
3
maart 2021
jaargang 64

Maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap

CVRM en belaste familieanamnese

De familiebrief bij erfelijke aandoeningen

Wanneer onderzoek bij prostaatkanker in de familie?

Wat doen huisartsen bij een vermoeden van kindermishandeling?



3maart 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

Redactioneel

EEen patiënt komt nooit alleen, maar brengt 
ook altijd zijn of haar familie mee. Soms 
letterlijk, als een ander gezinslid plaatsneemt 
op de ‘bijrijdersstoel’. En anders bijna altijd 
figuurlijk, omdat familie en gezin hun weer-
slag hebben op ontstaan, beleving en beloop 
van de gepresenteerde klacht. Ik vertel u 
niets nieuws, toch?
Het gezin is bij uitstek de bron van aandoe-
ningen met een genetische component, zoals 
u in deze H&W in meerdere artikelen kunt 
lezen. Maar gezinsgeneeskunde is natuurlijk 
meer dan DNA. Iedereen maakt deel uit van 
een familie, gezin of andere woonvorm, of is 
er tenminste in opgegroeid. En die opvoe-
ding, leefstijl en gewoontes bepalen ook de 
omgang met gezondheid en ziekte. Context, 
wist u al. 
Als huisarts stonden we altijd dicht bij het 
gezin, en gezinsgeneeskunde werd lange tijd 
beschouwd als de kern van ons vak. Dat is 
tegenwoordig wel anders. De spruitjeslucht 
rondom het klassieke kerngezin van vader, 
moeder en kinderen is (gelukkig) inmiddels 
wel opgetrokken; in onze praktijk zien we ook 
alleenstaande ouders, gescheiden mannen en 
vrouwen met ‘een tweede leg’, of een homos-
tel met adoptiekinderen én een inwonende 
grootouder. Niets nieuws. Ook hoef ik het 
niet te hebben over dat kinderen niet meer 
dicht bij hun ouders wonen, dat woonverban-
den niet altijd dezelfde huisarts hebben en dat 
verhuislustige patiënten vaak maar even in 
onze praktijk blijven. Oude koek. 

Terecht dus dat artsen tegenwoordig worden 
opgeleid om zich primair te richten op 
de problemen van de individuele patiënt. 
Logisch ook dat onze ‘huisartsenfamilie’ in 
Woudschoten 2 jaar geleden koos voor de 
kernwaarde ‘persoonsgericht’ in plaats van 
‘gezinsgericht’. In onze maatschappij van 
individualisering, eigen verantwoordelijk-
heid, vluchtige relaties en privacy verliest de 
gezinsgeneeskunde vanzelfsprekend haar 
relevantie.
Of toch niet? Inmiddels zijn de keerzij-
den van de ik-cultuur ons ook bekend. 
Te veel veronderstellen we dat we zelf 
de ontwikkelingen in ons leven kun-
nen bepalen en het leven in eigen hand 
hebben. Ook als het over gezondheid en 
ziekte gaat. Daarmee vergeten we dat we 
deel zijn (geweest) van een – vaak in alle 
opzichten heel bepalende – familie- en 
gezinsomgeving. 
U, contextdokter, weet wel beter! Goed 
dus om uw consult ook deels te richten op 
de invloed van het gezin. Niet alleen met: 
‘Komen hart- en vaatziekten in uw familie 
voor?’ Maar ook: ‘Hoe gaat het thuis?’ ‘Met 
wie heeft u overlegd, voordat u hier kwam, 
wat dachten ze?’ En: ‘Wat gaat u straks thuis 
vertellen over dit consult?’ 
Gezinsgericht, maar toch ook heel persoon-
lijk!
 
Gijs Baaten, lid redactiecommissie

Het gezin uit de context 
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	■ Betere therapietrouw in apotheekhoudende praktijken

	■ Meer verwaarloosde kinderen tijdens eerste lockdown

	■ Antistoffen bieden maanden bescherming tegen herinfectie 
SARS-CoV-2 

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de gemarkeerde artikelen op 
huisartspodcast.nl/henw.
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Antidepressiva en anti-epileptica worden 
ook ingezet als pijnbestrijding bij artro-
se, terwijl hiervoor onvoldoende bewijs 
is. Tussen 2008 en 2017 werden amitrip-
tyline, gabapentine en pregabaline vaker 
voorgeschreven bij artrose. Bij pregaba-
line was dat zelfs 2 maal zo vaak als voor-
heen. Deze ontwikkeling is zorgelijk.

Artsen kunnen mensen met artrose 
antidepressiva en anti-epileptica voor-
schrijven vanwege het effect op de 
centrale pijnverwerking. De NHG-Stan-
daard Niet-traumatische knieklachten 
raadt het voorschrijven hiervan echter af, 
omdat er onvoldoende bewijs is voor deze 
toepassing. Om te onderzoeken of deze 
middelen desondanks toch worden voor-
geschreven, bestudeerden Nederlandse 
onderzoekers de IPCI-database. Zij 
includeerden en volgden tussen 2008 en 
2017 in totaal 164.292 mensen ≥ 30 jaar 
met artrose (gebaseerd op ICPC- codes). 
Zij berekenden het aantal prevalente 
voorschriften antidepressiva of anti-epi-
leptica (gebaseerd op ATC-codes) door 
het totaal aantal patiënten met minstens 
1 voorschrift te delen door het aantal 
persoonsjaren per kalenderjaar.
Tussen 2008 en 2017 werden deze 
middelen steeds vaker voorgeschreven: 
amitriptyline (jaarlijkse toename 3,1%; 
95%-BI 1,2 tot 4,9), gabapentine (jaar-
lijkse toename 2,4%; 95%-BI 0,9 tot 3,8) 
en duloxetine (jaarlijkse toename 3,8%; 
95%-BI 0,1 tot 7,7). Met name het aantal 
prevalente voorschriften van  pregabaline 
nam toe: van 11,9 tot 23,3 per 1000 
persoonsjaren (jaarlijkse toename 8,8%; 
95%-BI 7,7 tot 9,9). Bij de grote groep 
patiënten (n = 99.099) met artrose maar 
zónder comorbiditeiten (zoals depressie 
of epilepsie) was alleen bij gabapentine 
(jaarlijkse toename 4,1%; 95%-BI 1,5 tot 
6,9) en pregabaline (jaarlijkse toename 
8,9%; 95%-BI 5,1 tot 12,9) een statistisch 
significante toename. 
De auteurs noemen als belangrijke beper-

king van het onderzoek dat het onduide-
lijk is of de indicatie voor het voorschrij-
ven van antidepressiva en anti-epileptica 
daadwerkelijk artrose was. Desondanks 
is de toename van het aantal voorschrif-
ten zorgelijk vanwege de bijwerkingen, 
met name bij ouderen. Onderzoek naar 
de effectiviteit van antidepressiva en 
anti-epileptica bij artrose loopt nog. Tot 

er voldoende bewijs is, luidt het advies 
hiermee terughoudend te zijn. ■

Van den Driest JJ, et al. Antidepressant 
and anticonvulsant prescription rates in 
patients with osteoarthritis: a population- 
based cohort study. Rheumatology (Ox-
ford) 2020 Nov 11. DOI: 10.1093/rheuma-
tology/keaa544 [Epub ahead of print].

Toename gebruik antidepressiva en anti-epileptica 
bij artrose
Anne Meike Boels

Infraroodthermometers worden in 
deze coronatijden veel gebruikt. On-
derzoek bij kinderen onder de 5 jaar 
laat zien dat de contactloze thermome-
ters de temperatuur iets onderschatten. 
Daardoor wordt koorts vaker gemist 
dan bij metingen in de oksel of het oor. 
De contactloze infraroodthermometers 
verdienen daarom niet de voorkeur.

Onderzoekers maten de temperatuur 
met 4 verschillende thermometers bij 
401 kinderen die de huisarts bezoch-
ten omdat zij zich ziek voelden. De 
onderzoekers gebruikten 2 contactloze 
infraroodmeters (de duurdere, meest 

geëvalueerde Thermofocus© en de goed-
kopere Firhealth©), een  elektronische 
meter in de oksel en een infrarood 
oorthermometer. Volgens de meting met 
de okselthermometer had 30% van de 

Contactloze infraroodthermometers missen 
koorts bij kinderen
Sanne Dijkhuizen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Tijdig starten met oefentherapie, dat wil 
zeggen na circa 6 weken klachten, heeft 
een positief effect bij patiënten met lage-
rugpijn. Zij ervaren op de korte termijn 
meer verbetering dan patiënten die de 
gebruikelijke zorg krijgen en de kans op 
behandelsucces is groter. Deze conclusie 
trekken Amerikaanse onderzoekers op 
basis van een RCT bij 220 patiënten in 
de eerste lijn. 

De patiënten hadden gemiddeld 36 dagen 
(SD 26 dagen) rugklachten toen ze naar 
de huisarts gingen. De gemiddelde leeftijd 
was 39 jaar (SD 11,2) en 49% was vrouw. 
De patiënten in de interventiegroep 
startten binnen 3 dagen na het bezoek 
aan de huisarts met 1 tot 2 maal per week 
fysiotherapie met manuele therapie en 
(thuis)oefeningen gedurende 4 weken. De 
behandelaar was vrij om daarnaast ook 
medicatie en aanvullend onderzoek in 
te zetten. De primaire uitkomstmaat was 
patiëntgerapporteerde beperkingen op de 

Oswestry Disability Index (OSW) voor 
lagerugklachten (schaal 1-100; hoger is 
slechter). De follow-upduur was een jaar.
Vroege oefentherapie gaf 4 weken na de 

start van de fysiotherapie een klinisch 
significante verbetering (RR 8,2; 95%-BI 
-12,1 tot -4,3) op de OSW ten opzichte 
van de gebruikelijke zorg. Na 4, 6 en 12 
maanden was dit verschil nog wel signi-
ficant, maar niet meer klinisch relevant. 
Na 1 jaar rapporteerde de oefentherapie-
groep meer behandelsucces dan de groep 
die de gebruikelijke zorg kreeg: 45% 
versus 28% (RR 1,6; 95%%-BI 1,1 tot 2,4). 
Er waren geen verschillen in zorgkosten, 
andere behandelingen (zoals operatie of 
injecties) of gemiste werkdagen.
De NHG-Standaard Aspecifieke lage-
rugpijn adviseert stepped care, waarbij 
fysiotherapie kan worden overwogen als 
patiënten circa 6 weken klachten hebben 
en de adviezen en opbouw van activi-
teiten onvoldoende effect hebben. Deze 
klachtenduur komt overeen met die van 
de patiënten in dit onderzoek, dat het 
advies van de NHG-Standaard verder 
onderbouwt. ■

Fritz JM, et al. Physical therapy referral 
from primary care for acute back pain 
with sciatica. A randomized controlled 
trial. Ann Intern Med 2020 Oct 6. DOI: 
10.7326/M20-4187 [epub ahead of print].

Tijdig starten met fysiotherapie bij lagerugpijn
Aimée Kok-Pigge

kinderen koorts. De contactloze Ther-
mofocus verschilde -0,14 °C (95%-BI 
-0,21 tot -0,06 °C) van de okselmeting 
en de Firhealth -0,16 °C (95%-BI -0,23 
tot -0,09 °C). Beide meters verschilden 
-0,10 °C (95%-BI -0,17 tot -0,03 °C) van 
de oorthermometer. Ten opzichte van de 
okselmeting was de sensitiviteit voor het 
vaststellen van koorts (≥ 38,0 °C) voor 
de Thermofocus 66,7% (95%-BI 38,4% 
tot 88,2%) en voor de Firhealth 12,5% 
(95%-BI 1,6% tot 38,3%). 
Kinderen (n = 69; 4-5 jaar) scoorden 
voor alle thermometers gemiddeld een 0 
op een VAS-pijnschaal. Ouders vonden 
het gemak van alle meters acceptabel, 
maar gaven de voorkeur aan de contact-
loze metingen.
Dit onderzoek laat zien dat contact-
loze infraroodmeters de temperatuur 
(minimaal) onderschatten en dat de 
sensitiviteit voor het vaststellen van 

koorts matig tot laag is ten opzichte 
van een okselthermometer. Bovendien 
is er geen verschil in ongemak tussen 
alle meters. Uit eerder onderzoek weten 
we dat de meting met een oorthermo-
meter wel een graad kan afwijken van 
rectale metingen. De vergelijking met 
rectale meting is in dit onderzoek niet 
gemaakt. Kortom, bij kinderen onder 
de 5 jaar wordt de temperatuur met 
infraroodthermometers iets onderschat, 
maar wordt koorts vaak gemist. De 
contactloze infraroodthermometers 
verdienen dus niet de voorkeur boven 
de andere meetmethodes. ■

Van den Bruel A, et al. Non-contact 
infrared thermometers compared with 
current approaches in primary care for 
children aged 5 years and under: a me-
thod comparison study. Health Technol 
Assess 2020;24(53):1-28. 

Contactloze infraroodthermometers missen 
koorts bij kinderen
Sanne Dijkhuizen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Drie maanden nadat een patiënt is her-
steld van een acute COVID-19-infectie 
is het longparenchym grotendeels gene-
zen. Toch rapporteren sommige patiën-
ten dan nog klachten als vermoeidheid, 
functionele beperkingen en verminder-
de kwaliteit van leven. Dat geldt niet 
alleen voor patiënten die in het zieken-
huis hebben gelegen, maar ook voor een 
deel van de niet opgenomen patiënten 
die een milde vorm van COVID-19 
hadden. Dat blijkt uit onderzoek van het 
Radboudumc.

Van den Borst en collega’s deden een 
prospectief cohortonderzoek en no-
digden daarvoor alle patiënten uit 
die in het ziekenhuis hadden gelegen 
voor COVID-19 (n = 171). Huisartsen 
konden ook patiënten verwijzen die niet 
opgenomen waren geweest, maar langer 
dan 6 weken klachten hielden na een 
COVID-19-infectie.
De onderzoekers includeerden in totaal 
124 patiënten. De gemiddelde leeftijd 
was 59 jaar (± 14 jaar) en 60% was man. 
Er waren 97 (57%) ontslagen patiënten 
en 27 (70% vrouw) door de huisarts 
verwezen patiënten. De onderzoekers 
bekeken de spirometrie, X-thorax of 
CT-scan, looptest en lichaamssamenstel-
ling van deze patiënten. Zij namen ook 
vragenlijsten af over de psychische, cog-
nitieve, fysieke gezondheid en kwaliteit 
van leven. Het is opvallend dat patiënten 
die werden verwezen door de huisarts 
(78% zonder comorbiditeit) ernstiger 
dyspneuklachten rapporteerden dan de 
opgenomen patiënten (Gemodificeerde 
Medical Research Council Dyspnoe-vra-
genlijst: verwezen patiënten mMRC 2 
versus ontslagen patiënten mMRC 1; p < 
0,0001). De verwezen patiënten scoor-
den ook slechter op de verschillende 
gezondheidsdomeinen (gemeten met het 
Short Form Health Survey en Nijme-
gen Clinical Screening Instrument). 
Er waren significante verschillen op de 

subschalen functioneren, vermoeidheid 
en pijn tussen de verwezen patiënten en 
de opgenomen patiënten met matige tot 
ernstige ziekte. De labresultaten (CRP, 
d-dimeer, leukocyten), spirometrie, satu-
ratie in rust en X-thorax (bij 93%) waren 
in deze groep normaal, dus een verkla-
ring kunnen de onderzoekers hiervoor 
niet geven. 
Een belangrijke beperking van dit 
onderzoek is de selectiebias. De groep 
verwezen patiënten vormt een subgroep 
(met ernstige klachten) van de zeer grote 
groep patiënten die COVID-19 heeft 
doorgemaakt.
De onderzoekers waarschuwen voor de 
langdurige gevolgen van COVID-19 bij 
een subgroep patiënten. Een verminder-
de gezondheidstoestand kan overgaan in 
chronische klachten, zonder dat aanvul-
lend onderzoek deze kan verklaren. ■

Van den Borst B, et al. Comprehensive 
health assessment three months after 
recovery from acute COVID-19. Clinical 
Infectious Diseases 21 Nov 2020. DOI: 
10.1093/cid/ciaa1750/5998118 (epub 
ahead of print).

Langdurige klachten na COVID-19 zonder 
ziekenhuisopname
Lisanne Stolwijk

Probiotica zijn producten die grote 
hoeveelheden nuttige melkzuurbac-
teriën bevatten, zoals lactobacillen en 
bifidobacteriën. Gebruik van probio-
tica kan bijdragen aan een gunstigere 
samenstelling van de darmflora, wat 
mogelijk effect heeft op de behandeling 
van bijvoorbeeld prikkelbaredarm-
syndroom, obstipatie en diarree. Een 
recente cochranereview toont echter 
aan dat probiotica geen overtuigend 
effect hebben in de behandeling van 
acute diarree. 

