk om patiënten met 
een body mass index (BMI) ≥ 30 of ≥ 25 in combinatie 
met (een verhoogd risico op) diabetes mellitus type 2 en/
of hart- en vaatziekten naar een leefstijlprogramma te 
verwijzen. De GLI kan dus bij selectieve, geïndiceerde en 
zorggerelateerde preventie een rol spelen. Gecertificeerde 

Huisartsen richten zich eerder op mensen die al een (beginnende) aandoe-
ning hebben dan op het voorkómen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. 
 Foto: Shutterstock

Preventie: een taak van de huisarts?
Nina Scheenhart, Amila Azdahic, Esther Metting

De NieuWe iNDeLiNG VaN PreVeNTie
De nieuwe indeling betreft universele, selectieve, 
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. univer-
sele preventie richt zich op de gezonde bevolking, 
of delen daarvan (primaire preventie). Selectieve 
preventie betreft bevolkingsgroepen met een ver-
hoogd risico en voorkomt dat personen daadwer-
kelijk ziek worden. Geïndiceerde preventie richt zich 
op mensen met beginnende klachten en voorkomt 
dat beginnende klachten verergeren tot een aan-
doening (secundaire preventie). Zorggerelateerde 
preventie houdt zich bezig met mensen met een 
ziekte of aandoening, en tracht complicaties en een 
lagere kwaliteit van leven te voorkomen (tertiaire 
preventie).22 
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leefstijlcoaches, diëtisten of fysiotherapeuten die beschikken 
over competenties op het niveau van een hbo-opgeleide leef-
stijlcoach, verzorgen het programma. De aanbieders moeten 
zijn geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging 
leefstijlcoaches Nederland of via een paramedisch register de 
aantekening leefstijlcoach hebben verkregen.15 Het program-
ma zelf kan variëren, maar bestaat in elk geval uit de compo-
nenten dieet, beweging en gedragsverandering.
Naar schatting komen ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders 
in aanmerking voor de GLI.16 Uit cijfers van het RIVM 
blijkt dat in 2019 1377 mensen aan deze interventie hebben 
deelgenomen (0,0004% van de doelgroep).17 Er waren relatief 
meer deelnemers met een lage sociaaleconomische status. In 
totaal vergoedden de zorgverzekeraars tot 31 oktober 2019 € 
250.000 voor de GLI. Dit bedrag ligt veel lager dan de € 6,5 
miljoen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.17 Met de 
GLI is dus slechts een klein deel van de doelgroep bereikt. 
Het is niet duidelijk hoe dat komt en welke rol de eerste lijn 
daarbij speelt.
Om de leefstijl van Nederlanders te kunnen verbeteren moet 
er meer inzicht komen in de rol die de eerste lijn kan heb-
ben bij de implementatie van leefstijlinterventies. Daarom 
voerden we een exploratief, hypothesevormend onderzoek 
uit onder huisartsen in Noord-Nederland. Onze onderzoeks-
vraag luidde: wat is de mening van huisartsen over de rol van 
leefstijlinterventies in de eerste lijn? Met leefstijlinterventies 

bedoelen we alle in de eerste lijn uitgevoerde handelingen die 
tot doel hebben de leefstijl van de patiënt te verbeteren. Het 
gaat bijvoorbeeld om een verwijzing naar een diëtist vanwege 
overgewicht, het voorschrijven van medicatie om een patiënt 
te ondersteunen bij het stoppen met roken of een verwijzing 
naar een GLI-programma. De uitkomsten van dit onderzoek 
zijn relevant voor het optimaliseren van preventief beleid. 

METHODE
Het onderzoek bestond uit 2 fasen. In fase 1 namen we tussen 
april en juni 2019 semigestructureerde interviews af bij 15 
huisartsen (gemiddelde leeftijd 54 jaar, 13% vrouw). Deze 
huisartsen vonden we binnen ons netwerk, waarbij we pur-
posive sampling toepasten. We kozen bewust voor huisartsen 
die zich intensief bezighouden met preventie en huisartsen 
die daar minder mee bezig zijn. Na 13 interviews bereikten 
we saturatie. Een zesdejaars student geneeskunde voerde de 
interviews en gegevensanalyse uit. We hebben de interviews 
woordelijk getranscribeerd en voor commentaar en/of correc-
tie per e-mail naar de deelnemers gestuurd. Vervolgens heeft 
een onderzoeker de gegevens met het programma NVIVO 
thematisch gecodeerd. 
In fase 2 kwantificeerden we de gegevens uit fase 1 via een 
online vragenlijst, met onder andere stellingen die in de 
interviews naar voren waren gekomen en relevante onder-
werpen uit de literatuur. In totaal benaderden we in juni en 
juli 2019 633 huisartsen. De vragenlijst werd door 94 huis-
artsen ingevuld (gemiddelde leeftijd 52 jaar, 42% vrouw), 
van wie 83 huisartsen de vragenlijst afmaakten (response rate 
13%). Sommige vragen zijn dus door meer dan 83 huisartsen 
beantwoord. We hebben ervoor gekozen deze resultaten ook 
mee te nemen. De huisartsen waren afkomstig uit de provin-
cies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen en 
Overijssel. 
De vragen [online bijlagen] zijn gebaseerd op relevante 
onderwerpen over dit thema, die zijn beschreven in de we-
tenschappelijke  literatuur. De interviews en de vragenlijsten 
hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

	■ algemene vragen over de prevalentie van ongezonde leef-
stijlfactoren bij de praktijkpopulatie;

	■ de taakopvatting van huisartsen bij het signaleren, verwij-
zen en behandelen van mensen met een ongezonde leefstijl;

	■ de preferente rol van de huisartsen bij leefstijlinterventies 
en de GLI (de gecombineerde leefstijlinterventie die sinds 
2019 vergoed wordt uit de basiszorgverzekering);

	■ ervaringen van huisartsen met leefstijlinterventies en de 
GLI in het bijzonder.

RESULTATEN
Interviews
Uit de interviews bleek dat in de praktijkpopulaties vooral 
weinig lichaamsbeweging en een ongezond dieet veel voor-
kwamen. De zienswijzen over de preferente rol bij leefstijl-
interventies liepen uiteen. Sommige respondenten vonden dat 
preventie niet tot hun takenpakket behoort (‘Ik beschouw dat 

WAT IS BEKEND? 
	■ De incidentie van chronische ziekten wereldwijd stijgt. 

een ongezonde leefstijl is vaak de oorzaak van chroni
sche ziekten. 

	■ De overheid richt zich meer op preventie, bijvoorbeeld 
door de implementatie van de gecombineerde leefstijl
interventie (GLi), die sinds januari 2019 onderdeel is van 
de basisverzekeringszorg.

	■ De GLi kan de huisarts ondersteunen, omdat de leefstijl
coaches over meer tijd en expertise beschikken.

WAT IS NIEUW?
	■ We hebben de meningen van 83 huisartsen in Noord 

Nederland over de rol van de eerste lijn bij leefstijlinter
venties gekwantificeerd.

	■ Huisartsen uit dit onderzoek blijken eerder geneigd te 
zijn zich te richten op mensen die al een (beginnende) 
aandoening hebben, en minder op het voorkómen van 
leefstijlgerelateerde aandoeningen.

	■ De huisartsen verwijzen nog weinig naar de GLi, voor een 
deel omdat deze niet overal beschikbaar is, maar moge
lijk ook omdat de GLi zich niet op alle leefstijlaspecten 
richt.

	■ er is te weinig bekend over de toepassing van de GLi bij 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

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

• urge-incontinentie die kunnen optreden bij volwassen patiënten met het overactieve blaassyndroom.(1)
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niet als mijn taak, ik ben niet de hoeder van de Nederlandse 
gezondheidszorg. Ik wil ook niet verantwoordelijk zijn voor 
de leefstijl van anderen.’). De meningen waren vooral verdeeld 
als het ging om primaire preventie. Sommige respondenten 
vonden dat primaire preventie een taak van de overheid en de 
GGD is, omdat het volgens hen om een sociale kwestie gaat. 
Anderen meenden dat primaire preventie juist wel een taak 
van de huisarts is (‘Veel mensen maken de verkeerde keuzen 
als het gaat om hun lichaam en hun gezondheid. Ik vind het 
belangrijk om mensen daar bewust van te maken, om hen te 
adviseren over hoe ze het anders kunnen doen.’). 
Gebrek aan tijd, personeel en financiële middelen vormden 
barrières bij het inzetten van leefstijlinterventies. Respon-
denten vonden het moeilijk om een ongezonde leefstijl te 
bespreken als deze geen verband houdt met de hulpvraag van 
een patiënt. Daarnaast speelden patiëntgerelateerde factoren 
een rol: een lage sociaaleconomische status en gebrek aan 
motivatie werken volgens respondenten belemmerend bij het 
initiëren van leefstijlinterventies. Van de 15 respondenten 
uit de interviews hadden er 2 nog niet van de GLI gehoord. 
De meeste anderen waren positief over het idee, maar waren 
sceptisch over de haalbaarheid en effectiviteit ervan. Ze waren 
ontevreden over de resultaten van bij hun bekende leefstij-
linterventies en hadden twijfels over de langetermijneffec-
ten. Met leefstijl interventies bedoelen ze hier conventionele 
interventies, zoals stoppen-met-roken-trajecten. Verder gaven 
respondenten aan dat de leefstijlaspecten waarop de GLI’s 
zich richten te smal zijn. Een GLI zou alle aspecten van een 
ongezonde leefstijl moeten dekken, inclusief onder andere al-
coholgebruik, stressreductie en slaap, en zich niet alleen moe-
ten richten op overgewicht. Respondenten zeiden behoefte te 
hebben aan een duidelijke verwijzingsroute, die nu ontbreekt. 
Ze vonden dat patiënten snel terecht moeten kunnen en dat 
de verwachtingen voor zowel patiënt als huisarts duidelijk 
moeten zijn.

Vragenlijsten
De uitkomsten van de interviews werden grotendeels beves-
tigd door de resultaten van de vragenlijsten. De spreiding van 
de geschatte prevalentie van patiënten in de eigen praktijk met 
een ongezonde leefstijl varieerde van 16 tot 91% (gemiddelde 
52 ± 18%). Roken, weinig lichaamsbeweging en een ongezond 
dieet waren volgens de respondenten de meest voorkomende 
risicofactoren. Dit zijn ook de 3 factoren waarbij de respon-
denten zich het meest bekwaam voelen om patiënten bij te 
ondersteunen, zo bleek uit de vragenlijst. De meningen van 
respondenten over de stelling ‘Preventie is een belangrijke 
taak van de huisarts’ waren verdeeld [figuur]. Van hen vond 
56% (n = 49) zowel primaire als secundaire preventie een taak 
van de huisarts, 39% (n = 34) alleen secundaire preventie en 
2% (n = 2) alleen primaire preventie. Twee respondenten (2%) 
vonden preventie helemaal geen taak van de huisarts.
Uit de vragenlijsten bleek verder dat 89% (n = 76) van de 
respondenten wel eens van de GLI had gehoord. Net als de in-
terviews lieten zien, was de GLI dus niet bij iedereen bekend. 

Een kleiner deel van de respondenten (19%; n = 16) had reeds 
patiënten naar de GLI verwezen. Meer dan 80% had hier dus 
nog geen gebruik van gemaakt. De meest genoemde reden 
hiervoor was dat de GLI niet in de regio werd aangeboden.

BESCHOUWING
Op 21 januari 2019 zijn de taakopvattingen van huisartsen 
opnieuw geformuleerd in de vorm van kerntaken. Deze zijn 
ondergebracht in 5 categorieën: medisch-generalistische zorg, 
spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, pre-
ventieve zorg en zorgcoördinatie. Geïndiceerde en zorggerela-
teerde preventie worden gezien als belangrijke taken voor de 
eerste lijn, terwijl de publieke gezondheidszorg zich zou moe-
ten richten op de universele preventie.18 We zagen dat maar 
liefst 56% van onze respondenten vond dat zowel primaire 
als secundaire preventie, dus ook de universele preventie, tot 
het takenpakket van de huisarts hoort. Mogelijk waren de 
huisartsen die aan ons onderzoek deelnamen positiever over 
preventie in de eerste lijn dan de huisartsen die deelnamen 
aan het onderzoek naar de taakopvattingen.18

Het is onduidelijk hoe huisartsen deze preventieve zorg 
zouden moeten aanbieden. Zeker omdat maar liefst 22% van 
de volwassenen rookt, 9% overmatig drinkt, 47% een on-
gezond gewicht heeft en ongeveer 50% niet voldoet aan de 
beweegrichtlijn.19 De GLI zou de eerste lijn daarbij kunnen 
ondersteunen. Op 14 oktober 2019 kwamen op initiatief van 
staatssecretaris Blokhuis diverse partijen bijeen om de stand 
van zaken rond de GLI te evalueren. De aanwezigen waren 
over het algemeen verheugd over de GLI.20 
Uit ons onderzoek bleek dat er nog onvoldoende leefstijl-
coaches zijn, dat een overzicht van het aanbod ontbreekt en 
dat GLI’s in sommige regio’s nog niet beschikbaar zijn. Op dit 
moment (juni 2020) zijn er landelijk 1112 erkende GLI-aan-
bieders, maar concentreert het aanbod zich vooral in en rond 
de grote steden. In Zeeland, Limburg en de 3 noordelijke pro-

Figuur

De mening van huisartsen over hun taak binnen preventie
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‘Preventie is een belangrijke taak van de huisarts’
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vincies is het aanbod beperkt.21 Dit is opmerkelijk, want het 
aandeel leefstijlgerelateerde ziekten en sterfte is in Groningen 
en Limburg het hoogst.22,23

We zagen dat 11% van de respondenten de GLI niet kent. 
Bovendien steunden ze het idee van de GLI, maar twijfelden 
ze aan de langetermijneffecten. Volgens het RIVM zijn er voor 
de huidige aanbevolen leefstijlinterventies ‘eerste aanwijzingen 
voor effectiviteit’, dan wel ‘goede aanwijzingen voor effectivi-
teit’.24-26 Dat laat inderdaad zien dat goed gefundeerde lange-
termijneffecten beperkt zijn. Bovendien is niet duidelijk of en 
hoe mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij deze 
effectiviteitsonderzoeken betrokken zijn, en dus of de uitkom-
sten van deze onderzoeken te generaliseren zijn naar de gehele 
populatie. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
hebben mogelijk een andere en intensievere benadering nodig 
dan anderen. 
Zoals bij elk onderzoek kan selection bias een rol hebben 
gespeeld. De deelnemers hebben mogelijk een meer uitge-
sproken mening over leefstijlinterventies dan niet-deelnemers. 
We hebben een heterogene groep huisartsen geïnterviewd om 
het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te kunnen 
belichten. De opmerkingen uit de interviews hebben we ge-
kwantificeerd in online vragenlijsten. De response rate van de 
interviews was laag (13%), wat mogelijk komt door de relatief 
grote tijdsinvestering. We interviewden voor dit onderzoek 
alleen huisartsen uit Noord-Nederland, maar hebben geen 
redenen om aan te nemen dat zij wezenlijk verschillen in hun 
mening over preventie ten opzichte van huisartsen uit andere 
regio’s in Nederland. Wel waren mannelijke, relatief oudere 
huisartsen oververtegenwoordigd onder de respondenten, 
wat mogelijk een vertekend beeld heeft gegeven. Vanwege de 
beperkte periode waarin we dit onderzoek moesten uitvoeren 
was het niet mogelijk om meer huisartsen te includeren. Toch 
geeft dit onderzoek wel inzicht in de beperkingen van de pre-
ventieve geneeskunde binnen de eerste lijn en wij gaan ervan 

uit dat onze bevindingen in Noord-Nederland ook gelden 
voor andere delen van het land. Onze resultaten zijn gedetail-
leerder dan de uitkomsten van het GLI-overleg van oktober 
2019, omdat we in ons onderzoek barrières en facilitators heb-
ben uitgevraagd.20 We richtten ons alleen op de opvattingen 
van huisartsen. Huisartsen vonden dat ook patiëntgerelateerde 
factoren de slagingskans van een leefstijlinterventie beïnvloe-
den. Het zou daarom interessant zijn om de meningen van 
patiënten onder de loep te nemen. 

CONCLUSIE
Met dit artikel willen we een bijdrage leveren aan de discussie 
over leefstijlinterventies in de eerste lijn. Naast de groot-
schalige kerntakendiscussie waarin het onderwerp preventie 
ook aan bod kwam, levert dit onderzoek een overzicht van 
meningen van Nederlandse huisartsen op dat specifiek gericht 
is op hun rol bij leefstijlinterventies. Onder de ondervraagde 
huisartsen bestond er geen consensus over hun rol bij preven-
tie. Ze lijken eerder geneigd om zich te richten op preventie bij 
mensen die al beginnende klachten of aandoeningen hebben 
en worstelen met gebrek aan tijd, mankracht en middelen om 
vooral de mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
goed te kunnen begeleiden. Het concept is veelbelovend, maar 
wil de GLI slagen, dan is het van belang dat de knelpunten 
worden aangepakt door de stakeholders te betrekken bij het 
opschalen en implementeren. Er is meer tijd nodig om de GLI 
een plek in de eerste lijn te geven. Het is ook belangrijk om te 
achterhalen hoe patiënten over de GLI denken. Pas dan kun-
nen we evalueren of de GLI een bijdrage levert aan preventie 
en een vaste plek in de zorg verdient. De GLI zou kunnen 
werken als leefstijlcoaches overal beschikbaar zijn en als de 
interventies ook bij deelnemers met beperkte gezondheids-
vaardigheden aantoonbaar effectief blijken te zijn. In dit geval 
zou de GLI huisartsen kunnen ondersteunen bij hun kerntaak 
als preventieve zorgverlener. ■
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Leefstijlinterventies bij diabetes type 2 (DM2) blijken op de korte termijn goed te werken. Of 
ze ook op de langere termijn in ‘real life’-omstandigheden effect hebben is echter nog niet zo 
duidelijk. De intensieve leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft blijkt een 
duurzame gedragsverandering teweeg te brengen. Na 24 maanden gebruikte tweederde van de 
respondenten die eraan deelnamen minder diabetesmedicatie en was bijna eenderde nog altijd 
geheel gestopt. Zeven op de 10 respondenten die bij start insuline gebruikten, deden dat na 2 
jaar nog steeds niet. De kwaliteit van leven nam toe. 

Diabetes type 2 (DM2) is een klassiek voorbeeld van een 
chronische ziekte die voortkomt uit een samenspel tussen 
genetische aanleg en gedrags- en leefstijlfactoren, zoals 
een ongezond voedingspatroon, een sedentaire leefstijl, 
slaaptekort en stress.1-5 Leefstijlaanpassing zou daarom 
structureel deel moeten uitmaken van de behandeling – 
alleen dan pak je immers de oorzaak aan.
Verschillende onderzoeken vonden veelbelovende effecten 
van leefstijlinterventies bij DM2. Het DiRECT-onderzoek 
(naar een zeer laag calorisch dieet) en de VirtaHealth-trial 
(met een ketogeen dieet) laten een remissiepercentage 
van 46-64% zien na 2 jaar.6,7 Beide programma’s vereisen 
radicale veranderingen in het voedingspatroon. Verder 
blijkt dat meer bescheiden aanpassingen in de leefstijl ook 
kunnen leiden tot effecten op de langere termijn (9-48 
maanden).8-10

De meest effectieve DM2-leefstijladviezen betreffen voe-
ding, beweging, ontspanning en slaap.11 De NHG-Stan-
daard Diabetes mellitus onderschrijft het belang van 
leefstijladvies bij de behandeling van DM2. Binnen het 
huidige zorgsysteem is het echter een flinke uitdaging om 
een patiënt tot een duurzame leefstijlverandering aan te 
zetten. Huisartsen beschikken vaak niet over voldoende 
middelen en/of mogelijkheden om een patiënt daarbij 
te begeleiden of door te verwijzen. Vaak ligt de nadruk 

hierdoor vooral op symptoombestrijding met bloedgluco-
severlagende medicatie, zoals metformine, SU-derivaten 
en/of insuline.
In 2015 ontwikkelde de non-profitorganisatie Voeding 
Leeft de multidisciplinaire leefstijlbehandeling Keer 
 Diabetes2 Om (KDO) om DM2-patiënten te helpen bij 
het keren van hun ziekte. Deelnemers worden in een 
groep van 20 personen intensief begeleid om een gezon-
dere leefstijl te ontwikkelen op het gebied van voeding, 
beweging, ontspanning en slaap. Uit een pilotonderzoek 
bleek dat de glykemische controle verbeterde en de 
deelnemers erin slaagden de diabetesmedicatie binnen 6 
maanden af te bouwen.12 In ons onderzoek stond de vraag 
centraal of deze resultaten 24 maanden na de start behou-
den bleven in een nieuw cohort van 438 mensen.

METHODE
DM2-patiënten kregen informatie over KDO via de 
huisarts, een gratis informatiebijeenkomst, de website, 
nieuwsbrief of sociale media. Ze meldden zich op eigen 
initiatief aan door een inschrijfformulier in te vullen. 
Patiënten en hun behandelaar tekenden een toestem-
mingsformulier voor deelname. Het medisch team van 
Voeding Leeft beoordeelde aan de hand daarvan of de 
patiënt kon deelnemen. Inclusiecriteria voor deelname 
waren de diagnose DM2, het gebruik van bloedglucose-
verlagende medicatie, leeftijd 18-75 jaar, BMI 25-41 kg/
m2, beheersing van de Nederlandse taal en motivatie om 
mee te doen aan een leefstijlprogramma. Exclusiecriteria 
waren het gebruik van een insulinepomp, ernstige comor-
bide aandoeningen (bijvoorbeeld een ernstige vorm van 
COPD – Gold III of IV), een geschiedenis van bariatri-

Dit is een bewerkte vertaling van Pot GK, Battjes-Fries MCE, Patijn ON, Van der 
Zijl N, Pijl H, Voshol P. Lifestyle medicine for type 2 diabetes: practice-based 
evidence for long-term efficacy of a multicomponent lifestyle intervention 
(Reverse Diabetes2 Now). BMJ Nutr Prev Health 2020;0:e000081. Publicatie 
gebeurt met toestemming.

Gedragsverandering door 
 leefstijlbehandeling bij DM2
Gerda Pot, Marieke Battjes-Fries, Olga Patijn, Nynke van der Zijl, Hanno Pijl, Peter Voshol
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sche chirurgie, eetstoornissen, hartfalen (klasse 2 tot en met 4) 
en/of nierfalen (eGFR < 45 units). Alle deelnemers die tussen 
januari en december 2017 begonnen gaven toestemming voor 
het gebruik van hun (anonieme) gegevens. 
KDO bestaat uit een intensieve periode van 6 maanden en een 
facultatief te volgen nazorgtraject van 18 maanden. Tijdens de 
eerste 6 maanden krijgen deelnemers intensieve begeleiding 
van een multidisciplinair team van een verpleegkundige, di-
etist en coach. Er worden 5 fysieke dagen georganiseerd (aan 
het begin een tweedaagse bijeenkomst en drie terugkomdagen 
na 1, 3 en 6 maanden). Tussentijds kunnen deelnemers terecht 
op een afgeschermde online community. Tijdens de program-
madagen is er aandacht voor de pathofysiologie van DM2 
en het effect dat voeding, beweging, ontspanning, slaap en 
medicatie (afbouw) hierop heeft. Het voedingspatroon bestaat 
uit vers en onbewerkt, grotendeels plantaardig eten. Bewerk-
te producten die veel snelle koolhydraten bevatten (hoge 
glykemische index) worden vermeden. Het dieet is in de basis 
vergelijkbaar met het mediterrane eetpatroon. Er zijn geen 
calorierestricties en de deelnemers krijgen het advies 3 maal-
tijden per dag te eten. De deelnemers wordt duidelijk gemaakt 
welke invloed leefstijlfactoren hebben op het beloop van hun 
ziekte en ontwikkelen vaardigheden om hier zo goed mogelijk 
mee om te gaan, zodat ze de ziekte zelf onder controle kunnen 
houden. Om de effectiviteit te vergroten worden ook part-
ners/familieleden van deelnemers bij het proces betrokken, 
is er een online community en wordt er gebruikgemaakt van 
directe biometrische feedback ten behoeve van de motivatie. 
Reguliere diabeteszorg (in de eerste dan wel tweede lijn) ging 
tijdens deelname aan KDO door.
Het Louis Bolk Instituut onderzocht de resultaten van het 
programma door middel van een observationeel, eenarmig 
onderzoek met een voor- en nameting. De gegevens werden 
bij de start en na 6, 12, 18 en 24 maanden verzameld met on-
line vragenlijsten. De deelnemers werden daarin gevraagd de 

gegevens van reguliere diabetescontroles te delen. De deelne-
mers werden na 24 maanden actief benaderd om een hogere 
respons rate te bewerkstelligen.
De primaire uitkomstmaten betroffen het gebruik van dia-
betesmedicatie en HbA1c-waarden. Secundaire uitkomsten 
waren nuchtere bloedglucose, lengte, gewicht, tailleomtrek en 
cholesterolprofiel (totaal cholesterol, HDL, LDL en trigly-
ceriden). Ook andere aspecten werden gemeten: de ervaren 
gezondheid en kwaliteit van leven (10-puntslikertschaal), 
vermoeidheid (Checklist Individual Strength, een 7-punts-
likertschaal), de mate waarin deelnemers zich aan het voe-
dingspatroon hielden (5-puntslikertschaal), de motivatie om 
de uitgangspunten vol te houden en de kans dat ze anderen 
het programma zouden aanraden.13

Met gepaarde t-toetsen en repeated measures-analyses on-
derzochten we of er significante verschillen bestonden tussen 
de baseline en follow-up. Dit deden we ook voor subgroepen 
op basis van het HbA1c-gehalte bij de start (boven of onder 
58 mmol/mol), diabetesmedicatiegebruik (alleen metformine 
versus andere diabetesmedicatie ) en opleidingsniveau als 
maat voor sociaaleconomische status (laag, midden of hoog). 
Zie het originele artikel voor de details van de gehanteerde 
methode.

RESULTATEN
We includeerden 438 deelnemers en beschikten over vol-
doende gegevens (bij de start en na 24 maanden) van 234 
deelnemers (53% van de respondenten). Respondenten en 
niet-respondenten waren vergelijkbaar wat betreft baseline-
kenmerken. Ze waren gemiddeld 61 jaar (spreiding 22-75) en 
even vaak man (53%) als vrouw; 54% had een laag of gemid-
deld opleidingsniveau. Allen gebruikten glucoseverlagende 
medicatie; HbA1c was gemiddeld 58 mmol/mol en nuchtere 
glucose 8,7 mmol/L.
Na 24 maanden had 67% van de respondenten diabetes-
medicatie afgebouwd en was 28% volledig gestopt. Van de 
respondenten die bij de start insuline gebruikten was 71% 
hier na 24 maanden nog steeds mee gestopt. De gemiddelde 
HbA1c-waarde over de gehele groep was na 24 maanden 
vergelijkbaar met die op de baseline (−0,67 ± 12,9 mmol/mol; 
p = 0,43). Uit subgroepanalyses bleek dat er in de groep met 
HbA1c > 53 mmol/mol bij de start wel sprake was van een sig-
nificante daling (−4,7 ± 13,9 mmol/mol; p < 0,001), terwijl in 
de groep met HbA1c ≤ 53 mmol/mol gemiddeld een stijging 
te zien was (4,2 ± 9,5 mmol/mol; p < 0,001). In deze laatste 
groep werd wel veel diabetesmedicatie afgebouwd en bleef 
het gemiddelde HbA1c ≤ 53 mmol/mol. Samengenomen was 
er bij 44% van de respondenten sprake van zowel afbouw van 
diabetesmedicatie, als stabiel gebleven of verlaagd HbA1c. Bij 
42% van de respondenten zagen we afbouw van diabetesmedi-
catie óf een verbeterde HbA1c-waarde.
De respondenten verloren gemiddeld 7 kg (standaardde-
viatie (sd) 6,8 kg; p < 0,001) en 7,9 cm tailleomtrek (sd 8,2 
cm; p < 0,001). Ook was er een daling te zien in triglyce-
riden (−0,34 ± 1,02 mmol/L; p = 0,004) en de cholesterol/

WAT IS BEKEND?
	■ Diabetes type 2 (DM2) is een leefstijlgerelateerde aan-

doening. Naast genetische aanleg spelen voeding, bewe-
ging, stress en slaap een rol in ontstaan en progressie.