In deze review uit december 2020 
includeerden de auteurs 82 gerando-
miseerde onderzoeken. Daarin werd 

het gebruik van probiotica vergeleken 
met placebo in de behandeling van 
bewezen of veronderstelde acute, 
infectieuze diarree. Aan deze onder-
zoeken deden 12.127 patiënten mee, 
overwegend kinderen (11.526). De 
primaire uitkomstmaat was de duur 
van de diarree. Secundaire uitkom-
stenmaten waren aantal en duur van 
ziekenhuisopnames, diarree > 2 weken 
en bijwerkingen. Van de 82 onderzoe-
ken vonden er 53 plaats in landen met 
een lage bevolkingssterfte. 
De auteurs zagen in de onderzoeken 
met laag risico op bias geen gunstig 
effect van probiotica op de duur van 
diarree > 48 uur (RR 1,0; 95%-BI 0,91 

Probiotica helpen niet bij acute diarree
Rick van Uum

Foto: iStock
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Patiënten met mictieklachten die zich 
melden tijdens ANW-uren worden 
vaak niet gediagnosticeerd en behan-
deld conform de NHG-Standaard 
Urineweginfecties. Er is mogelijk 
sprake van overbehandeling in de 
laagrisicogroep en onderbehandeling 
in de hoogrisicogroep. Dat blijkt uit 
een onderzoek bij 2 grote Nederlandse 
huisartsenposten.

De onderzoekers includeerden in totaal 
5657 volwassenen met mictieklachten 
die zich in 2018 hadden gemeld bij 2 
grote huisartsenposten in Zuid-Limburg 
(80% vrouw, gemiddelde leeftijd 54 
jaar). Van deze patiënten kreeg 60% een 
consult op de huisartsenpost en werd 
40% telefonisch te woord gestaan. Bij 
74% werden antibiotica voorgeschreven, 
waarvan 41% na telefonisch contact. 
Van de patiënten die een consult kregen 
werd bij 88% een urinestick gebruikt, 
7% kreeg een urinekweek. Van de pati-
enten met een negatieve nitriettest kreeg 

79% alsnog antibiotica. Slechts bij 10% 
van de patiënten bij wie een urinekweek 
was geïndiceerd, werd ook daadwerke-
lijk een urinekweek aangevraagd. Bij 
20% van de patiënten werd een vorm 
van antibiotica voorgeschreven die niet 
overeenkwam met de richtlijn en bij 

20% kwam de duur van voorschrijven 
niet overeen met de richtlijn. Mannen 
en zwangere vrouwen kregen minder 
vaak antibiotica dan niet-zwangere 
vrouwen. Patiënten met diabetes kregen 
even vaak antibiotica als andere patiën-
ten, ondanks het hoger risico op een 
gecompliceerd beloop.
Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten 
die met mictieklachten naar de huis-
artsenpost gaan vaak niet-protocollair 
worden behandeld. Zij krijgen regelmatig 
(telefonisch) antibiotica voorgeschreven. 
Een reden daarvoor kan zijn dat de ‘oude’ 
NHG-Standaard Urineweginfecties deze 
behandeling als optie gaf voor  gezonde 
vrouwen met herkenbare klachten. Ook 
de beperkte negatief voorspellende waar-
de van de urinestick en het klinisch beeld 
kunnen hierbij een rol spelen. Al met al 
is het goed om op de huisartsenposten 
nog eens kritisch te kijken naar de imple-
mentatie van de in april 2020 gereviseer-
de NHG-Standaard Urineweginfecties. ■

Spek M, et al. Workload, diagnostic work-
up and treatment of urinary tract infecti-
ons in adults during out-of-hours primary 
care: a retrospective cohort study. BMC 
Fam Pract 2020;21:231.

Behandeling van mictieklachten tijdens ANW-uren
Marcelle van Eupen

tot 1,09) en de totale duur van diarree 
(gemiddeld verschil 8,64 uur korter; 
95%-BI 29,4 uur korter tot 12,1 uur 
langer). De afwezigheid van effect 
veranderde niet in sensitiviteitsanalyses. 
Probiotica voorkwamen ziekenhuisop-
name niet. Verder namen de auteurs een 

groot aantal onderzoeken niet mee in 
de definitieve analyse vanwege aange-
toonde publicatiebias ten gunste van 
positieve uitkomsten.
Deze review toont geen positief effect 
van probiotica in de behandeling van 
acute diarree. Vrijwel alle onderzoe-
ken werden verricht bij kinderen. De 
conclusies sluiten aan bij de NHG-Stan-
daard Acute diarree, die probiotica 
ontraadt in de behandeling van acute 
diarree (gebaseerd op een eerdere 
cochranereview), alsmede voor de 
preventie van reizigersdiarree of anti-
bioticageïnduceerde diarree (zoals een 
Clostridium difficile-infectie). ■

Collinson S, et al. Probiotics for treating 
acute infectious diarrhoea. Cochrane 
Database Syst Rev 2020;12:CD003048.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement 
adviseert om bij patiënten die familiair belast zijn voor 
hart- en vaatziekten een cardiovasculair risicoprofiel op te 
stellen en daarbij een risicoschatting te maken met behulp 
van de SCORE-tabel.1 Een belaste familieanamnese voor 
premature hartziekten, een fatale of niet-fatale hartziekte 
bij een eerstegraads mannelijk familielid van 55 jaar of 
jonger of een eerstegraads vrouwelijk familielid van 65 
jaar of jonger, is een belangrijke, onafhankelijke risico-
factor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.2-4 
Personen met een belaste familieanamnese voor coronaire 
hartziekten blijken 1,74 maal (95%- BI 1,56 tot 1,95) zo 
vaak coronaire hartziekten te ontwikkelen, onafhankelijk 
van andere risicofactoren.2

Voor Nederlandse huisartsen is het tot nu toe niet gebrui-
kelijk om ingeschreven patiënten periodiek te bevragen 
op hun cardiovasculair risico. Meestal werken ze met 

case-finding en soms vragen ze nieuwe patiënten via het 
inschrijfformulier naar het cardiovasculair risico. Het is 
onduidelijk van welk deel van de ingeschreven patiënten 
met een positieve familieanamnese het cardiovasculair 
risico in kaart is gebracht.
Wij wilden weten 1) bij hoeveel patiënten met een posi-
tieve familieanamnese voor premature hartziekten een 
cardiovasculair risicoprofiel is opgesteld, en 2) hoe vaak 
de huisarts een risicoschatting heeft gemaakt met behulp 
van de SCORE-tabel. Daarnaast waren wij benieuwd of 
er naast de familiaire belasting andere variabelen zijn 
die invloed hebben op het opstellen van een risicopro-
fiel. Daarom stelden wij ook een derde vraag: verschillen 
patiënten met een belaste familieanamnese bij wie een 
risicoprofiel is opgesteld van degenen bij wie de huisarts 
dit niet gedaan heeft?

Wanneer huisartsen meer aandacht besteden aan de familiaire belasting voor premature hart-
zieken kunnen nog niet ontdekte risicofactoren aan het licht komen, zoals een hoog cholesterol 
of een hoge bloeddruk. Dat kan leiden tot een betere primaire preventie. Moeten huisartsen 
niet vaker de familieanamnese uitvragen, zodat ze hoogrisicopatiënten tijdig opsporen?

Cardiovasculaire risicofactoren worden bij een minderheid van de patiënten met een positieve familieanamnese in kaart 
 gebracht. Foto: Shutterstock

CVRM en belaste familieanamnese
Inge Dijkstra, Annemarie Uijen, Kees van Boven en Henk Schers
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METHODE
Onderzoeksontwerp en gegevensbron
In dit retrospectief observationele onderzoek gebruikten we 
gegevens afkomstig uit het eerstelijns academisch registratie-
netwerk FaMe-Net (Family Medicine Network). Dit netwerk 
bestaat uit 7 huisartsenpraktijken uit Nijmegen, Amstelveen 
en Olst (24 huisartsen), die sinds 2013 alle contacten met de 
huisartsenpraktijk registreren. Van ieder patiëntencontact 
leggen huisartsen de reden van de komst, de diagnose en de 
interventie (inclusief medicatie, verwijzingen en testresulta-
ten) gecodeerd vast. Codering van alle diagnoses gebeurt met 
de ICPC2 en ICD10.5,6

Onderzoekspopulatie 
Vanaf 2016 mailden we alle ingeschreven patiënten vanaf 18 
jaar van wie het e-mailadres bekend was een contextvragen-
lijst over onder andere opleiding, werk, familiaire aandoe-
ningen, alcoholgebruik, rookstatus en ingrijpende levens-
gebeurtenissen. We benaderden patiënten via de website 
van de praktijk en folders in de wachtkamer. We vroegen 
de patiënten ook naar een mogelijke familiaire belasting 
voor hartaandoeningen. We hanteerden daarbij de volgende 
omschrijving: ‘een hartaandoening bij ouders, broers, zussen 
of kinderen voor het 60ste levensjaar’. Deze omschrijving 
baseerden we op de destijds geldende NHG-Standaard Car-
diovasculair risicomanagement. De vragenlijst vermeldde ex-
pliciet dat de huisarts geen standaard actie zou ondernemen 
naar aanleiding van de antwoorden uit de vragenlijst. Voor dit 
onderzoek includeerden we alle ingeschreven patiënten tus-
sen de 18 en 65 jaar die de contextvragenlijst hadden ingevuld 
en de vraag over familiaire belasting expliciet met ‘ja’ of ‘nee’ 
hadden ingevuld. We verzamelden de gegevens van 1 janu-
ari 2014 tot en met 31 december 2018. We kozen voor deze 
periode van 5 jaar omdat de NHG-Standaard aanbeveelt om 
iedere 5 jaar een schatting te maken van het risico op hart- en 
vaatziekten.1 

Metingen
Van de geïncludeerde patiënten selecteerden we alle cardio-
vasculaire diagnoses, cardiovasculaire risicofactoren, laborato-
riumbepalingen en de risicoscore volgens de NHG-tabel 
Diagnostische bepalingen. Op basis van het antwoord in 
de contextvragenlijst maakten we 2 groepen: een groep van 
patiënten met een familiaire belasting voor hartziekten en een 
controlegroep zonder belaste familieanamnese. Als uitkomst-
maten bekeken we in beide groepen zowel de registratie van 
de risicoschatting (het 10-jaarsrisico op sterfte en ziekte aan 
hart- en vaatziekten), als alle afzonderlijke cardiovasculaire 
risicofactoren. Daarbij keken we specifiek naar de registratie 
van de combinatie rookstatus, systolische bloeddruk en totaal 
cholesterol/HDL-cholesterolratio, omdat deze 3 waarden 
nodig zijn voor het schatten van het tienjaarsrisico op sterfte 
en ziekte aan hart- en vaatziekten. Wanneer deze risicofacto-
ren waren geregistreerd, beschouwden we dat als een juiste 
registratie van het risicoprofiel. De risicoschatting kan alleen 

worden berekend voor personen tussen de 40 en de 65 omdat 
het absolute risico van personen jonger dan 40 jaar bij gebruik 
van de SCORE-tabel vrijwel altijd lager dan 1% is, en van 
70-plussers bijna altijd boven de 10%.1 Voor de groep onder 
de 40 jaar oud keken we daarom alleen naar de registratie 
van de afzonderlijke risicofactoren en de combinatie van de 
3 risicofactoren rookstatus, systolische bloeddruk en totaal 
cholesterol/HDL-cholesterolratio. 
Om de patiënten bij wie al dan niet een risicoprofiel was 
opgesteld onderling te kunnen vergelijken, verzamelden 
we aanvullende gegevens, zoals aandoeningen waarbij de 
NHG-Standaard aanbeveelt een cardiovasculair risicoprofiel 
op te stellen (onder andere diabetes mellitus en jicht). Daar-
naast selecteerden we de volgende variabelen die mogelijk van 
invloed zijn op het al dan niet geregistreerd zijn van het risico-
profiel: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, (mede)behandeling 
door een praktijkondersteuner (POH), (mede)behandeling 
door een cardioloog, neuroloog of internist, eerdere registratie 
van hart- en vaatziekten in de familie en het aantal contacten 
met de huisartsenpraktijk. 

Gegevensanalyse
Om verschillen tussen de groepen te onderzoeken maakten we 
gebruik van chi-kwadraattoetsen bij proporties en  ongepaarde 
t-toetsen bij numerieke waarden, waarbij we p < 0,05 als 
significant beschouwden. Alle toetsen voerden we tweezijdig 
uit. Wanneer de aantallen te klein waren voor een chi-kwa-
draattoets gebruikten we een Fisher’s exacttoets. We voerden 
in eerste instantie univariate analyses uit om te onderzoeken 
of gemeenschappelijke patiëntkenmerken, zoals comorbiditeit, 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau invloed hadden op het 
al dan niet geregistreerd zijn van de cardiovasculaire risico-
factoren. Alleen factoren die in de univariate analyses een 
significant verschil lieten zien namen we mee in de logistische 
regressieanalyse. In het multivariate model haalden we facto-
ren op volgorde van de minste significantie achtereenvolgens 
uit het model, totdat er alleen significante factoren (p < 0,05) 

WAT IS BEKEND?
	■ De screening op cardiovasculaire risicofactoren bij pa-

tiënten met een belaste familieanamnese voor hart- en 
vaatziekten is suboptimaal.

	■ Het is niet bekend hoe vaak huisartsen een cardiovas-
culair profiel/risicoscore opstellen bij patiënten met een 
belaste familieanamnese voor premature hartziekten.

WAT IS NIEUW?
	■ Slechts bij 35% van de patiënten met een familiaire 

belasting voor hartziekten bevat het huisartsendossier 
de 3 cardiovasculaire risicofactoren die nodig zijn voor 
de risicoschatting (systolische bloeddruk, rookstatus en 
totaal cholesterol/HDL-cholesterolratio).
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overbleven. Bij factoren die sterk correleerden met andere 
factoren bepaalden we op basis van klinisch inhoudelijke 
argumenten welke factoren we meenamen in het logistische 
model. Alle statistische analyses deden we met SPSS, versie 25.

RESULTATEN
In totaal vulden 12.901 patiënten de vragenlijst in, 59,5% 
van alle ingeschreven patiënten van 18 jaar en ouder. Van de 
mannelijke patiënten had ongeveer 50% de vragenlijst ingevuld, 
bij de vrouwen lag dit percentage rond de 60%. De gemiddelde 
leeftijd van patiënten die de vragenlijst hadden ingevuld en 
degenen die dat niet hadden gedaan, was nagenoeg hetzelfde. 
Na selectie op leeftijd, gegevensperiode en het beantwoorden 
van de vraag of er wel of geen belaste familieanamnese voor 
hartziekten was, resteerden er 9372 patiënten. Van hen gaven 
2142 (22,9%) aan een belaste familieanamnese voor hartaan-
doeningen te hebben. [Online tabel 1] toont de patiëntkenmer-
ken van de geïncludeerde patiënten met en zonder een belaste 
familie anamnese. In de familiair belaste groep lag de gemiddel-
de leeftijd hoger en kwamen er meer cardiovasculaire risicofac-
toren en -ziekten voor. Van minder dan 10% (185 van de 2142) 
van de patiënten met een positieve familieanamnese op basis 
van de contextvragenlijst was vooraf in het HIS vastgelegd dat 
ze familiair belast waren. Er waren geen grote verschillen in pa-
tiëntkenmerken tussen de deelnemende huisartsenpraktijken.
De cardiovasculaire risicofactoren zijn ongeveer tweemaal 
vaker geregistreerd bij patiënten met een positieve familie-
anamnese voor hartziekten dan bij patiënten uit de niet-be-
laste groep. De rookstatus is bij vrijwel iedereen vastgelegd, 
omdat dit een vraag was die ook in de contextvragenlijst 
gesteld werd. Met uitzondering van systolische bloeddruk en 
serumcreatinine waren de overige cardiovasculaire risicofacto-
ren in beide groepen bij minder dan de helft van de patiënten 
geregistreerd. 
De combinatie rookstatus, systolische bloeddruk en totaal 
cholesterol/HDL-cholesterolratio, die noodzakelijk is voor het 
opstellen van het cardiovasculaire risicoprofiel, was signi-
ficant vaker geregistreerd in de familiair belaste groep dan 

in de controlegroep, respectievelijk 35% (750/2142) en 16% 
(1158/7230), oddsratio (OR) van 2,83 (95%-BI 2,53 tot 3,15). 
Als we de ondergrens van leeftijd verhogen naar 40 jaar zien 
we dat het percentage patiënten van wie de risicofactoren 
geregistreerd zijn toeneemt naar 50% in de familiair belaste 
groep, en 31,4%, OR 2,21 (95%-BI 1,94 tot 2,52) in de niet-be-
laste groep. De precieze risicoschatting was bij 5,1% (67/1318) 
van de familiair belaste patiënten geregistreerd, en bij 2,4% 
(77/3211) van de patiënten in de controlegroep; OR 2,18 
(95%-BI 1,56-3,04). 
De uitkomsten van de univariate analyse van verschillen-
de variabelen op het wel of niet geregistreerd zijn van het 
risicoprofiel laten zien dat leeftijd, opleidingsniveau, risicofac-
toren, comorbiditeit, het aantal contacten, het bekend zijn bij 
de POH en het verwezen zijn naar de cardioloog, neuroloog 
of internist invloed hadden op het al dan niet geregistreerd 
zijn van het risicoprofiel. Ook bleek dat de 3 cardiovasculaire 
risicofactoren geregistreerd waren bij vrijwel alle patiënten 
van wie de familiaire belasting voor hartziekten al vóór het 
invullen van het contextformulier bekend was (183 van de 185 
patiënten). Na multivariate logistische regressieanalyse nam 
de kans dat gegevens van het risicoprofiel geregistreerd waren 
toe met de leeftijd, en de aanwezigheid van andere cardiovas-
culaire risicofactoren, hart- en vaatziekten, niet-insulineafhan-
kelijke diabetes en chronische nierschade [tabel 2].

BESCHOUWING
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de combina-
tie rookstatus, systolische bloeddruk en totaal cholesterol/
HDL-cholesterolratio bij 35% van de familiair belaste patiën-
ten is geregistreerd. Hoewel van 35% van de familiair belaste 
patiënten alle gegevens bekend waren om een risicoschatting 
te maken, was slechts bij 5,1% van de patiënten een expliciete 
risicoschatting geregistreerd. De kans dat het risicoprofiel ge-
registreerd was bij patiënten met een belaste familieanamnese 
bleek toe te nemen met het stijgen van de leeftijd of wanneer 
er sprake was van cardiovasculaire risicofactoren en comorbi-
diteit. Bij vrijwel alle patiënten van wie de familiaire belasting 
al bekend was voordat ze het contextformulier invulden, was 
het risicoprofiel wel geregistreerd. Omdat bij het opstellen van 
een risicoprofiel standaard de familieanamnese wordt uitge-
vraagd, is het risicoprofiel waarschijnlijk bij de meesten van 
hen om andere redenen dan hun familiaire belasting opgesteld. 
Waarom het risicoprofiel is bepaald bij patiënten die via het 
contextformulier een belaste familieanamnese hadden aange-
geven, kunnen we op grond van ons onderzoek niet zeggen. 
Het verrast ons niet dat de cardiovasculaire risicofactoren 
slechts bij een minderheid van de patiënten met een positieve 
familieanamnese in kaart zijn gebracht. Een ander onderzoek 
vond een vergelijkbaar percentage: bij 29,1% van de kinde-
ren en 46,1% van de broers en zussen van patiënten met een 
premature hartziekte werden cardiovasculaire risicofactoren 
vastgesteld.8 Schots onderzoek rapporteerde dat 50% van de 
familiair belaste patiënten in de voorgaande 3 jaar zowel hun 
bloeddruk als hun cholesterol hadden laten controleren, en 

Tabel 2

Multivariate logistische regressieanalyse van variabelen die van invloed 
zijn op het wel of niet geregistreerd zijn van de cardiovasculaire risico-
factoren

Oddsratio (95%-BI)

Leeftijd van de patiënt 1,08 (1,06 – 1,09)

Risicofactoren essentiële hypertensie
hypercholesterolemie
overgewicht/obesitas

7,40 (5,08 – 10,77)
5,53 (3,34 – 9,14)
2,13 (1,52 – 3,00)

Comorbiditeit hart- en vaatziekten
niet-insulineafhankelijke diabetes
chronische nierschade

2,30 (1,47 – 3,61)
7,78 (3,30 – 18,39)
2,06 (1,03 – 4,14)
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34% in het voorgaande jaar.9 Hypercholesterolemie werd al 
eerder in een onderzoek aangewezen als een succesvolle voor-
speller van screening. Dat onderzoek vond in tegenstelling 
tot het onze ook hoog opleidingsniveau, weduwe zijn en niet 
roken als succesvolle voorspellers.10

Ons onderzoek kent enkele beperkingen. Het is een retrospec-
tief onderzoek met de NHG-Standaard CVRM van voor 2019 
als uitgangspunt. De leeftijdsgrenzen van familiaire belasting 
zijn momenteel anders (eerstegraads mannelijk familielid van 
55 jaar of jonger of een eerstegraads vrouwelijk familielid van 
65 jaar of jonger) dan die uit onze (verouderde) definitie, en 
we vroegen alleen naar premature hartziekte en niet hart- en 
vaatziekten in bredere zin. Daarnaast beschikten we niet over 
alle ingevulde vragenlijsten van de ingeschreven patiënten. 
Het percentage van bijna 60% is hoog, maar sluit selectiebias 
niet uit. Patiënten met een verhoogd risico zijn mogelijk meer 
geneigd om de gevraagde gegevens aan te leveren omdat ze 
het belangrijk vinden dat de huisarts hiervan op de hoogte is. 
Bovendien is er mogelijk sprake van confirmatiebias. Personen 
die weten dat er familieleden zijn met hart- en vaatziekten 
zullen misschien eerder zelf naar de huisarts gaan voor het 
laten opstellen van een risicoprofiel. Een andere beperking is 
dat een deel van de geïncludeerde patiënten het contextformu-
lier pas laat in dit onderzoek invulde. De huisarts had bij deze 
patiënten wanneer zij familiair belast waren weinig tijd om 
cardiovasculair risicomanagement toe te passen. Bij 20% van 
de patiënten waren de uitkomsten van de vragenlijst korter 
dan een half jaar bekend. Mogelijk onderschatten we daardoor 
het percentage dat goed in kaart gebracht zou worden. Daar-
naast corrigeerden we niet voor het gegeven dat de prevalentie 
van hart- en vaatziekten in de groep met een belaste fami-
lieanamnese hoger ligt dan in de niet-belaste groep. Hoewel 
in de groep patiënten met een belaste familieanamnese meer 
hart- en vaatziekten voorkomen en je zou verwachten dat 
er voor hen een risicoprofiel is opgesteld, zijn er nog steeds 
veel mensen met een belaste familieanamnese voor wie geen 
risicoprofiel is opgesteld.
De risicoschatting bleek helaas te weinig geregistreerd te 
zijn, zodat we niet konden onderzoeken welke patiëntken-
merken hiermee samenhingen. Daarom verrichtten we geen 
 logistische regressieanalyse.

Implicaties voor de praktijk
Huisartsen zouden zich moeten realiseren dat we van veel 
patiënten niet weten of ze familiair belast zijn voor hartziekten 
en dat dit ook niet gedocumenteerd is in het dossier. Patiënten 
met een verhoogd cardiovasculair risico kunnen eenvoudig 

herkend worden door hen de relevante vragen te stellen, maar 
dat vormt helaas een onderbelicht vertrekpunt voor preventie. 
We raden huisartsen dan ook aan om systematisch te vragen 
naar een belaste familieanamnese voor premature hart- en 
vaatziekten. Daarnaast is het van belang om patiënten met een 
belaste familieanamnese voor premature hartziekten duide-
lijker te informeren over het verhoogde risico op hart- en 
vaatziekten dat ze lopen en waarvoor ze een afspraak bij de 
huisarts moeten maken. Extra inzet van de POH-somatiek 
voor het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel en een 
risicoschatting in deze patiëntenpopulatie is dan wenselijk.

CONCLUSIE
Slechts van een minderheid van de patiënten met een fami-
liaire belasting voor premature hartziekten blijken gegevens 
voor het risicoprofiel aanwezig in het huisartsendossier. De 
kans dat gegevens van het risicoprofiel geregistreerd zijn, blijkt 
toe te nemen met de leeftijd, en de aanwezigheid van andere 
cardiovasculaire risicofactoren, hart- en vaatziekten, niet- 
insulineafhankelijke diabetes en chronische nierschade. Pre-
ventie van hart- en vaatziekten kan verbeterd worden wanneer 
huisartsen de familieanamnese systematisch uitvragen, zodat 
hoogrisicopatiënten opgespoord kunnen worden. ■
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Huisartsen en specialisten is al vaak gevraagd wat ze vinden van verwijzingen naar de tweede 
lijn. Maar in hoeverre er consensus is tussen huisartsen en specialisten over die verwijzingen, is 
nog weinig onderzocht. Zijn de eerste en tweede lijn het eens over criteria voor verwijzing? Bij 
specifieke diagnoses en ziektebeelden? Wij lieten huisartsen en specialisten een set verwijzin-
gen naar ons ziekenhuis beoordelen en we onderzochten in hoeverre zij het eens waren over de 
noodzaak van die verwijzingen en over het verwijsproces. De uitkomsten waren opmerkelijk.

Van alle kinderen met gezondheidsproblemen die de huis
arts ziet, kan hij in 90% van de gevallen de hulpvraag zelf 
afhandelen. Pas nadat alle therapeutische dan wel diagnos
tische opties in de eerste lijn zijn uitgeput, verwijst de 
huisarts een kind naar de tweede lijn. De belangrijkste ver
wijsredenen zijn adviesaanvragen, verdere behandeling en 
aanvullende diagnostiek. Het vaakst verwijzen huisartsen 
een kind naar de kinderarts vanwege astma, hartruis, buik
klachten, urineweginfecties en achterblijvende groei.17

Bij een enquête over de haalbaarheid van hun poortwach
tersfunctie zegt 81,4% van de huisartsen dat patiënten meer 
zorg ontvangen dan noodzakelijk is, zowel kinderen als 
volwassenen.8 De meningen van specialisten, niet alleen 
kinderartsen, verschillen nogal van die van huisartsen. Dat 
is begrijpelijk, omdat de huisarts het risico loopt op het 
verwijt een ernstig zieke patiënt te laat te hebben verwe
zen, en een patiënt met milde klachten juist te vroeg.9 Een 
goede communicatie tussen de kinderarts en de huisarts is 
essentieel om juist deze verwijten de wereld uit te helpen 
en de kwaliteit van verwijzingen te verbeteren. Twijfelt een 
huisarts over een verwijzing dan zou de huisarts laagdrem
pelig met de kinderarts moeten kunnen overleggen. 
Wij vroegen ons af of de opvattingen van de huisarts en 
de kinderarts over het verwijsproces niet te ver van elkaar 
af liggen om overeenstemming te kunnen bereiken. Het 
primaire doel van ons onderzoek was onderzoeken in 
hoeverre er consensus is tussen huisartsen en 1 groep 
specialisten, de kinderartsen, over de noodzaak van 
verwijzingen naar de tweedelijnskindergeneeskunde. Ons 
secundaire doel was om te onderzoeken welke variabelen 
geassocieerd zijn met die noodzakelijkheid van verwij
zingen. We wilden de pijnpunten van het verwijsproces 
blootleggen en daarom hebben we zowel verwijzende 

huisartsen als ontvangende kinderartsen onderzocht. 
Maar we hebben vooral ook hun meningen vergeleken.

METHODE
Onderzoeksopzet
Van 1 januari 2019 tot 1 mei 2019 deden wij een retro
spectief onderzoek op de afdeling kindergeneeskunde van 
het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. 
We gebruikten verwijsgegevens vanaf 1 januari 2018 tot 
en met 31 december 2018. 
Omdat het vrijwel onmogelijk is gebleken om een stan
daardrichtlijn of protocol te hanteren voor de beoorde
ling van verwijsprocessen, maakten wij gebruik van een 
geblindeerd deskundigenoordeel: de naam van het kind, 
de kinderarts en de huisarts waren niet zichtbaar voor de 
beoordelaars.911

Deelnemers
Na toelichting door schriftelijke en verbale presentaties 
over het onderzoeksprotocol en de onderzoeksopzet zijn 
alle kinderartsen van de vakgroep kindergeneeskunde in 
het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis en alle huisartsen 
in de regio uitgenodigd om deel te nemen. Alle kinderen 
in de leeftijdscategorie 1 maand tot en met 16 jaar oud die 
tijdens de onderzoeksperiode door de huisarts als nieuwe 
patiënt werden verwezen naar de afdeling kindergenees
kunde in het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis, kwamen 
in aanmerking voor inclusie [online figuur]. 
Kinderen jonger dan 1 maand werden niet geïncludeerd 
omdat hun klacht mogelijk relatie zou kunnen hebben 
met complicaties van de bevalling. Kinderen ouder dan 16 
jaar werden geëxcludeerd omdat een deel van hen in deze 
leeftijdscategorie al wordt overgeheveld naar de volwas
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senenzorg. Verwijzingen met een incomplete verwijsbrief en 
onvolledige statusvoering werden ook geëxcludeerd. 

Dataverzameling
We verzamelden van de kinderen die verwezen waren naar 
de afdeling kindergeneeskunde de verwijsbrieven, met de 
daarbij behorende status in het patiëntendossier. We maakten 
onderscheid tussen poliklinische verwijzingen (niet-spoed) en 
spoedverwijzingen. Van beide groepen trokken we een niet-ge-
stratificeerde, aselecte steekproef van maximaal 80 kinderen.
De dataverzameling bestond uit 2 grote stappen. De eerste 
stap was informatie verzamelen vanuit volledig geanonimi-
seerde verwijsbrieven van de huisarts en het bijbehorende 
patiëntendossier. Uit de verwijsbrieven verzamelden we: 
leeftijd, geslacht, reden van verwijzing, klachtenpresentatie, 
diagnostiek, behandeling en werkdiagnose in de eerste lijn. Uit 
het patiëntendossier: medische voorgeschiedenis, medicatie, 
diagnostiek en behandeling in de tweede lijn, en de diagnose 
van de kinderarts. De klachtenpresentatie en diagnose werden 
onderverdeeld in categorieën volgens de International Classi-
fication of Primary Care (ICPC).4,6 
Bij de tweede stap verzamelden we informatie uit de ingevulde 
enquêtes door deelnemende kinderartsen en huisartsen. Iede-
re verwijzing werd door 1 huisarts en 1 kinderarts afzonderlijk 
beoordeeld op de primaire en secundaire doelen, zodat we 
hun meningen met elkaar konden vergelijken. Iedere deelne-
mende huisarts of kinderarts beoordeelde in totaal 10 polikli-
nische en 10 spoedverwijzingen. 

Enquête
Van elke verwijzing ontvingen de deelnemende huisartsen en 
kinderartsen de geanonimiseerde verwijsbrieven en relevante 
klinische informatie uit het patiëntendossier. Aan de hand 
hiervan konden ze een oordeel geven over de noodzaak van 
de verwijzing. Vervolgens vulden ze een gestandaardiseerde 
vragenlijst in met hun bevindingen [online addendum].

Gestandaardiseerde vragenlijst
We ontwikkelden de gestandaardiseerde vragenlijst aan de 
hand van bestaande literatuur.12-17 We namen verschillende 
 aspecten van het verwijsproces op in de vragenlijst aan de 
hand waarvan de deelnemers de juistheid van de verwijzing 
konden beoordelen: noodzaak, bestemming en kwaliteit.16 
De enquête bevatte vragen over het moment van verwijzen, 
de uitgevoerde diagnostiek en behandelingen in de huisart-
senpraktijk, de verwijsbestemming, en de noodzaak van het 
doorverwijzen. De gepercipieerde noodzaak is uitsluitend 
dichotoom getoetst, maar de artsen konden wel toelichten 
waarom ze een verwijzing wel of niet noodzakelijk vonden. De 
deelnemende kinderartsen, huisartsen en een begeleidende 
klinisch epidemioloog keurden de vragenlijst goed als meetin-
strument, ook op validiteit.

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was de mate van consensus tussen 

de huisartsen en kinderartsen over de gepercipieerde nood-
zaak van de verwijzingen. Additionele data waren  variabelen 
geassocieerd met de noodzaak van een verwijzing zoals 
leeftijd, geslacht, voorgeschiedenis, medicatie, werkdiagnose, 
verwijsreden, aanvullend onderzoek in de eerste lijn en de 
soort verwijzing (spoed of poliklinisch). 
Secundaire uitkomstmaten waren de mate van consensus tus-
sen de huisarts en kinderarts over verschillende aspecten van 
verwijzen, zoals de verwijsvraag, het moment van verwijzing, 
en diagnostiek en behandelingen in de huisartsenpraktijk 
voorafgaand aan de verwijzing.

Statistische analyse
We gebruikten SPSS versie 24 voor de statistische analyse. Co-
hens kappa en het percentage overeenstemming zijn gebruikt 
om de interbeoordelaarsconsensus tussen de huisartsen en 
kinderartsen te toetsen.18 De associatie tussen de variabelen 
en de gepercipieerde noodzaak van een verwijzing is met een 
multivariate logistische-regressiemodel getoetst. We maakten 
aparte multivariate regressiemodellen voor huisartsen en kin-
derartsen. Een p-waarde ≤ 0,05 werd beschouwd als statistisch 
significant.

RESULTATEN
Deelnemers
In 2018 waren er in totaal 11.223 nieuwe consulten kinder-
geneeskunde in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Van 
alle kinderen die in aanmerking kwamen voor het onderzoek, 
hebben we een gestratificeerde aselecte steekproef genomen 
van 160 kinderen: 80 spoed- en 80 poliklinische verwijzingen, 
zie het inclusie-stroomschema [online figuur].
Van de in totaal 29 gevraagde huisartsenpraktijken hebben er 
8 individuele huisartsen van verschillende praktijken deelge-
nomen (response 27,6%). Van de 10 gevraagde kinderartsen 
hebben er 8 deelgenomen (response 80%).

Primaire uitkomst
De mate van overeenstemming tussen de kinderartsen en 
huisartsen over de noodzaak van de verwijzingen werd ge-
toetst. De Cohens kappa toonde een matige overeenstemming 
tussen de 2 groepen. Huisartsen vonden 55% van de verwij-

WAT IS BEKEND? 
	■ Om het verwijsproces van eerste naar tweede lijn te kun-

nen verbeteren, zijn gezamenlijke verwijscriteria nodig. 
	■ Er zijn niet veel onderzoeken die de meningen van huis-

artsen en specialisten integreren.