	■ bij DM2-patiënten zijn leefstijlaanpassingen aantoon-
baar effectief op de korte termijn.

WAT IS NIEUW?
	■ Deelnemers aan het programma Keer Diabetes2 Om 

konden het gebruik van diabetesmedicatie minderen of 
stoppen, verloren aanzienlijk aan gewicht en tailleom-
trek, en ervoeren na 24 maanden een hogere kwaliteit 
van leven.

	■ een leefstijlinterventie, indien voldoende intensief bege-
leid, kan bij mensen met DM2 duurzame gezondheidsef-
fecten hebben.
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HDL-ratio (−0,22 ± 1,24 mmol/L; p = 0,044). De HDL- en 
LDL-niveaus stegen licht (respectievelijk 0,17 ± 0,53 mmol/L; 
p < 0,001 en 0,18 ± 1,06 mmol/L; p = 0,044). Er waren geen 
(significante) veranderingen in het nuchter glucose en totaal 
cholesterol.
De deelnemers scoorden na 24 maanden zowel op subjec-
tieve gezondheid als op kwaliteit van leven hoger dan op de 
base line (een verschil van respectievelijk 0,4 ± 1,5; p < 0,001 
en 0,3 ± 1,3; p = 0,001; op een schaal van 1-10). Zelfgerappor-
teerde vermoeidheid nam af (−9,5 ± 20,7; p < 0,001; op een 
schaal van 20-140). Een subgroepanalyse wees uit dat de ver-
beteringen groter waren bij respondenten die bij de start meer 
medicatie gebruikten. De respondenten gaven aan dat ze de 
uitgangspunten voor het voedingspatroon grotendeels makke-
lijk konden volgen (naleving tussen 53-90% per uitgangs-
punt). Wel vonden ze dat lastiger tijdens sociale evenementen. 
Respondenten met een lager opleidingsniveau gaven vaker aan 
het opvolgen van de aanbevelingen moeilijk te vinden (31% 
versus 27% voor een midden en 18% voor een hoog opleiding-
sniveau) en duur (39% versus 34% voor een midden en 23% 
voor een hoog opleidingsniveau). Tweederde van de respon-
denten was (zeer) gemotiveerd om de richtlijnen te blijven 
volgen, en 92% gaf op de vraag in hoeverre ze vrienden en 
familie KDO zouden aanbevelen een score van 8 of hoger (op 
een schaal van 1-10).

BESCHOUWING
Dit onderzoek laat zien dat een intensieve  leefstijlbehandeling 
van 6 maanden tot verbeteringen leidde in de metabole con-
trole en kwaliteit van leven tot ten minste 24 maanden. Een 
belangrijk deel van de onderzoekspopulatie kon de diabe-
tesmedicatie blijvend verminderen of stoppen. De interventie 
zorgt ervoor dat de patiënt meer eigen regie ervaart over 
zijn diabetes. Deze resultaten konden vermoedelijk behaald 
worden doordat we gebruikmaakten van een multidiscipli-
naire aanpak, die focust op gedragsverandering binnen een 
breed spectrum aan leefstijlcomponenten, de groepsaanpak en 
biometrische feedback.
Wel kunnen we een aantal kritische kanttekeningen  plaatsen. 
Omdat we geen controlegroep hadden, kunnen we geen 
causaal verband aantonen. Toepassing van de Bradford 
Hill-criteria laat echter zien dat het bestaan van causaliteit 
tussen deelname aan KDO en de effecten aannemelijk is: de 
effecten zijn biologisch plausibel en consistent over de tijd. 
Daarnaast laten recente interventieonderzoeken vergelijkbare 
resultaten zien na 24 maanden.7,14 Deze leefstijlinterventie is 
opgezet als behandeling voor patiënten en niet primair voor 
wetenschappelijk onderzoek. Daardoor is er sprake van ‘real 
world-gegevens’, met relatief veel ontbrekende gegevens. Zo is 
het aantal respondenten op iets meer dan de helft uitgekomen. 
Het is mogelijk dat deze groep succesvoller is geweest dan 
de niet-respondenten en de resultaten daardoor niet genera-

De intensieve leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om kan een duurzame gedragsverandering teweegbrengen. Foto: Shutterstock



28 HUISARTS EN WETENSCHAP februari 2021

liseerbaar zijn naar de gehele groep. Gedurende de eerste 6 
maanden van het programma was de uitval laag (2%). Omdat 
het daaropvolgende nazorgtraject facultatief was, kunnen we 
niet zeggen wat de uitval in deze periode is. En verder gaat 
het hier om een groep die gemotiveerd was om hun leefstijl te 
veranderen. 

CONCLUSIE
Dit onderzoek toont aan dat DM2 omkeerbaar is door 
leefstijlaanpassingen. Huisartsen zouden een signalerende 
en motiverende rol kunnen aannemen door deze behandel-
mogelijkheid met hun patiënten te bespreken. Ze moeten 
(eenvoudig) kunnen doorverwijzen naar bewezen effectieve 
leefstijlinterventies, om zo duurzame gedragsveranderingen 
te bewerkstelligen. Per patiënt kan worden bepaald welke 
interventie geschikt is, om zo veel mogelijk DM2-patiënten te 
ondersteunen bij het omkeerproces en betere zorg te kunnen 
bieden tegen lagere kosten. ■
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Diabeteszorg wordt steeds persoonsgerichter en gezien de kennis van de context van de patiënt 
kan de huisarts daar een belangrijke rol bij spelen. Niet alle huisartsen zijn echter van mening 
dat ze bij de diabeteszorg betrokken moeten zijn en laten die zorg dan ook liever over aan hun 
praktijkondersteuner (POH). Tijdgebrek en de toenemende inzet van de POH maken dat een 
deel van de huisartsen ook steeds minder deskundigheid en praktische kennis heeft over dia-
beteszorg. Die trend kan worden gekeerd door het gespreksmodel voor het diabetesjaargesprek 
van de Nederlandse Diabetes Federatie toe te passen.

In het kader van een continue en geprotocolleerde chroni-
sche zorg hebben huisartsen de diabeteszorg grotendeels 
gedelegeerd aan praktijkondersteuners (POH’s).1-5, Het 
structureren van de diabeteszorg leidt tot verbeteringen 
in het zorgproces, waarbij taakdelegatie aan POH’s ten 
minste een even goede diabeteszorg oplevert als die door 
huisartsen wordt geleverd.4-8 De ervaring en het kennis-
niveau van huisartsen komen in het geding als ze zich 
grotendeels aan de diabeteszorg onttrekken.1,6 Een belang-
rijke ontwikkeling in de diabeteszorg is de verschuiving 
naar meer persoonsgerichte zorg en meer aandacht voor 
gedeelde besluitvorming.9-13 Persoonsgerichte zorg richt 
zich onder andere op de voorkeuren en wensen van de 
patiënt, de ervaren kwaliteit van leven en sociale facto-
ren. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol, omdat 
ze de context van de patiënt kennen en zicht hebben op 
complexe comorbiditeit en polyfarmacie.14-17 Persoons-
gerichte zorg vraagt van POH’s dat ze naast de medische 
aspecten aandacht hebben voor persoonlijke doelen en 
actieplannen. Samen met huisartsen zullen ze moeten 
nadenken over een gezamenlijke taakopvatting bij de ge-
deelde besluitvorming met hun patiënten.18,19 Voldoende 
betrokkenheid van huisartsen bij de diabeteszorg lijkt dan 
ook essentieel voor de kwaliteit van het zorgproces. 
Om de introductie van persoonsgerichte zorg en gedeelde 
besluitvorming te bevorderen zijn diverse gespreksmo-
dellen ontwikkeld, zoals het GG/ZZ-gespreksmodel, het 
4Domeinen Model, het Spinnenweb Positieve Gezond-
heid en het gespreksmodel van de Nederlandse Diabetes 
Federatie (NDF). Het NDF-gespreksmodel is een specifiek 
‘zorg op maat’-model voor het diabetesjaargesprek, en is 
goed toepasbaar en gemakkelijk te implementeren.20,21 Wij 

onderzochten in hoeverre huisartsen in onze zorggroep 
bij de diabeteszorg zijn betrokken en of ze bereid zijn om 
het ‘zorg op maat’-model van de NDF te gaan gebruiken.

METHODE
We vroegen 134 praktijkhoudende huisartsen, allen aange-
sloten bij de zorggroep Huisartsenzorg Regio Apeldoorn, 
om deel te nemen. Deze huisartsen hebben in totaal 9827 
patiënten met diabetes mellitus type 2 op hun naam inge-
schreven, van wie 91% (n = 8923) daadwerkelijk in de eer-
ste lijn wordt behandeld. Het merendeel van hen ontvangt 
ketenzorg (95%; n = 8450; gemiddeld 63 per huisarts). 
Tijdens de spiegelbijeenkomsten 2019 van de zorggroep 
kregen de aanwezige huisartsen informatie over het belang 
van meer persoonsgerichte zorg en de rol die het gespreks-
model van de NDF hierbij kan spelen. Voor dit onderzoek 
hebben we een semigestructureerde vragenlijst ontwikkeld 
die niet in eerder onderzoek is gevalideerd. Na voltooiing 
vulden 2 ervaren huisartsen de lijst in, waarna we deze op 
basis van hun commentaar aanpasten. De uiteindelijke 
online vragenlijst (Google Forms), die uit 2 open en 12 
meerkeuzevragen bestond, stuurden we in januari 2020 
via e-mail naar de aan de zorggroep verbonden huisartsen. 
Na 3 en 6 weken stuurden we reminders. De huisartsen 
konden de vragenlijst zowel anoniem als met opgave van 
naam en e-mailadres invullen.
We combineerden de antwoorden op de vragen 6, 7, 8 en 
10 tot een variabele die de actieve betrokkenheid van de 
huisarts bij de diabetesketenzorg uitdrukt. Het betreft de 
huisartsen die ten minste eenmaal per jaar zelf een diabe-
tescontrole uitvoeren, structureel met hun POH overleg-
gen en de spiegelbijeenkomst bijwoonden.

Betrokkenheid huisartsen bij 
 diabeteszorg in de regio Apeldoorn
Leen Berghout, Rykel van Bruggen, Anneloes Kerssen
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In de resultaten vermelden we telkens het aantal volledig 
ingevulde vragen. De resultaten geven we weer in percentages 
van het aantal huisartsen dat de vraag heeft beantwoord. Bij 
de beantwoording van de achterliggende motieven konden 
de huisartsen meerdere opties aangeven. We vermelden het 
percentage per motief (totaal meer dan 100% mogelijk).
Voor de statistische analyse gebruikten we SPSS, versie 26. Zo 
nodig toetsten we correlaties met de Spearmans rangordetest, 
weergegeven in een correlatiecoëfficiënt (CC) met significantie.

RESULTATEN
Van de 134 huisartsen vulden 64 (48%) de vragenlijst in, 34 
deden dit anoniem [online tabel]. Er zijn geen gegevens van 
de non-responders beschikbaar.
Bijna de helft van de respondenten is het (sterk) eens met de 
stelling dat huisartsen een actieve rol moeten spelen bij de 
diabeteszorg en ongeveer tweederde voert reguliere diabetes-
controles uit [infographic]. Zij geven de volgende redenen 
waarom ze een deel van de diabetescontroles zelf uitvoeren: ‘Ik 
wil de zorg graag samen met mijn POH leveren’ (54%), ‘Ik wil 
graag persoonlijk contact houden met mijn diabetes patiënten’ 
(52%), ‘Ik wil graag op de hoogte blijven hoe het met mijn 
diabetespatiënten gaat’ (50%) en ‘Ik vind het belangrijk dat de 
huisarts hier een rol in speelt’ (41%).
De huisartsen die geen reguliere diabetescontroles uitvoeren 
geven hiervoor als belangrijkste reden dat hun POH goede 
kennis op het gebied van diabetes heeft (81%). Daarnaast zeg-
gen ze: ‘Ik delegeer chronische zorg zo veel mogelijk aan mijn 
POH’ (50%) en ‘Tijdgebrek om hier als huisarts een bijdrage 
te leveren’ (31%). Geen enkele huisarts koos de optie ‘Ik heb 
weinig affiniteit met diabetes type 2’.
De huisartsen ervaren tijdgebrek, personeelstekort en onvol-

doende kennis als knelpunten bij de diabeteszorg. Opmerkelijk 
is in dit verband dat 8% van de ondervraagden meldt dat de 
POH meestal zonder voorafgaand overleg met de eigen huisarts 
een consultatie bij het diabetesadviesteam aanvraagt. Ook maakt 
bijna de helft van de respondenten zelden of nooit gebruik van 
het keteninformatiesysteem (KIS). Deze huisartsen vinden het 
vervelend om zowel in het huisarts informatiesysteem (HIS) als 
in het KIS te registreren en laten de registratie van de controles 
aan de poh over. De huisartsen die wel geregeld gebruikmaken 
van het KIS doen dat omdat zij het een goed en overzichtelijk 
systeem vinden. Bovendien gebruiken ze het KIS om een con-
sultatie bij het expertteam aan te vragen.
Ruim de helft van de respondenten is op de hoogte van het 
NDF-gespreksmodel; het merendeel vindt het (mogelijk) 
 interessant om het in de praktijk te gaan gebruiken [info-
graphic]. De redenen voor deze (mogelijke) interesse zijn 
(aflopend in aantal): ‘Ik vind shared decision making belangrijk’, 
‘Ik sta achter een meer persoonsgerichte benadering’ en ‘Ik wil 
de  diabeteszorg in mijn praktijk verbeteren’. Van de  huisartsen 
die mogelijk geïnteresseerd zijn, zou 32% eerst nadere infor-
matie over het NDF-model willen krijgen. De huisartsen die 
dit geen interessant gespreksmodel vonden, zagen er de meer-
waarde niet van in. Op de vraag wie het gespreksmodel na een 
positieve beslissing zou gaan inzetten wees 45% van de huis-
artsen naar de POH en huisarts samen. Van de ondervraagden 
beschouwt 43% de POH hiervoor als de aangewezen persoon.
Als belangrijkste redenen voor het bijwonen van de spiegel-
bijeenkomsten van de zorggroep noemden de huisartsen: 
‘Ik vind het belangrijk om kennis en ervaring uit te wisselen 
waarmee de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd’ (80%), 
‘Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieu-
we ontwikkelingen’ (65%) en ‘Ik vind het belangrijk om te 
discussiëren over de benchmarkcijfers’ (50%). De huisartsen 
die de spiegelbijeenkomsten niet hadden bijgewoond, gaven in 
50% van de gevallen verhindering als reden aan; 8% vindt het 
voldoende als de poh naar de bijeenkomst gaat.
Bij de 4 meerkeuzevragen gaven de huisartsen respectievelijk 
30, 16, 15 en 15 aanvullende antwoorden. 
Spearmans toetsing laat een positieve correlatie zien tussen 
de mening dat huisartsen een actieve rol moeten spelen bij de 
diabeteszorg, en zowel het zelf uitvoeren van diabetescontroles 
(CC = 0,343; p = 0,006) als de mening dat nieuwe e-health-
toepassingen belangrijk zijn bij de diabeteszorg in de toekomst 
(CC = 0,401; p = 0,002). Er bestaat een positieve correlatie 
tussen de actief betrokken huisartsen en degenen die het 
NDF-gespreksmodel interessant vinden om te gaan gebruiken 
(CC = 0,363; p = 0,004). Er blijkt geen significante correlatie 
te bestaan tussen het bijwonen van de spiegelbijeenkomst 
en een positieve houding jegens het NDF-gespreksmodel 
 (CC = –0,11; p = 0,930).

BESCHOUWING
Van de responderende huisartsen voert 62% een van de 
reguliere controles uit, wat meer is dan 2 eerdere onderzoeken 
aangeven (respectievelijk 49% en 29%).1,22 Tweederde van de 

WAT IS BEKEND?
	■ Huisartsen zouden vanwege hun kennis van de context 

van de mens met diabetes een belangrijke rol kunnen 
spelen bij meer persoonsgerichte zorg.

	■ De Nederlandse Diabetes federatie heeft een goed toe-
pasbaar model voor het diabetesjaargesprek ontwikkeld, 
waarbij huisartsen persoonsgerichte zorg en gedeelde 
besluitvorming in de praktijk kunnen implementeren.

WAT IS NIEUW?
	■ Tweederde van de responderende, praktijkhoudende 

huisartsen in de regio apeldoorn is actief betrokken bij 
de diabeteszorg.

	■ De diabeteszorg door de huisarts wordt belemmerd door 
tijdgebrek, te veel taakdelegatie aan de POH en afname 
van kennis en ervaring bij de huisarts.

	■ een groot deel van de respondenten in dit onderzoek 
zegt bereid te zijn om het NDf-gespreksmodel voor het 
diabetesjaargesprek te gaan gebruiken.

Dé stap 
naar betrouwbare fractuurpreventie
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  Veilig en goed verdragen1,2
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Betrokkenheid diabeteszorg en mening over NDF-gespreksmodel 
van deelnemende huisartsen uit de regio Apeldoorn
n = aantal huisartsen (%)

De huisarts moet een actieve rol spelen bij diabeteszorg (totaal 63)Stelling:

Sterk eens Eens Neutraal Oneens Sterk oneens

9
(14%)

20
(32%)

15
(24%)

13
(21%)

6
(9%)

Stelling: E-health bij diabetes mellitus type 2-zorg is in de toekomst belangrijk (totaal 61)

Sterk eens Eens Neutraal Oneens Sterk oneens

14
(23%)

16
(26%)

13
(21%)

14
(23%)

4
(7%)

Door wie zou het model ingezet moeten worden? (totaal 62)

POH Huisarts POH Weet nog niet

27
(43%)

1
(2%)

28
(45%)

6
(10%)

Spiegelbijeenkomst
2019 bijgewoond? (totaal 63)

Ja NeeJa Nee

41

(65%)

22

(35%)

Op de hoogte van het
NDF-gespreksmodel
voor een jaargesprek? (totaal 63)

33

(52%)

30

(48%)

Ik vind dit model
interessant om te gaan 
gebruiken (totaal 63)

Ja Mogelijk Nee

13

(21%)
48

(76%)

2
(3%)

Welke reguliere controles voert u zelf uit? (totaal 64)

Jaarcontrole Eerste kwartaal na jaar Reguliere controle Geen

13
(20%)

20
(31%)

7
(11%)

24
(38%)

Hoe overlegt u met de POH? (totaal 64)

Consultatie DM2-adviesteam aangevraagd door (totaal 64)

Welke knelpunten in de diabetes mellitus type 2-zorg 
zijn er momenteel in uw praktijk? (totaal 64) 

Geen (42%)

Onvoldoende tijd
huisarts
(34%)

22

Personeelstekort
(13%) 8

Onvoldoende kennis huisarts
(11%)

7

Gebruikmaken van het KIS CareSharing
door huisarts (totaal 64)

Aantal contacten per jaar met de huisarts
voor diabetes mellitus type 2 (totaal 61)

Regelmatig/vaak

34
(53%)

Zelden/nooit

30
(47%)

1x

(2%)2x

(29%)
0x

(69%)
42

1

18

27

Ad hoc 22 (34%)

Structureel 42 (66%)

POH
eigen initiatief 5 (8%)

Huisarts 4 (6%)

POH
na overleg

55 (86%)
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nieuwe inzichten over het toetsen van kwaliteit. Ontwikkelingen waar je als beleidsmedewerker, 
vanuit je ervaring als huisarts, mee invulling aan geeft en invloed op kunt hebben.

Ben jij die enthousiaste collega die ons team komt versterken?
  HUISARTS-BELEIDSMEDEWERKER
(16-24 uur per week)

 

Je werk 
Met de NHG-Praktijkaccreditering werken huisartsen en 
hun teams aan verbetering en borging van de kwaliteit  
van de zorg. Samen bouwen zij aan hun praktijk als  
lerende organisatie. Meer dan twee derde van de  
Nederlandse huisartsen werkt in een deelnemende praktijk. 
Onze andere producten zijn de certificeringen voor  
huisartsenposten, zorggroepen, apotheekhoudende  
huisartsenpraktijken en GEAR (Gecombineerde Evaluatie en 
Audit Ronde), het landelijke kwaliteitssysteem voor  
de huisartsopleiding.

Als Huisarts-beleidsmedewerker werk je in teamverband 
aan de verdere ontwikkeling van onze producten,  
bijvoorbeeld met praktijkscans en thema-audits. Daarnaast 
lever je een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van 
auditoren en medewerkers, en ben je een vraagbaak voor 
hen en voor onze deelnemers. Belangrijk deel van je tijd ben 
je ook lid van de Commissie van Toekenning, beoordeel je 
auditrapporten en adviseer je over de toekenning van het 
keurmerk. 

Je profiel
→ Je bent huisarts, bij voorkeur praktiserend, en hebt  

affiniteit met kwaliteitsbeleid en de lerende organisatie.

→   Je hebt ervaring met projectmatig werken en  
productontwikkeling.

→   Verder ben je communicatief zeer vaardig en klantgericht. 
Ervaring met certificering en werken met normen geniet 
de voorkeur.

→   Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen  
in de huisartsgeneeskundige zorg.

 Waarnemend huisartsen nodigen we uitdrukkelijk ook  
uit om te solliciteren.

Je standplaats 
Utrecht

Je aanstelling 
NPA biedt een overeenkomst voor 16 – 24 uur per week  
voor de duur van een jaar met de intentie om een  
contract voor onbepaalde tijd aan te gaan. 
 
Je salaris 
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris  
bij een fulltime aanstelling minimaal € 4.841,00 en  
maximaal € 6.222,00 bruto per maand (schaal 12),  
exclusief 8% vakantiegeld, 10% toeslag als geregistreerd 
(praktiserend) huisarts en een reiskostenvergoeding.
 
Inlichtingen 
Nadere informatie over deze vacature en NPA vind je op  
de website www.npacertificering.nl.

Voor inlichtingen over de functie kun je contact  
opnemen met de heer Jean van Wersch, hoofd kwaliteit, 
telefoonnummer 088 – 022 00 00, of per e-mail:  
j.vanwersch@praktijkaccreditering.nl.
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Je sollicitatie met curriculum vitae kun je per e-mail  
richten aan NHG Praktijk Accreditering b.v.  
t.a.v. mevrouw Georgette Cromberge, 
personeelszaken@praktijkaccreditering.nl.
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respondenten toont ook actieve betrokkenheid door structu-
reel overleg met de POH te voeren en spiegelbijeenkomsten 
van de zorggroep bij te wonen. Niet geheel onverwacht bestaat 
er een positieve correlatie tussen het belangrijk vinden van 
een actieve rol bij de diabeteszorg en respectievelijk het zelf 
uitvoeren van diabetescontroles en een positieve houding 
jegens nieuwe e-healthtoepassingen.
Aan de andere kant zijn er huisartsen die zelf geen controles 
uitvoeren en vinden dat zij geen actieve rol bij de diabeteszorg 
moeten spelen. Belemmerende factoren voor participatie van 
de huisarts aan de diabeteszorg passen bij de in de literatuur 
geschetste ontwikkelingen: door verdergaande taakdelegatie 
aan de POH en afname van het aantal huisarts-patiëntcontac-
ten ontstaat het gevaar dat een deel van de huisartsen hun des-
kundigheid en praktische kennis op het gebied van diabetes 
verliest.1,6,16 Door afnemende interesse gaan deze huisartsen 
mogelijk ook minder scholing op dit gebied volgen, waardoor 
hun kennis verder afneemt.23,24 Toch ervaart ruim 40% van de 
huisartsen in dit onderzoek geen knelpunten bij de diabetes-
zorg. Dit roept de vraag op in hoeverre een aantal huisartsen 
de lage betrokkenheid wel als een probleem ervaart.
Vrijwel alle respondenten vinden het gespreksmodel voor een 
diabetesjaargesprek (mogelijk) interessant genoeg om in hun 
praktijk te gaan gebruiken. Dit geldt vooral voor de groep 
actief betrokken huisartsen. Eenderde van de huisartsen heeft 
aanvullende informatie over het gepresenteerde zorgmodel 
nodig voordat ze tot introductie willen overgaan. Drieën-
veertig procent van hen geeft aan dat de POH de aangewezen 
persoon is om het NDF-jaargesprek te voeren. Het is hierbij 
de vraag of deze huisartsen voldoende op de hoogte zijn van 
de opzet van het model. Bij het jaargesprek nieuwe stijl wordt 
immers een belangrijke inbreng van de huisarts verwacht. 
Het lijkt dan ook zinvol een goede implementatiestrategie te 
ontwikkelen voor de trainingen, waarbij er voldoende aan-
dacht moet zijn voor informatievoorziening over het NDF-ge-
spreksmodel en uitvoerig wordt ingegaan op weerstanden 
en belemmerende factoren. Uitsluitend bij voldoende kennis 
en motivatie valt immers een succesvolle invoering van het 
gespreksmodel te verwachten. 
Een sterk punt van dit onderzoek is een relatief goede respons 
van bijna 50%. De vragenlijst is door onszelf ontwikkeld en is 
niet gevalideerd. Twee huisartsen hebben de vragenlijst voor 
gebruik ingevuld, waarna wij hem op basis van hun commen-
taar hebben aangepast. Daarnaast hebben de huisartsen veel 
vrijheid gekregen om een eigen antwoord te geven.
Ons onderzoek kent ook een aantal beperkingen.  Selectiebias 
en non-responder-bias kunnen leiden tot te rooskleurige 
resultaten wat betreft de betrokkenheid bij de diabeteszorg 
en de motivatie om met het NDF-gespreksmodel aan de 
slag te gaan. Selectiebias kan zijn ontstaan doordat we alleen 
praktijkhoudende huisartsen uit de regio Apeldoorn bena-

derden. Het gegeven dat de huisartsen uit dit onderzoek een 
ruime ervaring hebben past hierbij (77% is langer dan 10 jaar 
werkzaam). Jongere huisartsen die als waarnemer of HIDHA 
werkzaam zijn, waren ondervertegenwoordigd (slechts 3% 
is korter dan 5 jaar werkzaam). Non-responder-bias kan zijn 
ontstaan doordat vooral in diabetes geïnteresseerde huisart-
sen hebben gereageerd. Het feit dat 62% van de deelnemende 
huisartsen reguliere diabetescontroles uitvoert lijkt hier goed 
bij te passen. Bovendien geeft zelfs van de huisartsen die geen 
reguliere diabetescontroles uitvoeren, niet 1 huisarts aan wei-
nig affiniteit met diabetes mellitus type 2 te hebben. Ten slotte 
hebben de 14 solo werkende respondenten een relatief hoog 
aantal patiënten in ketenzorg, mogelijk doordat zij meer oog 
hebben voor casefinding. Aan de andere kant zegt 30% van 
de respondenten het (sterk) oneens te zijn met de stelling dat 
huisartsen een actieve rol bij de diabeteszorg in hun praktijk 
moeten spelen. Verder kan de neiging om bij vragenlijsten 
sociaal wenselijke antwoorden te geven leiden tot te positief 
gekleurde resultaten. We hebben dit geprobeerd te beperken 
door huisartsen in de gelegenheid te stellen de vragenlijst ano-
niem te retourneren. Ook is de vragenlijst relatief kort en het 
aantal respondenten beperkt, waardoor het niet goed mogelijk 
is verregaande conclusies te trekken. Door de beperkingen van 
dit onderzoek zijn de resultaten dan ook niet zonder meer van 
toepassing op de gemiddelde huisarts in Nederland.