WAT IS NIEUW?
	■ Huisartsen en kinderartsen verschillen van mening over 

een groot aantal aspecten van het verwijsproces. 
	■ Om dit proces te kunnen verbeteren, moeten huisartsen 

en kinderartsen eerst meer consensus bereiken.
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zingen noodzakelijk, tegenover 72,5% van de kinderartsen 
(64,4% overeenstemming, kappa 0,241; p = 0,002). 

Secundaire uitkomsten
De mate van overeenstemming per aspect van het verwijspro-
ces staat in de [online tabel]. Huisartsen vonden in 40,3% van 
de gevallen dat de patiënt te vroeg verwezen was, tegenover 
13,4% van de kinderartsen (59,7% overeenstemming; kappa 
0,127; p = 0,035). Huisartsen vonden bij 30,2% van de verwij-
zingen dat er meer diagnostiek in de eerste lijn had moeten 
plaatsvinden, tegenover 11,4% bij de kinderartsen (67,8% 
overeenstemming; kappa 0,170; p = 0,007). Er bestond een 
matige, niet-significante overeenstemming tussen de groepen 
over de gegeven behandeling in de eerste lijn. Verder bleek 
er een significante matige overeenstemming te zijn over de 
duidelijkheid van de verwijsvraag, waarbij 77,9% van de huis-
artsen en 82,6% van de kinderartsen de verwijsvraag duidelijk 
vond (81,9% overeenstemming; kappa 0,431; p < 0,001).
In de multivariabele regressiemodellen van beide groepen 
verwerkten we variabelen die mogelijk geassocieerd zijn met 
de noodzaak van verwijzing. De verwijsreden ‘advies’ (OR 
0,35; 95%-BI 0,14 tot 0,87; p = 0,023) en verwijzingen zonder 
diagnostiek in de eerste lijn (OR 0,33; 95%-BI 0,12 tot 0,91; p 
= 0,033) werden door de kinderarts minder frequent als nood-
zakelijke verwijzing aangemerkt. 
Huisartsen vonden verwijzingen met ‘advies’ als verwijsreden 
(OR 0,26; 95%-BI 0,10 tot 0,66; p = 0,004) en verwijzingen 
met ICPC-werkdiagnose in categorie D (maag-darmstelsel) 
(OR 0,41; 95%-BI 0,18 tot 0,93; p = 0,034) minder frequent 
een noodzakelijke verwijzing. Verwijzingen van kinderen met 
ICPC-werkdiagnose A (algemeen, niet verder gespecificeerd) 
werden door huisartsen significant beoordeeld als een nood-
zakelijke verwijzing (OR 6,58; 95%-BI 1,64 tot 26,4; p = 0,008). 
Het model voor huisartsen (Nagelkerke R2 0,243) leek consis-
tenter te zijn dan die voor de kinderarts (Nagelkerke R2 0,172).

BESCHOUWING
Ons onderzoek had als primair doel om te onderzoeken in 
welke mate de meningen van kinderartsen over de noodzaak 
van de verwijzingen overeenkwamen met die van huisartsen. 
We vonden een matige consensus tussen huisartsen en kin-
derartsen. Huisartsen hadden meer kritiek dan kinderartsen 
op de noodzaak van de verwijzingen: 55% versus 72,5% vond 
de verwijzing noodzakelijk. Ook over het juiste moment van 
verwijzen, de uitgevoerde diagnostiek en de behandeling in de 
eerste lijn voorafgaand aan de verwijzing was er weinig con-
sensus tussen huisartsen en kinderartsen. Ook hierop hadden 
de huisartsen meer kritiek. 

Sterke punten en beperkingen
Ons onderzoek is gebaseerd op individuele meningen van 
deelnemende kinderartsen en huisartsen, waardoor het een 
reflectie is op wat er in de praktijk gebeurt. Hierdoor kregen 
we niet alleen een beeld van de consensus over de efficiëntie, 
maar ook van het proces. 
We verkregen een gedetailleerd en relevant inzicht in de over-
eenstemming en verschillen tussen de eerste en de tweede lijn 
betreffende het verwijsproces. Deze resultaten zijn niet alleen 
relevant voor onze regio, maar ook voor andere delen van 
Nederland, aangezien het verwijsproces overal vergelijkbaar is. 
Een verbetering kan alleen worden doorgevoerd als de lokale 
pijnpunten eerst zijn geïdentificeerd.5 Een ander sterk punt 
van dit onderzoek is de deelname van zowel eerstelijns- als 
tweedelijnszorgprofessionals, zodat de meningen van beide 
kanten goed aan bod komen.19 
Een belangrijke beperking van ons onderzoek is dat iedere ver-
wijzing door slechts 1 huisarts en 1 kinderarts beoordeeld is. 
Dit kan de betrouwbaarheid van de resultaten beïnvloeden. De 
basis van de boordeling vormden namelijk de verwijsbrief en 
de documentatie in het patiëntendossier van de behandelend 
kinderarts en niet iedere verwijsbrief bevat een goede weergave 

Huisartsen en kinderartsen verschillen van mening over de noodzakelijkheid van verwijzingen. Foto: ANP
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van de klinische conditie van de verwezen patiënt.15,20-22 
Om de klinische context duidelijk te maken, is de documenta-
tie van de behandelend kinderarts toegevoegd. Hierdoor kon-
den de beoordelaars zich een beter oordeel vormen over de 
verwijzing. Een bijkomend nadeel hiervan is dat beoordelaars 
nu de uitkomst van een verwijzing kenden, wat de objectiviteit 
zou kunnen verminderen. 
We kunnen niet uitsluiten dat een beoordelaar een eigen 
verwijzing ter beoordeling heeft gekregen, ondanks het anoni-
miseren van verwijzings- en patiëntgegevens. Maar we achten 
deze kans zeer klein en daarom schatten we in dat het een 
verwaarloosbare invloed op de resultaten heeft gehad. 
Een andere beperking van onze methode is dat we geen inzicht 
konden krijgen in de omvang van het aantal onterecht niet-ver-
wezen kinderen. Zeker in beschouwende specialismen zoals 
kindergeneeskunde hebben contextuele factoren veel invloed: 
ongerustheid, gezinssituatie, angst en druk vanuit de patiënt. In 
die contexten is een verwijzing medisch gezien niet strikt nood-
zakelijk, maar wel nuttig. Deze factoren worden onderbelicht bij 
onze onderzoeksmethode en hebben mogelijk bias veroorzaakt.
De onderzoeksmethode was onderhevig aan enige vorm van 
selectiebias, aangezien alleen artsen zijn geïncludeerd die 
gemotiveerd genoeg waren om deel te nemen. Het is mogelijk 
dat er bij deelnemende kinderartsen en huisartsen onderlig-
gende eigen belangen de objectiviteit van hun antwoorden 
heeft beïnvloedt. Dit is echter moeilijk te na te gaan. 
We konden uiteindelijk slechts een zeer beperkt aantal verwij-
zingen beoordelen vanwege het tijdrovende karakter van de 
vragenlijst en de beperkte tijd van de deelnemende huisartsen 
en kinderartsen. 
Omdat iedere huisarts en kinderarts in totaal 20 verwijzingen 
heeft beoordeeld, hebben we te maken met geclusterde gege-
vens. Dat wij dit hebben niet in onze analyse verwerkt hebben, 
is een beperking van dit onderzoek.

Vergelijking met voorafgaand onderzoek
Huisartsen bleken meer kritiek te hebben op het verwijsproces 
dan specialisten, wat overeenkomt met de resultaten van een 
aantal eerdere onderzoeken,11,15 Er zijn ook onderzoeksresulta-
ten die dit tegenspreken, 23,24 maar die onderzoeken betroffen 
voornamelijk volwassen patiënten. Wij hebben, voor zover 
bekend, als eersten onderzocht in welke mate er consensus is 
tussen kinderartsen en huisartsen over het verwijsproces. 
Kinderartsen lijken niet direct minder kritiek te hebben dan 
de artsen van andere beschouwende specialismen.9 Een uit-
zondering vormen orthopedisch chirurgen, die meer kritiek 
bleken te hebben op verwijzingen. 25

Het verschil in opinie tussen de kinderarts en huisarts kan nog 
worden verklaard vanuit financieel oogpunt. Verwijzingen van 
huisartsen genereren inkomsten voor medisch specialisten. 
Een afname van verwijzingen zou dus voor een lager inkomen 
bij specialisten zorgen.19 
Kinderartsen hebben een andere patiëntenpopulatie, met meer 
morbiditeit en comorbiditeit dan huisartsen. Dit zorgt voor 
anders klinisch redeneren en een andere kijk op het verwijspro-

ces. Verwijzingen naar de kinderarts voor alleen advies vonden 
huisartsen minder noodzakelijk. Verbetering van kennis en di-
agnostische en therapeutische vaardigheden van huisartsen zou 
kunnen bijdragen aan de afname van onnodige verwijzingen.
Gezien deze resultaten lijkt het zinnig om het verwijsproces in 
de eerste lijn te verbeteren. Wat dat betreft verschillen de per-
cepties tussen de huisartsen en kinderartsen. Dit gat zal eerst 
gedicht moeten worden om interprofessionele zorg te verbete-
ren. Op dit moment bestaan er nog uiteenlopende opvattingen 
over het moment van verwijzen, de diagnostiek en de thera-
peutische mogelijkheden in de eerste lijn. Hoe kunnen we nu 
deze verschillen overbruggen en de samenwerking verbeteren? 
Allereerst door regionaal de dialoog aan te gaan, tussen huis-
artsen, kinderartsen en opleiders van dezelfde regio. 
Helaas konden we met dit onderzoek niet vaststellen bij welke 
diagnoses en ziektebeelden de meeste pijnpunten liggen. Dit 
zou met een grootschalig onderzoek wel haalbaar zijn. Hier-
mee kun je harde verwijscriteria opstellen voor het moment 
van de verwijzing. Tijdens een gezamenlijke lesblok van aios 
huisartsgeneeskunde en kindergeneeskunde kun je knelpun-
ten met casuïstiek inbrengen en bediscussiëren. Dit geeft meer 
inzicht, kweekt begrip, en kan tot toenadering leiden. Een 
regionale overlegstructuur met zowel huisarts als kinderarts 
zou uitkomsten kunnen bieden. Huidige diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden en het gebruik daarvan kunnen 
huisartsen en specialisten kritisch bespreken en bijstellen. 

CONCLUSIE
We vonden matige consensus tussen huisartsen en kinderart-
sen over de noodzaak van verwijzingen naar kindergeneeskun-
de. De huisartsen hadden meer kritiek in hun beoordelingen 
dan de kinderartsen. De overeenstemming over het moment 
van verwijzen was gering, evenals over diagnostiek en behan-
deling in de eerste lijn voordat een patiënt wordt verwezen. ■
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Huisartsen doen relatief weinig meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis. Daarom 
vroegen we huisartsen in 4 focusgroepen hoe zij een vermoeden van kindermishandeling ont-
wikkelden, wat zij daarmee deden en welke hindernissen ze tegenkwamen. Het niet-pluisgevoel 
blijkt een duidelijk alarmerende functie te hebben. Huisartsen blijven meestal niet passief bij 
een vermoeden, maar stellen weinig vertrouwen in Veilig Thuis.

Kindermishandeling komt veel voor en de gevolgen duren 
vaak een leven lang, maar de meeste gevallen (90%) wor-
den niet herkend.1 In Nederland zijn naar schatting jaar-
lijks 90.000 tot 127.000 kinderen van 0-17 jaar slachtoffer 
van kindermishandeling en minstens 17 overlijden aan de 
gevolgen.2 Kindermishandeling gaat vooral over emotio-
nele en lichamelijke verwaarlozing (79%), maar ook over 
fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Meestal zijn 
de biologische ouders de daders.
Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe kindermis-
handeling kan worden herkend en aangepakt. Sinds 2019 
zijn artsen verplicht om bij een vermoeden van kinder-
mishandeling contact te zoeken met Veilig Thuis (VT); 
er is een meldcode met een stappenplan.3,4 De meeste 
meldingen worden gedaan door politie (33,9%), zieken-
huisspecialisten (8,5%) en leraren (4,8%). Huisartsen 
melden relatief weinig (1,6%).5,6 Ook in andere Europese 
landen doen huisartsen weinig meldingen; de diagnose is 
niet altijd duidelijk en er is weinig vertrouwen in instellin-
gen zoals VT.7,8 Blauwe plekken, botbreuken en lichame-
lijke verwaarlozing zijn heldere signalen, maar vaker zijn 
de symptomen vaag en verborgen. We vroegen ons af hoe 
huisartsen in Nederland in die situaties op de gedachte 
van kindermishandeling komen, wat zij vervolgens daar-
mee doen en welke hindernissen zij ervaren. En is er een 
verklaring voor het geringe aantal meldingen?

METHODE
Ons onderzoek vond plaats in 2017-18. Via contacten 
binnen huisartsengroepen en via een huisartsopleiding 

nodigden we huisartsen verspreid over Nederland uit 
om in focusgroepen onder leiding van een moderator te 
praten over hoe zij kwetsbare kinderen in hun praktijk 
herkennen. Op die manier hoopten we spontane discus-
sies te genereren over kindermishandeling en relevante 
informatie te verzamelen. Aan het onderzoek namen 
26 huisartsen deel (16 vrouwen; gemiddelde ervaring 
als huisarts 16 jaar), verdeeld over 4 focusgroepen. De 
gesprekken, die minimaal 90 minuten duurden, werden 
opgenomen, getranscribeerd en in een interactief proces 
gecodeerd en thematisch geanalyseerd door 2 ervaren 
onderzoekers (ES en MW). Bij onduidelijkheid en code-
ringsverschillen overlegden ze tot overeenstemming was 
bereikt. Uit de inhoudelijke analyse kwamen 3 thema’s 
naar voren: ‘ontwikkeling van een vermoeden’, ‘wat zijn de 
vervolgstappen’ en ‘reflectie’.

RESULTATEN
In 3 van de 4 groepen kwam het gesprek spontaan op 
kindermishandeling, in 1 groep was daar een vraag van 
de moderator voor nodig. De deelnemers brachten 47 
casussen in waar kindermishandeling speelde, 9 casussen 
waarin ze de diagnose hadden gemist en 4 waarin hun 
vermoeden onterecht bleek te zijn. We bespreken hierna 
de resultaten per thema en illustreren deze met 26 citaten 
[infographic].

Ontwikkeling van een vermoeden
Deelnemers noemden – naast bekende signalen zoals 
hematomen, vaginale mycose bij jonge meisjes, school-
verzuim en dergelijke – het pluis/niet-pluisgevoel als 
belangrijke trigger om beter te letten op aanwijzingen 
voor kindermishandeling (a, b). Ze worstelden regelmatig 
met de vraag of het echt om kindermishandeling ging 
of dat er eerder sprake was van een gebrek aan opvoed-

Dit is een bewerkte vertaling van Stolper E, Verdenius JP, Dinant GJ, Van de Wiel 
M. GPs’ suspicion of child abuse: how does it arise and what is the follow-up? 
Scand J Prim Health Care 2020;38:117-23. Publicatie gebeurt met toestemming.

Wat doen huisartsen bij een ver-
moeden van kindermishandeling?
Erik Stolper, Jan-Paul Verdenius, Geert-Jan Dinant, Margje van de Wiel
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Uitspraken uit de focusgroepen over kindermishandeling

F  |  D Ontwikkeling van een vermoeden

4  |  3 a 
Wat ik ook wel gek vind als bijvoorbeeld kinderen meteen bij mij op schoot gaan zitten, dan denk ik ook wel van;  
hé dat is wel bijzonder, een kind wat mij helemaal niet kent, daar krijg ik ook een beetje de kriebels van.  
Dat geeft mij toch het gevoel van is dat kind wel veilig.

2  |  3 b Als ik echt een niet-pluisgevoel heb, dat ik denk van daar ga ik vanavond aan denken, dan moet ik diezelfde dag nog actie 
ondernemen. Want ik wil niet ’s avonds in bed liggen en denken zou dit kind gevaar lopen.

4  |  1 c Dat zijn hele liefdevolle ouders die met de allerbeste wil van de wereld niet in staat zijn om een kind op te voeden.  
En is dat dan kindermishandeling?

4  |  6 d In wat voor bewoordingen je dat [kindermishandeling] ook zegt, tegen ouders,  
dat is bijna niet een boodschap die je zo kan brengen. 

3  |  8 e Je hebt natuurlijk ook genoeg gezinnen waarvan je denkt van ja, weet je, dat zijn niet mijn normen en waarden die daar gelden. 
Is dat nou allemaal een melding? Ik vind van niet.

F  |  D Vervolgstappen

1  |  1 f 
Als we denken dat er iets mis is, dat je dat vermoeden met de mensen bespreekbaar probeert te maken, om een opening te 
krijgen. Maar doe je dat op een wat directe manier of is het voor de mensen wat confronterend,  
en dan kan het ook gelijk einde relatie zijn.

2  |  4 g Ik ben vrij recht voor zijn raap, bij zulke mensen zou ik wel heel duidelijk zeggen, wat jullie doen  
dat is gewoon niet gezond voor die kleine.

2  |  3 h Ik zie wel dat ze aan het werken zijn en dat de situatie zich langzaam verbetert,  
maar [het gaat] zo langzaam dat ik niet weet of het verstandig is om te wachten.

2  |  4 i Bij zo’n situatie is de verleiding heel groot, tenminste denk ik, dat je door niet harde grenzen aan te geven,  
dat grenzen verlegd worden.

3  |  2 j De kinderartsen weten heel goed, even die somatiek uitsluiten en dan komen ze vervolgens met de kinderpsycholoog.  
Dat is minder belastend [dan als wij het doen].

4  |  3 k Ze [de professionals] kijken veel breder wat er verder allemaal aan de hand is.

3  |  8 l Het is ook voor ouders veel laagdrempeliger.

3  |  3 m 
Als je dus wel een relatie met de ouders houdt en je weet een ingang en je krijgt ze gemotiveerd om bij ons naar de POH-jeugd  
te gaan – en die heeft wat langer de tijd en die kan dingen met ze bespreken, die heeft allerlei mogelijkheden,  
met dat schoolcontact – dan kan je die ouders wel beïnvloeden en ook motiveren.

3  |  1 o Ik [heb] dus 1 keer [gemeld], in 28 jaar.

2  |  3 p We hebben nu lang genoeg doorgemodderd. Jullie gaan dit verbeteren en anders maak ik een melding.

2  |  3 q De 2 meldingen die ik gedaan heb, daar heb ik gewoon heibel met die ouders gehad … Want die kregen meteen het stempel 
kindermishandeling zonder verdere research … En die moeder is daarna echt woest geworden … die had een klacht ingediend.

4  |  2 r Ik heb niet zo heel veel fiducie in het AMK.

4  |  6 s Je bent er heel veel mee bezig maar je hebt het niet gemeld bij Veilig Thuis. Nou heel veel huisartsen hebben heel weinig gemeld 
bij Veilig Thuis, maar zijn wel vaak veel bezig met kindermishandeling.

F  |  D Reflectie

4  |  1, 4 t Als je twijfelt aan de ontwikkeling van een kind, ga gewoon eens kijken, voegt echt heel veel toe. / Dat doe ik te weinig. 

2  |  1 u Misschien moet ik dat gewoon vaker doen ook, gewoon standaard helemaal laten uitkleden [voor onderzoek].

3  |  7 v Als je door Veilig Thuis wordt gebeld, dan komt het gewoon heel vaak voor dat je over zo’n kind helemaal niks weet. Dat het 
kind zoveel verzuimt op school.

1  |  1 w Hoe vaak word je geconfronteerd met dit soort gevoelens van: dit klopt niet en, eh, ja misschien dat wij het ook wel in ons 
hebben om dat gevoel weg te drukken.

3  |  3 x Naarmate je langer oploopt met gezinnen, ben je per definitie steeds minder objectief.  
Want je hebt natuurlijk een band met mensen.

3  |  2 y En de moeder was lichamelijk gehandicapt, en pas jaren later ben ik erachter gekomen  
dat het meisje door haar vader misbruikt werd. Dan denk ik: jeetje, heb ik dat dus nooit gezien, herkend.

3  |  3 z Dus ik denk dat jongere artsen relatief objectiever zijn.

Focusgroep  |  Deelnemer Uitspraak

Infographic: Erik W
iegers

Infographic
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kundige kwaliteiten (c). In het laatste geval was het lastig de 
term ‘kindermishandeling’ te communiceren met ouders (d). 
Ook ervoeren deelnemers spanning tussen de eigen opvoe-
dingsnormen en die van ouders, terwijl zij toch een besluit 
moesten nemen over bijvoorbeeld een melding (e). In dat 
wegingsproces speelde de context een belangrijke rol.

Vervolgstappen
De deelnemers deden pogingen om hun zorgen te bespreken 
met de ouders. Sommigen deden dat omzichtig, omwille van 
de relatie en om te voorkomen dat het gezin zou vertrekken uit 
de praktijk, anderen waren confronterender (f, g). Deelnemers 
overwogen of ze een melding moesten doen of juist de ouders 
gelegenheid moesten geven de situatie nog te verbeteren. 
Ze noemden ook het gevaar van het almaar opschuiven van 
grenzen omwille van een goede relatie met de ouders (h, i). Bij 
twijfel over het vermoeden van kindermishandeling werd de 
anamnese uitgebreid, het lichamelijk onderzoek grondiger ge-
daan en het dossier nog eens doorgenomen; sommigen deden 
een huisbezoek of drongen aan op een vervolg afspraak voor 
een check-up. Ook werd regelmatig voor verdere diagnostiek 
verwezen naar een kinderarts of andere professional om de 
relatie met de ouders niet onder druk te zetten (j).
Deelnemers vertelden hoe zij de situatie van het kind pro-
beerden te verbeteren door ouders hulp aan te bieden van 
opvoedkundigen, maatschappelijk werkers, schoolartsen of 
andere professionals die makkelijk bereikbaar waren (k, l). 
Het vertrouwen van patiënten in hun huisarts kon hier als 
positieve invloed worden ingezet (m). In het huisartsinforma-
tiesysteem werden meestal alleen de afwijkende bevindingen 

genoteerd, zonder de term ‘kindermishandeling’ te noemen. 
Waarnemend huisartsen noteerden soms hun vermoeden in 
een apart overdrachtsdocument.
De deelnemende huisartsen meldden weinig aan VT (o). Soms 
gebruikten zij een mogelijke melding om ouders onder druk 
te zetten de situatie van hun kind te verbeteren (p). VT werd 
wel ingeschakeld bij lichamelijk geweld of seksueel misbruik. 
Er was waardering voor de mogelijkheid om VT anoniem om 
advies te vragen, maar verwarring over de procedure. Sommi-
ge deelnemers twijfelden aan de effectiviteit van VT omdat VT 
niet altijd handelde op de manier die ze verwachtten, vanwege 
teleurstellende ervaringen of vanwege het risico dat patiënten 
met onbekende bestemming uit de praktijk zouden vertrek-
ken (q, r). De deelnemers benadrukten dat niet melden niet 
betekende dat er geen actie werd ondernomen (s).

Reflectie
De deelnemers meldden spontaan dat ze de gesprekken in de 
focusgroepen leerzaam en stimulerend vonden. Ze werden 
zich bewust van hun eigen tekortkomingen, leerden van el-
kaars aanpak en leerden hoe VT kan worden ingeschakeld. Ze 
reflecteerden op hun eigen gebrek aan aandacht voor kinder-
mishandeling (t, u).
Als belemmeringen voor het herkennen van kindermishan-
deling noemden de deelnemers tijdgebrek en gebrek aan 
informatie over de bredere context, bijvoorbeeld vanuit school 
(v). Soms kenden zij de betreffende familie goed en waren ze 
geneigd hun niet-pluisgevoel te negeren of weg te kijken bij 
problemen omwille van de relatie (w, x).
In 2 groepen kwam gemiste casuïstiek ter sprake. De deelnemers 
betreurden dat zeer en beschouwden het als een aansporing tot 
bewustwording, maar wisten achteraf niet hoe ze die missers 

WAT IS BEKEND?
	■ Het herkennen en aanpakken van kindermishande-

ling is wereldwijd een probleem, ook in Nederland.
	■ Huisartsen melden relatief weinig aan Veilig thuis.
	■ Checklists met risicofactoren en triggers zijn niet erg 

effectief.

WAT IS NIEUW?
	■ Het pluis/niet-pluisgevoel is een belangrijke trigger 

voor vermoedens van kindermishandeling; het zet 
aan tot beter kijken, andere vragen en nauwkeuriger 
onderzoek.

	■ Het ontbreken van een gouden standaard voor 
de diagnose kindermishandeling compliceert het 
diagnostisch proces; de uitkomst hangt mede af van 
context en eigen opvattingen.

	■ Het vertrouwen in Veilig thuis is laag, maar huisart-
sen pakken het probleem meestal wel actief aan, ook 
als ze geen melding doen.

De symptomen van kindermishandeling zijn vaak vaag en verborgen. 
 Foto: Shutterstock
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hadden kunnen voorkomen (y). De betreffende kinderen had-
den er indertijd zelf niet over durven praten met hun huisarts.
Pas afgestudeerde huisartsen leken alerter te zijn op kinder-
mishandeling en eerder bereid om te melden dan collega’s met 
meer ervaring (z).

BESCHOUWING
Kindermishandeling is een complexe diagnose omdat er 
zoveel onderling samenhangende factoren tegelijkertijd spelen 
en afgewogen moeten worden. Belangrijke aspecten die uit 
de focusgroepen naar voren kwamen, zijn het herkennen 
van mogelijke signalen, de rol van het niet-pluisgevoel, het 
bespreken van twijfels met de ouders, de rol van eigen normen 
en waarden bij de beoordeling van de opvoeding, het soms 
wegkijken vanwege de relatie met de ouders, het mogelijk te 
lang wachten met ingrijpen, de aarzeling om VT te benade-
ren en het tekort aan tijd en informatie. Het vertrouwen in 
VT was laag. Ook al werd er niet gemeld, er werd wel actie 
ondernomen om de situatie van het kind te verbeteren en te 
blijven volgen. De deelnemers hechtten grote waarde aan een 
goede arts-patiëntrelatie om zo ouders ertoe te bewegen hulp 
van buitenaf te aanvaarden.

Niet-pluisgevoel
Alle genoemde factoren worden ook in de internationale 
literatuur genoemd, behalve het niet-pluisgevoel.9 Dit intuïtie-
ve gevoel lijkt met name waardevol in de vaak voorkomende 
situatie dat duidelijke aanwijzingen voor kindermishandeling 
ontbreken. Het niet-pluisgevoel, een gevoel dat er iets niet 
klopt in het verhaal van de ouders of in het gedrag van het 
kind, zet aan tot beter observeren, andere vragen en nauwkeu-
riger lichamelijk onderzoek.10 Het maakt de huisarts alerter 
op signalen van kindermishandeling en stimuleert een proces 
van analytische reflectie. De voorspellende waarde van het 
niet-pluisgevoel verdient nader onderzoek, bijvoorbeeld door 
hierover een vraag te stellen aan de dienstdoende huisarts na 
een consult met een minderjarig kind op de huisartsenpost.

Context en eigen normen
De wettelijke definitie van kindermishandeling houdt geen 
rekening met de context waarin de huisarts het moet herken-
nen.11 Daarbij spelen zowel diens eigen opvattingen een rol als 
de misschien wel goede bedoelingen van de ouders. Er is geen 
gouden standaard voor de diagnostiek; waar de een over kin-
dermishandeling zou spreken aarzelt de ander, terwijl beiden 
wel degelijk tot een vorm van actie geneigd lijken.

Vertrouwen in Veilig Thuis
Er is een overvloed aan literatuur over kindermishandeling, 
ook Nederlandstalig,12 maar de rekbaarheid van het begrip 
‘kindermishandeling’ en het lage vertrouwen in VT bevorde-
ren de meldingsbereidheid van huisartsen niet. Het viel ons 
daarbij op dat nooit aan huisartsen zelf is gevraagd hoe het 
diagnostische proces verloopt, welke hindernissen zij ervaren 
en hoe zij zouden willen samenwerken met VT. De aanpak is 

top-down en lijkt uit te gaan van de  (twijfelachtige) aanname 
dat hoe meer informatie de overheid aanbiedt, hoe beter kin-
dermishandeling wordt herkend.13 Er is echter weinig bewijs 
voor de premisse dat het afvinken van een lijst risicofactoren 
met bijbehorend stappenplan voldoende is.14,15 Contact zoeken 
met VT bij een vermoeden van kindermishandeling is in Ne-
derland verplicht. In Zweden bestaat die verplichting al langer 
en dat heeft nauwelijks effect gehad.8

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
De huisartsen in ons onderzoek waren zich ervan bewust 
dat de herkenning en aanpak van kindermishandeling beter 
kan (al leken pas afgestudeerde huisartsen zich bekwamer te 
voelen). Aan de expertise van VT leken ze niet te twijfelen, 
wel aan de samenwerking en aan de effecten die een melding 
kan hebben. Het wederzijds vertrouwen zou kunnen worden 
vergroot door in kleine regionale groepen van huisartsenprak-
tijken – inclusief POH’s-ggz-jeugd – nascholingen te organise-
ren met experts van de dichtstbijzijnde VT-organisatie en met 
als uitgangspunten de expertise en de eigen stijl van zorgver-
lening van huisartsen. Door goede samenwerking met VT 
kan de hulp aan kwetsbare kinderen verbeteren en kan men 
zicht houden op de vaak complexe situaties. Op grotere schaal 
zou een jaarlijks regionaal en interdisciplinair overleg tussen 
huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en medewerkers van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin of van wijkteams georganiseerd 
kunnen worden om knelpunten in de signalering van kinder-
mishandeling en de aanpak te bespreken. ■
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Voor veel huisartsen is het geen dagelijkse routine om patiënten te stimuleren om te stoppen 
met roken. Dat komt onder andere omdat het tijdrovend is en de relatie met hun patiënt kan 
verstoren. Een niet-confronterende methode, Very Brief Advice (VBA), kan een eenvoudige 
en snelle eerste stap zijn om patiënten te helpen het roken op te geven. Huisartsen vinden deze 
aanpak efficiënt, patiëntvriendelijk en eenvoudig toepasbaar. Voorlichting en trainingen zijn 
nodig om huisartsen aan te zetten om VBA in de dagelijkse praktijk te gebruiken.

Roken is wereldwijd nog steeds een van de voornaamste 
vermijdbare oorzaken van chronische aandoeningen en 
vroegtijdig overlijden.1,2 Veel pogingen om te stoppen 
met roken mislukken.3 Uit onderzoek blijkt dat veel 
huisartsen aarzelen om stoppen met roken met hun 
patiënten te bespreken.3 Daar zijn diverse redenen voor. 
Huisartsen hebben te weinig tijd om het onderwerp 
ter sprake te brengen en beschikken in hun beleving 
over onvoldoende communicatievaardigheden. Boven-
dien willen ze de relatie met hun patiënt niet in gevaar 
brengen en zijn ze gefrustreerd over patiënten die blijven 
roken terwijl ze daar ziek van worden. Huisartsen vinden 
ook dat ze niet competent genoeg zijn om dit onderwerp 
te bespreken.4,5

Very Brief Advice (VBA) is een niet-confronterende 
methode die minder dan 30 seconden tijd in beslag neemt 
en elke zorgverlener na een korte training kan toepassen.6 
Ze bestaat uit 3 korte stappen: 1) het vaststellen van de 
rookstatus (‘Rookt u?’); 2) het geven van een zeer korte 
uitleg over de wijze waarop de patiënt kan stoppen (‘De 
beste manier om te stoppen is met ondersteuning en be-
handeling’) en 3) het aanbieden van ondersteuning (‘Als u 
aan stoppen toe bent, kunt u een afspraak maken met…’). 
VBA is een effectieve eerste stap in het proces om te stop-
pen met roken.7-9 De verwachting is dat een groter aantal 
mensen ophoudt met roken wanneer alle huisartsen deze 

methode zouden inzetten. De NHG-Standaard Stoppen 
met Roken beveelt aan om rokers ook zeer regelmatig een 
kort advies te geven wanneer ze niet op voorhand gemoti-
veerd zijn om ermee te stoppen.10 Toch passen huisartsen 
VBA nog niet standaard toe.2

In dit onderzoek richtten we ons op huisartsen en niet op 
praktijkondersteuners (poh’s) of assistentes omdat VBA 
vooral effectief blijkt te zijn bij huisartsen. Dat heeft mo-
gelijk te maken met een wittejasseneffect.11,12

We hebben vooral gekeken hoe huisartsen over VBA 
denken. Dat deden we 2 weken nadat ze een geaccredi-
teerde e-learning van een uur hadden gekregen en nadat 
ze VBA gedurende 3 maanden in hun praktijk hadden 
gebruikt.

METHODE
Opzet, setting en steekproef
Het onderzoek had een kwalitatieve opzet. We hielden in-
terviews met 19 huisartsen om inzicht in hun ervaringen, 
opvattingen, gevoelens en gedachten over VBA te krij-
gen.13 Het wervings- en inclusieproces en het verzamelen 
van gegevens vonden plaats in 2019. Negentien huisartsen 
die werkzaam zijn bij huisartsenpraktijken in en rond 
Oosterhout en in Amsterdam kregen eerst een geaccre-
diteerde VBA-training van 1 uur (de e-learning Very 
Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving). De 
huisartsen werden gevraagd de VBA-methode gedurende 
3 maanden bij alle rokende patiënten te gebruiken. Dus 
niet alleen bij patiënten bij wie er een logische aanleiding 
was om over roken te beginnen (bijvoorbeeld wanneer 
ze hoestten of last hadden van benauwdheid), maar ook 
bij patiënten die gezondheidsproblemen hadden die niet 
met roken verband hielden. We gingen ervan uit dat de 

Very Brief Advice bij behandeling 
van rookverslaving
Onno van Schayck, Lynn Bindels, Ancka Nijs, Bo van Engelen, Adrienne van den Bosch, Ilona Statius Muller, et al.