CONCLUSIE
Ongeveer tweederde van de in de regio Apeldoorn voor dit 
onderzoek geselecteerde praktijkhoudende huisartsen is actief 
betrokken bij de diabeteszorg. Belemmerende factoren hangen 
samen met tijdgebrek, vergaande taakdelegatie aan de POH 
en afname van kennis en ervaring. Een groot deel van deze 
huisartsen staat open voor het gebruik van het NDF-gespreks-
model voor het diabetesjaargesprek. Dit kan de betrokkenheid 
vergroten en de persoonsgerichte zorg en gedeelde besluit-
vorming bevorderen. Voordat huisartsen met de trainingen 
hiervoor beginnen, moeten ze voldoende informatie hebben 
gekregen en worden gemotiveerd door de zorggroep. ■
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Voor de effectiviteit van leefstijlinterventies bij chronische 
aandoeningen is toenemend bewijs. Er is voldoende weten-
schappelijke onderbouwing om serieus aan de slag te gaan 
met leefstijl, zeggen huisartsen en gezondheidswetenschap-
pers mede namens vereniging Arts en Leefstijl. Sterker nog, 
leefstijlgeneeskunde is de dagelijkse praktijk.

Op dit moment hebben 9,9 miljoen Nederlanders 1 of meer 
chronische niet-overdraagbare aandoeningen die groten-
deels het gevolg zijn van interactie tussen genen, omgeving 
en leefstijl.1 Er is steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies 
bij deze aandoeningen kunnen helpen om de ziektelast en 
het medicatiegebruik te verminderen en de levenskwaliteit 
te verbeteren.1,2 In het bijzonder voor diabetes type 2 tonen 
kwalitatief goede onderzoeken aan dat een leefstijlinterventie 
of een combinatie van leefstijlinterventies bij een deel van de 
patiënten kan zorgen voor remissie of gedeeltelijke remissie 
zolang de patiënt de leefstijlaanpassingen volhoudt.3,4

Willen we de waarde van leefstijlinterventies over de volle 
breedte kunnen beoordelen, dan hebben we aanvullend bewijs 
van goede kwaliteit nodig.1,2 Hieraan werken wetenschappers 
wereldwijd. Maar huisartsen hoeven daar niet op te wachten. 
Huisartsen zien 5,6 miljoen patiënten met chronische aan-
doeningen; er komt 140 ton aan geneesmiddelresten in het 
oppervlaktewater terecht; en in 2040 zullen bij gelijkblijvend 
beleid 2 op de 3 Nederlanders overgewicht of obesitas heb-
ben.5-7 Voor de leefstijlcomponent van deze chronische aan-
doeningen en de indrukwekkende omvang van het probleem 
is overvloedig bewijs.8 Een vrijblijvende houding tegenover 
leefstijlgeneeskunde is daarom een gepasseerd station. 

GEÏNDICEERDE PREVENTIE
Leefstijlgeneeskunde is iets anders dan primaire preventie en 
leefstijlbevordering voor de totale populatie, zoals GGD’en 
dat doen. Leefstijlgeneeskunde brengt het onderwerp leef-
stijlinterventies naar de huisartsenpraktijk. Daar draait 
leefstijlgeneeskunde niet alleen om chronische aandoeningen 
voorkomen, maar ook om behandelen en om bijsturen van 
alle verschijnselen die direct of indirect samenhangen met 
leefstijl.9 Secundaire, of moderner gezegd geïndiceerde pre-
ventie is een taak van huisartsen, als onderdeel van chronische 
zorg [online kader 1]. 

STAP 1 IN DE STANDAARD
In veel NHG-Standaarden is leefstijl stap 1, zoals bij dia-
betes type 2, hypertensie, overgewicht en darmklachten. 
Leefstijl vormt dus de basis voor veel medisch handelen in 
de huisartsenpraktijk. In een onderzoek onder 198 Neder-
landse huisartsen meldde de meerderheid van de huisartsen 
dat ze leefstijl bespreken met de patiënt, in het bijzonder 
roken, gevolgd door bewegen en alcoholgebruik. Huisartsen 
beginnen vaker over leefstijl als ze vertrouwen hebben in 
eigen kunnen, ervan overtuigd zijn dat beginnen over leefstijl 
zinvol is, en als de patiënt verwacht dat de huisarts erover zal 
beginnen.10 
De resultaten van dit onderzoek moeten met enige voorzich-
tigheid worden geïnterpreteerd. De respons was laag (198 uit 
1660), vrouwen waren oververtegenwoordigd, en waarschijn-
lijk ook huisartsen die al positief stonden tegenover leefstijl 
bespreken.10 Een deel van de huisartsen meldt dat ze te weinig 
tijd, heldere richtlijnen of protocollen en kennis hebben voor 

Leefstijlgeneeskunde is basis 
chronische zorg
Iris de Vries, Francis Cooymans, Tamara de Weijer

Credits: Shutterstock



36 HUISARTS EN WETENSCHAP februari 2021

een gesprek over leefstijl. Ze hebben het idee dat patiënten 
ongemotiveerd zijn en dat leefstijlinterventies moeilijk vol te 
houden zijn. 

BINNEN 30 SECONDEN
Uit het onderzoek bleek ook dat een deel van de huisartsen 
het niet als hun taak ziet om uitgebreide voedingsadviezen 
te geven en loopgroepen te starten. Maar huisartsen hoeven 
die leefstijlinterventies helemaal niet zelf uit te voeren: de 

taken van de huisarts kunnen beperkt blijven tot signalering 
en verwijzing. Dat hoeft niet veel tijd te kosten. Onderzoe-
kers uit Oxford toonden aan dat getrainde huisartsen snel en 
effectief kunnen verwijzen, in minder dan 30 seconden. Als de 
 assistent direct na het consult een afspraak maakte, ging 40% 
van de patiënten naar een diëtiste.11

Bovendien zit sinds 2019 de gecombineerde leefstijlinter-
ventie (GLI) in het basispakket; de GLI valt zelfs niet onder 
het eigen risico. De GLI is voor mensen met obesitas, of met 
 overgewicht in combinatie met risicofactoren [online kader 
2]. Patiënten krijgen gedurende 2 jaar intensieve begeleiding 
bij duurzame gedragsverandering en gewichtsverlies. 
De implementatie van de GLI is nog in volle gang [kader 3 
en online kader 4]. Maar dat is geen reden om te wachten. 
Leefstijlgeneeskunde is bij uitstek het domein van de huisarts, 
niet een apart medisch specialisme. Het is een kerntaak van 
huisartsen, de basis van chronische zorg in iedere praktijk. ■
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KaDer 3 feiTeN eN CiJferS GLi12

 ∫ Op 30 april 2020 waren 7.072 unieke GLi-deelnemers 
gestart.

 ∫ De zorguitgaven voor GLi bedroegen toen 2,2 miljoen 
euro.

 ∫ Deelnemers wonen in heel Nederland; de meeste in 
Gelderland [figuur].

 ∫ er zijn 1592 praktijken geregistreerd als GLi- 
aanbieder met 1401 unieke zorgverleners.13

Figuur

Praktijken met geregistreerde GLI-aanbieder13 

Per gemeente, peildatum 31 december 2020 

Bron: Volksgezondheidenzorg.info; Vektis: AGB-register

TiPS iNVOeriNG GLi
 ∫ Werk samen met de zorggroep en GLi-aanbieders en 

maak duidelijke afspraken met zorgverzekeraars. 
 ∫ Stimuleer samenwerking tussen GLi-aanbieders en 

het lokale sport- en beweegaanbod.
 ∫ Zoek samenwerking met andere zorgverleners en 

organisaties en verbind die partijen.
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Volgens een recente cochranereview heeft motiverende gespreksvoering geen significant effect bij patiënten die 
willen stoppen met roken. Moeten we deze methode daarom maar niet inzetten bij deze patiënten? Wij denken van  
wel, want de in de review beschreven gerandomiseerde klinische effectonderzoeken leveren geen real world eviden-
ce op. Daarvoor moet onderzoek worden gedaan naar werkingsmechanismen en contextfactoren. Onze kwalitatie-
ve gespreksanalyse van een stoppen-met-roken-interventie geeft aanleiding om motiverende gespreksvoering door 
huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) juist wel aan te bevelen.

In Huisarts en Wetenschap van mei 2020 schrijft Terluin 
dat het resultaat van motiverende gespreksvoering (MGv) 
bij stoppen met roken tegenvalt en hij concludeert dat 
‘huisartsen en ondersteuners hun tijd en energie waar-
schijnlijk beter kunnen besteden’.1 Hij trekt deze conclusie 
op basis van een recente cochranereview over MGv bij 
stoppen met roken.2 Hoewel deze aanbeveling niet in 
de review voorkwam, is het begrijpelijk dat Terluin deze 
conclusie trekt, want in de cochranereview is sprake van 
niet-significante effecten.
Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van de 
cochrane reviews willen wij graag een andere visie toelich-
ten, namelijk dat MGv wel degelijk een zinvol bestanddeel 
is van het handelingsrepertoire van huisartsen en POH’s, 
zeker bij stoppen met roken. We denken namelijk dat het 
bij effectonderzoek van complexe interventies, zoals MGv, 
van belang is om met kwalitatief onderzoek de actieve in-
grediënten en werkingsmechanismen te achterhalen.3 Zo 
ontstaat een completer beeld van de werkelijke effectiviteit 
en de onderliggende werkingsmechanismen.

ONDERZOEK NAAR COMPLEXE INTERVENTIES
De laatste jaren is duidelijk geworden dat RCT’s naar 
complexe interventies aanvulling behoeven van andere 
onderzoeksvormen, want die richten zich op real world 
evidence.3-6 Een RCT leidt tot een effectschatting op grond 
van onderzoek in een groep onderzoeksdeelnemers, maar 
geeft meestal weinig informatie over de manier waarop de 
complexe interventie moet worden uitgevoerd, om welke 
werkingsmechanismen het gaat en bij wie de interventie al 
dan niet werkt.4 Dit geldt ook voor de genoemde cochra-
nereview, waarin de auteurs stellen dat niet duidelijk is 
hoe de heterogeniteit van de verschillende onderzoekspo-
pulaties het behandeleffect beïnvloedt.2 Daarnaast schrij-
ven ze dat de inhoud van de interventies uiteenloopt, 

waardoor ze onderling niet goed vergelijkbaar zijn en 
mogelijk minder effect laten zien.2

Deze problemen gelden ook voor effectonderzoek naar 
MGv: wanneer is een motiverend gesprek goed genoeg 
uitgevoerd om resultaat te kunnen hebben? En bij welke 
patiënten heeft MGv het meeste effect?7 Onderzoek naar 
de behandeleffectiviteit moet zich ook hierop richten, en 
ook de invloed van contextfactoren (hulpverlener, patiënt 
en setting) moet onder de loep worden genomen.

WERKINGSMECHANISMEN
Motivatie tot gedragsverandering omvat 3 componenten: 
willen (is de verandering belangrijk genoeg voor mij?), 
kunnen (heb ik er vertrouwen in te kunnen veranderen?) 
en wat in de literatuur readiness genoemd wordt (is dit het 
juiste moment om te veranderen?). De interventie richt 
zich op het beïnvloeden van alle 3 de componenten via 
MGv-technieken en MGv-strategieën die zijn afgestemd 
op de persoon, en die als doel hebben om MGv-wer-
kingsmechanismen in gang te zetten. Hoewel er nog geen 
definitief bewijs is voor de precieze inhoud van deze 
MGv-werkingsmechanismen, zijn er wel enkele kandida-
ten. Daarvan zijn ‘zichzelf overtuigen dat de gedragsver-
andering goed voor hem of haar is’ en ‘sterker geloof in 
mijn capaciteiten om de gedragsverandering te volbren-
gen’ (versterkte self-efficacy) de belangrijkste.8

Een voorbeeld van de toegevoegde waarde van kwalitatief 
onderzoek is een nog ongepubliceerd mixed methods-on-
derzoek van de eerste auteur naar stoppen met roken bij 
patiënten met een hart- en vaatziekte. In dit onderzoek 
rookten 10 van de 21 patiënten (48%) na 12 maanden 
nog steeds niet. Een kwalitatieve analyse wees echter uit 
dat 72% (8 van de 11) van de patiënten bij wie tijdens de 
MGv-sessies de genoemde werkingsmechanismen waren 
geobserveerd, was gestopt met roken. Onder de patiënten 
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bij wie deze werkingsmechanismen niet waren geobserveerd 
gold dat voor 20% (2 van de 10). Hoewel dit uiteraard verder 
onderzoek behoeft, wijst deze uitkomst erop dat goed uitge-
voerde MGv een aanzienlijk effect zou kunnen hebben.

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
De context van de huisartsenpraktijk biedt een aantal belang-
rijke voordelen die huisartsen en POH’s in staat stellen om 
de genoemde werkingsmechanismen in gang te zetten. We 
noemen 5 voordelen van de inzet van huisartsen en POH’s.
1. Ze kennen hun patiënten en hebben veelal een vertrou-

wensband opgebouwd, wat een belangrijke voorwaarde is 
om tot effectieve MGv te komen.

2. Ze spreken hun patiënten in de context van gezondheid. De 
waarde ‘gezondheid’ is vaak een krachtige motivator voor 
stoppen met roken (werkingsmechanisme: zichzelf overtui-
gen).

3. Ze kennen veelal de leefsituatie van de patiënt (bijvoor-
beeld de familieomstandigheden) en kunnen het gesprek 
daardoor verbreden naar andere waarden. Daarbij kunnen 
familiewaarden een sterke motivatie vormen om het ook op 
de langere termijn vol te houden. Dit is vooral van belang 
als de motivator ‘gezondheid’ minder urgent is geworden 
(werkingsmechanisme: zichzelf overtuigen).9

4. Ze kunnen het vertrouwen van patiënten versterken dat 
het ze zal lukken om met roken te stoppen, onder andere 
door informatie te geven en deze te laten aansluiten bij de 
individuele behoeften. Veel patiënten weten bijvoorbeeld 

niet dat nicotine juist tot een stressreactie in het lichaam 
leidt (werkingsmechanisme: self-efficacy).

5. Ze kunnen het zelfvertrouwen van de patiënt vergroten 
door naast MGv nicotinevervangende middelen (NRT) of 
ondersteunende medicatie voor te schrijven (werkingsme-
chanisme: self-efficacy).

MGV JUIST WEL INZETTEN
Wij hopen dat huisartsen en POH’s niet op het verkeerde been 
zijn gezet door het incomplete beeld dat RCT’s schetsen en 
daardoor niet meer gemotiveerd zijn om MGv toe te passen. 
Juist huisartsen en POH’s kunnen MGv gebruiken om hun ge-
sprekken over leefstijlverandering (waaronder stoppen met ro-
ken) te optimaliseren. Voorwaarde is wel dat ze goed getraind 
zijn en een effectieve MGv-strategie kunnen ontwikkelen die 
is gericht op de werkingsmechanismen van MGv en rekening 
houdt met de context. En verder zal het onderzoek naar com-
plexe gedragsmatige interventies zich ook moeten richten op 
werkingsmechanismen en contextfactoren. ■
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HELPT MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ STOPPEN 
MET ROKEN?
Motiverende gespreksvoering (MGv) kan behoorlijk moti-
verend zijn. Dat gegeven heeft Dobber en collega’s in elk 
geval gemotiveerd om te reageren op een PearL over het 
tegenvallende effect van MGv bij stoppen met roken. We 
blijven het oneens over de effectiviteit van MGv bij stop-
pen met roken.
Dobber en collega’s lijken veel ervaring met MGv te heb-
ben en daar ook onderzoek naar te doen. Ze betwisten de 
uitkomst van de besproken cochranereview niet, maar 
wel mijn conclusie over de tijdsbesteding van huisartsen 
en hun praktijkondersteuners. Persoonlijk vind ik – waar-
schijnlijk net als de briefschrijvers – dat MGv een inspi-
rerende methode is. ik sluit niet uit dat het voor andere 
problemen effectiever is dan voor stoppen met roken (ik 
heb alleen stoppen met roken besproken).
De briefschrijvers stellen dat bij complexe interventies 
ook onderzoek moet worden gedaan naar de actieve 
ingrediënten en werkingsmechanismen. Daar ben ik het 
helemaal mee eens, maar dan moet wel duidelijk zijn 
(liefst op basis van rCT’s) dat de interventie werkelijk iets 
doet, zoals in dit geval helpen bij stoppen met roken. De 

briefschrijvers zien in hun kleinschalige, nog ongepubli-
ceerde mixed methods-onderzoek een aanwijzing ‘dat 
goed uitgevoerde MGv een aanzienlijk effect heeft’. Willen 
zij daarmee suggereren dat MGv in de 37 trials van de 
cochranereview niet goed is uitgevoerd? Dat kan ik niet 
geloven. en trouwens, van een interventie die in poten-
tie zeer effectief is, maar misschien wat minder goed 
is uitgevoerd, mag je nog steeds significante effecten 
verwachten als ze bij meer dan 15.000 deelnemers is 
toegepast. reken maar dat onderzoekers alles uit de kast 
haalden en ook positieve resultaten verwachtten (anders 
doe je zo’n onderzoek immers niet). als die resultaten er 
dan niet uitkomen, wat zegt dat dan over de effectiviteit in 
relatie tot de uitvoerbaarheid van MGv?
ik schreef al dat het waarschijnlijk leuker is om ‘verander-
taal’ uit te lokken dan ‘weerstandstaal’. Daarmee zal de 
huisarts, voor wat betreft stoppen met roken, het voorlo-
pig moeten doen, want het ondubbelzinnige, motiverende 
bewijs dat MGv bij stoppen met roken helpt, ontbreekt 
vooralsnog. 

Berend Terluin, senior onderzoeker Amsterdam UMC, 
locatie VUmc
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Veel mensen kampen in de maanden en jaren na een ic-op-
name met fysieke, mentale en cognitieve problemen. Dat 
heeft gevolgen voor gezin en werk. De huisarts speelt een 
belangrijke rol in het herkennen van deze problematiek en 
in het samen met de patiënt en diens familie formuleren 
van behandeldoelen. Het is moeilijk te voorspellen hoe 
lang post-ic-klachten zullen duren en of ze ooit helemaal 
verdwijnen. Informeer patiënten hierover en stel gericht 
kleine, haalbare doelen zodat ze het vertrouwen in het eigen 
kunnen weer kunnen opbouwen.

HET POST-INTENSIVECARESYNDROOM (PICS)
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 80.000 patiënten 
opgenomen op de intensive care.1 De overlevingskansen op de 
ic zijn sterk toegenomen, tegenwoordig overleeft 90% van de 
patiënten hun opname.1 Maar er is een keerzijde: de laatste ja-
ren is duidelijk geworden dat de helft van de ic-overlevers nog 
maanden tot jaren fysieke, psychische of cognitieve problemen 
houdt [tabel]. Dit wordt wel het post-intensivecaresyndroom 
(PICS) genoemd.2,3

Over PICS zijn in Nederland vooralsnog geen epidemiologi-
sche cijfers bekend. Vier jaar geleden heeft het Radboudumc 
samen met IC Connect en het Family and Patient Centered 
Intensive Care MONITOR-IC opgezet (www.monitor-ic.nl). 
Dit is een cohortonderzoek in meerdere centra naar de 
zelfgerapporteerde uitkomsten van duizenden voormalige 
ic-patiënten tot 5 jaar na ic-opname.4 De eerste resultaten 

worden binnenkort gepubliceerd. Uit buitenlandse onderzoe-
ken blijkt dat spierzwakte, intensive care acquired weakness 
(ICUAW), een veelvoorkomend post-ic-probleem is, dat 
optreedt bij de helft van de patiënten met sepsis, meervoudig 
orgaanfalen of langdurige beademing. Na 1 week op de ic 
kunnen patiënten al 15-20% van hun totale spiermassa kwijt 
zijn.5 ICUAW kan een uiting zijn van critical illness poly-
neuropathy, critical illness polymyopathy of van beide, en 
zowel ledematen als ademhalingsspieren (inclusief diafrag-
ma) kunnen zijn aangedaan. Ook vermoeidheid, kortade-
migheid, verminderde conditie, stijfheid in gewrichten en 
sensorische problemen in handen en voeten komen vaak 
voor. Risicofactoren zijn immobilisatie, sedatie, hypoxie en 
gebruik van corticosteroïden.2,5,6

Psychische klachten
De acute kritieke situatie, pijn, gevoelens van machteloosheid, 
verlies van autonomie en delier met waanbeelden en halluci-
naties maken een ic-opname stressvol. Veel patiënten hebben 
hierdoor een verhoogd risico op psychische klachten. Na 1 
jaar ervaart ruim 30% symptomen van angst en depressie, 
en heeft 20% klachten die passen bij een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS).7-9 Deze klachten zijn sterk met elkaar 
verweven.8 Risicofactoren zijn onder andere pre-existente 
psychiatrische aandoeningen, en tijdens de opname in ic of 
ziekenhuis benzodiazepinegebruik, delier en symptomen van 
angst en stress.7

Zorg voor patiënten na een  
ic-opname
Wytske Geense, Marjolein Siebel, Marianne Brackel, Marieke Zegers, Mark van den Boogaard, Floris van de Laar

MEVROUW VERGEER
Uw assistente laat mevrouw Vergeer (40 jaar) met spoed komen omdat 
ze zich ‘hondsberoerd’ voelt tijdens een periode met niersteenaanval-
len. U kent haar in verband met een zeer hardnekkige fasciitis plantaris 
en een ernstige vorm van psoriasis waarvoor zij methotrexaat krijgt van 
de dermatoloog. In de onderzoekskamer schrikt u van haar toestand. 
Ze is sloom maar wel alert en maakt inderdaad een zeer zieke indruk. 
Na gericht onderzoek stelt u een tachypneu (26/min), tachycardie 
(156/min) en hypotensie (97/74 mmHg) vast, waarop u haar met 
spoed per ambulance naar het ziekenhuis verwijst.
De dag erop belt u meneer Vergeer. Deze vertelt dat mevrouw kort 
opgenomen is geweest op de intensive care. Haar sepsis werd veroor-
zaakt door een pyelonefritis op basis van een niersteen. Ze mocht net 
van de ic af en het leek wat beter te gaan. 

MEVROUW VERGEER, ENKELE WEKEN LATER
Enkele weken later meldt mevrouw Vergeer zich weer op het spreek-
uur. Ze heeft klachten die ze nooit eerder heeft gehad en omschrijft 
zichzelf als ‘een wrak’. Er zijn veel lichamelijke klachten zoals hoofdpijn 
en buikpijn, maar ze is ook erg bang. Ze heeft minder herbelevingen 
en nachtmerries over de ic-opname dan kort na de opname, maar dit 
is overgegaan in piekeren en een continu gevoel van bezorgd zijn en 
catastroferen. Mevrouw Vergeer gaat akkoord met een verwijzing naar 
de psycholoog in verband met een verhoogde kans op PTSS.
Na 4 sessies bij de psycholoog met onder andere psycho-educatie en 
eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) zijn de angst-
klachten verminderd. Met mevrouw Vergeer wordt afgesproken dat zij 
zich kan melden bij de POH-ggz als haar klachten terugkeren, en als 
dat niet afdoende blijkt zij zich weer kan aanmelden bij de psycholoog.
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Cognitieve problemen
Voormalige ic-patiënten hebben ook een verhoogd risico 
op cognitieve problemen, zoals stoornissen van geheugen, 
concentratie, planmatig denken en uitvoeren. De cijfers 
in onderzoeken variëren van 4 tot 62%, afhankelijk van de 
populatie, de gebruikte meetinstrumenten en de gehanteerde 
definities. Als risicofactoren voor cognitieve problemen wor-
den genoemd delier, sepsis, hypoxie, hypotensie, gebruik van 
sedativa en analgetica, en hypo- en hyperglykemie.10

Dagelijks functioneren
Al deze lichamelijke, mentale en cognitieve problemen heb-
ben een enorme invloed op het dagelijks functioneren, het 
gezin, het sociale leven en de werkhervatting. De helft van de 
voormalige ic-patiënten is na 1 jaar nog niet (volledig) aan het 
werk en de ervaren kwaliteit van leven is significant lager dan 
die van vergelijkbare personen in de algemene bevolking.11,12

COVID-19
De langetermijnuitkomsten bij patiënten die vanwege 
 COVID-19 op de ic opgenomen zijn geweest, zijn nog niet 
bekend maar velen van hen zullen naar verwachting eveneens 
last krijgen van de genoemde problemen. Hun gemiddelde 
ligduur op de ic is lang geweest (23 dagen), met langduri-
ge beademing en sedatie, en mogelijk blijvende longschade 
door de infectie en de hoge beademingsdrukken. De kans op 
mentale problemen door wekenlange eenzaamheid op de ic 
als gevolg van het bezoekverbod in veel ziekenhuizen en de 
beschermende kleding van het zorgpersoneel, die communi-
catie belemmerde en voor veel patiënten beangstigend was, is 
waarschijnlijk bovengemiddeld. Daarbij hebben veel patiënten 
door de langdurige sedatie en de ernst van de ziekte een delier 
doorgemaakt, wat een risicofactor is voor cognitieve proble-
men op de lange termijn.13,14

Familieleden
Een verblijf op de ic kan ook voor familieleden zeer ingrij-
pend zijn.15 Ook zij kunnen langdurige klachten ontwikkelen 
zoals slapeloosheid, angst, depressie en PTSS. Daarnaast is 
de kans op verstoorde rouwverwerking bij overlijden van de 
naaste verhoogd. Deze problemen, ook wel het post-intensive-
caresyndroom-familie (PICS-F) genoemd, kunnen leiden tot 
baanverlies, financiële problemen en een lagere kwaliteit van 
leven.16

MENEER VERGEER, ENKELE MAANDEN LATER
Weer enkele maanden later ziet u de meneer Vergeer op het spreekuur. 
Met zijn vrouw gaat het na de sessies bij de psycholoog een stuk beter, 
maar nu zit hij zelf ziek thuis. Er is sprake van verdriet, spanning en 
slecht slapen. Zelf wijt hij dit aan het feit dat zijn vrouw ernstig ziek is 
geweest en dat het op het werk al langer niet ging. U vraagt de POH-
ggz of zij meneer verder wil begeleiden met zijn klachten.

DE KERN
	■ een verblijf op de ic, hoe kort ook, kan leiden tot een 

post-intensivecaresyndroom (PiCS), met fysieke, men-
tale en cognitieve problemen die soms maanden tot 
jaren aanhouden.