Dit is een bewerkte vertaling van Van Schayck CP, Bindels L, Nijs A, Van Engelen 
BHW, Van den Bosch A, Statius Muller I, Spigt M. The experience of general prac-
titioners with Very Brief Advice in the treatment of tobacco addiction. NPJ Prim 
Care Respir Med 2020;30:40.
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huisartsen met 3 maanden voldoende tijd hadden om ervaring 
op te doen met de methode en te beoordelen of deze in de 
dagelijkse praktijk werkbaar en bruikbaar is.
Huisartsen die al VBA toepasten excludeerden we. Alle andere 
huisartsen kwamen wel voor deelname in aanmerking. We 
selecteerden huisartsen niet op basis van de vraag of ze pa
tiënten zelf begeleidden bij het stoppen met roken of dat ze de 
rokers doorverwezen naar andere ondersteuningsmogelijkhe
den (bijvoorbeeld Stoplijn, ondersteuning door een poh, een 
afkickkliniek). We veronderstelden dat 15 tot 20 huisartsen 
voldoende waren om gegevenssaturatie te verkrijgen.14

Telefonische interviews, 2 weken na de e-learning
Twee weken na de elearning hielden we een kort telefonisch 
interview (5 tot 10 minuten) met alle deelnemende huisartsen 
om te vragen naar hun eerste indruk van de methode. We 
namen de interviews op met een spraakrecorder, transcri
beerden ze en analyseerden ze met NVivo12.14 De getranscri
beerde interviews codeerden we en de inhoud verdeelden we 
met NVivo onder in thema’s. Op basis van de inhoudsanalyse 
onderscheidden we inhoudscategorieën. 

Telefonische interviews, 3 maanden na de training
Na 3 maanden interviewden we alle huisartsen opnieuw. Voor 
deze interviews trokken we 15 tot 20 minuten uit. Deze keer 
lag de nadruk op de ervaring van de huisartsen voor en na 
toepassing van VBA bij rokers. Ook deze interviews namen we 
op, en transcribeerden en analyseerden we.14

Gegevensanalyse
De gegevens analyseerden we volgens de principes van de 
inhoudsanalyse.15 Deze bestaat uit 6 fasen: opzet, unitizing, 
selectie, codering, gevolgtrekking en validatie.13 Bij het op
stellen van de interviewleidraad waren verschillende auteurs 
betrokken. In de tweede fase (unitizing) selecteerden 2 on
derzoekers (LB en AN) de analyseeenheden. In de volgende 
fase codeerden 2 onderzoekers de eerste 2 getranscribeerde 
interviews. Vervolgens bespraken ze welke codes het meest 
geschikt waren en stelden ze een voorlopig codeboek op. 
Daarna codeerden de 2 onderzoekers alle getranscribeerde 
interviews en bespraken ze de codes. Wanneer ze geen over
eenstemming bereikten, betrokken ze er een derde onder
zoeker (OS) bij om de knoop door te hakken. Nadat de 3 
onderzoekers het over alle codes eens waren geworden, begon 
de volgende fase. Bij de gevolgtrekking in de vijfde fase en de 
laatste fase van de validatie doorliepen we alle codes om ze te 
categoriseren. Vervolgens koppelden we de categorieën aan 
de onderzoeksvraag. 

RESULTATEN
Kenmerken van de huisartsenpraktijken
De gemiddelde leeftijd van de huisartsen was 40 jaar (stan
daarddeviatie (sd) 7 jaar) en de praktijken telden gemiddeld 
5285 patiënten (sd 2114). Veertien huisartsen werkten in een 
groepspraktijk en 5 in een solopraktijk. Vier van de praktijken 

waren opleidingspraktijken en alle praktijken waren stads
praktijken. 
Na 10 interviews bereikten we gegevenssaturatie.

Toepassing van VBA 
In het algemeen waren de huisartsen erg enthousiast over het 
toepassen van VBA in de dagelijkse praktijk. Ze vonden het 
belangrijk dat hun patiënten zouden stoppen met roken en 
wilden dan ook heel graag een nieuwe methode testen om 
patiënten daartoe aan te zetten. Tijdens de elearning kregen 
de huisartsen makkelijk toepasbare instrumenten (concrete 
zinnen) aangereikt, die de bruikbaarheid van VBA vergrootten. 
De meeste huisartsen vonden VBA prettig in gebruik, en snel 
en eenvoudig toe te passen. Daarna gaven ze de patiënt een fol
der of verwezen ze deze door naar het begeleidingsprogramma 
van de praktijk of andere ondersteuningsmogelijkheden.

‘Als ik naar het roken vroeg, gebruikte ik de vol-
gende zin: “Met de juiste behandeling kan het u 

ook lukken om te stoppen met roken.” Daarna gaf 
ik de patiënt een foldertje…’

‘Ik heb VBA tijdens de consultatie toegepast op 
patiënten die zeiden dat ze rookten…’ 

‘Meestal pas ik het toe aan het eind van het 
consult.’

Een nieuwe, snelle en patiëntvriendelijke aanpak
Uit de interviews bleek dat de elearning weinig invloed had 
op de mening van de huisartsen over het aanbieden van hulp 
bij het stoppen met roken. Wel veranderde hun aanpak. Ze 
ervaarden VBA als patiëntgericht en bottomup en niet als 

Very Brief advice is een efficiënte, eenvoudige en patiëntvriendelijke 
methode die minder dan 30 seconden tijd in beslag neemt. 
 Foto: Shutterstock
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top-down. Ze gaven nu een kort advies en lieten de patiënt 
daarna beslissen wat hij of zij ermee wilde doen. Dat verschil-
de van de wijze waarop ze het voorheen aanpakten. Ze hadden 
het idee minder te ‘preken’. Voordat ze VBA toepasten, hadden 
ze het gevoel dat patiënten vonden dat er met een beschuldi-
gende vinger naar hen werd gewezen wanneer ze over stoppen 
met roken begonnen. Dankzij de VBA-methode werd het 
advies patiëntvriendelijker en minder opdringerig. 

‘Ik kaart het [stoppen met roken] op een andere 
manier aan.’ 

‘Wat we hieruit hebben geleerd, is dat we niet 
te veel moeten preken, maar dat we de patiënt 
alleen kort advies moeten geven. Dat is heel 

verhelderend.’

‘Ik paste VBA al wel toe, maar ik denk dat ik het 
nu vaker doe, omdat ik er nu minder tijd aan 

kwijt ben.’

Belemmeringen 
De huisartsen noemden verschillende belemmeringen die 
toepassing van de VBA-methode in de weg stonden, bijvoor-
beeld tijdgebrek. Op drukke dagen met veel consultaties en 
dus relatief weinig tijd per consult vonden de huisartsen het 
vaak moeilijk om VBA in te zetten. Daarnaast achtten ze het 
ook niet altijd gepast om tijdens een consult over stoppen met 
roken te beginnen, vooral als de patiënt vanwege een pro-
bleem was gekomen dat niets met roken te maken had. Daar-
om vonden de huisartsen het moeilijk om VBA tijdens elke 
consult toe te passen, zoals de e-learning aanraadde. Ten slotte 
vergaten huisartsen soms gewoon om VBA tijdens een consult 
in te zetten. Ze gaven aan dat ze er niet altijd aan dachten om 
de methode op elke patiënt toe te passen. Sommige huisartsen 
legden een briefje op hun bureau om zichzelf eraan te herin-
neren de VBA-methode te gebruiken.

‘Wat voor mij niet goed werkt, is om het roken 
aan te kaarten als de patiënt voor iets heel anders 

komt.’

‘Ik heb het gevoel dat het niet genoeg in mijn 
systeem zit om eraan te denken het aan het einde 

van elk consult te doen.’

Ervaringen van patiënten (zoals beschreven door de huis-
artsen)
In het algemeen zeiden de huisartsen dat ze het gevoel hadden 
dat hun patiënten heel goede ervaringen hadden met de 
VBA-methode en dat ze ervoor openstonden. De huisartsen 
merkten dat wanneer ze alleen een kort praktisch advies gaven 
over wat patiënten zouden kunnen doen om met roken te 

stoppen, deze minder de neiging hadden om in de verdediging 
te schieten en zich minder tegen het advies verzetten. Ze leken 
het ook prettig en logisch te vinden dat ze dit advies van hun 
huisarts kregen. Volgens de huisartsen nemen de patiënten het 
advies gewoon aan, wat maakt dat ze erover gaan nadenken 
zonder dat er tussen de huisarts en de patiënt onnodig proble-
men ontstaan.

‘Ik moet zeggen dat vrij veel mensen ervoor 
openstonden.’

‘Ik denk dat je in ieder geval minder weerstand 
voelt dan bij motiverende gespreksvoering…’

VBA in de toekomst
Alle huisartsen waren van plan VBA in de toekomst te blijven 
inzetten. Enerzijds omdat ze het prettiger vonden om op deze 
manier advies te geven en anderzijds omdat de patiënten het 
advies veel makkelijker accepteerden. Sommige huisartsen 
hadden suggesties om toepassing van VBA makkelijker te 
maken, bijvoorbeeld een tekst over stoppen met roken op 
het scherm in de wachtruimte, die het simpeler maakte om 
er tijdens het consult over te beginnen en rokers ertoe kon 
aanzetten hun huisarts ernaar te vragen.

‘Ik blijf ermee doorgaan in die zin dat ik het on-
derwerp zal aanstippen en de patiënt er op deze 

manier op zal wijzen. Dat werkt.’

‘Ik kan me voorstellen dat het advies wordt 
weergegeven op het scherm in de wachtruimte 
dat sommige huisartsen hebben. Want mensen 
zitten daar een tijdje en vervolgens heb je een 

aanknopingspunt om erover te beginnen: “U heeft 
waarschijnlijk op het scherm gezien dat…” of iets 
in die trant. Ik denk dat dat best een goed idee is.’

BESCHOUWING
De algemene ervaring met VBA was heel positief en alle huis-
artsen waren van plan de methode te blijven gebruiken. Ze 
gaven aan VBA prettig te vinden omdat de methode efficiënt, 
eenvoudig in gebruik en patiëntvriendelijk is. Er waren ook 
enkele factoren die toepassing van VBA belemmerden. De be-
langrijkste was dat de huisartsen er soms niet aan dachten om 
VBA in te zetten. Daarnaast vonden ze het niet altijd gepast 
om VBA toe te passen, vooral wanneer patiënten voor een 
probleem kwamen dat niets met roken te maken had.
De NHG-Standaard Stoppen met Roken beveelt aan om ook 
rokers die niet op voorhand gemotiveerd zijn om met roken 
te stoppen zeer geregeld een kort advies te geven.10 Daarom 
is het de vraag waarom huisartsen VBA als methode nog niet 
gebruiken. De meeste huisartsen in ons onderzoek kenden 
VBA niet als een specifieke en eenvoudige methode. We merk-
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ten bovendien dat de huisartsen aansporing nodig hadden 
om VBA toe te gaan passen. De geaccrediteerde e-learning 
vormde die stimulans. Die vonden ze nuttig – vooral de korte 
voorbeeldvideo’s. 
Voor zover we kunnen beoordelen, gaven alle huisartsen 
eerlijk antwoord op de vragen. Ze leken niet bang te zijn om 
de interviewers te vertellen hoe ze de e-learning en de toepas-
sing van de VBA-methode hadden ervaren. Ze antwoordden 
uitgebreid en gaven praktijkvoorbeelden om hun antwoorden 
toe te lichten. Zoals gezegd ervaarden sommige huisartsen be-
lemmeringen tijdens de 3 maanden waarin ze VBA toepasten. 
Tijdens de interviews kwamen de huisartsen zelf met oplos-
singen voor deze problemen, waaruit blijkt dat ze de intentie 
hadden om VBA te doen slagen. 
Ons onderzoek kende enkele beperkingen. Bij 2 interviews in 
de tweede ronde interviewden we meerdere huisartsen tege-
lijkertijd, wat betekende dat sommige huisartsen alleen ‘mee 
eens’ of ‘vind ik ook’ zeiden. Als we alle huisartsen individu-
eel hadden geïnterviewd, hadden ze allemaal waarschijnlijk 
uitgebreidere antwoorden gegeven. Anderzijds hebben we 
alle huisartsen in de eerste ronde individueel geïnterviewd 
en komen de resultaten van de eerste interviews grotendeels 
overeen met die van de tweede ronde. We nemen daarom 
aan dat de resultaten niet sterk zijn beïnvloed doordat we 
in de tweede ronde 2 interviews in groepsverband hebben 
afgenomen. Alle interviews namen we telefonisch af. Als de 
interviews face-to-face hadden plaatsgevonden, hadden de 
interviewers de lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen van de 
huisartsen kunnen zien. Deze aspecten hadden extra informa-
tie kunnen opleveren. 

CONCLUSIE
De betrokken huisartsen staan zeer positief tegenover VBA en 
zijn van plan de methode in de dagelijkse praktijk te blijven 
gebruiken. Het is belangrijk om huisartsen te vertellen over de 
juiste toepassing van VBA en hen te trainen, bij voorkeur aan 
de hand van eenvoudig toegankelijk trainingsmateriaal, zoals 
een korte geaccrediteerde e-learning. ■
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De stijgende zorgkosten zorgen ervoor dat de gezond-
heidszorg kritisch moet omgaan met middelen. De Ne-
derlandse gezondheidszorg is gefragmenteerd: de huisarts, 
als poortwachter, verwijst alleen patiënten naar de tweede 
lijn die specialistische zorg nodig hebben. De diagnosti-
sche middelen in de eerste lijn zijn echter beperkt en pati-
enten worden nogal eens laagdrempelig verwezen met een 
vermeende cardiale aandoening, uit onzekerheid van zo-
wel de patiënt als de huisarts. Bij de cardioloog blijkt vaak 
dat de klacht geen cardiale oorzaak heeft.1, 2 Een meer 
integraal zorgsysteem door intensievere samenwerking 
tussen de eerste en de tweede lijn zou hier een oplossing 
zijn. Onderzoeken tonen aan dat dit soort zorgmodellen 
gunstige resultaten hebben.3-5 Implementatie op grote 
schaal blijft echter uit, mogelijk doordat deze modellen 
zijn ontwikkeld voor specifieke patiëntengroepen en dus 
niet als algemeen basismodel kunnen dienen. Doel van dit 
onderzoek was een indicatie te geven van mogelijke ver-
beteringen in de zorg die implementatie van een integraal 
zorgmodel tussen huisartsen en cardiologen zou kunnen 
opleveren, en of dit Meekijkconsult Cardiologie als basis 
kan dienen voor andere geïntegreerde zorgmodellen.

METHODE
Deelnemende partijen
In oktober 2017 startten 4 cardiologen van het Haaglan-
den Medisch Centrum – allen in dezelfde maatschap – en 
6 omliggende huisartsengroepen met het Meekijkconsult 
Cardiologie. Uniek was de financiële regeling met de 
zorgverzekeraar: deze betaalde de huisarts en de huisarts 

betaalde de specialist. De deelnemende partijen creëerden 
gezamenlijk een businesscase waarbij de kosten uitkwa-
men op op € 112 per Meekijkconsult [tabel 1].

Het Meekijkconsult
Patiënten bij wie de huisarts een vermoeden had van 
niet-acute cardiale problematiek en die normaliter naar de 
cardioloog zouden zijn verwezen, werden nu eerst bespro-
ken op het Meekijkconsult. Elke cardioloog werd daartoe 
gekoppeld aan 1 of 2 huisartsenpraktijken en bezocht elke 
4 weken de toegewezen huisartsenpraktijken om de verza-
melde casuïstiek met de huisartsen te bespreken. Huisart-
sen vroegen aanvullend onderzoek aan (ecg, thoraxfoto, 
holteronderzoek, echocardiogram, CT-scan met of zonder 
calciumscore) op basis van de vooropgestelde zorgpaden. 
De patiënt onderging de aangevraagde diagnostiek in het 
ziekenhuis, voorafgaand aan het Meekijkconsult, zodat 
de resultaten bekend waren bij huisarts en cardioloog. In 
het Meekijkconsult werden de indicatie en de resultaten 
van het aanvullend onderzoek besproken en de eventuele 
indicatie voor extra aanvullend onderzoek. Het was dus 

Het Meekijkconsult Cardiologie is een geïntegreerd zorgmodel met betrokkenheid van de 
zorgverzekeraar waarin huisartsen en cardiologen samenwerken. Het biedt mogelijkheden om 
het aantal verwijzingen aanzienlijk te reduceren. Het consult is een goed voorbeeld van geïn-
tegreerde eerste- en tweedelijns zorg. Belangrijk voor het welslagen is een gemeenschappelijk 
financieel belang, goede scholing en een goed afgestemd ICT-systeem voordat men aan de 
implementatie begint.

Dit artikel verscheen eerder als Vester MP, De Grooth GJ, Bonten TN, et al. Imple-
mentation of an integrated care model between general practitioner and cardio-
logist: The support consultation cardiology. J Integrated Care 2019;27(4):305-
15. Publicatie gebeurt met toestemming.