	■ Het aantal huisartsconsulten is in het jaar na een ic- 
opname significant verhoogd, maar de klachten van PiCS 
worden vaak niet in verband gebracht met de ic-opname.

	■ familieleden van ic-patiënten kunnen psychische pro-
blemen krijgen, zoals angst, depressie en PTSS, en een 
verstoorde rouwverwerking als hun naaste is overleden.

	■ De nazorg voor ic-patiënten staat nog in de kinder-
schoenen, maar de huisarts is bij uitstek in staat om 
PiCS-klachten te herkennen en de patiënt naar de juiste 
zorg te begeleiden.

Tabel 

Veelvoorkomende problemen na een ic-opname

Fysieke problemen Psychische problemen Cognitieve problemen Sociale problemen

Verminderde conditie
Vermoeidheid
Stijfheid gewrichten
Spierzwakte/ICU verworven spierzwakte
Zenuwpijn
Kortademigheid
Gewichtverlies
Slikproblemen
Zintuiglijke veranderingen (gehoor, smaak, 
zicht, reuk, gevoel)
Haaruitval
Verminderde eetlust
Heesheid
Seksuele problemen

Angst
Depressie
Posttraumatische stressstoornis
Nachtmerries/flashback
Slaapstoornis
Stemmingsstoornis
Verhoogde prikkelbaarheid
Overprikkeling door geluid

Geheugenverlies
Aandacht- en concentratiestoornis
Problemen met doelgericht handelen en 
plannen van dagelijkse handelingen

Arbeidsongeschiktheid
Verslechtering financiële situatie
Rol in gezin en samenleving aangetast
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POST-IC-ZORG IN DE EERSTE LIJN
Ondanks de enorme hoeveelheid middelen die worden 
besteed aan betere overlevingscijfers staat de zorg voor de 
ic-patiënt na de ic nog in de kinderschoenen.17 De klach-
ten van PICS worden vaak niet in verband gebracht met de 
ic-opname. Specifieke nazorg ontbreekt vaak en de nazorg die 
wel wordt geboden is versnipperd, waardoor patiënten tussen 
wal en schip vallen. Na de ic wordt de patiënt overgedragen 
aan de medisch specialist die de onderliggende aandoening 
behandelt, maar deze is vaak onvoldoende bekend met de 
uiteenlopende problemen die voormalige ic-patiënten kunnen 
ervaren.18 Steeds meer ziekenhuizen hebben weliswaar een 
ic-nazorgpoli waar patiënten bijvoorbeeld een ic-verpleeg-
kundige of intensivist kunnen consulteren, maar vaak is dit 
contact slechts éénmalig. Voormalige ic-patiënten kloppen 
daarom na hun ontslag vaker bij de huisarts aan: het aantal 
huisartsconsulten van patiënten in het jaar na een ic-opname 
is significant hoger dan gemiddeld.19 Huisartsenpraktijken 
leveren nog weinig ic-specifieke nazorg, maar de reguliere 
huisartsgeneeskundige benadering biedt wel een goede basis 
voor hulp aan deze groep.

Herkenning en erkenning van post-ic-klachten
De nazorg voor de patiënt en diens naasten kan al starten 
tijdens de ic-opname. Weinig huisartsen zullen hun patiënt al 
op de ic bezoeken, maar een bezoek aan de ic geeft wel inzicht 
in de ernst van de situatie en in de zorg die na het ontslag 
nodig zal zijn, niet alleen voor de onderliggende ziekte maar 

ook voor post-ic-klachten. Kennis over de ic-periode maakt 
de herkenning en erkenning van zulke klachten makkelijker. 
Als patiënten hulp vragen na een ic-opname verdient het 
aanbeveling om goed door te vragen, niet alleen naar soma-
tische klachten die passen bij PICS, maar ook naar angst-, 
stemmings- en PTSS-klachten, naar concentratie en geheugen, 
naar de sociale omgeving en naar de werksituatie. Vraag ook 
hoe het met de gezinsleden gaat. Bij twijfel of de klachten ver-
band houden met de ic-opname is laagdrempelig overleg met 
de intensivist of de ic-nazorgpoli aan te bevelen.

Therapeutische opties
De klachten van PICS zijn niet eenduidig en een (eventuele) 
therapie is dat evenmin. Begin met een goede verheldering 
van de hulpvraag en formuleer op basis daarvan samen met 
de patiënt behandeldoelen. Afhankelijk van deze doelen 
kan een plan worden gemaakt, dat altijd (ook) bestaat uit 
 psycho-educatie. Er zijn diverse opties voor aanvullende hulp 
en het is goed om in kaart te brengen welke hulpverleners in 
het netwerk kenmerkende post-ic-klachten kunnen behan-
delen. Voor somatische problematiek valt te denken aan 
fysio- en  oefentherapie (moeheid, zwakte, conditie), logope-
die (heesheid, slik- en eetproblemen) en diëtetiek (eetlust, 
gewichtsverlies). Voor sociale problematiek kan maatschap-
pelijk werk worden ingeschakeld, angst- en stemmingsklach-
ten kunnen door een POH-ggz of eerstelijnspsycholoog 
worden behandeld. Voor cognitieve problemen zou een 
medisch psycholoog geconsulteerd kunnen worden, eventu-

De nazorg voor patiënten die op de ic hebben gelegen staat nog in de kinderschoenen.  Foto: ANP
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eel via het ziekenhuis. Bij stagnerend herstel of persisterende 
aanpassingsproblemen kan ook een rol zijn weggelegd voor 
ergotherapie of voor revalidatieprogramma in de eerste of 
tweede lijn.
Patiënten kunnen verder baat hebben bij voorlichtingsmate-
riaal van patiëntenorganisaties en lotgenotencontact via IC- 
Cafés, bijeenkomsten die worden georganiseerd door verschil-
lende ziekenhuizen. Een Nederlandse richtlijn voor ic-nazorg 
en revalidatie is in de maak.

CONCLUSIE
Veel mensen kampen in de maanden en jaren na hun ic- 
opname met fysieke, mentale of cognitieve problemen die 
sociale, maatschappelijke en financiële gevolgen hebben. De 
huisarts speelt een belangrijke rol in het herkennen van deze 
problematiek en in het samen met de patiënt en diens familie 
formuleren van behandeldoelen. Bij het zoeken naar passende 
hulp valt te denken aan overleg met of verwijzing naar een 
post-ic-poli, of aan gericht doorverwijzen naar bijvoorbeeld 
een fysiotherapeut, diëtist, logopedist, ergotherapeut of 
psycholoog. Het is moeilijk te voorspellen hoe lang post-ic- 
klachten duren en of de klachten ooit helemaal verdwijnen. 
Het helpt patiënten om het vertrouwen in het eigen kunnen 

weer op te bouwen als men ze hierover informeert en gericht 
kleine, haalbare doelen stelt. ■
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OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2

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

➤  Het antwoord vindt u op pagina 55 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘chronische psychiatrie’.

LITERATUUR
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Ecg-casus ‘Chronische psychiatrie’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: U bent huisarts in een psychiatrische kliniek en uw hulp wordt 
gevraagd bij een 44-jarige man.
Voorgeschiedenis: Heroïneverslaving, psychose (2 x opname), 
 zwervend bestaan.
Medicatie: Methadon 1 x 60 mg. De patiënt is lang geleden zelfstandig 
gestopt met antipsychotica (niet bekend om welk medicament dat 
ging).
Anamnese en beloop: In de politiecel is de patiënt verward en angstig. 
Hij denkt dat de agenten misdadigers zijn die hem willen ombrengen. 

Hoge lijdensdruk. Na consultatie volgt een gedwongen spoedopname 
in een psychiatrische kliniek. Daar is hij rustiger en accepteert hij anti-
psychotica (clozapine).
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk (bij angst) 164/80 mmHg. Pols 
 110/ min, regulair. Hart en longen zonder afwijkingen.

De psychiater maakt voorafgaand aan de start van clozapine een ecg 
om een verlengde QT-tijd uit te sluiten. Dat is belangrijk, zeker gezien 
het feit dat patiënt ook nog methadon gebruikt.
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Een acute perianale trombus is zeer pijnlijk. De patiënt wil 
waarschijnlijk liever niet gaan zitten en zal bij uw bureau 
blijven staan. Bij onderzoek ziet u een blauwpaarse zwelling 
op de rand van de anus. Wat is het beste: direct incideren of 
spontane resorptie afwachten?

Het beste beleid is uitleg en geruststelling. De vraag is of een 
incisie in dit stadium nog heilzaam is. Vooral in de acute fase, 
bij erg veel klachten, is een incisie zinvol. Waarschijnlijk is de 
trombus bij meneer Pietersen al aan het verweken en fibrose-
ren. Daarom kunt u beter het spontane beloop afwachten.

ACHTERGROND
Een getromboseerde anale randvene wordt ook wel ‘periana-
le trombose’, ‘anale trombus’ en ‘getromboseerd uitwendig 
hemorroïd (aambei)’ genoemd. Laatstgenoemde aanduiding 
is echter onjuist omdat er geen sprake is van hemorroïdweef-
sel. De getromboseerde anale randvene is een acuut ontstane, 
meestal zeer pijnlijke zwelling bij de anus die de patiënt het 
lopen en zitten haast onmogelijk maakt [figuur 1]. Het is een 
gladde, donkerrode of livide zwelling, ontstaan door trombus-
vorming in een randvene op de rand van de anus. Bij aanraking 
is de zwelling zeer pijnlijk. Rondom de zwelling is vaak oedeem 
aanwezig, vooral als de zwelling al meerdere dagen bestaat. 
De etiologie van de aandoening is niet duidelijk. Mogelijk is 
er een relatie met zwangerschap, obstipatie of een verkeerd 
defecatiegedrag. Onbehandeld verdwijnt de zwelling uiteinde-
lijk vanzelf door resorptie van de trombi. Hooguit kan er een 
huidflapje (mariske) achterblijven. Er is geen duidelijke relatie 
met varices, noch met hemorroïden.
Meestal komt de patiënt kort na het ontstaan met veel 
klachten op het spreekuur. Incideren van de zwelling onder 
lokale anesthesie en exprimeren van de trombus of trombi 
in de acute fase is goed uitvoerbaar en verlicht de pijn direct. 

Excisie van trombus en bloedvat is mogelijk effectiever, maar 
ingrijpend en in de eerste lijn in Nederland is er geen ervaring 
mee.1-4  Excisie vereist meer chirurgische ervaring en geeft een 
groter wondbed, met meer kans op bloeding.5 Daarbij heeft 
incideren het voordeel dat het direct toepasbaar is tijdens het 
spreekuur. Ruim incideren en goed exprimeren van de trom-
bus dragen bij aan de effectiviteit van de ingreep.
Komt de patiënt ná de acute fase, dan is chirurgische behan-
deling minder heilzaam, mede omdat de klachten vaak al aan 
het afnemen zijn en de trombus spontaan verweekt en wordt 
geresorbeerd.3,4,6 Lokaal aanbrengen van een calciumantago-
nist (diltiazemhydrochloride vaselinecrème FNA) of nitraat 
(isosorbidedinitraat vaselinecrème FNA) heeft mogelijk ook 
een heilzaam effect.1,4,7 Het gebruik van deze middelen voor 
deze indicatie is off-label.

Indicaties en contra-indicaties
De belangrijkste indicatie voor behandeling is een patiënt die 
in de acute fase met veel klachten op het spreekuur komt.8,9 
Meestal bestaat het probleem dan minder dan 3 dagen. Met 
enige vaardigheid is de behandeling goed uitvoerbaar tijdens 
het spreekuur. Speciale voorbereiding is niet nodig en er zijn 
geen risico’s. Een verwijzing naar de tweede lijn betekent tijd-
verlies en genereert onnodige kosten.

Getromboseerde anale randvene: 
incideren of afwachten?
Roelof de Jong

CASUS MENEER PIETERSEN
Meneer Pietersen, 40 jaar, komt op het spreekuur omdat hij een pijnlijke 
zwelling bij de anus voelt. De zwelling ontstond 4 dagen geleden en 
zitten is pijnlijk. Bij inspectie ziet u een flinke roodpaarse zwelling op 
de rand van de anus, met wat oedeem eromheen. U stelt de diagnose 
‘getromboseerde anale randvene’. Wat is uw beleid?

Figuur 1

Een getromboseerde anale randvene
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Valkuilen
De aandoening moet niet worden verward met marisken. 
Marisken zijn niet-pijnlijke huidflapjes rond de anus en geven 
hooguit wat ongemak bij het schoonhouden. Behandeling 
is niet nodig. De getromboseerde anale randvene moet ook 
worden onderscheiden van een prolaberend hemorroïd. Deze 
laatste aandoening ontstaat zelden acuut. Een belangrijk ver-
schil is dat het hemorroïd door het anale kanaal naar buiten 
prolabeert en (meestal) daarin kan worden teruggeduwd. Een 
zeer pijnlijke zwelling naast de anus of in de bilnaad kan ook 
een perianaal abces zijn. Dit dient onder verdoving te worden 
geïncideerd, waarbij meestal veel pus afvloeit.8,9

VERRICHTING
Voorbereiding
Geef de patiënt uitleg over de gang van zaken. Na de ingreep 
zijn er geen beperkingen en de klachten verdwijnen doorgaans 
direct. De incisie is na adequate verdoving niet pijnlijk.

Stapsgewijze beschrijving
	■ Laat de patiënt op de zij liggen met opgetrokken knieën.
	■ Neem plaats op een laag krukje en richt de onderzoekslamp 

goed op de anale regio; laat de patiënt eventueel de boven-
ste bil optillen.

	■ Reinig de zwelling en omgeving, gebruik eventueel een 
desinfectans zonder alcohol.

	■ Geef lokaal anesthesie [figuur 2]: aspireer eerst om intra-
vasale toediening te voorkomen, injecteer daarna langzaam 
onder de huid van de zwelling (dit is even pijnlijk).

	■ Maak een radiaire incisie van ongeveer 1,5 cm, voldoende 
diep in de zwelling [figuur 3].

	■ Optioneel: maak de trombus los van de omgeving met een 
prepareerschaar [figuur 4].

	■ Exprimeer de trombus met duim en wijsvinger of met 2 
wijsvingers [figuren 5 en 6].

	■ Verwijder met de scherpe lepel andere eventueel aanwezige 
trombi.

	■ Controleer de hemostase (druk zo nodig gedurende enkele 
minuten af) en breng een flink aantal gazen aan.

Figuur 2

Lokale verdoving

Figuur 3

Radiair incideren

Figuur 4

Losmaken
Figuur 5

Exprimeren



50 HUISARTS EN WETENSCHAP februari 2021

Complicaties en nazorg
Meestal is er enig bloedverlies, maar dit geeft eigenlijk nooit 
problemen. Bij een te kleine incisie of incomplete evacuatie 
van de trombus kan een recidief ontstaan. Infecties komen 
zeer zelden voor.
Nabehandeling en controle zijn niet nodig, tenzij er opnieuw 
veel pijn of zwelling ontstaat. De incisie geneest vanzelf 
binnen enkele dagen. Douchen en defecatie zijn als normaal 
mogelijk. ■
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iNSTruMeNTariuM eN MaTeriaLeN
Instrumentarium
 ∫ injectiespuit met naald
 ∫ Scalpel met mesje nr. 15
 ∫ Prepareerschaar
 ∫ Scherpe lepel

Materialen
 ∫ Desinfectans (zonder alcohol)
 ∫ Locaal anestheticum
 ∫ Handschoenen
 ∫ Gazen 10 × 10 cm

Figuur 6

Exprimeren

De Jong RM. Getromboseerde anale randvene: incideren of afwach-
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Bij een acuut ontstaan rood, pijnlijk en gezwollen oor is 
erysipelas/cellulitis vaak de eerste werkhypothese. Logisch, 
maar niet altijd juist. In deze casus kwam de patiënte in een 
tijdspanne van ruim een jaar tot 5 keer toe met een rood 
ontstoken oor op het spreekuur. De voorgeschreven antibio-
tica hadden ‘redelijk’ effect, maar het probleem recidiveerde 
steeds. Totdat een oplettende aios zich eens achter het oor 
krabde: is hier niet iets anders aan de hand?

Chronisch recidiverende polychondritis is een zeldzame en 
relatief onbekende aandoening van het kraakbeen en bind-
weefsel. De incidentie is 0,71-3,5 per miljoen inwoners. De 
aandoening kan zich op uiteenlopende manieren uiten en 
verloopt met remissies en exacerbaties.1-3 Hierbij kunnen 
moeheid, algehele malaise en koorts optreden. Recidiveren-
de steriele ontstekingen (chondritis) van een of beide oren 
waarbij de oorlel vrij blijft (omdat daarin geen kraakbeen zit) 
vormen het meest frequente en karakteristieke symptoom.5 
Het vrij blijven van de oorlel is het belangrijkste verschil met 
een erysipelas/cellulitis.
De diagnose is meestal goed te stellen op basis van het 
klinische beeld, maar bij twijfel valt een biopt te overwegen. 
Bloedafwijkingen, zoals een verhoogde bezinking, zijn weinig 
specifiek en dragen niet bij aan de diagnose. De differentiaal-
diagnose omvat ook trauma, bevriezing en bacteriële chondri-
tis. Vanwege onbekendheid met het ziektebeeld wordt de diag-
nose vaak pas laat gesteld (na ongeveer 2 jaar). De aandoening 
komt frequent voor bij mensen die reumatische aandoeningen 

en andere auto-immuunziekten hebben (ruim 30% van de 
gevallen). Recidiverende polychondritis kan op alle leeftijden 
voorkomen, maar komt het meest voor bij mensen tussen de 
30 en 50 jaar, met een gelijke man-vrouwverdeling.4 Zonder 
betrokkenheid van organen is de prognose goed; wel is er een 
kans op recidief. Bij betrokkenheid van organen (ogen, lucht-
wegen, gewrichten, hart en nieren) verslechtert de prognose.1

Onder dermatologen bestaat er consensus over de eerstekeus-
behandeling met prednisolon. Gerandomiseerd onderzoek 
naar de effectiviteit ontbreekt, waarschijnlijk mede vanwege 
de zeldzaamheid van het ziektebeeld.6 Over de juiste dose-
ring en de duur van de behandeling bestaat geen consensus: 
doseringen variëren van 10 tot 30 mg/dag, afhankelijk van de 
ernst/inschatting van de dermatoloog. Op empirische gronden 
wordt in de praktijk prednisolon 1 dd 30 mg gedurende 3 tot 5 
dagen aanbevolen. Bij chronische ontstekingen en/of artroge-
ne betrokkenheid kan een hooggedoseerd NSAID of colchici-
ne nog uitkomst bieden. 

Rooie oortjes
Rob van Kimmenaede, Leida Zwart-Reijnders, Onno ten Berge

CASUS VROUW MET EEN ROOD EN PIJNLIJK OOR
Een 43-jarige vrouw komt op het spreekuur van de aios met een 
gezwollen, rood en pijnlijk linkeroor. Ze heeft geen koorts en er is sprake 
van een algehele malaise. De voorgeschiedenis vermeldt de ziekte 
van Crohn en astma. In het dossier staan meerdere episodes met 
dezelfde klacht, wisselend aan linker- of rechteroor, steeds geduid als 
een lokale infectie door intertrigo of een vermeende otitis externa. Tot 
nu toe is de patiënte behandeld met antibiotica, waarna de klachten 
verdwenen. Bij het laatste bezoek valt op dat de oorlel niet is aange-
daan. Het recidiverende karakter van de klacht zet de aios aan tot een 
zoektocht naar een andere diagnose. Tijdens het leergesprek met de 
opleider wordt chronisch recidiverende polychondritis geopperd. Twee 
maanden later heeft de patiënte opnieuw een rood, gezwollen oor. De 
dermatoloog ziet haar nog dezelfde dag en bevestigt de diagnose op 
basis van de typische klinische presentatie, het recidiverende karakter 
en de vermelde comorbiditeit (de ziekte van Crohn). De patiënte wordt 
met goed resultaat behandeld met prednison 1 dd 30 mg, gedurende 5 
dagen. Ze krijgt voor vervolgonderzoek een verwijzing naar de internist 
en reumatoloog om verdere betrokkenheid van organen te evalueren. een pijnlijk, rood oor is niet altijd een cellulitis/erysipelas. 

  Foto: Rob van Kimmenaede
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CONCLUSIE
De boodschap voor de huisarts is simpel: een pijnlijk, rood 
oor is niet altijd een cellulitis/erysipelas. De voorgeschiedenis 
(de ziekte van Crohn), het recidiverende karakter en voor-
al de niet-aangedane oorlel vormen de sleutel tot de juiste 
diagnose. Onbehandeld kan er irreversibele schade ontstaan 
aan de betrokken organen, toegespitst op deze casus bijvoor-
beeld een bloemkooloor. Om de diagnose te bevestigen en 
betrokkenheid van organen te evalueren is verwijzing naar 
de tweede lijn aangewezen. Een biopt door de dermatoloog 
kan de diagnose definitief bevestigen, maar is bij een typisch 
klinische presentatie niet altijd nodig. Goed kijken en de 
nieuwsgierigheid van de aios bleken in deze casus nodig voor 
het verzetten van de diagnostische bakens. Ook de rol van 
de dermatoloog is bij een dergelijke casus dus belangrijk. De 
bereidheid om met de huisarts mee te denken en samen een 
plan te bedenken is doorslaggevend geweest voor het stellen 
van de juiste diagnose. Kortom: Woudschoten in optima 
forma! ■
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Uw diagnose

Een 82-jarige man bezoekt de polikliniek Dermatologie voor 
de periodieke oncologische controle. In augustus 2018 (2 jaar 
geleden) kreeg hij de diagnose stadium 1B superficieel sprei-
dend maligne melanoom op de mediale zijde van het rechter-
onderbeen. Daarvoor werd excisie en re-excisie uitgevoerd.
Lichamelijk onderzoek toont proximaal in het litteken een 
4 mm grote, licht erythemateuze tot blauw doorschemerende, 
hard aanvoelende nodulus. 
Mogelijke diagnosen zijn: 
1. Satelliet-metastasemelanoom
2. Corpus aliënum (hechtdraad)
3. Keloïd

Welke diagnose moet u in uw differentiaaldiagnose 
overwegen?
A. Alleen antwoord 1
B. Alleen antwoord 2
C. Alleen antwoord 3
D. Antwoord 1 en 2 

➤   Het antwoord leest u pagina 61 en op www.henw.org. 
Zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Blauw doorschemeren-
de nodulus in litteken’.

Met dank aan: Emily Kallen (arts), Sharon Dodemont (dermatoloog 
Catharina ziekenhuis en MUMC) en Petra Dikrama (dermatoloog 
Erasmus MC en Dikrama Clinics).
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Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek uw diagnose.
Maak een goede en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere 
aandoening (minimaal 300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke 
diagnose en toelichting op de diagnose. Mail uw bijdrage naar 
redactie@nhg.org onder vermelding van ‘uw diagnose’.

Blauw doorschemerende nodulus in litteken

Van Kimmenaede RJM, Zwart-Reijnders L, Ten Berge O. Rooie oortjes. 
Huisarts Wet 2021;64(2):51-2. DOI:10.1007/s12445-020-1014-x.
Arcus Huisartsenpraktijk Zutphen: R.J.M. van Kimmenaede, huisarts, 
vankimmenaede@arcushuisartsenpraktijk.nl; L. Zwart-Reijnders, 
huisarts-in-opleiding. Gelre Ziekenhuis Zutphen: dr. O. ten Berge, 
dermatoloog.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd 
(AHOK) is een goedaardige vasculitis. Het is een zeldzaam 
ziektebeeld, maar wij zagen het de afgelopen maanden 4 
keer op de polikliniek Kindergeneeskunde. Ondanks de 
karakteristieke klinische kenmerken herkennen huisartsen 
het vaak niet of verwarren ze het met andere (ernstiger) 
ziektebeelden. AHOK behoeft meestal geen behandeling 
en is zelflimiterend. Adequate herkenning kan dus (over)- 
diagnostiek en behandeling of verwijzing helpen voor-
komen.

Het acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd 
(AHOK) is in 1913 voor het eerst beschreven. De aandoening 
staat ook wel bekend onder de namen acute hemorrhagic 
 oedema/edema of infancy (AHOI/AHEI), ziekte van Finkel-
stein of ziekte van Seidlmayer. Het is een goedaardige vasculi-
tis waarvan de exacte etiologie niet bekend is. We zien AHOK 
vooral bij jonge kinderen tussen de 4 en 24 maanden, waarbij 
jongens vaker zijn aangedaan (verhouding van 2:1).1,2 
Bij ongeveer 70% van de patiënten is een uitlokkende factor 
aan te wijzen, 1 tot 2 weken voor de huidafwijkingen ontstaan. 
Daarbij worden vooral virale infecties genoemd (denk aan 
het cytomegalovirus, herpessimplexvirus en coxsackievirus). 
Minder vaak wordt verwezen naar een recente vaccinatie of 
medicatie, zoals antipyretica, NSAID’s of antibiotica.1-3

Exacte incidentiecijfers van AHOK zijn niet voorhanden, 
mogelijk omdat artsen het ziektebeeld niet herkennen en het 
zelflimiterend is, waardoor patiënten lang niet altijd een arts 
bezoeken. Overigens vindt er geen registratie plaats van de 
patiënten die wel naar de dokter gaan.
Binnen de polikliniek Kindergeneeskunde van het Medisch 
Centrum Leeuwarden (MCL) zagen we het ziektebeeld in 
2019 minimaal 5 keer. Het MCL heeft een adherentiegebied 
van 200 huisartsen, die naar 4 ziekenhuizen kunnen verwij-
zen. Ook deze 5 patiënten betreffen waarschijnlijk een on-
volledige weergave van het totale aantal patiënten, omdat een 
deel bij de dermatoloog terechtkomt en een ander deel wordt 
uitgeboekt als viraal exantheem.

Algemene indruk en differentiaaldiagnose
De klassieke trias van klinische symptomen is: huiduitslag, 
oedeem, al dan niet vergezeld door koorts. 

Kenmerkend voor AHOK is de discrepantie tussen de indruk-
wekkende huiduitslag en de goede klinische situatie van de 
patiënt. De huiduitslag ontstaat snel en evolueert in uren tot 
dagen. In het beginstadium is de uitslag vaak erythemateus, 
urticarieel en/of annulair van aspect. Purpura ontstaat later in 

Indrukwekkend huidbeeld bij een 
gezond kind
Nicole Janssen, Laura Keukens

CASUS A: EEN ZUIGELING VAN 6 MAANDEN
Een huisarts verwees een 6 maanden oude zuigeling naar de polikliniek 

Kindergeneeskunde. De aanleiding daarvoor was de uitgebreidheid van 

het huidbeeld en het ontbreken van een verklarende diagnose. Het kind 

heeft sinds 2 dagen huiduitslag in het gezicht en op de extremiteiten 

[foto]. Ook lijkt zijn gezicht dikker. In de anamnese vinden we geen 

uitlokkende factoren. We zien een niet-zieke jongen zonder koorts, met 

over de huid verspreid matig scherpbegrensde erythemateuze maculae 

en urticariële plaques. De laesies zijn licht verheven en niet pijnlijk. We 

besluiten af te wachten. De huidlaesies verdwijnen spontaan.

Foto Zes maanden oude zuigeling met huidafwijkingen in het gezicht
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het beloop en hebben een gemiddelde grootte van 1 tot 5 centi-
meter. Voorkeurslocaties voor de huiduitslag zijn de benen, de 
armen en het gezicht. De slijmvliezen zijn meestal niet aange-
daan. Het oedeem ontstaat vaak gelijktijdig met de huiduitslag 
en komt vooral voor op de handen en voeten, en soms in het 
gezicht.2,4 De aanwezigheid van alle 3 de klinische kenmerken 
is overigens geen vereiste, zoals onze casussen illustreren.
In de differentiaaldiagnose staan onder andere henoch- 
schönleinpurpura, een allergische reactie, erythema exsudativum 
multiforme en meningokokkensepsis [tabel]. Henoch-schönlein-
purpura komt echter voornamelijk voor bij oudere kinderen en 
allergische reacties worden over het algemeen gekenmerkt door 
een vluchtiger beloop, waarbij de huidafwijkingen vaak jeuken. 
Er is geen oedeem bij erythema exsudativum multiforme en de 

locatie van de huidafwijkingen verschilt met die van AHOK. Een 
patiënt met een meningokokkensepsis heeft een slechte conditie, 
het belangrijkste onderscheid met een patiënt met AHOK.2,4,5 
In de literatuur valt op dat artsen bij patiënten geregeld 
aanvullende diagnostiek verrichten in de vorm van bloed-
onderzoek, urineonderzoek en soms zelfs een huidbiopt. De 
diagnose wordt echter klinisch gesteld en aanvullend onder-
zoek is niet aangewezen.1,2

Beloop en behandeling
AHOK kent een gunstig spontaan beloop. Herstel treedt 
zonder interventies binnen 1 tot 3 weken op. Er bestaat geen 
consensus over de medicamenteuze behandeling van AHOK. 
Sommige auteurs raden bij een uitgebreid huidbeeld of hevig 

Tabel

Differentiaaldiagnose van AHOK

AHOK HSP EEM MS

Voorkeursleeftijd 4-24 maanden 3-7 jaar Wisselend Wisselend
Huidafwijking Erythemateuze macula, urticariële 

plaques, purpura
Petechiën, palpabele purpura Erytheem, papels, purpura, schiet-

schijflaesies
Petechiën,
purpura

Voorkeurslocatie Gelaat, handen en voeten Benen en billen Handpalmen, voetzolen, strekzijde 
extremiteiten

Diffuus

Oedeem Vaak Wisselend Geen Laat verschijnsel
Orgaanbetrokkenheid Zelden Frequent, vooral nieren en darmen Zelden Frequent
Algemene indruk Goed Wisselend, afhankelijk van betrok-

kenheid organen
Over het algemeen goed Slecht

Ziekteduur 1-3 weken 2-5 weken, frequent recidief 2-12 dagen Variabel

AHOK: acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd; HSP: henoch-schönleinpurpura; EEM: erythema exsudativum multiforme; MS: meningokokkensepsis.

CASUS B: EEN ZUIGELING VAN 6 WEKEN
Een 6 weken oude zuigeling wordt door zijn 
huisarts naar ons verwezen, omdat hij sinds 
1 dag dikke handen en huiduitslag op de 
voeten en in het gezicht heeft. Er was geen 
uitlokkend moment. De huisarts besloot het 
kind te verwijzen vanwege de jonge leeftijd 
en de uitgebreidheid van de huidafwijkin-
gen. Een differentiaaldiagnose ontbreekt. 
De zuigeling is niet ziek en koortsvrij, en 
heeft ‘non-pitting’ oedeem op hand- en 
voetruggen. Hij heeft erythemateuze macu-
lae verspreid over extremiteiten, gezicht en 
romp [foto A]. Het oedeem verdwijnt binnen 
enkele dagen. Na een initiële toename van 
de huiduitslag verdwijnt deze spontaan [foto 
B].

Foto Zes weken oude zuigeling; A: beeld bij eerste bezoek aan de poli, B: ontwikkeling van de huid-

afwijkingen

A B
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oedeem lokale en systemische corticosteroïden aan, naast 
antihistaminica. Er is echter geen bewijs dat deze de genezing 
versnellen. Symptomatische behandeling, bijvoorbeeld bij het 
ontstaan van een huiddefect, is zelden nodig. Nagenoeg alle 
gevallen herstellen volledig, zonder restverschijnselen. Inci-
denteel is er sprake van hyperpigmentatie, atrofie of verlitteke-
ning.1-3

Bij de patiënten in ons ziekenhuis werd geen aanvullend 
onderzoek verricht en is gekozen voor een afwachtend beleid, 
met poliklinisch vervolg op verzoek van de ouders. Het huid-
beeld en oedeem verdwenen binnen enkele weken, zonder 
restlaesies.

BESCHOUWING
AHOK lijkt minder zeldzaam te zijn dan wordt gedacht. 
Patiënten met deze aandoening zullen de huisartsenpraktijk 
bezoeken. De combinatie van huidafwijkingen en oedeem, al 
dan niet gepaard gaand met koorts, en de discrepantie tussen 
het indrukwekkende huidbeeld en de goede klinische situatie 
van het kind zijn kenmerkend voor AHOK.
Bij patiënten bij wie AHOK wordt vastgesteld, kan worden 
volstaan met afwachtend beleid en geruststelling van de ou-
ders. In overleg met de ouders kan binnen enkele weken even-
tueel nog een controle plaatsvinden om te zien of het huid-
beeld volledig verdwijnt. Verwijzing naar de tweede lijn is bij 

het klassieke beeld dan ook niet strikt noodzakelijk [tabel]. Bij 
twijfel of een atypisch beeld adviseren wij altijd even met een 
kinderarts te overleggen, zo mogelijk met beeldmateriaal. ■
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+

Ecg
1. Frequentie & regelmaat | 60/min, regelmatig.
2. As | Niet afwijkend. QRS-complexen meest positief in I, 

meest iso-elektrisch in avF. As 0°.
3. P-top | Niet afwijkend. Nergens te breed of te hoog, en in 

alle afleidingen positief (behalve avR).
4. PQ-tijd | Niet afwijkend: 3,5 mm (= 0,16 sec).
5. Q | Niet afwijkend. Geen pathologische Q’s.
6. QRS | Niet afwijkend. Gewone R-progressie, hoogte en 

breedte.
7. ST-segment | Niet afwijkend. Geen ST-elevaties of 

 -depressies.
8. T-top | Niet afwijkend. Normale hoogte. Niet spits, geïn-

verteerd of bifasisch.
9. QT-tijd | Niet afwijkend: < 10 mm; < 0,4 sec en < 1/2e van 

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

door QRS-complexen.
+.  Conclusie | Niet afwijkend ecg.

2. DIAGNOSE EN BELEID
In deze casus is er geen contra-indicatie voor het starten van 
de clozapine. Na 3 dagen waarin de patiënt de combinatie van 
clozapine en methadon kreeg, moest het ecg nogmaals worden 
gemaakt om het alsnog optreden van QT-verlenging uit te 
sluiten. Ook op dit ecg was de QT-tijd niet afwijkend. Voor 
het correct beoordelen van de QT-tijd, zie ook de tekst en 
afbeelding onder punt 9 van een eerdere publicatie over ecg’s 
beoordelen.1 
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Antwoord ecg-casus ‘Chronische psychiatrie’
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Leefstijl

1. De gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI) zit sinds 2019 in de zorgverze-
kering. Patiënten met obesitas (BMI 
≥ 30 kg/m2) komen in aanmerking 
voor deelname aan de GLI. Welke 
groep nog meer?
a. Alle patiënten met overgewicht 

(BMI > 25).
b. Alleen patiënten met overgewicht 

(BMI > 25) in combinatie met 
(risico op) hart- en vaatziekten 
(HVZ) en/of diabetes mellitus type 
2 (DM2).

c. Alle patiënten met HVZ  en/of 
DM2.

2. Wat geldt voor de vergoeding van de 
GLI?
a. Wordt vergoed vanuit de basisver-

zekering.
b. Wordt vergoed vanuit de basisver-

zekering met een eigen bijdrage.
c. Wordt vergoed vanuit de aanvul-

lende verzekering.

3. De Vries stelt dat leefstijlgeneeskunde 
een onderdeel is van het medisch 
handelen in de huisartsenpraktijk.  
Welk doel wordt er volgens haar mee 
beoogd?
a. Beïnvloeding van leefstijl specifiek 

bij kwetsbare groepen.
b. Bevordering van de gezondheid 

van de totale patiëntenpopulatie.
c. Voorkomen en behandeling van 

chronische aandoeningen.

4. De Vries geeft aan dat huisartsen niet 
hoeven te wachten met de implemen-
tatie van leefstijlgeneeskunde. Welke 
argumenten geeft zij daarvoor?
a. Huisartsen zien 5,6 miljoen 

pa tiënten met een chronische 
aandoening.

b. Patiënten zijn niet therapietrouw 

als het gaat om het slikken van 
medicatie.

c. Overgewicht en obesitas zullen 
vaker voorkomen.

d. Alle voorafgaande argumenten.

5. Huisartsen rekenen secundaire (of 
geïndiceerde preventie) tot hun taak. 
Scheenhart geeft de nieuwe indeling 
van preventie. Zij beschrijft secun-
daire preventie als:
a. Preventie van klachten en/of 

aandoeningen in de gezonde 
bevolking.

b. Preventie van beginnende klachten 
en voorkomen dat ze verergeren 
tot een aandoening.

c. Preventie van complicaties en 
achteruitgang bij mensen met een 
ziekte of aandoening.

6. De intensieve leefstijlbehandeling die 
Pot presenteert heet ‘Keer Diabetes2 
Om’. De naam refereert aan het effect 
dat het programma op DM2 beoogt 
te hebben. Welk effect is dat?
a. Het bestrijden van de symptomen 

van diabetes.
b. Het aanpakken van de oorzaken 

van diabetes.

7. Pot maakt in haar artikel duidelijk 
waarom het onderzoek naar de leef-
stijlbehandeling ‘Keer Diabetes2 Om’ 
werd gedaan. Welk doel was dit?
a. Aantonen dat leefstijlbehandeling 

superieur is aan medicamenteuze 
therapie bij DM2.

b. Aantonen dat leefstijlbehandeling 
op de korte termijn (6 maanden) 
effectief is bij DM2. 

c. Aantonen dat leefstijlbehandeling 
op de langere termijn (24 maan-
den) effectief is bij DM2.

8. In het onderzoek van Pot naar de 
effecten van leefstijlbehandeling 
op DM2 waren er verschillende 
uitkomstparameters. Alle parame-
ters waren positief, op 1 na. Welke 
parameter bleef gelijk bij de DM2- 
patiënten?
a. Het lichaamsgewicht
b. Het HbA1C
c. De diabetesmedicatie 

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

LITERATUUR
De Vries I, et al. Leefstijlgeneeskunde 
is basis chronische zorg. Huisarts Wet 
2021;64:DOI:10.1007/s12445-020-1011-
0.
Pot GK, et al. Gedragsverandering door 
leefstijlbehandeling bij diabetes type 2. 
Huisarts Wet 2021;64:DOI.org/10.1007/
s12445-020-1013-y.
Scheenhart N, et al. Preventie: een 
taak van de huisarts? Huisarts Wet 
2021;64:DOI:10.1007/s12445-020-0966-
1.

ANTWOORDEN

1b / 2a / 3c / 4d / 5b / 6b / 7c / 8b
Foto: Shutterstock
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Een zwelling van de pols heeft een overzichtelijke differen
tiaaldiagnose, waardoor de diagnose vaak relatief makkelijk 
te stellen is. Soms corresponderen de symptomen en het 
klinische beeld echter niet met een van de gebruikelijke 
 diagnoses. Het is dan ook belangrijk om te blijven naden
ken en niet vast te houden aan standaardrijtjes.

Een pijnlijke zwelling aan de pols heeft in eerste instantie een 
brede differentiaaldiagnose, met onder andere quervainten
dovaginitis, ganglion, lipoom, atheroomcyste en tromboflebi
tis.1 Deze zijn te onderscheiden op basis van de grootte, aard 
en locatie van de zwelling en de soort pijn. De klachten van 
mevrouw De Greef zijn echter niet specifiek voor een van deze 
aandoeningen. Mede door de pulsaties komt de waarschijn
lijkheidsdiagnose niet in dit rijtje voor. Wel valt te denken aan 
een vaataandoening, de aangewezen diagnostiek daarvoor is 
een echo.
In de beschikbare literatuur (NHGStandaarden, Cochrane 

Database, UpToDate, BMJ Best Practice) is opvallend weinig 
te vinden over pulserende zwellingen aan de pols. In enkele 
case reports komen 3 diagnoses aan de orde: aneurysma, 
aneurysma spurium of cysteuze adventitiadegeneratie van de 
a. radialis. Deze diagnoses bespreken we hieronder.

ANEURYSMA VAN DE A. RADIALIS
Een waar aneurysma is een verwijding (fusiform) of uitstul
ping (sacculair) van het bloedvat waaraan alle 3 de buiten
lagen van de arterie meedoen. Dit in tegenstelling tot een 
aneurysma spurium, waarvan de wand gevormd wordt door 
de adventitia [figuur 2].2

Aneurysma’s van de a. radialis zijn zeldzaam, ze vormen 2,9% 
van alle aneurysma’s van de bovenste extremiteiten. Een fusi
form aneurysma ontstaat vaak spontaan of poststenotisch, een 
sacculair aneurysma ontstaat na trauma. Een waar aneurysma 
moet met redelijke spoed worden behandeld in verband met 
het risico op ernstige complicaties, zoals tromboembolie, 
occlusie met ischemie en zenuwcompressie. In zeldzame ge
vallen kan een ruptuur optreden.3,4

ANEURYSMA SPURIUM VAN DE A. RADIALIS
Een aneurysma spurium ontstaat meestal na een arteriële 
 katheterisatie of punctie doordat het gevormde stolsel het 
lumen niet goed afsluit. Daardoor kan buiten het vat een 
bloed ophoping ontstaan die in verbinding blijft staan met het 
vat. De incidentie van een aneurysma spurium na een per
cutane arteriële interventie is 0,05 tot 2%.5 Het absolute aantal 

Pijnlijke zwelling van de pols
Daphne van den Berk

CASUS MEVROUW DE GREEF
Mevrouw De Greef is 58 jaar. Zij komt bij de huisarts met een subacuut 
ontstane, pijnlijke zwelling van de rechterpols [figuur 1]. Ze heeft geen 
andere klachten en kan geen aanleiding bedenken. Mevrouw heeft 
diabetes mellitus type 2 en hypertensie. Ze heeft 4 maanden geleden 
een hartkatheterisatie ondergaan vanwege angina pectoris. Ze gebruikt 
daarvoor onder andere prasugrel en rivaroxaban. De huisarts schrijft 
NSAID’s voor, maar deze hebben geen effect en de zwelling blijft groei-
en. Na 3 weken worden er pulsaties zichtbaar en voelbaar. De huisarts 
verwijst mevrouw voor een echo.

Figuur 1a en 1b 

Zwelling aan de radiale zijde van de pols, 3 weken geleden ontstaan

ba
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zal waarschijnlijk toenemen omdat steeds meer katheterisaties 
plaatsvinden via de a. radialis in plaats van via de  a. femo-
ralis. In een onderzoek bij 11 patiënten met een katheteri-
satiegerelateerd aneurysma spurium gebruikten 10 van hen 
antistolling.6 De gemiddelde tijd tussen de katheterisatie en de 
diagnose ‘aneurysma spurium’ was 9 dagen (uitersten 0-42). 
Bij weinig of geen klachten volstaat afwachtend beleid, als er 
meer klachten optreden, zijn de behandelopties een injectie 
met trombine, compressietherapie of operatie.2,6

CYSTEUZE ADVENTITIADEGENERATIE VAN DE A. RADIALIS
In 2013 en 2019 zijn in Nederland 2 patiënten beschreven 
met cysteuze adventitiadegeneratie.7,8 Bij deze zeldzame aan-
doening vormt zich een mucineuze cyste in de adventitia. 
Meestal zit de cyste in de a. poplitea, maar zij kan ook ont-
staan in arteriën van de onderarm. Op de echo wordt dan 
een cysteuze structuur gezien met mucoïd materiaal in de 
wand van de a. radialis. Cysteuze adventitiadegeneratie kan 
worden veroorzaakt door trauma (arteriële punctie, kathete-
risatie).3 Op de echo is het te onderscheiden van een aneu-
rysma spurium doordat in de zwelling geen doorstroming 
plaatsvindt.8

Uit deze casus is te leren dat de differentiaaldiagnose van een 
zwelling van de pols breder kan zijn dan men in eerste instan-
tie vermoedt. Het is goed om bij de differentiaaldiagnose ook 
te denken aan een vaataandoening. ■

Figuur 3

Echografie van een aneurysma spurium. Voor behandeling is de 
flow duidelijk zichtbaar (a), na het staken van antistolling wordt 
bijna geen flow meer gezien (b)

b

a

CASUS MEVROUW DE GREEF, VERVOLG
Op de echo wordt ter plaatse van de zwelling een vaatstructuur van 
> 2 cm gezien met een pulserende flow [figuur 3]. Er wordt direct een 
CT-angiogram gemaakt, waarop tegen de a. radialis een bolvormige 
laesie met een diameter van 3 cm te zien is [figuur 4]. De laesie kleurt 
volledig aan, passend bij een aneurysma spurium. In verband met de 
pijnklachten wordt mevrouw De Greef verwezen naar de Spoedeisende 
Hulp. Aldaar wordt de antistolling stopgezet in de verwachting dat de 
zwelling zal stollen en het stolsel langzaam zal worden opgeruimd. Op 
de controle-echo’s na 2 weken blijkt echter nog steeds flow aanwezig. 
Hierop krijgt mevrouw De Greef een trombine-injectie toegediend in 
de zwelling. Na 6 weken is vrijwel het gehele aneurysma geresorbeerd. 
Vermoedelijk was het ontstaan ten gevolge van de hartkatheterisatie 
enige maanden geleden.

cysteuze
adventitia-
degeneratie

adventitia

media

intima

aneurysma aneurysma
spurium

Figuur 2

Aneurysma, aneurysma spurium en cysteuze adventitiadegeneratie 
van de a. radialis 

DE KERN
	■ De differentiaaldiagnose van een zwelling aan de pols 

is breed. Denk aan quervaintendovaginitis, ganglion, 
lipoom, atheroomcyste en tromboflebitis.

	■ een weinig beschreven oorzaak van zwelling van de pols 
is een vaataandoening van de a. radialis.

	■ bij pulserende zwelling van de pols is echografie de aan-
gewezen diagnostiek.
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Figuur 4

CT-angiografie van een aneurysma spurium

Het goede antwoord is antwoord D: Iatrogeen corpus aliënum 
door hechting na re-excisie melanoom.
Tijdens de diagnostische excisie werd duidelijk dat de ver-
hevenheid en de blauwe kleur werden veroorzaakt door een 
achtergelaten blauw gekleurde onoplosbare hechting. Daar-
naast toonde het histologisch onderzoek een ophoping van 
histiocyten en geen tekenen van maligniteit.
Aangezien in de differentiaaldiagnose een recidief (dan wel een 
satellietmetastase) staat, is het advies om zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk binnen 2 weken, een diagnostische excisie te verrichten. 
Een satellietmetastase is een cutane metastase < 2 cm van de 
oorspronkelijke tumor, in dit geval dus in of bij het litteken 
waar het oorspronkelijke melanoom zat. Deze is bij inspec-
tie en palpatie niet goed te onderscheiden van een iatrogeen 
corpus alienum.
Een keloïd ziet er hard, glanzend en glad uit , en voelt ook zo. 
Een keloïd heeft ook vaak grillige uitlopers. Vaak is er vooraf-
gaand trauma maar dat hoeft niet. 
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Oplossing Uw diagnose ‘Blauw 
doorschemerende nodulus in litteken’
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Zorggroepen zijn verantwoordelijk voor de ketenzorg voor 
astma en COPD. Regionale verschillen in de visie en mo-
gelijkheden van huisartsen, ketenpartners en verzekeraars 
zorgen ervoor dat de uitwerking per regio verschilt. Deze 
beschouwing beschrijft de keuzes die een regionale zorg-
groep heeft gemaakt in het afgelopen decennium.

PoZoB is een coöperatieve vereniging waarbij 157 huisartsen-
praktijken in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg zijn aange-
sloten, met een verzorgingsgebied van 440.000 inwoners. De 
groep ondersteunt multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s 
voor chronische patiënten en voert het werkgeverschap voor 
240 praktijkondersteuners.

ADEQUATE DIAGNOSTIEK
PoZoB heeft in 2009 ketenzorgprogramma’s opgezet voor 
astma en COPD, waaraan anno 2020 respectievelijk ongeveer 
6000 en 4000 patiënten deelnemen. Bij aanvang bleek er nogal 
wat af te dingen op de diagnoses in de huisartsinformatiesys-
temen: 37% van de diagnoses ‘astma’ of ‘COPD’ was onjuist, 
en toen in 2015 het zorgprogramma ‘astma bij kinderen’ ge-
start werd, bleken bij slechts 40% daadwerkelijk aanwijzingen 
voor de diagnose ‘astma’ te vinden.1,2

Om die reden vroeg PoZoB praktijken die zich aansloten 
bij deze zorgprogramma’s voortaan vooraf de bestaande 
diagnoses in de dossiers te valideren onder begeleiding van 
een stafmedewerker. Tevens vroegen we huisartsen om alle 
patiënten die mogelijk astma of COPD hadden naar het huis-

artsenlaboratorium te verwijzen. Daar werden een standaard-
anamnese en een spirometrie uitgevoerd, die via een digitale 
meekijkconstructie door een longarts werd beoordeeld. De 
aldus bevestigde diagnose, of een door een longarts in het 
ziekenhuis gestelde diagnose, werd een vereiste voor inclusie 
in het zorgprogramma.3,4

Onze werkwijze leidde in de aangesloten praktijken tot een 
opvallend lage prevalentie van astma ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde, en bij COPD tot een prevalentie verge-
lijkbaar met het landelijk gemiddelde [tabel].5 Het percentage 
astmapatiënten dat deelneemt aan het zorgprogramma astma 
is in verhouding tot de prevalentie hoger, maar in absolute zin 
lager dan landelijk. Bij COPD is dat percentage vergelijkbaar 
met het landelijke percentage. Patiënten met een combinatie 
van astma en COPD worden opgenomen in het zorgprogram-
ma COPD. 

KWALITEITSCYCLI IN IEDERE PRAKTIJK
In alle ketenzorgprogramma’s bij PoZoB vinden kwaliteits-
cycli plaats waarbij casuïstiek, logistiek, ontwikkelingen, 
spiegel informatie en verbeterplannen worden besproken in 
(multidisciplinaire) groepsbijeenkomsten. Die bijeenkomsten 
zijn effectief gebleken. Gemiddeld scoorden de bij PoZoB 
aangesloten praktijken in 2019 op alle indicatoren beter dan 
het landelijk gemiddelde: inhalatietechniek, rookgedrag en 
functioneren werden bij meer astma- en COPD-patiënten 
gecheckt, minder patiënten rookten en er kwamen minder 
(geregistreerde) exacerbaties voor.5

Aanvankelijk liet PoZoB het aan de praktijken zelf over om na 
de groepsbijeenkomsten concrete verbeterplannen op te stel-
len en te implementeren, maar deze werkwijze bleek te vrijblij-
vend om grote verschillen te voorkomen. Bovendien werden 
de bijeenkomsten gaandeweg minder inspirerend.6 Daarom is 
de werkwijze aangepast. Een vakgroep bestaande uit (kader)- 
huisartsen, stafverpleegkundigen, een kwaliteitsmedewerker, 
een relatiemanager en een programma manager formuleerde 
in samenspraak met de huisartsenadviesraad per indicator 
een regionale norm voor ‘minimale zorg’ en ‘best practice’ 
 [online figuur 1]. De prestaties van elke praktijk worden 
gerelateerd aan deze normen en vervolgens worden verbe-
terplannen opgesteld die uitgaan van de eigen inzichten en 
behoeften van de praktijk. Huisartsen ontvangen voor alle 

Regionaal maatwerk in de 
 ketenzorg voor astma en COPD
Arnold Romeijnders, Jaap Kroon, Geert Smits, Wim Verstappen, Colette Wijnands-van Gent

Tabel 

Prevalenties en inclusie in zorgprogramma’s astma en COPD bij 
PoZoB ten opzichte van het landelijk gemiddelde

Prevalentie Inclusie in zorgprogramma

landelijk PoZoB landelijk PoZoB

Astma 5,9% 3,6% 2,0% 1,4%
COPD 2,0% 1,9% 1,0% 0,9%

Bron: Klomp 2020.5
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zorgprogramma’s in hun praktijk elk kwartaal een zogeheten 
‘kwaliteitsspiegel’ [kader]. Deze wordt bij jaarlijkse praktijkbe
zoeken besproken: wat gaat goed, wat zijn succesfactoren, wat 
kan beter, welke acties zijn nodig, wat kan de praktijk leren 
van best practices?
De somatische ketenzorgprogramma’s die PoZoB onder
steunt (astma, COPD, DM2 en CVRM) hebben gezamenlijk 
72 indicatoren. Als ondergrens is in onderlinge afstemming 
bepaald dat een praktijk op ≥ 7 indicatoren boven de regio
nale minimumnorm moet scoren. Mocht dat niet lukken, dan 
neemt de relatiemanager contact op voor een analyse en wordt 
een verbeterplan opgesteld. Dit plan wordt ondersteund en ge
volgd door de interne kwaliteitscommissie. Leidt dit alles niet 
tot verbetering, dan neemt PoZoB contact op om de situatie 
te bepreken. Indien de praktijk niet wil of kan meewerken aan 
een verbeterplan kan dat leiden tot opzegging van het lidmaat
schap.
In de analyses komen vaak problemen in de praktijkorgani
satie naar boven, zoals personele invulling, beperkingen in 
overleg of spreekuurgelegenheid of onvoldoende resultaatge
richt werken. Praktijken met problemen trekken niet snel zelf 
aan de bel, maar vrijwel alle huisartsen waarderen de actieve 
ondersteuning. Praktijken met best practices blijken vaak 
een langer bestaand en hecht team te hebben dat aandacht 
heeft voor de kwaliteit van zorg en de organisatie van interne 
processen. De kwartaalmonitor van PoZoB als geheel brengt 
praktijken in beeld waarvan indicatoren plotseling achteruit
gaan, zodat deze snel kan worden bezocht en de interventies 
kunnen worden gestart. De relatiemanagers kunnen dan de 

kenmerken van best practices meenemen als suggesties bij 
verbeterplannen. De verbetercyclus gaat uit van individueel en 
lokaal maatwerk, en past bij het kwaliteitsbeleid dat InEen in 
2019 heeft geformuleerd.7,8

Praktijkgerichte rapportages vergen een forse investering, 
maar het effect op de kwaliteit is duidelijk positief. Tussen 
2017 en 2020 is het aantal ‘verbeterpraktijken’ afgenomen van 
25 naar 13 en er zijn nog maar 7 praktijken waar een onge
wenste situatie al 2 jaar bestaat. Anno 2020 voldoet ruim 90% 
aan de minimale indicatoren.