Het Meekijkconsult Cardiologie
Marijke Vester, Bas van der Hoeven, Greetje de Grooth, Tobias Bonten, Marieke de Doelder, Danielle Eindhoven, et al.

Tabel 1

Kosten Meekijkconsult Cardiologie

Kostenpost Bedrag

Honorarium specialist (uurtarief € 140) €  47,00
Honorarium huisarts (uurtarief € 100) €  33,00
Administratieve kosten ziekenhuis €  12,00
Administratieve kosten huisarts €   8,00
Onderwijsuren cardiologen en huisartsen €   4,00
Kostenregistratie €   8,00

Totaal per consultatie* € 112,00
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ook mogelijk dat een patiënt een tweede keer moest worden 
besproken na extra onderzoek als uitkomst van het vorige 
Meekijkconsult.
Om de zorg zo efficiënt mogelijk te maken ontwikkelden de 
huisartsen en cardiologen 4 zorgpaden op basis van de meest 
voorkomende cardiale klachten: ‘pijn op de borst’, ‘hartklop-
pingen’, ‘vermoeden van cardiale ruis’ en ‘boezemfibrilleren’. 
Voorafgaand aan de implementatie van het Meekijkconsult 
kregen de huisartsen scholing om ze handvatten te geven voor 
deze zorgpaden: welke patiënten geschikt waren om in het 
Meekijkconsult te bespreken en welke niet, en welke diagnos-
tiek kon worden aangevraagd. Met de ICT-afdeling van het 
ziekenhuis werd een apart tabblad ontwikkeld voor patiënten 
die volgens het Meekijkconsult werden behandeld, en een 
behandelcode zodat het secretariaat gemakkelijk aanvullend 
onderzoek kon inplannen en in de agenda van de cardioloog 
tijd kon vrijmaken om de huisartsenpraktijken te bezoeken.
We vroegen de betrokken cardiologen en huisartsen na 5 
maanden een vragenlijst in te vullen om het Meekijkconsult te 
evalueren. 

RESULTATEN
Patiënten
Wij analyseerden de eerste 100 patiënten die in de Meekijk-
consulten werden besproken. [Tabel 2] toont hun kenmerken; 
de gemiddelde leeftijd was 55 ± 16 jaar, 48% was man. De 
zorgpaden met de meeste patiënten waren ‘pijn op de borst’  
(n = 39) en ‘hartkloppingen’ (n = 31). In de loop van het im-
plementatietraject moest een vijfde groep worden toegevoegd 
met ‘overige klachten’, waaronder vragen over het starten van 
medicatie (n = 12), dyspneu (n = 6) en duizeligheid (n = 3). 
Iedere huisarts bracht gemiddeld 2 casussen in, wat neerkomt 
op 7-32 besproken patiënten per huisartsenpraktijk.
Huisartsen noemden het een voordeel dat ze in het Mee-
kijkconsult met meer casuïstiek in aanraking kwamen dan 
alleen die vanuit het eigen spreekuur. Dat niet alle huisartsen 
evenveel casuïstiek inbrachten, kan liggen aan verschillen in 

ervaring, het aantal patiënten dat de huisarts wekelijks ziet of 
patiëntenpopulatie. Deze verschillen lagen echter buiten de 
scope van dit onderzoek.

Follow-up
Van de 100 geanalyseerde patiënten werden er 13 (13%) na 
het Meekijkconsult verwezen naar de cardioloog, 8 van hen 
kregen een cardiale diagnose [figuur]. Van de 87 niet-verwe-
zen patiënten (87%) kregen er 7 tijdens de follow-upperiode 
alsnog een verwijzing, 2 van hen kregen een cardiale diagnose.

Kosten
De totale kosten bedroegen € 24.484, wat neerkomt op 
€ 245 per patiënt [tabel 3]. Deze kosten zijn te verdelen 
over programmakosten (€ 11.233), verwijskosten (€ 5837) 
en diagnostiek (€ 7414). Wanneer de patiënten zouden zijn 
verwezen volgens de gebruikelijke zorg, zouden de verwijs-

WAT IS BEKEND?
	■ De toename van de zorgkosten vraagt om herinrichting 

van de huidige gefragmenteerde zorg.
	■ Integrale zorgmodellen tonen gunstige resultaten in het 

leveren van efficiënte en doelmatige zorg.

WAT IS NIEUW?
	■ Integratie van tweedelijns expertise in de eerstelijnszorg 

is goed mogelijk als huisarts en specialist persoonlijk 
samenwerken, binnen dezelfde organisatie en op basis 
van een gemeenschappelijke financiële stimulans.

	■ Belangrijk is dat de huisarts hoofdbehandelaar blijft en 
diens rol als poortwachter wordt versterkt.

	■ andere belangrijke slaagfactoren zijn een voor ieder-
een bevredigende businesscase en een ICt-omgeving 
waarin afspraken en diagnostiek soepel gepland kunnen 
worden.

Tabel 2

Kenmerken van de eerste 100 patiënten in het Meekijkconsult Cardiologie

Totaal Atriumfibrilleren Pijn op de borst Souffle Palpitaties Overig

n 100   2  39   7  31  21
Leeftijd, jaren (gem. en SD)  55 ± 16  72 ± 5  55 ± 9  53 ± 22  48 ± 18  65 ± 15
Man, n (%)  48   1 (50%)  22 (56%)   1 (14%)  13 (42%)  11 (52%)
Voorgeschiedenis, n (%)

 hypertensie  31   2 (100%)  12 (31%)   3 (43%)   6 (19%)   8 (38%)
 hypercholesterolemie  13   1 (50%)   9 (23%)   0 (0%)   1 (3%)   2 (10%)
 diabetes mellitus  19   1 (50%)   9 (23%)   1 (14%)   3 (9%)   5 (24%)
 CVA   4   0 (0%)   2 (5%)   0 (0%)   0 (0%)   2 (10%)
SBD, mmHg (gem. en SD) 136 ± 18 140 135 ± 17 130 ± 7 133 ± 18 143 ± 23
DBD, mmHg (gem. en SD)  78 ± 11  80  79 ± 11  74 ± 9  77 ± 9  78 ± 17

CVA = Cerebrovasculair Accident; SBD = Systolische bloeddruk; DBD = Diastolische bloeddruk
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kosten neerkomen op € 44.879, ervan uitgaand dat er per 
patiënt slechts 1 dbc zou worden geregistreerd. De kosten van 
de diagnostiek bij gebruikelijke zorg konden we door de aard 
van het onderzoek niet bepalen, dus de totale kosten zijn niet 
goed te vergelijken. Wel kunnen de ‘nettokosten’ vergeleken 
worden, namelijk de programma- plus de verwijskosten. Voor 
het Meekijkconsult komen deze uit op € 17.070, wat neerkomt 
op een besparing van € 27.828 (61%) ten opzichte van het 
gebruikelijke zorgmodel.

Evaluatie
Alle deelnemende artsen vonden dat het Meekijkconsult toe-
gevoegde waarde had. Op een 10-puntsschaal waardeerden de 
huisartsen de samenwerking met 8,9 punten en de cardiologen 
met 9,2 punten. Van de huisartsen voelde 90% zich zelfver-
zekerd genoeg om de patiënt niet door te verwijzen naar de 
cardioloog. Indirect gaven de huisartsen aan dat 94% van de 
patiënten voldoende gerustgesteld en tevreden was nadat ze in 
het Meekijkconsult waren besproken.

BESCHOUWING
Opzet van het model
Onze resultaten suggereren dat de manier waarop het Mee-
kijkconsult Cardiologie is georganiseerd een model kan zijn 
voor de efficiëntere zorgverlening, om meerdere redenen.
Op het continuüm van volledig gefragmenteerde tot volledig 
geïntegreerde zorgsystemen is het Meekijkconsult een volledig 
geïntegreerd model.6 Dat wil zeggen dat de professionals per-
soonlijk met elkaar samenwerken, binnen dezelfde organisatie 
en met een gemeenschappelijke financiële stimulans.7, 8 Het (in 
ons geval maandelijkse) een-op-eencontact tussen huisarts en 
cardioloog waarborgt closed-loop communication en wederzijds 
vertrouwen. Daarbij is een persoonlijke ontmoeting in een ver-
trouwde omgeving te verkiezen boven digitaal contact, omdat 
in een ontmoeting de drempel om vragen te stellen en discus-
sies te voeren lager is. Samenwerking met de zorgverzekeraar, 
die in ons geval de huisarts uitbetaalde waarna deze de cardio-
loog betaalde, waarborgt de gemeenschappelijke financiële sti-
mulans. We hebben veel aandacht besteed aan het ontwikkelen 
van een businesscase die alle belanghebbenden tevreden stelde 
en aan het opzetten van een goede ICT-infrastructuur om de 
agenda’s van huisartsen en cardiologen op elkaar af te stemmen 
en het inplannen van Meekijkconsulten met de daaruit voort-
vloeiende diagnostiek soepel te laten verlopen.
Ten tweede kozen we er bewust voor dat de cardioloog de 
huisarts adviseerde zonder de patiënt te zien. Voordeel van 
deze opzet, die voor zover we weten niet eerder is gevolgd, is 
dat tweedelijns zorg niet verplaatst wordt naar de eerste lijn. 
De huisarts blijft hoofdbehandelaar en diens rol als poort-
wachter wordt versterkt. Het aantal verwijzingen daalt en dat 
reduceert niet alleen de kosten, maar heeft ook een positief 
effect op de wachtlijsten in ziekenhuizen. 
Ten derde hebben we vooraf zorgpaden geformuleerd om 
huisartsen te helpen bij de selectie van te bespreken patiënten. 

Beperkingen
Het doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen van de 
implementatie en de kosteneffectiviteit van een specifiek inte-
graal zorgmodel. In dat licht moeten de resultaten ook worden 
geïnterpreteerd. Het was een observationeel onderzoek zonder 
randomisatie in een interventie- en een controlegroep. Om 

Figuur 

Resultaten van het Meekijkconsult na 5 maanden follow-up  
(100 patiënten)

* Waaronder acuut myocardinfarct (n = 1).

Tabel 3

Kosten van het Meekijkconsult vergeleken met gebruikelijke zorg 

Per patiënt Gebruikelijke zorg Meekijkconsult Verschil

n bedrag n bedrag

Programmakosten € 112   0 – 100 € 11.233
Verwijskosten cardioloog € 449 100 € 44.897  13 €  5.837
Nettokosten € 44.897 € 17.070 € 27.828 (61%)
Diagnostiek p.m. €  7.414
Totale kosten € 44.897 € 24.484 € 20.413

meekijkconsult
n = 100

verwezen naar cardioloog
n = 13

cardiale diagnose
n = 8

geen cardiale
diagnose

n = 5

geen cardiale
diagnose

n = 5

cardiale diagnose
n = 2*

niet verwezen naar cardioloog
n = 87

alsnog verwezen naar cardioloog
n = 7
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toch een indicatie te kunnen geven van de kosteneffectiviteit, 
hebben we alleen patiënten geïncludeerd die voorheen zouden 
zijn doorverwezen naar de cardioloog. Wij zijn ons ervan be
wust dat de drempel voor een bespreking in het Meekijkcon
sult lager kan zijn dan die voor een feitelijke verwijzing. Dit 
zou hebben kunnen leiden tot overschatting van de kosten
effectiviteit, maar zelfs als het dubbele aantal patiënten in het 
Meekijkconsult zou zijn besproken, zouden de ‘nettokosten’ 
nog steeds lager zijn dan die van de gebruikelijke doorverwij
zingen (€ 34.140 versus € 44.897). Anderzijds is er geen reke
ning gehouden met het leereffect van het Meekijkconsult. Dit 
leereffect valt buiten de scope van het onderhavige onderzoek, 
maar zou zeer interessant zijn om verder te onderzoeken.

Toekomst
Het valt te verwachten dat de leercurve van huisartsen een 
plateau bereikt na een jaar fysiek overleg met de cardioloog. 
De samenwerking zou daarna in digitale vorm kunnen wor
den voortgezet, zodat de cardioloog aan een andere prak
tijk kan worden gekoppeld. Een proactieve houding om de 
verworven kennis op peil te houden blijft echter wel noodza
kelijk, zodat het aantal verwijzingen ook op langere termijn zo 
laag mogelijk blijft.
Gemiddeld heeft een huisarts jaarlijks 4138 contactmomenten 
per 1000 ingeschreven patiënten.9 De klachten ‘borstkas
symptomen’ en ‘angina pectoris’ hebben een prevalentie van 
respectievelijk 32,6 en 24,3 per 1000 patiëntjaren.9 Wanneer 
‘hartkloppingen’, ‘vermoeden van cardiale ruis’ en ‘boezem
fibrilleren’ worden meegerekend, kan een integraal zorgmodel 
zoals het Meekijkconsult grote impact hebben. De Neder
landse bevolking wordt ouder en blijft steeds langer leven met 
chronische ziekten, dus het aantal patiënten zal de komende 
jaren blijven toenemen. Een integraal zorgmodel dat de zorg 
efficiënter maakt, kan in potentie een groot verschil maken.

CONCLUSIE
Het Meekijkconsult Cardiologie, met als uitgangspunten 
betrokkenheid van de zorgverzekeraar, versterken van de 
eerste lijn en integrale zorgverlening met de tweede lijn, biedt 
mogelijkheden tot efficiëntere zorgverlening en een aan
zienlijke netto kostenbesparing (61% in ons onderzoek). Dit 
model kan als voorbeeld dienen voor andere initiatieven tot 
de integratie van zorg in de eerste en tweede lijn. Belangrijk is 
dat men met de verschillende stakeholders een gemeenschap
pelijk financieel belang creëert. Andere voorwaarden voor 
een geslaagd integraal zorgmodel zijn goede scholing en een 
goed afgestemd ICTsysteem voordat men aan de implemen
tatie begint. ■
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Bij een echo van de buik wordt vaak leververvetting (steato-
sis hepatis) gerapporteerd. De patiënt kan dan non-alcoho-
lic fatty liver disease (NAFLD) hebben, een aandoening die 
geen klachten geeft, maar wel een belangrijke risicofactor 
voor hart- en vaatziekten vormt. NAFLD kan zich ook ont-
wikkelen tot non-alcoholic steatohepatitis (NASH), die kan 
leiden tot leverfibrose en -cirrose, en het zeldzame hepa-
tocellulair carcinoom (HCC). Hoe komt u tot de diagnose 
NAFLD en wat kunt u de patiënt adviseren?

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) komt bij ongeveer 1 
op de 4 volwassen voor.1 Boven de 65 jaar stijgt de prevalentie 
tot 35%.2 Het is dan ook een veelvoorkomende oorzaak van 
leververvetting en licht verhoogde leverenzymen. 
NAFLD omvat een spectrum van ongecompliceerde leverver
vetting (vetstapeling in de hepatocyten) tot non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), een steatose met leverparenchym ont
steking. NASH kan met of zonder fibrose of cirrose voorko
men. Ongecompliceerde leververvetting hangt samen met een 
2 maal verhoogd risico op hart en vaatziekten en een 1,5 keer 
verhoogd risico op totale sterfte, maar leidt zelden tot lever
ziekte.3 Vermoedelijk staat dit risico niet op zichzelf: NAFLD 
maakt mogelijk deel uit van het metabool syndroom en draagt 
bij aan de ontwikkeling of progressie van diabetes mellitus 
type 2 (DM2).4 
Volgens schattingen ontwikkelt 6 tot 25% van de patiënten 
met NAFLD ook NASH.1,5 Dit komt neer op een geschatte 
prevalentie van 1,5 tot 6% van NASH in de algemene bevol
king.1,5 NASH kan wel tot leverschade leiden. Met progressie 
van de leververvetting naar NASH stijgt het incidentiecijfer 

van met de lever samenhangende mortaliteit van 0,8 naar 11,8 
per 1000 persoonsjaren.1

Als gevolg van de ontsteking bij NASH kan leverfibrose 
ontstaan. De wereldwijde prevalentie van voortschrijdende 
fibrose onder NASHpatiënten zou 9% zijn.1 In een Rotter
dams eerstelijnscohortonderzoek onder ouderen (gemid
delde leeftijd 76 jaar) werd bij 35% leververvetting waarge
nomen en bij 5,6% significante fibrose.6 De helft van de 
patiënten met NASH ontwikkelt in een tijdsbeloop van 6 jaar 
leverfibrose.3 
Momenteel veroorzaakt NASH in de westerse wereld in 
30% van de gevallen levercirrose.7 De geschatte duur van de 
diagnose tot het overlijden is bij patiënten met NASHcirrose 
gemiddeld 6 jaar.3 In de Verenigde Staten is NASHcirrose in
middels 1 van de 3 belangrijkste indicatoren voor levertrans
plantatie en zal deze aandoening in de toekomst mogelijk 
virale hepatitis en alcohol inhalen.8 
In 14% van de gevallen blijkt NASH de oorzaak van het 
hepatocellulair carcinoom (HCC).9 In Nederland krijgen 
gemiddeld 500 patiënten per jaar de diagnose HCC. Daarom 
is de kans klein dat u als huisarts met een NASHgeïnduceerd 
HCC te maken krijgt.10 Bedenk echter dat de incidentie van 
NASHgeïnduceerd HCC de afgelopen jaren in het Verenigd 
Koninkrijk mede door de DM2 en obesitasepidemie met een 
factor 10 is toegenomen.1113