INZICHT IN DE GELEVERDE ZORG
Sinds het begin van de zorgprogramma’s astma en COPD 
dalen jaarlijks de ziektelast, het percentage exacerbaties en het 
nicotinegebruik van de deelnemende patiënten. De scorelijs
ten voor klachten, symptomen en behandelingen illustreren 
dat. Tussen 2011 en 2019 steeg het percentage astmapatiënten 
met ACQ < 1,5 van 67,1 naar 90% en het percentage pa
tiënten zonder jaarlijkse exacerbaties van 72 naar 91%. Het 
percentage rokers daalde van 17,3 naar 8,5%. In diezelfde 
periode steeg het percentage COPDpatiënten met CCQ 
< 2 van 84,8 naar 90,4% en het percentage met < 2 jaarlijkse 
exacerbaties van 70 naar 96%. Het percentage rokers daalde 
van 43,5 naar 34,1%. 
Vanaf 2011 steeg het aantal astmapatiënten dat niet aan pro
grammatische zorg deelneemt van 9 naar 36% en daalde het 
aantal deelnemers aan het ketenzorgprogramma van 71 naar 
44%; ongeveer 20% bleef onder controle in de tweede lijn. Bij 
COPD steeg het percentage dat niet deelneemt aan program
matische zorg van 3 naar 14%, daalde het aantal deelnemers 
aan het ketenzorgprogramma van 60 naar 49% en bleef 37% 
in tweedelijnszorg. Bij PoZoB neemt 36,4% van de astma
patiënten niet (meer) deel aan een zorgprogramma in de eer
ste of tweede lijn; landelijk is dat 23%. Voor COPDpatiënten 
zijn deze percentages nagenoeg gelijk (14,4 versus 14,3%).5 
Redenen waarom patiënten niet (meer) aan de ketenzorgpro
gramma’s deelnemen kunnen zijn dat ze niet (meer) aan de 
inclusiecriteria voldoen, een andere, overheersende morbidi
teit hebben of zijn gestopt met roken of andere maatregelen 
hebben genomen waardoor de aandoening in remissie is. 

De KWaLiTeiTSSPieGeL
De relatiemanager bespreekt de kwaliteitsspiegel van 
het afgelopen kwartaal met de huisarts en de POH 
[figuur 2]. Zij herkennen dat ze onvoldoende grip 
hebben op deze zorg en zijn er niet tevreden over. er is 
kortgeleden een wisseling van POH geweest, het vaste 
onderlinge overleg is (te) vaak gecanceld. Ook bij de 
andere zorgprogramma’s loopt de zorg minder goed. De 
nieuwe POH geeft aan te weinig uren te hebben om alle 
werk goed uit te voeren, zeker nu de praktijk ook met 
ouderenzorg is gestart. Gezamenlijk wordt een verbe-
terplan opgesteld. in overleg met de vakgroep krijgt de 
POH bij een aantal spreekuren ondersteuning van een 
stafverpleegkundige astma/COPD. Hierbij wordt om te 
beginnen het praktijkoverzicht beter gebruikt, zodat 
meer patiënten goed worden gemonitord. De stafver-
pleegkundige coacht de POH hoe in elk consult aan-
dacht te geven aan inhalatietechniek, aCQ en zo nodig 
rookgedrag. Huisarts en POH overleggen vaker en beter, 
en de aanstelling van de POH wordt met enkele uren per 
week uitgebreid. Na 2 kwartalen zijn de verbeterdoelen 
behaald; 1 jaar later zijn er geen indicatoren meer onder 
de minimale norm.

DE KERN
	■ er zijn grote regionale verschillen in de inrichting van 

ketenzorg.
	■ reguliere kwaliteitscycli zijn essentieel om al te grote 

praktijkvariatie tegen te gaan en inzicht in de resultaten 
te houden.

	■ Het is zaak ketenzorgprogramma’s regelmatig aan te 
passen aan de veranderende behoeften van patiënten en 
de ontwikkelingen in de zorg.

	■ Continuïteit van zorg voor chronische patiënten vereist 
permanente aandacht voor transmurale samenwerking.
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Figuur 2

Kwaliteitsspiegel voor het ketenzorgprogramma astma

ACQ = Asthma Control Questionnaire; ICS = inhalatiecorticosteroïden; IZP = individueel zorgplan. A1 = deelname aan ketenzorg; A2 = behandeling in twee-
de lijn; A3 = geen deelname aan ketenzorg.
De mate waarin de praktijk in het voorbije kwartaal aan een indicator heeft voldaan, wordt in een percentage uitgedrukt: van minimale resultaten tot ‘best 
practice’-resultaten. De bullet staat voor het punt waar de praktijk staat ten opzichte van de andere praktijken en de norm. Een ! staat voor aandacht 
vereist. 
Deze praktijk scoorde bij 3 proces- en 1 uitkomstindicator onder de minimale norm en bij geen enkele als best practice. 
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Sommige patiënten kunnen de ziekte met zelfmanagement 
afdoende controleren, anderen ervaren onvoldoende baat bij 
of zijn ongemotiveerd voor programmatische zorg. Het beleid 
van PoZoB is erop gericht dat steeds meer patiënten de aan-
doening zelf managen met behulp van persoonsgerichte zorg 
en digitale ondersteuning.
Deze bevindingen kunnen in gunstige zin zijn vertekend door 
selectiebias en doordat door de jaren heen steeds minder 
pa tiënten zijn opgenomen in het ketenzorgprogramma. 
Patiënten die aan zo’n programma deelnemen, hebben vaak 
een betere therapietrouw en meer motivatie om de gegeven 
adviezen op te volgen en hun leefstijl te verbeteren. Door 
complexe patiënten naar de tweede lijn te verwijzen, blijven de 
‘betere’ patiënten in het zorgprogramma. Bij PoZoB is het aan-
deel van astma- en COPD-patiënten dat tweedelijnszorg krijgt 
al jaren hetzelfde, en hoger dan het landelijke gemiddelde: bij 
astma 20% (landelijk 11%) en bij COPD 37% (landelijk 25%). 
Binnen dat landelijke gemiddelde is de spreiding echter zeer 
groot: bij astma 1,16 tot 64,09% en bij COPD 0,93 tot 55,45%. 
Binnen PoZoB verschilt het percentage tweedelijnspatiënten 
niet alleen per praktijk maar ook tussen de 5 ziekenhuizen 
waarmee wordt samengewerkt: daar is de spreiding voor ast-
ma 16 tot 27% en voor COPD 31 tot 46%.

EEN ZORGCONTINUÜM VOOR DE PATIËNT
Adequate diagnostiek, een kwaliteitscyclus-per-praktijk en 
beleidskeuzes op basis van de resultaten van zorgprogramma’s 
vormen het fundament onder onze chronische zorg. Momen-
teel richt PoZoB de aandacht op de samenwerking met zorg-
partners en op persoonsgerichte zorg. Bij de samenstelling van 
de meerjarenstrategie 2019-2021 gaven huisartsen de zorg-
groep de opdracht de zorg meer persoonsgericht te helpen 
maken. Daarvoor zijn verbeteringen in de logistiek van en de 
voorzieningen voor zelfmanagement nodig, dus aanpassingen 
in de praktijkorganisatie en in ICT.
Persoonsgerichte zorg vereist hulpmiddelen voor patiënten en 
zorgverleners. PoZoB ontwikkelde een aantal praktische stra-
tegieën waaruit elke huisartsenpraktijk kan kiezen, inclusief 
methodes om de praktijkorganisatie te verbeteren. Er is een 
ICT-project gestart met als doel het ICT-systeem te vinden dat 
regionale samenwerking binnen netwerken en met patiënten 
het best faciliteert voor de huisarts.
De samenwerking met eerstelijns zorgpartners zoals apothe-
ken, diëtisten en huisartsenlaboratoria is goed ingevuld via de 
ketenzorgprogramma’s. Daarnaast heeft PoZoB ook met ande-
re belangrijke zorgpartners samenwerking gezocht en ervaring 
opgedaan. We noemen enkele voorbeelden.

	■ Samen met apothekers is aan de eerstelijns farmaceutische 
zorg voor astma en COPD opnieuw vormgegeven via een 
instrument voor dagelijkse samenwerking en geneesmid-
delenbeoordelingen. Ook is er een systeem voor gezamen-
lijke spiegelinformatie en een opzet voor een transmuraal 
longformularium.

	■ Met fysiotherapeuten zijn strategieën voor reactivering 
(COPD) en ademhalingstherapie (astma) uitgewerkt. He-

laas staakten zorgverzekeraars na 2 jaar de vrijwaring van 
het eigen risico en is deze vorm van zorg minder goed van 
de grond gekomen.

	■ Omdat het aantal terugverwijzingen van stabiele astma- en 
COPD-patiënten uit de tweede lijn achterbleef, is samen-
werking gezocht met longartsen en ziekenhuizen om een 
gezamenlijk zorgpad te realiseren. Het aanvankelijke argu-
ment van longartsen dat de eerstelijnszorg van onvol-
doende kwaliteit zou zijn om meer patiënten terug te ver-
wijzen is inmiddels voldoende weerlegd. Om oneigenlijke 
financiële motieven uit te sluiten, hebben ziekenhuis en 
zorggroep de budgetten samengevoegd en zijn zij gezamen-
lijk verantwoordelijk voor de (transmurale) zorg. Inmiddels 
zijn er transmurale zorgpaden gerealiseerd waarbij huisarts 
en POH verantwoordelijk zijn voor de (coördinatie van) 
zorg voor alle stabiele patiënten terwijl de longarts als lid 
van het behandelteam eenvoudig kan worden geraadpleegd. 
Bij het inrichten van een transmuraal longformularium 
vond een aantal longartsen het moeilijk hun autonomie op 
te geven, maar de input van apothekers bracht een door-
braak naar een gezamenlijk traject van transmurale medi-
catieafspraken. Het zorgpad wordt momenteel geïmple-
menteerd volgens de principes van ‘De juiste zorg op de 
juiste plek,’ met transmurale diagnostiek, persoonsgerichte 
zorg, e-health en zelfmanagement, inclusief een gezamenlij-
ke verbeter cyclus.

CONCLUSIE
Het blijft een continue uitdaging om de regionale, multidis-
ciplinaire ketenzorg voor astma of COPD te laten aansluiten 
bij de behoeften van de patiënt. Zorggroep PoZoB heeft het 
afgelopen decennium onafgebroken gewerkt aan adequate 
diagnostiek, multidisciplinaire samenwerking, inzicht in de 
resultaten en verbetercycli. In 2016 is gestart met kwaliteits-
beleid gericht op het verminderen van praktijkvariatie tussen 
de individuele praktijken. Momenteel werken we toe naar een 
transmuraal zorgpad waarbij naadloze samenwerking tussen 
eerste en tweede lijn hoofddoel is, met persoonsgerichte zorg 
en goede ICT als belangrijke bouwstenen. ■
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Met het artikel ‘Een wond 
van de tong, wel of niet 
hechten? wint huisarts Pim 
Keurlings uit Nijmegen  de 
H&W Casuïstiekprijs 2020. 
Een jury kent ieder jaar deze 
prijs toe aan de beste casu-
istiekbeschrijving. Ook de 
lezers van H&W waardeer-
den het artikel: het was het 
meest aangeklikte item uit de 
H&W-nieuwsbrief in 2020. 

De jury bestond uit Just Eekhof (namens IOH), Christine 
van der Pol (namens NHG-Verenigingsraad) en Ivo Smeele 
(H&W). Zij beoordeelden 17 casuïstiekartikelen op basis van 
originaliteit, relevantie, bewijsvoering en schrijfstijl. Drie arti-
kelen werden genomineerd. Naast ‘Wond van de tong’ waren 
dat ‘Eergerelateerd geweld in de spreekkamer’ en ‘Ik weet niet 
wat lock-down betekent’.

‘VEEL KOMT SAMEN IN WINNEND ARTIKEL’
De jury wees het artikel ‘Een wond van de tong, wel of niet 
hechten?’ van Pim Keurlings aan als winnaar van de Casuïs-
tiekprijs 2020, omdat in dit artikel veel samenkomt. ‘De gren-
zen van de huisartsgeneeskunde, wanneer afwachten, wanneer 
verwijzen en netwerkgeneeskunde in de vorm van digitaal 
meekijken door de specialist. Het is origineel onderbouwd 
met onder andere een expertmeeting. Daarnaast is het direct 

in de praktijk toepasbaar met concrete handvaten, duidelijke 
foto’s en ook goed geschreven”. Met de prijs spreekt de jury 
ook haar waardering uit voor Keurlings, die al meer dan 10 
casuïstiekartikelen in H&W publiceerde. 
Over het genomineerde artikel ‘Eergerelateerd geweld in de 
spreekkamer’ van kaderhuisarts urogynaecologie Sandra 
Bijl zei de jury het volgende: ‘Een onderwerp waarvan je als 
huisarts weet dat het er is en dat je daar in gemengd zal gaan 
worden. Waar je aandacht voor moeten hebben en een positie 
in moet nemen. Vanuit een casus is die complexiteit zeer hel-
der en instructief beschreven op een wijze dat het je aandacht 
opent voor deze ingewikkelde problematiek op het grensvlak 
van huisartsgeneeskunde en het sociale domein.’
‘Ik weet niet wat lock-down betekent’ van hoogleraar Gezond-
heidsverschillen Maria van de Muijsenbergh was ook geno-
mineerd. Hierover zei de jury: ‘Zeer origineel. Geschreven op 
B1-niveau waardoor de problematiek indringend duidelijk 
wordt gemaakt. En dat juist in deze COVID-19-tijd met een 
overvloed aan informatie. Het raakt tevens aan de problema-
tiek rond OPEN met inzage in het dossier en de vraag voor 
huisartsen hoe je dingen opschrijft.”

GENOMINEERDEN H&W-CASUÏSTIEKPRIJS 2020
1. Keurlings PAJ, Rutten MH, Van Orsouw LRC, Xi T, Van den Bor-

ne SCF. Een wond van de tong, wel of niet hechten? Huisarts Wet 
2020;63(3):42-4. DOI:10.1007/s12445-020-0523-y.

2. Bijl S, Lagro-Janssen AL, Teunissen TA. Eergerelateerd geweld in 
de spreekkamer van de huisarts. Huisarts Wet 2020;63(5):57-9. 
DOI:10.1007/ s12445-020-0563-3.

3. Van den Muijsenbergh ME, Gingnagel D, Duijnhoven T, Dees 
MK. “Ik weet niet wat lock-down betekent”. Moeite met lezen 
en schrijven in tijden van corona. Huisarts Wet 2020;63(8):46-8. 
DOI:10.1007/s12445-020- 0783-6.

 Op www.henw.org zijn van alle genomineerden pitches te zien 
waarin zij vertellen over hun artikel. Ze staan bij dit bericht.

Casuïstiekprijs H&W voor Pim Keurlings
Ivo Smeele

Pim Keurlings kreeg de H&W-Casuïstiekprijs 2020 voor zijn artikel 
over wond van de tong. foto: Sandra Gielen

H&W
Casuïstiek
prijs
2020

Casuïstiekprijs 2020 
De Casuïstiekprijs wordt jaarlijks toegekend aan  
de beste huisartsgeneeskundige gevalsbeschrijving  
of klinische les, gepubliceerd in Huisarts en 
Wetenschap.

De Casuïstiekprijs 2020 is toegekend aan: 
Pim Keurlings  

Voor de klinische les: Een wond hechten van de tong, wel of niet?  
H&W 2020 (3): 42-44.

Namens de jury,

I. Smeele, huisarts voorzitter redactiecommissie

OorkondeNederlands Huisartsen Genootschap

Casuïstiekprijs 2020 
De Casuïstiekprijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste huisartsgeneeskundige 
gevalsbeschrijving of klinische les, gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap.

€ 1.000,-
De Casuïstiekprijs 2019 is toegekend aan:
Pim Keurlings  

Voor de klinische les: 
Een wond hechten van de tong, wel of niet? 
H&W 2020 (3): 42-44.

Namens de jury,

I. Smeele, huisarts
voorzitter redactiecommissie

Cheque
Nederlands Huisartsen Genootschap



69

Interview

februari 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

‘Het WONCA-congres is een prachtige manier om flexi-
bel te kunnen deelnemen aan de Europese community 
van huisartsen, interactie op te zoeken en tegelijkertijd 
selectief kennis op te halen. Kijk maar op www.won-
caeurope2021.org.’ Dat vertelt Dorien Zwart die samen 
met Jako Burgers het komende congres organiseert. Zij 
zijn respectievelijk voorzitter van het organisatie- en 
het wetenschappelijk comité.

WONCA is een acroniem van de eerste 5 woorden van 
de World Organization of National Colleges, Academies 
and Academic Associations of General Practitioners/Family 
Physicians. ‘In het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken 
van general practitioners en in de Verenigde Staten van 
family physicians’, legt Burgers uit’. ‘Dat verklaart waarom 
beide namen staan vermeld. De werkzaamheden van de 
huisarts verschillen per land.
WONCA biedt een wereldwijd netwerk en tegelijker-
tijd een platform waarop huisartsen wetenschappelijke 
resultaten kunnen presenteren en contacten met collega’s 
kunnen leggen en onderhouden. WONCA heeft ook aller-
lei subnetwerken op het gebied van onder andere kwaliteit 
van zorg, waarbij Zwart actief is betrokken, wetenschap-
pelijk onderzoek en preventie. Daarnaast zijn er diverse 
special interest groups, die bijvoorbeeld zijn gericht op 
hart- en vaatziekten, luchtweginfecties of gastro-entero-
logie. Zwart en Burgers vinden beiden de internationale 
uitwisseling ontzettend leuk en inspirerend. Het helpt ook 
om het eigen onderzoek en onderwijs op een hoger plan 
te brengen.

Internationale uitwisseling 
Naast de wereldorganisatie zijn er regionale organisaties, 
waaronder WONCA Europe dat inmiddels 25 jaar bestaat. 
‘WONCA Europe is een eigen club, waarin Nederlanders 
altijd actief zijn geweest en we ook Nederlandse presi-
denten (zoals Job Metsemakers uit Maastricht, redactie) 
hebben gehad’, vertelt Burgers. ‘Dat komt onder andere 
omdat Nederland altijd een sterke eerstelijnszorg heeft 

gehad, waarin de huisartsen centraal staan. We worden 
hierin gezien als een voorloper.’
Zwart beaamt dat Nederlanders veel kennis naar dit 
 platform toe brengen. ‘Wat Nederland bijzonder maakt, 
is dat we wetenschappelijke richtlijnen hebben die zijn 
gemaakt voor en door huisartsen, gebaseerd op eerste-
lijns wetenschappelijk onderzoek. Dat brengen wij ook 
naar andere landen. Tegelijkertijd kunnen Nederlandse 
huisartsen veel halen bij  WONCA. We gaan namelijk 
steeds meer leven in een global world en daardoor krijgen 
we steeds meer te maken met diversiteit en wereldproble-
matiek. Op deze congressen kun je een goed beeld krijgen 
van wat er in andere landen speelt en welke beslissingen er 
in welke culturen worden genomen. Het is een belangrijke 

missie van WONCA om die informatie voor het voetlicht 
te krijgen, te delen en naar een hoger plan te tillen. Het 
kan heel vormend en bijdragend zijn voor de Nederlandse 
huisarts. Die wisselwerking is enorm belangrijk.’

Inspirerend en herkenbaar
In 1993 werd voor de eerste keer het WONCA-congres 
in Nederland georganiseerd, in Den Haag. ‘Destijds was 
het congres nog veel kleinschaliger dan tegenwoordig’, 
herinnert Burgers zich. ‘Het volgende congres in Neder-
land werd in 2004 in Amsterdam gehouden. Dat was een 
groot succes.’ ‘Tijdens mijn promotietijd ben ik veel naar 
WONCA-congressen geweest’, vertelt Zwart over haar ei-
gen ervaringen met dit congres. ‘Dat heb ik altijd buiten-
gewoon inspirerend gevonden. Het is een laagdrempelig 

Binnen Europa flexibel, interactief 
en selectief state-of-the-art 
kennis ophalen en delen
Daniel Dresden

‘Doordat we steeds meer  leven 
in een global world, krijgen we 

meer te maken met  diversiteit en 
 wereldproblematiek’
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‘internationale uitwisseling is 
ontzettend leuk en inspirerend’

platform, ook voor jonge onderzoekers, om hun onderzoek te 
delen. Daarnaast is het een heel vriendelijk congres. Dat past 
goed bij de werkwijze van huisartsen.’
‘Zeker vroeger werkten veel huisartsen solo of in kleine teams’, 
voegt Burgers toe. ‘Op zo’n congres kom je collega’s met 
vergelijkbare rollen, taken en belangstelling tegen. We hebben 
dezelfde problemen waar we tegenaan lopen, bijvoorbeeld me-
dicalisering en vragen van patiënten die we lastig vinden, zoals 
verzoeken om checks en screening. Dat probleem kennen we 
al jaren, maar het is inspirerend als iemand uit een ander land, 

vanuit een andere context en een ander zorgsysteem, exact 
hetzelfde probleem benoemt.’
‘Het maakt je steviger als professional als je een soort geza-
menlijkheid hebt in waarmee je bezig bent,’ vindt Zwart. ‘In 
die zin zitten we in hetzelfde schuitje. Ik heb ook inhoudelij-
ke zaken opgehaald. Mijn onderzoek ging over kwaliteit en 
patiëntveiligheid en het melden van incidenten. Dat was in de 

eerste lijn een nieuwe manier om om te gaan met risico’s en 
fouten. Ik heb internationale contacten opgedaan die ik nog 
steeds heb.’

Inhoudelijke en meta-onderwerpen verbonden
De afgelopen jaren vonden veel WONCA-congressen plaats 
in Oost-Europese landen en het aantal deelnemers is gestegen 
tot 2000 à 3000. Er komen altijd veel collega’s uit Spanje en 
Portugal, voornamelijk jonge huisartsen. 
Na 16 jaar werd het weer tijd om het congres in Nederland 
te organiseren. Het centrale thema is persoonsgerichte zorg. 
Zwart vertelt over de keuze voor het programma: ‘Om te 
beginnen is er natuurlijk aandacht voor de gebruikelijke, 
inhoudelijke onderwerpen, waarmee iedere huisarts in Europa 
te maken heeft. Daarvan wil je state-of-the-art op de hoogte 
blijven. Deze buitengewoon belangrijke onderwerpen worden 
in het komende WONCA-congres verbonden met meer over-
stijgende onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals diversi-
teit, overbehandeling en shared decision making. De goeroe 
op dit laatste terrein, Glyn Elwyn, is de openingsspreker.’
Als actueel onderwerp is er ook aandacht voor COVID-19 en 
daaraan gekoppeld de toenemende interesse in e-health. ‘Dit 
is bij uitstek een periode om e-health in te voeren,’ laat Zwart 
weten. ‘Tijdens zo’n crisis krijg je opeens een enorme boost 
om zaken te veranderen. Nu is het zaak om te kijken wat de 
gunstige aspecten zijn die we kunnen meenemen en te voor-

Dorien Zwart is praktijkhoudend 
huisarts in De bilt en hoofd van de 
afdeling Huisartsgeneeskunde van het 
Julius Centrum voor Gezondheidswe-
tenschappen en eerstelijnszorg van 
het uMC utrecht. Haar onderzoek is 
primair gericht op patiëntveiligheid 
en kwaliteit van zorg in de huisart-
spraktijk.
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komen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. We 
moeten continu met elkaar sparren en reflecteren wat e-health 
werkelijk brengt. Daar moet je wetenschappelijke evaluaties 
naar uitvoeren. Je moet ervaringen uitwisselen. Sommige 
landen zijn met bepaalde aspecten verder dan wij. Ik denk dat 
er heel relevante onderwerpen op het programma staan.’

Virtueel, maar wel interactief
‘Het NHG-bestuur heeft in overleg met WONCA Europe het 
besluit genomen om een virtueel congres te organiseren,’ laat 
Zwart weten. ‘De tijden zijn nog te onzeker om het risico van 
een bijeenkomst in een groot conferentiecentrum te nemen’, 
beargumenteert ze. ‘Het is mogelijk dat we te zijner tijd (6 
tot 10 juli 2021, de geplande data voor het congres, redactie) 
nog steeds niet mogen reizen of dat hele landen niet mogen 
meedoen, omdat er reisbeperkingen zijn.’
Bij de voorbereiding kunnen lessen worden geleerd van het 
WONCA-congres dat stond gepland in Berlijn, maar dat 
in december 2020 noodgedwongen online plaatsvond. ‘Ze 
hadden een congres met een fysiek programma georganiseerd’, 
vertelt Zwart. ‘Dat hebben ze heel snel en fantastisch kunnen 
omzetten naar een virtueel programma. Wij hebben het voor-
deel dat we al starten met het idee dat het een virtueel congres 
gaat worden. We kunnen een online platform gebruiken dat 
volledig is gemaakt voor een groot internationaal congres.’
Bij het organiseren van het aanstaande WONCA-congres 

wordt geprobeerd om het te laten aansluiten bij de wereld 
van digitale deelnemers. ‘Eigenlijk willen die op de dag zelf 
nog kunnen beslissen of ze meedoen’, vindt Zwart. ‘Het moet 
laagdrempelig zijn en weinig kosten, want je neemt deel het 
vanuit huis. We hebben besloten om het live programma niet 
in hele dagen te doen, maar in blokken, iets meer verdeeld 
over de week, zodat de deelnemende huisartsen overdag 
andere dingen kunnen doen en niet helemaal de praktijk 
hoeven te blokken. We zorgen er wel voor dat de live blokken 
interactief zijn, zodat je state-of-the-art discussies kunt voeren 
en nascholingspunten kunt halen. Het nadeel is dat we de 
persoonlijke contacten en de social events moeten missen. 
Daarentegen is een groot voordeel van het virtuele platform 
dat deelname laagdrempelig is en dat het 3 maanden lang 
beschikbaar blijft, zodat je ook later, op een geschikt moment 
kennis kunt ophalen. Je kunt makkelijk en op een leuke, net 
iets andere manier nascholingspunten halen, niet alleen vanuit 
de Nederlandse maar ook vanuit een Europese context.’ ■

Meer weten? Kijk op www.woncaeurope2021.org.

Jako Burgers is praktijkhoudend 
huisarts in Gorinchem en bijzonder 
hoogleraar in Maastricht. Zijn oratie 
was getiteld ‘Persoonsgerichte zorg in 
richtlijnen: contradictie of paradox?’ 
Daarnaast is hij strategisch medisch 
adviseur van het NHG. 
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In de NHG-Standaard Anemie is de behandeling van een 
ijzergebreksanemie herzien. Door nieuwe kennis over het 
ijzermetabolisme is duidelijk geworden dat minder vaak 
suppleren net zo effectief is en minder bijwerkingen geeft. 

Aanleiding voor de herziening waren de nieuwe inzichten 
in de rol van hepcidine in het ijzermetabolisme en nieuwe 
onderzoeken naar dagelijkse en intermitterende (1-2 keer per 
week) ijzersuppletie. IJzersuppletie bij zwangere vrouwen met 
ijzergebreksanemie wordt momenteel herzien door de werk-
groep NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode.

ROL VAN HEPCIDINE
In het afgelopen decennium is de rol van hepcidine in het 
ijzermetabolisme verhelderd. Hepcidine wordt gemaakt in 
de lever en neemt toe bij een hogere intracellulaire ijzercon-
centratie waardoor de ijzeropname in de darm gedurende 24 
uur wordt geremd. Ongeveer 48 uur na ijzersuppletie is de 
hepcidineconcentratie weer genormaliseerd. Daarnaast is dui-
delijk geworden dat hepcidine een circadiaans ritme kent met 
lagere concentraties in de ochtend (< 12 uur) ten opzichte van 
’s middags en ’s avonds. Ten slotte is de hepcidineconcentratie 
gedurende de reproductieve fase van vrouwen gemiddeld lager 
dan na de menopauze. Mannen hebben gemiddeld ook hogere 
waarden van hepcidine dan premenopauzale vrouwen, die 
hun leven lang gelijk blijven. 

DAGELIJKSE VERSUS INTERMITTERENDE IJZERSUPPLETIE 
Intermitterende ijzersuppletie bij adolescenten en volwassenen
Uit de onderzoeken bleek dat intermitterende ijzersuppletie 
bij vrouwen van 12 jaar en ouder even effectief is als dagelijks 
suppleren met dezelfde therapietrouw en minder bijwerkingen. 
Hoewel de onderzoeken zich beperken tot jonge vrouwen, is er 
geen reden om aan te nemen dat de effectiviteit van intermitte-
rende ijzersuppletie anders zou zijn bij mannen en ouderen. 
Er zijn onvoldoende onderzoeken gedaan naar de meest effec-
tieve intermitterende ijzerdosering. Daarom is besloten een 
dosering te kiezen die werd gegeven in de onderzoeken naar 
dagelijkse en intermitterende ijzersuppletie: 65 mg elementair 
ijzer 2 keer per week.

IJzersuppletie bij kinderen van 3 maanden tot 12 jaar
In de onderzoeken bij kinderen onder de 12 jaar wezen de 
resultaten dezelfde kant op als bij jonge vrouwen (net zo 
effectief, minder bijwerkingen), maar was de kwaliteit van de 
onderzoeken overwegend (zeer) laag. Over het algemeen heb-

ben huisartsen weinig ervaring met het behandelen van jonge 
kinderen met een ijzergebreksanemie. Daarom is besloten aan 
te sluiten op het advies van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde: 1 mg elementair ijzer/kg per dag. Uit er-
varing van de kinderartsen geeft dagelijkse ijzersuppletie een 
betere therapietrouw dan intermitterende suppletie.

IJZERPREPARATEN
De voorkeur voor ferrofumaraat blijft ongewijzigd voor 
alle patiëntengroepen (laagste kosten, minste interactie met 
 andere geneesmiddelen en geen milieuschade). Ferrofumaraat 
200 mg bevat 65 mg elementair ijzer, ferrofumaraatsuspensie 
(20 mg/ml) bevat 6,5 mg elementair ijzer per ml. 
IJzerpreparaten die bij de drogist verkrijgbaar zijn worden niet 
aanbevolen voor de behandeling van ijzergebreksanemie. Ze 
bevatten relatief weinig ijzer (7,5-20 mg elementair ijzer). Vaak 
bevatten ze andere vitamines en ze zijn naar verhouding erg duur. 

CONCLUSIE
Het doseringsadvies bij kinderen < 12 jaar is aangepast naar 
1 keer per dag 3 mg/kg ferrofumaraat (maximaal 180 mg bij 
kinderen < 12 jaar ), ’s ochtends in te nemen. In de vorige 
standaard was dit 3 keer daags 3 mg/kg.
Het doseringsadvies bij volwassenen en adolescenten is gewij-
zigd naar 2 keer per week 200 mg ferrofumaraat, ’s ochtends in 
te nemen. In de vorige standaard was dit 1 tot 3 keer daags 100 
tot 200 mg ferrofumaraat. ■

Advies NHG-Standaard Anemie: ijzersuppletie van 
2 keer per dag naar 2 keer per week
Iris Wichers, Margriet Bouma

 
Foto: Shutterstock

Wichers I, Bouma M. Advies NHG-Standaard Anemie:  ijzersuppletie 
van 2 keer per dag naar 2 keer per week. Huisarts Wet 2021;64(2):72. 
DOI:10.1007/s12445-021-1026-1.
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling 
en Wetenschap, Utrecht: dr. I. Wichers, senior wetenschappelijk me-
dewerker, i.wichers@nhg.org; dr. M. Bouma, senior wetenschappelijk 
medewerker.
Belangenverstrengeling: niets gemeld.
Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard Anemie op 
https://richtlijnen.nhg.org.
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Bij ongecompliceerde, primaire schouderluxaties kan de 
huisarts zelf een poging tot repositie doen, met of zonder 
pijnstilling. Op de spoedeisende hulp wordt soms lidocaïne 
intra-articulair als pijnstilling gebruikt. We onderzochten 
of intra-articulaire lidocaïne een voordeel biedt ten opzichte 
van de standaard eerstelijnszorg (geen, orale of intramus-
culaire pijnstilling) bij de repositie van schouderluxaties. 
We letten daarbij op pijnstilling, snelheid van repositie en 
complicaties.

De richtlijnen voor huisartsen over de toepassing van intra- 
articulaire lidocaïne (IAL) zijn nog niet eenduidig: het 
protocol van Huisartsopleiding Nederland meldt niets over 
pijnstilling en het Handboek verrichtingen in de huisartsen-
praktijk stelt dat analgesie te overwegen valt en noemt daarbij, 
naast opioïden en benzodiazepinen, ook intra-articulaire lido-
caïne.1,2 De literatuur wijst erop dat pijnstilling met lidocaïne 
intra-articulair in de eerste lijn veilig en effectief is.3,4

In september 2020 zochten we op PubMed met de termen 
‘shoulder dislocation’ en ‘lidocaïne’, en synoniemen van deze 
termen, waarbij we klinische trials en systematische reviews 
bij volwassenen selecteerden. Dit leverde 26 resultaten op, 
waarvan we de enige gerandomiseerde klinische trial (RCT) 
kozen die direct aansloot bij de onderzoeksvraag. Om meer 
inzicht te krijgen in eventuele complicaties en bijwerkin-
gen, selecteerden we daarnaast de recentste, uitgebreide en 
kwalitatief goed uitgevoerde systematische review waarin IAL 
ook werd vergeleken met intraveneuze anesthesie en sedatie 
(IVAS).
In een enkelblinde RCT vergeleken Tamaoki et al. repositie na 
injectie van 20 cc lidocaïne 1% intra-articulair met repositie 
zonder pijnstilling (n = 42). Pijnscores werden voorafgaand 
en 1 en 5 minuten na repositie gemeten met een visueel 
analoge schaal (VAS) van 0 tot 10. De pijnscores lieten voor 
de lido caïnegroep het volgende beloop zien: vóór repositie 
gemiddeld 8,4 (sd 1,5); 1 minuut na repositie gemiddeld 2,1 
(sd 1,3); 5 minuten na repositie gemiddeld 1,0 (sd 1,0). Voor 
de controlegroep golden de volgende pijnscores: vóór repo-
sitie gemiddeld 7,1 (sd 1,8); 1 minuut na repositie gemiddeld 
4,9 (sd 1,5); 5 minuten na repositie gemiddeld 4,0 (sd 1,4). 
Zowel 1 als 5 minuten na repositie was er in de lidocaïne-
groep dus een significant grotere afname van de pijnscore dan 
in de controlegroep (p < 0,001). De repositie slaagde in de 
lidocaïnegroep sneller dan in de controlegroep (gemiddeld 
2,0 minuten (sd 2,1) versus 4,9 minuten (sd 3,8); p = 0,005). 
In beide groepen traden geen complicaties op en alleen in de 
controlegroep mislukte er een repositie.3

Gould voerde een review uit met de vraag of intra-articulaire 
pijnstilling met lidocaïne kan worden ingezet in een omge-
ving zonder faciliteiten.4 Hij includeerde 10 onderzoeken, 
waarvan 8 IAL versus IVAS, 1 versus lachgas en 1 zonder 
pijnstilling als controlegroep. In totaal betrof het 459 patiën-
ten op de spoedeisende hulp. Bij de gepoolde resultaten bleek 
IAL iets minder effectief dan IVAS (RR 0,91; 95%-BI 0,84 tot 
0,95). Behalve sufheid bij 3 patiënten, die voorafgaand aan 
inclusie ook tramadol gekregen hadden, vond de onderzoeker 
geen complicaties in de IAL-groep, en monitoring van vitale 
parameters was niet nodig. Gould concludeert dat IAL een 
nuttige toevoeging lijkt voor artsen buiten het ziekenhuis.4

BESPREKING
Tamaoki et al. verrichtten hun onderzoek op de spoedeisende 
hulp van een Braziliaans academisch ziekenhuis waar pa-
tiënten direct toegang hadden en repositie gewoonlijk zonder 
pijnstilling plaatsvond. Daarom correspondeert dit onderzoek 
van alle onderzoeken het best met onze huisartsensetting, ook 
al betreft het een onderzoek in de tweede lijn. Ondanks de 
geringe groepsgrootte is het onderzoek goed opgezet en is er 
sprake van voldoende power voor de primaire uitkomstmaten.
Noch het onderzoek van Tamaoki et al., noch de review 
van Gould beschreef zeldzamere complicaties van de intra- 
articulaire injectie, zoals een gewrichtsinfectie. Mogelijk wa-
ren de onderzoeksgroepen te klein om de kans op het ontstaan 
van zeldzamere complicaties te kunnen kwantificeren. Omdat 

Lidocaïne intra-articulair bij de repositie van 
schouderluxaties
Leanne Smit, Antonette Smelt

Lidocaïne intra-articulair lijkt niet beter dan de standaardzorg, maar 
biedt wel een extra behandelmogelijkheid.  foto: Shutterstock
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corticosteroïdinjecties in de huisartsenpraktijk een geaccep-
teerde, reguliere handeling zijn, kunnen we dit risico waar-
schijnlijk als acceptabel beschouwen. Anders dan bij IVAS 
is monitoring bij IAL niet noodzakelijk, wat het toepasbaar 
maakt buiten het ziekenhuis.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
In de geïncludeerde onderzoeken lijkt de repositie van 
schouderluxaties na lidocaïne 1% intra-articulair significant 
sneller en minder pijnlijk te verlopen dan zonder pijnstilling. 
Er waren geen complicaties en de kosten zijn laag. De on-
derzoeksgroepen waren echter klein en er is geen onderzoek 
gedaan naar het voordeel ten opzichte van intra-musculaire/
subcutane pijnstilling, noch naar de invloed op het aantal 
verwijzingen naar de tweede lijn. Of lidocaïne intra-articulair 
voordeel biedt ten opzichte van de huidige standaardzorg kun-
nen we dus niet zeggen. Wel kunnen we concluderen dat het 
een nuttige toevoeging is aan het huidige beleid bij reposities 
van schouderluxaties in de eerste lijn. ■
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Dit is een critically appraised topic (CaT), waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.

Foto’s gezocht van  
uw huisartsopleiding
Duik in uw foto-archief en stuur uw foto’s per e-mail naar: 

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

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

een paar spelregels:

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

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

■	 Wanneer mensen herkenbaar op de foto staan, moeten 

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

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

staat en het niet erg vindt als dit gepubliceerd wordt. 

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

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

org.

■	 Meer informatie? Neem contact op met Margot 

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

Medio 2021 verschijnt het H&W-
themanummer 50 jaar Huisartsopleiding 
Nederland: waar komen we vandaan, waar 
staan we en waar willen we naartoe? 
Voor dit nummer zijn we op zoek naar 
foto’s die met dit thema te maken 
hebben. Dat kan van alles zijn: markante 
momenten, bijzondere bijeenkomsten, 
excursies, diploma-uitreikingen of 
opleidingssituaties.

fo
to

’s
: M

ar
go

t S
ch

ee
rd

er
 e

n 
Sh

ut
te

rs
to

ck



75

Nieuws

februari 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

De eerste lijn zou een meer integrale, gestructureerde rol 
kunnen spelen bij de follow-up en nazorg van mannen 
die zijn behandeld voor gelokaliseerde prostaatkanker. De 
PROSPEC-trial onderzoekt de (kosten)effectiviteit en erva-
ringen van follow-up bij prostaatkanker door de huisarts, 
versus follow-up in de tweede lijn.

Steeds meer mensen overleven kanker en daarom moet 
duidelijk worden welke rol de huisarts kan spelen bij (de 
nazorg van) deze groep patiënten.1 Bijvoorbeeld bij de groei-
ende groep mannen die zijn behandeld voor gelokaliseerde 
prostaatkanker – de huisarts kan bij hen een meer integrale, 
gestructureerde rol spelen bij de follow-up en nazorg. Wan-
neer de huisarts de nazorg op zich neemt, krijgt de patiënt 
fysieke en psychosociale zorg dichtbij huis en is ook de zorg 
op de langere termijn gewaarborgd. Onderzoek bij patiënten 
met borst- en colorectaal kanker suggereert dat huisartsen de 
follow-up en nazorg veilig en (kosten)effectief kunnen leve-
ren.2,3 Het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisart-
senpraktijk stimuleert onderzoek naar de haalbaarheid van het 
overhevelen van oncologische nazorg van de tweede naar de 
eerste lijn.4

Medio 2018 is een multicenter, gerandomiseerd non-infe-
rioriteitsonderzoek gestart onder de titel PROSPEC-trial 
–  PROstate cancer follow-up care in Secondary and Primary 
hEalth Care.5 In deze trial vergelijken we de follow-up en 
nazorg van 390 patiënten die zijn behandeld voor geloka-
liseerde prostaatkanker door het ziekenhuis (huidige zorg) 
met nazorg door de huisarts (interventie). De werving van 
patiënten vindt in verschillende ziekenhuizen in Nederland 
plaats tijdens het eerste follow-upconsult bij de uroloog of 
radiotherapeut. De follow-upduur is 24 maanden. De pri-
maire uitkomstmaat is het aantal prostaatspecifiek antigeen 
(PSA)-controles per jaar. Secundaire uitkomstmaten zijn de 
tijd tussen een stijgend PSA en de besluitvorming voor het 
wel of niet behandelen van een recidief, de behandeling van 
aan kanker gerelateerde klachten, de kwaliteit van leven, angst 
voor de terugkeer van kanker, de continuïteit van de zorg en 
de kosteneffectiviteit. De primaire en eerste secundaire uit-
komstmaten halen we uit het patiëntendossier en de overige 
secundaire uitkomstmaten verzamelen we met gevalideerde 
vragenlijsten. Daarnaast voeren we een procesevaluatie uit 
waarbij we deelnemende patiënten, huisartsen en specialisten 
interviewen.
We verwachten de eerste resultaten van dit door KWF 
 Kankerbestrijding gefinancierde onderzoek in 2023. ■
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Als leden van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Inter-
nationale Gezondheidszorg (WHIG) willen wij reageren op 
het artikel van Elfrink et al.1 Doordat de nadruk ligt op de 
beperkingen van reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk 
vrezen wij dat het artikel collega-huisartsen afschrikt om zich 
hierin te bekwamen.
Nog altijd gaat 35% van de intercontinentale reizigers zonder 
reizigersadvies op pad.2 Huisartsen hebben een belangrijke rol 
om dit percentage te verminderen. De huisarts kent als geen 
ander de medische voorgeschiedenis van de reizigers, onder 
wie steeds vaker reizigers met chronische ziekten. Bij klachten 
na de reis is er continuïteit van zorg door diezelfde huisarts. 
Uiteraard kan de huisarts bij ingewikkelde casuïstiek overleg-
gen of doorverwijzen.
Geïnteresseerde collega’s kunnen zich als reizigersgeneeskun-
dige kwalificeren door de tweedaagse basiscursus te volgen.
Tevens pleit de WHIG voor opname van reizigersgeneeskunde 
in het basiscurriculum huisartsgeneeskunde, omdat reisgere-
lateerde vragen al lang niet meer zeldzaam zijn. De uitgebrei-
dere versie van onze reactie staat op de website van de WHIG: 
https://whig.nl/reizigersadvies. ■

Cees Sluimer, Maarten Dekker, Rick van Uum en Wim Heres

1. Elfrink F, et al. Over de grenzen van het reizigersadvies. Huisarts 
Wet 2020;63(7):23-5.

2. Van Genderen PJJ, et al. Trends in knowledge, attitudes, and prac-
tices of travel risk groups toward prevention of hepatitis A: results 
from the Dutch Schiphol Airport Survey 2002 to 2009. J Travel 
Med 2012;19:35-43.

Reactie ‘Over de grenzen van het reizigersadvies’

1

Nascholing

maand 0000 HUISARTS EN WETENSCHAP

Patiënten met reisplannen beginnen hun reis geregeld in uw 

spreekkamer. Ze vragen u om advies over de gezondheids-

risico’s in het buitenland en hoe ze die kunnen voorkomen. 

Kunt u dat reizigersadvies zelf geven? Waar moet u dan 

aan denken? En wanneer is het wettelijk vereist of medisch 

gezien raadzaam om te verwijzen naar een reizigersvaccina-

tiebureau of een geregistreerd reizigersgeneeskundig (huis)

arts?

REIZIGERSADVIES IS MAATWERK
Reizigersadvies omvat gezondheidsvoorlichting en eventu-

ele vaccinaties en profylaxe, afgestemd op het risico dat de 

individuele reiziger gaat lopen. Een onderbouwd advies komt 

tot stand door rekening te houden met verschillende reizigers- 

en reisgerelateerde factoren. Reizigersfactoren zijn leeftijd, 

gezondheidstoestand, medicijngebruik (zoals maagzuurrem-

mers, immuunsuppressiva), allergieën en bijwerkingen (voor 

vaccins, antibiotica of malariaprofylaxe) en vaccinatiestatus. 

Tot de reisgerelateerde factoren behoren reisbestemming 

(ziekte-endemiciteit, bijvoorbeeld malariarisico, en bestaande 

vaccinatieverplichtingen, zoals gelekoortsvaccinatie), reisduur 

en het soort reis (risicovolle activiteiten, reizen naar afgelegen 

gebieden, familiebezoek, de mate van contact met de lokale 

bevolking). Naast deze factoren kunnen ook de tijd tussen het 

consult en het vertrek, en eventuele bijwerkingen van eerder 

gebruikte malariaprofylaxe of vaccins een rol spelen.

Het in kaart brengen en wegen van deze factoren vraagt om 

specifieke kennis en ervaring. Een reizigersgeneeskundig 

Over de grenzen van het reizigers-
advies

Floortje Elfrink, Gijs Baaten, Sanne-Meike Belderok

Het in kaart brengen en wegen van reizigers- en reisgerelateerde factoren vraagt om specifieke kennis en ervaring.  
Foto: iStock
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DE AUTEURS: VOLDOEN AAN KWALITEITSEISEN
reizigersadvisering is een boeiende, mooie en waardevolle 
specialisatie, ook voor de huisarts. Juist de huisarts kent de 
medische voorgeschiedenis en is vaak eerste aanspreek-
punt of behandelaar bij klachten na een reis. Dat maakt de 
huisarts inderdaad geschikt als reizigersadviseur, zoals de 
Werkgroep Huisartsgeneeskunde en internationale Gezond-
heidszorg betoogt. Maar dan wel een huisarts die niet alleen 
de patiënt kent, maar ook inhoudelijk deskundig is en voldoet 
aan de opleidingseisen en nascholingsnormen. De kwaliteit 
van het  reizigersadvies blijkt namelijk gerelateerd aan de 
mate waarin de adviseur voldoet aan de kwaliteitseisen van de 
 beroepsgroep.1

Logisch, want het geven van een adequaat advies vergt specifie-
ke kennis en vaardigheden, waaraan de basisopleiding en huis-
artsopleiding inderdaad nauwelijks tot geen aandacht besteden.
Opname van reizigersgeneeskunde in het basiscurriculum van 

de huisartsopleiding juichen wij toe. Dit maakt de huisarts nog 
geen reizigersgeneeskundige, maar biedt wel inzicht en bewust-
wording dat een reiziger professioneel reizigersadvies zou moe-
ten krijgen, zoals ook ons nascholingsartikel beoogt. bovendien 
zou het huisartsen kunnen ‘aansteken’ om ook reizigersgenees-
kundige te worden.
en daarna moeten ook de reizigersgeneeskundig huisarts en 
doktersassistente bijblijven en aandacht geven aan de kwaliteit 
van het advies in de huisartsenpraktijk.1

Zo is reizigersadvisering inderdaad een boeiende, mooie en 
waardevolle verdieping: voor de adviseur én zijn pa tiënt.

Gijs Baaten, Floortje Elfrink, Sanne-Meike Belderok 

1. Ruis JR, et al. Does registration of professionals improve the 
quality of travelers' health advice? J Travel Med 2009;16:263-6.
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Er kwamen verschillende reacties binnen op het artikel 
‘Point-of-care-echografie’.1 Een selectie daarvan staat hier-
onder. Voor de volledige reacties en het vervolg op de discus-
sie zie www.henw.org/artikelen/point-care-echografie.

MUSCULOSKELETALE ECHOGRAFIE
Mooi en duidelijk artikel. Bij de voorbeelden zou er nog een 
aanvulling bij mogen met een casus over musculoskeletale 
echografie. Zeker bij schouderproblemen is er veel winst te 
behalen door anamnese, lichamelijk onderzoek én echografie 
te laten doen door een huisarts die hierin bekwaam is. Hier 
levert echografie winst op door betere diagnostiek, hierdoor 
gerichtere behandeling, hogere patiënttevredenheid en minder 
verwijzingen naar de tweede lijn.
Op dit moment gaat dit helaas nog ten koste van de huisarts, 
omdat er nog geen enkele vergoeding is voor musculoskeletale 
echografie. ■

Jernt Korst, huisarts

VOORDELEN
Als huisarts-echografist ken ik ruim 10 jaar de absolute 
voordelen van echografie binnen de huisartsgeneeskunde. Het 
moet beter bezoldigd worden. ■

Marcel van Philips, huisarts

ERKENNING
Eindelijk weer eens aandacht en erkenning voor de echografie 
door de huisarts. Lof! Nu nog de financiële erkenning.
Zoals ook in het artikel staat is de apparatuur, de scholing en 
de extra tijdsinvestering in patiënten voor mij veelal vrijwillig 
na reguliere werktijden. Het is een flinke investering en daar 
staat een schamel tarief tegenover.
Nu is de echografie slechts een dure verdieping die zich 
mogelijk pas na vele jaren terugverdient, de zorgverzekeraar 
is blij en het apparaat is afgeschreven. De patiënten hebben er 
veel baat bij. Ze zijn opgelucht dat verwijzen vaak niet nodig 

is en/ of blij dat ze direct weten wat er aan de hand is. Het kost 
hen niets.
Voor mij is het inderdaad erg prettig een moderne 
stethoscoop te hebben. Ik hoop dat de zorgverzekeraar dit 
ook leest! Ik verwijs in dit verband naar Scandinavië dat in dit 
opzicht een voorbeeld is. ■

Annet Dam, huisarts

VRUCHTEN PLUKKEN
Goed artikel. Ik doe al ongeveer 10 jaar echografie in mijn 
praktijk en zowel mijn patiënten als ik plukken daar de 
vruchten van. Het levert snellere, patiëntgerichtere en soms 
betere diagnostiek dicht bij huis op. Gisteren nog kon ik een 
50- jarige man met anorexie en bovenbuiksklachten met spoed 
naar de MDL-arts doorsturen na een echo die mijns inziens 
op een uitgebreide levermetastasering wees.
Ik hoop dat verzekeraars ook het belang van deze diagnostiek 
in de eerste lijn inzien en de mogelijkheden verbeteren om dit 
samen met collega’s en de tweede lijn in te richten. ■

Arjan Wensink, huisarts

Reacties ‘Point-of-care-echografie’

REACTIE VAN DE AUTEURS
De reacties geven in het kort de door de  echograferende 
huisarts ervaren voordelen aan voor zowel patiënt als 
huisarts alsook de gevoelde nadelen. Met het artikel hopen 
we dat vooral de positieve punten van de echografie binnen 
de huisartsenpraktijk huisartsen zal prikkelen zich ver-
diepen in de echografie als zeer nuttige diagnostische tool 
in de spreekkamer. Daarnaast is een belangrijk punt dat 
er wetenschappelijk onderzoek naar echografie binnen de 
eerste lijn wordt opgestart. Dit zorgt zowel voor een betere 
basis binnen de beroepsgroep als voor erkenning (ook 
financieel) door derden, waaronder de zorgverzekeraars. 

Sommige verzekeraars zijn gelukkig al zo ver. Zo vergoedt 
onze regionale verzekeraar, Zilveren Kruis, de abdominale 
echografie bijvoorbeeld met een tarief van ongeveer 70 euro. 
Als dit ertoe leidt dat de echografie ook een introductie bij 
jonge collega’s binnen de huisartsopleiding krijgt, is ons doel 
meer dan bereikt. Jong geleerd is oud gedaan!

Richard Versluis, Paul Morgenstern, Pieter Buis
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Een echoapparaat in de huisartsenpraktijk was tot voor 
kort een zeldzaamheid, wat vooral te maken had met de 
hoge kosten en forse afmetingen. Sinds een aantal jaren zijn 
betaalbare en compacte echoapparaten echter ruimschoots 
beschikbaar. Zelfs kleine handheld-apparaten die met een 
smartphone zijn verbonden behoren tot de mogelijkheden. 
Met echografie heeft de huisarts een belangrijk diagnostisch 
instrument in handen.

Het echoapparaat wordt ook wel de ‘moderne stethoscoop’ 
van de huisarts genoemd [figuur 1]. Een toenemend aantal 
huisartsen bekwaamt zich in echografie. Zo zijn er momenteel 
ongeveer 400 huisartsen als huisarts-echografist ingeschreven 
in het kwaliteitsregister van het College voor Huisartsen met 
Bijzondere Bekwaamheden.Het gebruik van het echoapparaat door de huisarts heeft een 
meerwaarde voor zowel de huisarts als de patiënt, zeker als 
huisartsen het gericht inzetten voor het bevestigen dan wel 
uitsluiten van een differentiële diagnose.1-3 Patiënten ervaren 
het gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk als iets 
positiefs en het leidt tot een grotere betrokkenheid van de 
patiënt bij het consult en het vervolgbeleid.1,4 Het onderzoek 
is, afhankelijk van de organisatie in de praktijk, snel inzetbaar. 
Ook kan het voor de huisarts een prettige afwisseling in het 
spreekuur vormen.
Aan de hand van een aantal casussen willen we inzicht geven 
in de mogelijkheden van echografie binnen de huisartsen-
praktijk. Vervolgens zullen we ingaan op de wetenschappelijke 
onderbouwing en enkele praktijkorganisatorische aspecten.BESCHOUWING

Deze alledaagse casussen laten zien dat echografie een plaats 
kan hebben in de huisartsenpraktijk. Er bestaat consensus 
over de indicaties voor point-of-care echografie in de huisart-
senpraktijk, zoals blijkt uit kwalitatief onderzoek.5

Literatuur
Er is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van echo-
grafie in de huisartsenpraktijk. In een Scandinavisch onder-
zoek verrichtten huisartsen echo’s met de indicatie galstenen, 
ascites, een verwijde aorta abdominalis (meer dan 5 cm), 
intra-uteriene zwangerschap of zwangerschapsduur.6 In totaal 
ging het om 188 echo’s bij 104 patiënten die gemiddeld 6 mi-
nuten duurden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was bij-
na perfect, de kappacoëfficiënt was 0,93. Voor ascites, verwijde 
aorta en intra-uteriene zwangerschap was er zelfs volledige 

overeenstemming met de specialist.6 De huisarts-echografist 
kan dus een aantal echografische afwijkingen net zo goed 
vaststellen als een radioloog of gynaecoloog.6Nederlands onderzoek toonde eerder al aan dat abdominale 
echografie in de eerste lijn het beleid van de huisarts in 64% 
van de gevallen verandert, dat huisartsen 30-45% minder naar 
de tweede lijn verwijzen en dat de huisarts in 15-43% van de 
gevallen de patiënt beter kan geruststellen.7 Een systematische 
review uit 2019 komt tot de conclusie dat echografie in de 
huisartsenpraktijk een belangrijk diagnostisch instrument kan 
zijn en geld kan besparen.1
Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde eveneens 
aan dat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn afneemt, 
inclusief acute opnamen.8 Minder verwijzen is geen doel op 
zich, maar dankzij echografie kan verwijzing wel veel gerichter 
gebeuren.
De innovatie van point-of-care echografie is dat de echografie 
naar de patiënt/praktijk toekomt.9 Point-of-care echografie 
voor de huisarts kunnen we misschien beter als een gericht 
klinisch instrument zien, een directe hulp in de spreekkamer. 
Ze vormt geen vervanging van de uitgebreide diagnostische 
echografie door de afdeling radiologie en vraagt ook om een 
andere expertise.9 Wel is verder onderzoek naar point-of-care 
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CASUÏSTIEK
Een man van 56 jaar komt op het spreekuur met bovenbuikklachten die 
hij sinds een paar dagen heeft Zijn voorgeschiedenis omvat hyperten-
sie, diabetes mellitus type 2 en een cva 4 jaar eerder. Hij heeft al een 
paar dagen geen ontlasting gehad en heeft zuurgerelateerde klachten. 
De volgende dag maakt de huisarts een echo van de bovenbuik, waarop 
een abdominaal aorta-aneurysma van 10 cm is te zien. Diezelfde dag is 
de patiënt zonder verdere complicaties operatief behandeld.Een 37-jarige vrouw komt met bovenbuikklachten op het spreekuur. In 

de anamnese staat 3 keer aanvalsgewijze bovenbuikklachten die door-
trekken naar de rug. Uit de echografie tijdens hetzelfde consult blijkt 
dat ze galstenen heeft [figuur 2]. Mevrouw gaat naar huis met instruc-
ties, een recept diclofenac-zetpillen voor eventuele koliekpijnen en een 
verwijzing voor de chirurg. Een maand later maakt een laparoscopische 
cholecystectomie een einde aan haar galsteenlijden.
Een 30-jarige man met een blanco voorgeschiedenis meldt zich 
met zeurende en vooral in de nacht optredende pijnklachten in zijn 
rechterflank. Een urinestick toont overduidelijk erytrocyten aan en 
de tijdens het consult direct verrichte echografie laat in de rechter-
nier kleine concrementen zien. In de linkernier ziet de huisarts forse 
concrementen met een aanzienlijke hydronefrose. In overleg met de 
dienstdoende uroloog zet de huisarts naast pijnstilling een adequaat 
poliklinisch vervolg in.
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ZINGEVINGSZORG IN DE PRAKTIJK

Susanne Kruys & Wouter Zuurbier. De biografie als medicijn. 
Coachen aan de hand van de vier dimensies | Amsterdam: Lannoo 
Campus, 2020 | 152 pagina’s | € 29,99 | ISBN 9789401466769.

Zingeving wordt steeds 
meer een onderdeel van 
onze breder wordende 
kijk op gezondheid. Maar 
hoe werkt ‘zingevingszorg’ 
in de praktijk? Dit boek 
biedt daarvoor concrete 
handvatten. Het is een 
aanrader, zowel voor de 
(aanstaande) huisarts als 
de huisartsopleiding. 

Zingeving wordt door 
steeds meer mensen, zelfs 
door dokters, gezien als 
een wezenlijk onderdeel 

van gezondheid. Daarom is het verstandig om een bepaalde 
mate van ‘tweetaligheid’ te ontwikkelen. Naast de bio-psycho-
sociale taal moeten we ook de taal van de levensvragen leren.
Huisartsen zijn echter weinig geschoold in het praten over 

zingeving, betekenisverlening, doelen en waarden. Hoe kom 
je nou met patiënten in gesprek over die levensvragen, zonder 
te vervallen in de ons aangeleerde taal van symptomen en 
diagnosen? De auteurs, beiden coach met een indrukwek-
kende werkervaring, gebruiken het beeld van de piramide als 
kapstok voor het gestructureerd bevragen van dit onderdeel 
van de gezondheid. In het intakegesprek wordt met de vraag 
van de cliënt/patiënt een vloertje gelegd. Daarna volgen de 
4 zijden van de piramide: de fysieke, sociale, psychologische 
en spirituele dimensie. Eenmaal beland op de top van de 
piramide kun je terugblikken en de essentie van de zoektocht 
nagaan.
Er zijn meer boeken over zingeving geschreven, maar veel 
daarvan geven de rechtgeaarde dokter een wat ongemakkelijk 
gevoel. Moet het echt allemaal zo zweverig? Dit boek is niet 
vaag. De kapstok van de piramide biedt structuur. Het boek is 
gelardeerd met voor huisartsen herkenbare casussen en voor-
beeldvragen en dat daagt uit er morgen al mee aan de slag te 
gaan. Dit boek biedt vanzelfsprekend geen antwoorden uit de 
categorieën ja en nee of een getal. Dat is ook niet de taal van 
de levensvragen.
Je patiënten gaan het waarderen wanneer je je consulten met 
de hier aangereikte ‘tweetaligheid’ laat verrijken. ■

Pieter Barnhoorn, huisarts in Leiden
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(On)bewust  
(on)bekwaam
Ik herinner me hem levendig, mijn eerste 
coronapatiënt. Tenminste, ik denk dat hij 
corona had.
Het was een jaar geleden. Samen met zijn 
vrouw had hij in de volle wachtkamer zitten 
wachten. Hij vond het niet erg, hij moest toch 
bijkomen van het kleine stukje lopen van de 
auto naar de praktijk. De hele week had hij al 
last van koorts en hoesten. Hij voelde zich 
steeds zieker. Vertwijfeld keek ik naar mijn 
saturatiemeter. De waarde kwam op geen 
enkele manier overeen met de vlot pratende, 
niet kortademige man voor mijn neus. Ik 
probeerde het nog eens op zijn andere hand 
en op die van mezelf. Dit kon niet kloppen. Zó 
ziek vond ik hem nou ook weer niet.
Ik stuurde hem naar huis met amoxi. Maar 
drukte hem wel op het hart de volgende dag 
terug te komen. Voor de zekerheid, vanwege 
die saturatie. Dus ik zag hem nog een keer: op 
mijn volle spreekuur, zonder bescherming. 
Gelukkig voor ons beiden ging het al wat 
beter. 
Onbewust onbekwaam…
Dat veranderde de weken erna snel. Ik spelde 
elke corona-update. Ik wikkelde mijn autostoel 
in een grote badhanddoek en liet mijn 
schoenen bij thuiskomst in de schuur staan. Ik 
wilde thuis niemand besmetten.
Bewust onbekwaam…
Er is nog veel wat we niet weten op corona-
gebied. Ik moet nog steeds overal over 
nadenken. Onbewust bekwaam ben ik nog 
lang niet. Toch voelt het een stuk relaxter dan 
een jaar geleden. Dat is wat kennis en ervaring 
kunnen doen. Ik ben er elke keer weer van 
onder de indruk.

Wendy Borneman, voorzitter Raad van 
Bestuur

Zorgvuldig delegeren van medische handelingen

Veel huisartsen delegeren medische handelingen aan hun praktijkmedewerkers. Denk hierbij aan 
triage, oren uitspuiten en injecties geven. Deze medewerkers zijn op verschillende manieren bevoegd 
volgens de wet BIG. Voor voorbehouden medische handelingen gelden specifieke regels, omdat ze 
(meer) risico voor de patiënt opleveren. Naast bevoegd moeten praktijkmedewerkers ook bekwaam 
zijn in de handelingen die ze uitvoeren. Ingewikkelde materie dat vraagt om een goede organisatie.
Op de vernieuwde NHG-webpagina ‘Delegeren van medische handelingen’ staat hoe medische 
handelingen in de praktijk zorgvuldig en volgens de wettelijke eisen kunnen worden gedelegeerd. De 
pagina biedt daarnaast een aantal ondersteunende documenten die recent herzien zijn op basis van 
nieuwe regelgeving:
• Algemeen voorbeeldprotocol: hierin staat waar een protocol aan moet voldoen. Praktijkmede-

werkers kunnen het format gebruiken om eigen protocollen vorm te geven.
• Voorbeeldwerkafspraak: te gebruiken om afspraken te maken met uw praktijkmedewerkers 

over ieders bevoegd- en bekwaamheden, taken en verantwoordelijkheden.
• Voorbehouden handelingen: hierin staat wanneer iemand bevoegd én bekwaam is om een 

voorbehouden handeling uit te voeren.

Delegeren van medische handelingen heeft een belangrijke plek binnen het kwaliteitssysteem in een 
huisartsenpraktijk. Lees hier meer over op nhg.org/kwaliteit (Zo werkt u aan kwaliteit in de 
huisartsenzorg).

kort nieuws

� Boeiende keynotes: 
Loes van Bokhoven en Henk Schers
Dokter Media

� Verschillende Pecha Kucha’s
� Ruim 60 abstracts

Online NHG-Wetenschapsdag
Toepasbare kennis in 2 dagdelen

5 en 11 februari 2021
nhgwetenschapsdag.nl

MELD U OP 
TIJD AAN

Foto: M
argot Scheerder
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Heeft u het webinar gemist of wilt u het 
terugkijken? Via de NHG-Leeromgeving is het 
webinar (binnenkort) beschikbaar.

➤ nhgcongres.nl
➤ NHG-Leeromgeving

Datums NHG-Congres 2021
10 juni 2021  Webinar ‘De digitale 

praktijk’
9 september 2021  Webinar ‘Nog te bepalen’
5 november 2021  NHG-Congres ‘Poten in de 

klei, kop in de cloud’ in Den 
Bosch

Reacties van deelnemers:

‘Professioneel, leerzaam, innovatief, 
to the point en actueel’

‘Afwisselend, laagdrempelig, 
interessant, goed onderbouwd en 
overzichtelijk in een kort tijdsbestek’

‘Inspirerende filmpjes,  
ethiek en discussie’

Op 10 december 2020 was de kick-off 

van het NHG-Congres ‘Poten in de klei, 

kop in de cloud’. Het was de eerste in 

een serie van 3 webinars in aanloop naar 

het congres dat op 5 november 2021 

plaatsvindt in Den Bosch. Rode draad in 

alle evenementen is de inzet van digitale 

toepassingen in de huisartsenpraktijk.

GESLAAGD WEBINAR OVER  
TELE MONITORING
Online kick-off NHG-Congres ‘Poten in de klei, kop in de cloud’

Bijna 1000 NHG-leden keken live mee. Zij kregen 
een goede eerste indruk van wat er allemaal komt 
kijken bij telemonitoring in de huisartsenpraktijk. 
Tijdens het volgende webinar op 10 juni 2021 
staat de digitale praktijk centraal. In november, 
tijdens het congres, gaan we dieper in op de 
verschillende onderwerpen, waarbij u zowel 
kennis als praktische handvatten voor uw praktijk 
kunt verwachten.

 NHG FORUM  
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Nienke de la Rive Box (midden) verzorgde de presentatie. Gasten waren: Niels Chavannes, Robbert Keppel, Douwe Atsma, 

Annelieke Petrus, Sarah Boers, Wendy Borneman en Roy Beijaert. Foto’s: Margot Scheerder



In december 2020 is een samenwerkings-

project afgerond van het NHG en de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- 

en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Doel 

van dit project was de rol van werk bij 

gezondheid en ziekte onder de aandacht 

van huisartsen brengen en samenwer-

king tussen huisarts en bedrijfsarts te 

bevorderen.

Het hebben van werk is een gezondheidsbevorde-
rende factor. Soms kan werk echter ook leiden tot 
ongevallen, beroepsziekten of werkgerelateerde 
klachten en aandoeningen. Bijvoorbeeld als werk 
van onvoldoende kwaliteit is, niet aansluit bij de 
capaciteiten van mensen of in gevaarlijke of slechte 
omstandigheden wordt uitgevoerd. Omgekeerd 
kan een goede gezondheid een positieve invloed 
hebben op het functioneren op het werk. Dit geldt 
ook voor mensen met een chronische aandoening 
die hebben geleerd om goed met hun aandoening 
om te gaan. Als dit niet lukt, kan dit aanleiding 
geven tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Naast 
veel persoonlijk leed brengt dit vaak ook hoge 
maatschappelijke kosten met zich mee.

Handleiding Aandacht voor arbeid in 
NHG-Standaarden
Dankzij het project is er een Handleiding 
Aandacht voor arbeid in NHG-Standaarden 
ontwikkeld, die gebruikt wordt bij het maken van 
NHG-Standaarden. Deze handleiding ondersteunt 
richtlijnenmakers bij het geven van aandacht aan 
het aspect werk bij de ontwikkeling en herziening 
van standaarden. In dit kader zijn onder andere 
specifieke anamnesevragen ontwikkeld om tijdens 
de diagnostiek werkaspecten te kunnen inventari-

seren. In een aantal standaarden zoals de 
NHG-Standaarden Lage rugklachten en Overspan-
ning en burn-out is hierdoor op een systematische 
manier aandacht aan de factor arbeid besteed.

Thuisarts en nascholing
Ook op Thuisarts.nl zijn teksten aangevuld met 
informatie over de relatie met en gevolgen voor 
werk en over het consulteren van de bedrijfsarts. 
Verder is er een aparte tekst gemaakt over 
Begeleiding van de bedrijfsarts.
De PIN Overspanning en burn-out besteedt 
aandacht aan samenwerking met de bedrijfsarts. 
Dit komt ook aan de orde in de PIN Hand- en 
polsklachten, die in februari 2021 verschijnt. In een 
korte film bespreken een huisarts en 2 bedrijfsart-
sen het belang van onderlinge samenwerking en 
de knelpunten daarbij.
Verder is er een nascholingsprogramma voor 
EKC’ers ontwikkeld over de samenwerking 
huisarts-bedrijfsarts. Daarnaast kwam dit thema 
aan de orde bij een blended learning over de 
NHG-Standaard Overspanning en burn-out voor 
huisarts, bedrijfsarts en poh-ggz.
Het NHG werkte daarnaast mee aan de Module 
Arbeid van NHGDoc. Deze module helpt onder 
meer bij het signaleren van mogelijke arbeidsgere-

lateerde problematiek via het alert en biedt een 
arbeidsanamnese.

Verbeteren onderlinge communicatie
Samen met de LHV, de NVAB en het RIVM heeft 
het NHG zich beziggehouden met het verbeteren 
van de onderlinge communicatie tussen 
huisartsen en bedrijfsartsen. Overleg tussen 
huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn door 
bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en 
patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Een 
mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van 
‘Patiëntoverleg’ in Zorgdomein. Deze optie maakt 
bedrijfsartsen vindbaar via hun naam en via de 
naam van het bedrijf waar de patiënt werkzaam is. 
Zo kunnen huisartsen en bedrijfsartsen elkaar 
berichten sturen en een afspraak maken voor 
telefonisch overleg of beknopte informatie 
uitwisselen. Uiteraard alleen na toestemming van 
de patiënt, wat met 1 vinkje is vast te leggen.
Uit een pilot met Patiëntoverleg is gebleken dat 
huisartsen vooral behoefte hebben aan contact 
met een bedrijfsarts als de bedrijfsarts een ander 
advies geeft, er onduidelijkheid is over het 
ziektebeeld of over wat een werkende patiënt wel 
en niet kan.

DE ROL VAN WERK BIJ  
GEZONDHEID EN ZIEKTE
Marjolijn Hugenholtz
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Jan en Mariette Moors

Op 28 november 2020 is dr. Jan P.C. 

Moors overleden op 92-jarige leeftijd. 

Hij was huisarts en seksuoloog en sinds 

1982 lid van Verdienste van het NHG.

Jan Moors was huisarts en seksuoloog in 
Rosmalen in een boeiende periode in 
Nederland. In deze periode werd de transitie 
gemaakt van religieus-conservatisme naar 
liberaal-socialisme, een periode van ontzuiling 
en van een (achteraf vermeende) seksuele 
revolutie. Door deze maatschappelijke 
ontwikkelingen veranderden ook de waarden 
en normen van de huisarts en daarmee de 
vorm en inhoud in de spreekkamer. Jan Moors 
droeg bij aan deze transitie en toen eenmaal het 
tumult was verstomd eerde het NHG hem 
daarom in 1982 als lid van Verdienste. Het was 
zijn kwaliteit om tegen de stroom in, consistent, 
met grote inzet, en integer, ideeën naar voren te 
brengen die volgens hem niet alleen patiënten 
maar ook de huisarts zelf konden helpen op het 
lastige terrein van de seksuologie en urogynae-
cologie. Tegenwind gaf hem energie, van 
complimenten moest hij niets hebben.
En dus verscheen er in 1970 zijn baanbrekende 
dissertatie Gezinsregeling: een onderzoek in een 

huisartspraktijk naar gedrag en houding tegenover 
de gezinsregeling. Hij legde het verband tussen 
anticonceptiegebruik en seksueel gedrag en leerde 
huisartsen hoe men daar open over kon spreken. 
Er kwam een NHG-Werkgroep Man-Vrouw en 
Anticonceptie en er verscheen veel nascholings-
materiaal van zijn hand. Maar het meest 
baanbrekend was het boek Helpen bij Seksuele 
moeilijkheden dat hij in 1977 samen met zijn 
vrouw Mariette Moors-Mommers uitgaf. Het 
hielp geneeskundestudenten en huisartsen niet 
alleen professioneel, maar ook in hun eigen 
seksuele ontwikkeling. Hij wist als geen ander dat 
de huisarts altijd als persoon - met een rugzak 
met waarden, normen en een persoonlijke 
voorgeschiedenis - in gesprek met de patiënt gaat. 
Dat tekende ook zijn deel Seksuologie in de reeks 
Deskundigheidsbevorderingspakketten van het 
NHG gedurende de jaren ’80 tot 2005.
Tientallen jaren gaf hij onderwijs en elke keer 
stond hij voor zijn zaak: de vrijheid van seksualiteit 
van ieder volwassen mens, ruimdenkend en vol 
overgave. Je wist meteen wat je aan hem had en 
soms toonde hij zijn koppigheid en boosheid, 
slechts uitingen van zijn gedrevenheid waarover 
hij soms struikelde. Hij was altijd bezig, ook toen 
hij niet meer actief huisarts was. Niet alleen met 
artikelen en boeken, maar ook met nadenken hoe 
het verder moest. Bij zijn afscheid als huisarts 
startte hij in 1993 de Stichting ter Bevordering van 
Seksuologie in de Huisartspraktijk, de eerste 
expertgroep avant la lettre en de voorloper van de 
huidige NHG-Expertgroep Seksuele gezondheid. 
Hij nam nog graag het woord tijdens de zitting 
van ons beider promoties in 2004 en 2018, niet 
bang en overtuigd van de goede zaak.
Zonder Jan Moors zaten nu nog vele huisartsen 
blozend met patiënten te spreken over seks en 
waren vele patiënten verdwaald gebleven in hun 
seksuele zoektocht. Hij heeft de weg geplaveid in 
de huisartsgeneeskunde waar velen nu op voort 
kunnen gaan. Wij zijn hem daarvoor zeer 
erkentelijk. Zijn antwoord zou zijn geweest dat hij 
dit nooit zonder zijn vrouw Mariette had kunnen 
bereiken en wij betrekken haar dan ook graag in 
onze dank. 

Peter Leusink, Bert-Jan de Boer

IN MEMORIAM  
JAN MOORS
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Marieke van de Ven, kaderhuisarts 

bewegingsapparaat: ‘Door de kaderop-

leiding kan ik patiënten beter helpen om 

zelf voor hun gezondheid te zorgen.’

Marieke van de Ven: ‘Bewegen vind ik fijn. Ook 
om te onderzoeken welke spieren je gebruikt en 
hoe je die traint. Toen ik 20 jaar geleden begon 
met klimsport, was daar nog weinig over bekend. 
Ik werd bewegingswetenschapper, maar daarmee 
werd je vooral onderzoeker. Ik heb een brede 
interesse en wil me niet volledig op 1 ding storten. 
Daarom ben ik nu huisarts. Want dan ben je bezig 
met het hele systeem, niet alleen met het 
medische. Ik wil mijn patiënt helpen om gezond 
bewegen te integreren in het dagelijks leven, met 
of zonder klachten. Ik wil niet alleen met de 
klachten bezig zijn, ’

Geen ingreep en toch verder
‘Er is veel onbegrip bij patiënten. Die denken: als 
de orthopeed een scan of een echo maakt dan 
komt er een oplossing. Dan krijg ik een operatie of 
een injectie en ben ik van mijn klachten af, van 
mijn pijn. Maar meestal is een ingreep niet nodig 
en volgt er alleen een diagnose. Wie vertelt dan 
hoe het verder moet? Hoe je moet omgaan met 
je klachten en of er nog wat valt te verbeteren? 
Niet iedereen lukt het om oefeningen te doen 
zodra er klachten zijn. Juist de mensen met 
beweegklachten die niet behandeld worden door 
een specialist in het ziekenhuis, wilde ik graag 
verder helpen. Daarom ben ik kaderhuisarts 
bewegingsapparaat geworden.’

Puzzel van de persoon
‘Ik wil graag naar de persoon kijken, niet alleen 
naar de klacht. Mijn ideaalplaatje is de puzzel van 
die persoon oplossen zonder versnippering van 
de zorg. Iemand met beweegklachten die net 
vader is geworden, draagt misschien zijn kind 
verkeerd, of is fanatiek gaan sporten om af te 
vallen. Het is leuk om uit te leggen hoe het 
beweegapparaat werkt en wat er aan de hand is. 
Om te vertellen wanneer het ondanks pijn verant-
woord is om te bewegen en dat te vertalen naar 
het dagelijks leven, zoals een oefening die past 
binnen de werkdag van de patiënt. 
Na de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat 
word je lid van onze expertgroep Het Beweegka-
der. Daardoor blijf je bijleren. We zijn we heel 
divers in wat we doen: sportgeneeskunde, 
hand- en polsklachten, de eerste met de tweede 
lijn verbinden, of een diabeteschallenge organise-
ren. Wat we delen is het enthousiasme over het 
bewegingsapparaat en interessante casuïstiek om 
uit te wisselen.’

Tijd creëren
‘Een topsporter kan terecht bij de sportarts, de 
clubarts en de coach, terwijl mijn patiënten soms 
niet eens verzekerd zijn voor fysiotherapie. Een 
grote groep mensen die beweegt en sport, kan 
niet bij de middelen en kennis komen om zelf iets 
aan hun klachten te doen. Bij de huisarts is de 
consulttijd vaak te kort. Als kaderhuisarts 
bewegingsapparaat heb ik een regiospreekuur 
met een consultduur tot een halfuur. Zo creëer ik 
tijd en rust om duidelijke uitleg en praktische tips 
te geven. De behandelingen, zoals injecties zetten, 
zijn eenmalig. Ik adviseer de eigen huisarts van de 
patiënt - en via de patiënt de fysiotherapeut - 
over waar de aandacht in de therapie naar moet 
uitgaan.
Door mijn kennis en verdieping als kaderhuisarts 
doe ik eerder minder dan meer. Ik help mensen 
om de zorg voor hun gezondheid bij zichzelf te 
houden. Vanuit mijn visie dat mijn patiënten tijd 
nodig hebben voor een gezonde leefstijl, met 
ontspanning en beweging, moedig ik ze aan. Ook 
op die manier maak ik meer tijd voor mijn 
patiënten.’

‘Ik wil dat mijn patiënten de 
zorg voor hun gezondheid bij 
zichzelf kunnen houden’ 

‘KADERHUISARTS HELPT VERDER’
Fijtje Koets

Marieke van de Ven, kaderhuisarts bewegingsapparaat in 

Buitenpost (Friesland): ‘Ik wil bezig zijn met gezond bewegen, 

niet alleen met klachten.’ Foto: Ellen Oosterhof

Voor de eerstvolgende kaderopleiding 
bewegingsapparaat, zie de website NHG-Kader-
opleiding bewegingsapparaat en NHG.org/
kaderopleiding.
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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, Weer wat geleerd! voor 
de volledige tekst.

Staal schiet eruit
Joost Bronswijk: ‘Proefondervindelijk is bekend dat bij 
röntgenfoto’s vaak blijkt dat er nooit eerder opgemerkte 
stukjes staal of glas in het lichaam zitten die blijkbaar geen 
gevolgen hebben. Ik heb mijn patiënt, de servicemonteur, 
gewaarschuwd dat hij er niet een MRI-scanner mee moet 
ingaan. Een paar maanden later kreeg ik zelf een stukje boor 
in mijn wang. Het deed wel even zeer toen ik de magneet 
erbij hield en het eruit schoot.

Iets vergelijkbaars zijn staalsplinters in de ogen. Dat zien we 
hier vaak bij boeren en monteurs die hebben staan lassen of 
slijpen, en bij botsautorijders (“kermisoog”). Je hebt daar een 
speciaal steriel magneetje voor, om de splinters mee uit het 
oog te halen.

Waar je ook mee moet oppassen zijn beschadigingen door 
oliepersleidingen: hogedrukleidingen voor olie van trekkers, 
vrachtwagens of draglines. Zelfs kleine leidinkjes. Ook die 
geven soms heel kleine wondjes, maar met grote gevolgen. 
Dit is reden tot spoedverwijzing naar de SEH.’

Een staaltje 
vakmanschap
Fijtje Koets en Joost Bronswijk

Joost Bronswijk, huisarts met een praktijk in Echtenerbrug, Friesland: ‘Ik werk op het 
platteland en daardoor krijg je nog wel eens leuk handwerk. Een servicemonteur had 
een klus waarbij hij met een zware hamer een as moest monteren. Al hevig meppend 
voelde hij opeens een tik tegen zijn arm. Een klein bloedvlekje dat hij meteen 
wegveegde. Bij een klus een paar maanden later met een magnetische deursluiter 
voelde hij opeens zijn arm bewegen. Hij keek... en zag opeens heel griezelig zijn huid in 
een soort tent omhoog trekken. Met zijn praktische intelligentie constateerde hij een 
duidelijk magnetisch effect.

Op dringend verzoek van zijn echtgenote kwam hij, met een sterke magneet op zak, 
op de praktijk. Hij had nergens last van, maar had wel een verschijnsel waar hij het 
gezelschap op verjaardagen en zijn huisarts mee kon vermaken. Uiteindelijk hebben we 
samen besloten niets te doen tenzij hij weer last kreeg.

Maanden later was ikzelf in mijn vrije tijd aan het klussen. Bij het boren in hard metaal 
brak de boor, die tegen mijn wang sloeg. Een paar druppels bloed die ik wegveegde, en 
meteen een nieuwe boor gepakt. De dag daarna was die wang toch wat gevoelig en 
iets dikker. Met het verhaal van onze servicemonteur in het achterhoofd heb ik een 
sterke magneet voor overboord geslagen zakmessen gepakt en kon ik dezelfde truc aan 
mijn echtgenote laten zien. Ze dacht dat ik met mijn tong de wang bewoog, dus nog 
eens de truc met mijn tong naar buiten gedaan – en daar gelukkig een foto van 
gemaakt. Toen schoot opeens het stukje ijzer uit mijn wang! Mooie methode dus om 
metaal onder de huid te lokaliseren.

Uitgelichte post HAweb Ledenforum Weer wat geleerd!
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Wilt u reageren op dit staaltje vakmanschap? Dat kan 
nog steeds op HAweb Ledenforum. U vindt de casus in 
de rubriek Weer wat geleerd!
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