NAFLD zou dus een uiting van het metabool syndroom in 
de lever zijn. Een metaanalyse van 8,5 miljoen NAFLD 
patiënten wereldwijd heeft het vóórkomen van hypercholes
terolemie, obesitas en DM2 in kaart gebracht. NASHpatiën
ten hebben ten opzichte van NAFLDpatiënten vaker obesitas 
(respectievelijk 80% en 50%) en DM2 (achtereenvolgens 
44% en 23%). Het percentage hypercholesterolemie is met 
70% gelijk voor NAFLD en NASH.1 In de literatuur wisselt 
de manvrouwverhouding, maar mannen onder de 65 jaar 
lijken vaker aangedaan – boven de 65 jaar is de verhouding 
vermoedelijk gelijk.2,14 De gemiddelde leeftijd bij de diagnose 
is 45 jaar en vanaf die leeftijd wordt NAFLD een belangrijke 
risicofactor voor hart en vaatziekten.15 
Vanwege de hoge prevalentie van NAFLD bij patiënten met 
het metabool syndroom zouden we kunnen denken aan 
casefinding. De internationale richtlijnen voor MDLartsen 
verschillen echter op dit punt.16 Waar de Europese richtlijn 
adviseert om alle hoogrisicopatiënten (> 50 jaar, metabool 
syndroom en/ of DM2) te screenen, is dat volgens het Ameri
kaanse standpunt niet aangewezen  omdat kosteneffectiviteit 
ontbreekt en het gezondheidssysteem anders is ingericht.17,18 

Echografische leververvetting
Jacqueline Schouten-van Heiningen, Caroline den Hoed, Patrick Bindels en Gijs Elshout

CASUS: 50-JARIGE MAN MET BUIKKLACHTEN
Een 50-jarige Nederlandse man met overgewicht (BMI: 30), hyper-
cholesterolemie en hypertensie komt met aspecifieke buikklachten 
op het spreekuur. Differentieel diagnostisch denkt zijn huisarts aan 
symptomatisch galsteenlijden. Ze laat een echo abdomen verrichten. 
De echo vertoont geen afwijkingen aan de galblaas, maar wel tekenen 
van leververvetting (steatosis hepatis). 
De patiënt komt weer op het spreekuur. Hij gebruikt geen hepatotoxi-
sche medicatie en zegt geen alcohol te drinken. Het laboratorium-
onderzoek is behalve een licht verhoogde alanineaminotransferase 
(ALAT; 60 IU/L, normaalwaarde: 0-35 U/L) niet afwijkend. Hepatitis 
B- en C-serologie zijn negatief. De huisarts stelt de diagnose Non- 
alcoholic liver disease (NAFLD) als oorzaak van de leververvetting en 
geeft de patiënt leeftstijladviezen. Omdat er nog geen NAFLD-richtlijn 
is voor follow-up en verwijzing, controleert de huisarts na 3  maanden 
het gewicht en ALAT. Ook voegt ze het ALAT toe aan de jaarlijkse 
CVRM-controle.
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Is er sprake van NAFLD?
Licht verhoogde leverenzymen of leververvetting op de echo 
kunnen de huisarts op het spoor zetten van NAFLD. Ken-
merkend is een licht verhoogd ALAT, namelijk 1,5 keer de 
normaalwaarde (0-35 U/L) en een mild verhoogd gamma-GT 
(vrouw: > 38 U/L, man: > 55 U/L). Bij leververvetting is het 
leverparenchym echografisch lichter ten opzichte van het 
nierparenchym. De sensitiviteit en specificiteit van een echo 
hangen samen met de mate van steatose (afwezig, mild, ge-
middeld of ernstig). De echo kan betrouwbaar leververvetting 
aantonen vanaf ongeveer 25% vervetting; de sensitiviteit en 
specificiteit zijn 85%.19 Meer dan 10% vervetting is echter al 
abnormaal en bovendien vermindert obesitas de betrouwbaar-
heid van de echografische beoordeling. 
Diagnostiek bij verhoogde leverenzymen is duidelijk be-
schreven in de NHG-Standaard Virushepatitis en andere 
leveraandoeningen en laten we hier buiten beschouwing.20 De 
NHG-Standaard geeft echter geen handvatten voor diagnos-
tiek en beleid bij echografische leververvetting. Het is zaak 
om eerst te bepalen of NAFLD de meest passende oorzaak is 
van de echografische leververvetting. NAFLD is een diagnose 
‘per exclusionem’ – de internationale NAFLD-richtlijnen van 
MDL-artsen adviseren om altijd andere oorzaken uit te slui-
ten.16 Om te bepalen of NAFLD leververvetting veroorzaakt, 
moet u het volgende uitsluiten: 1) overmatig alcoholgebruik 
(man ≥ 3 EH/dag, vrouw ≥ 2 EH/dag), 2) hepatitis B of C en 
3) het gebruik van hepatotoxische geneesmiddelen (onder 
 andere NSAID’s, statines, antibiotica, antimycotica, allopuri-
nol, amiodarone, methotrexaat en steroïden).
Wat betreft het gebruik van hepatotoxische medicatie: patiën-
ten met het metabool syndroom en NAFLD zullen ook vaker 
medicatie als een statine of allopurinol gebruiken. Om het 
effect van deze medicatie op de lever te bepalen kunt u het 
advies van de NHG-Standaard Virushepatitis volgen. De 
patiënt houdt dan gedurende een maand op met medicatie-
gebruik, waarna u het ALAT controleert. Levert de anamnese 
of aanvullend onderzoek geen duidelijke verklaring op en 
ontbreken kenmerken van het metabool syndroom, dan is 
overleg met de MDL-arts gepast, eventueel via teleconsultatie 
of een verwijzing. Zo kunt u zeldzamere oorzaken uitsluiten, 
zoals leververvetting ten gevolge van ondervoeding, lipodys-
trofie, metabole aandoeningen, hemochromatose en de ziekte 
van Wilson (koperstapeling) [tabel 1].16-18,21 

Hoe groot is de schade aan de lever?
Vanwege het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij 
NAFLD luidt het advies om bij steatose het cardiovasculair 
risicoprofiel in kaart te brengen.17 Daarna moet idealiter 
risicostratificatie plaatsvinden: welke patiënt loopt het risico 
om NASH-fibrose te ontwikkelen? Fibrose is namelijk een 
belangrijke voorspeller voor met de lever samenhangende 
mortaliteit.22 
Helaas is ook voor de tweede lijn (MDL-specialisten) nog 
niet bepaald wat de beste strategie is voor risicostratificatie 
en follow-up van NAFLD-patiënten.16 Bewijs en adviezen 

voor de eerste lijn ontbreken. Wel heeft de NAFLD-werk-
groep een stroomschema gemaakt met een voorstel voor 
aanvullende diagnostiek en follow-up bij patiënten met 
verhoogde leverenzymen.23 Dit is nog niet gevalideerd voor 
de eerste lijn.23 
De meest toegankelijke diagnostiek voor de huisarts kan een 
inschatting geven van eventuele leverschade: een echo, bepa-
ling van leverenzymen (bilirubine, albumine, ALAT, ASAT, 
alkalisch fosfatase en gamma-GT) en het trombocytengetal.12 
Van de leverenzymen heeft ALAT met een sensitiviteit van 
64% en een specificiteit 74% de beste testeigenschappen. Een 
derde van de NASH-patiënten heeft dus een normaal ALAT.24 
Een echo kan niet het verschil aantonen tussen ongecompli-
ceerde NAFLD en NASH met of zonder fibrose.25 
MDL-artsen maken vaak gebruik van transiënte  elastografie. 

DE KERN
	■ Non-alcoholic fatty liver disease (NaFLD) kan worden 

vastgesteld als de meest voorkomende oorzaak van 
 leververvetting (alcohol, virale hepatitis en hepato-
toxische medicatie) redelijkerwijs zijn uitgesloten.

	■ Echografisch aangetoonde NaFLD geeft een 2 maal 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en een 1,5 keer 
verhoogd risico op totale sterfte. 

	■ Een kwart van de volwassen Nederlanders heeft NaFLD. 
Van hen ontwikkelt ongeveer 6-25% non-alcoholic stea-
tohepatitis (NaSH).

	■ Patiënten met zowel NaSH als leverfibrose hebben een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van levercirrose en 
hepatocellulair carcinoom.

	■ Levert de anamnese of aanvullend onderzoek geen 
duidelijke verklaring op en ontbreken kenmerken van 
het metabool syndroom, dan is overleg met de mDL-arts 
gepast.

	■ Overleg met de mDL-arts bij een stijgende trend van het 
aLat (ondanks gewichtsreductie).

Tabel 1

Differentiële diagnose van echografische leververvetting18,21

Meest voorkomend Soms Zeldzaam

Alcohol
NAFLD
Insulineresistentie
Overgewicht
Hypercholesterolemie

Viraal:
 hepatitis B/C
Medicamenteus:
 steroïden
 methotrexaat
 amiodarone
 valproaat
 NSAID’s
 antibiotica
 antiretrovirale middelen
 chemotherapie

Ziekte van Wilson (koperstapeling)
Hemochromatose
Congenitale metabole aandoeningen
Acute fatty liver of pregnancy
 (5 per 100.000 zwangerschappen)
Dieet-voedingsproblemen: 
 totaal parenterale voeding
 ondervoeding
 snel gewichtsverlies
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MRI is op dit moment de meest accurate non-invasieve 
 methode, maar is duur en kost veel tijd.17 De gouden stan-
daard om NASH te diagnosticeren is een leverbiopt, die echter 
alleen genomen wordt bij twijfel over de diagnose omdat er 
complicaties kunnen ontstaan.18

Diagnostiek en zorg in tweede lijn 
Op dit moment kiezen MDL-artsen naast uitgebreid bloed-
onderzoek voor onderzoek met een fibroscan®, gericht op 
de elasticiteit van de lever, uitgedrukt in kilopascal (kPa).26 
De elasticiteit geldt als maat voor fibrose, op basis waarvan 
een schatting van het fibrosestadium wordt gemaakt (F0 = 
geen fibrose, F2 ≥ significante fibrose > 7,0 kPa, F4 = cirrose 
> 10,3 kPa).27 Hier gelden vanaf fibrosestadium 2 tot 3 een 
grote negatief voorspellende waarde (90-95%) en een lagere 
positief voorspellende waarde (60-75%).18,28 De fibroscan® 
kan goed onderscheid maken tussen cirrose en milde fibrose, 
maar is minder accuraat bij het onderscheiden van de ver-
schillende fibrosestadia.28 Daarnaast levert de fibroscan® in 
12-15% van de gevallen geen reproduceerbare meting op.29,30 
Bij een score < F2 geven MDL-artsen patiënten leefstijlad-
viezen en verwijzen ze hen terug naar de huisarts. Bij een 
score F2 of hoger krijgen patiënten jaarlijks in de tweede lijn 
een controle en wordt een biopt overwogen. Zo’n controle 
betreft laboratoriumonderzoek en op indicatie een echo met 
een fibroscan®. Bij een cirrose wordt de standaardfollow-up 
aangehouden, die bestaat uit HCC-surveillance door ieder 
half jaar een echo te maken en een gastroscopie uit te voeren 
wanneer er aanwijzingen zijn voor portale hypertensie 
(trombocyten getal < 150 109/L of een hoge mate van cirrose 
op de fibroscan® > 20 kPa).

Toekomstperspectief voor de huisarts 
Vanwege de hoge prevalentie van NAFLD is het wenselijk dat 
u weet wanneer follow-up in de eerste lijn mogelijk is of in 
welk geval u moet verwijzen, mede om overbelasting in de 
tweede lijn te voorkomen. Er wordt dan ook actief onderzoek 
gedaan naar de implementatie van non-invasieve diagnostiek, 
zoals simpele klinische beslisregels, de fibroscan® en biomar-
kers.13,30 Bij biomarkers moet u denken aan routine leveren-
zymen (ALAT, ASAT, enzovoort), ontstekingsparameters, 
oxidatieve stress, celdood en metabole waarden, zoals de mate 
van insulineresistentie en lipidengehalte.24 Geen van deze me-
thoden heeft echter een sensitiviteit en specificiteit > 80%.24 
In een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Ge-
neeskunde en in de richtlijn van Britse gastro-enterologen 
wordt voorgesteld om in de eerste lijn de klinische Fibrose-4 
(FIB-4)-beslisregels (Fibrosis-4 (FIB-4) Calculator) of de 
NAFLD-fibrosescore (NFS) (NAFLD Fibrosis Score) toe te 
passen.12,23 Deze scores (gebaseerd op leeftijd, transaminasen, 
trombocytenaantal, BMI en de aanwezigheid van een gestoord 
nuchter glucose) stratificeren patiënten in een lage, interme-
diaire of hoge risicogroep.31 De NAFLD- fibrosescore heeft een 
hoge negatief voorspellende waarde, maar een lage positief 
voorspellende waarde. Daardoor valt 20-58% in de intermedi-
aire groep en moet een relatief grote groep verder onderzoek 
krijgen om matige tot ernstige fibrose uit te sluiten.3 De inter-
mediaire en hoogrisicogroepen worden voor verdere differen-
tiatie onderzocht met een fibroscan®.12 

BELEID 
NAFLD wordt als werkdiagnose gesteld wanneer andere oor-
zaken, zoals alcohol, virale hepatitis en medicatie, redelijker-
wijs zijn uitgesloten. Bij NAFLD vormt een gezonde leefstijl 

Leververvetting op de echo wordt vaak veroorzaakt door NaFLD.  Foto: Shutterstock
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de hoeksteen van de behandeling. Het is daarom van belang 
de patiënt uitleg te geven over de aandoening, de risicofac-
toren en het beloop. Daarbij gaat het erom fibrose en cirrose 
te voorkomen, en het risico op hart- en vaatziekten en HCC 
te minimaliseren. Hierbij is gewichtsverlies essentieel.32 Een 
gewichtsverlies van 3-5% vermindert de mate van leverver-
vetting, en een daling van 7-10% kan leiden tot remissie van 
NASH en zelfs afname of volledig verdwijnen van fibrose.33 
Het behandeladvies uit de NHG-Standaard komt wat dat 
betreft overeen met internationale richtlijnen en is gericht 
op leefstijlverbetering en cardiovasculair risicomanagement 
(CVRM).17,18,20 Tot op heden is er geen gangbare medicamen-
teuze therapie voor NASH.18 Leefstijladviezen betreffen geen 
tot zeer beperkt alcoholgebruik, gezonde voeding, voldoende 
beweging en gewichtsverlies.5-10 

FOLLOW-UP
Helaas zijn er nog geen duidelijk handvatten voor follow-up. 
De NHG-Standaard adviseert jaarlijks het ALAT te screenen, 
hoewel dat bij 30% van de NASH-patiënten normaal is.24,34 
Er is op dit moment geen beter advies dan bij een stijgende 
trend met de MDL-arts te overleggen. Wel is een dalende 
trend van het ALAT waarneembaar als patiënten afvallen en 
hun NALFD verbetert.32 Herhaling van echo-onderzoek door 
de huisarts lijkt niet aangewezen. Vanwege de grote variatie 
tussen beoordelaars en het categoriale classificatiesysteem 
(afwezig, mild, gemiddeld, ernstig) worden subtiele verschil-
len die gepaard gaan met de progressie van NAFLD moeilijk 
opgepikt.25,35 

CONCLUSIE
Leververvetting op de echo wordt vaak veroorzaakt door 
NAFLD. NAFLD omvat het spectrum van ongecompliceerde 
steatose tot NASH-geïnduceerde cirrose. Het is van belang 
onderscheid te maken tussen deze verschillende stadia, maar 
er is nog geen wetenschappelijke onderbouwing van de 
manier waarop u dit het beste kunt doen. Enig houvast biedt 
de hoge prevalentie van obesitas (80%) en DM2 (44%) bij 
NASH- patiënten, vergeleken met NAFLD (respectievelijk 50% 
en 23%). Verwijs voor steatose bij 1) NAFLD en een stijgende 
trend van het ALAT of 2) wanneer u aan een zeldzamere oor-
zaak van steatose denkt (géén metabool syndroom, en géén 
gebruik van alcohol en hepatotoxische medicatie). Stelt u de 
diagnose NAFLD, dan is het zaak om jaarlijkse CVRM-scree-
ning te verrichten (inclusief bepaling van ALAT), en patiënten 
uitleg te geven over het beloop van NAFLD en de positieve in-
vloed die ze daar zelf op kunnen hebben. Voldoende bewegen 
en gewichtsverlies (5-10%) vormen immers de hoeksteen van 
de behandeling. ■
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Twee promotieonderzoeken over de rol die de huisarts 
kan vervullen voor zijn patiënten die de diagnose kan-
ker krijgen. Een voorwaarde is dat de huisarts, indien 
de patiënt dat wenst, structureel ruimte maakt om de 
patiënt te ondersteunen, stellen beide promovendi. 

Mensen die de diagnose kanker hebben gekregen voelen 
zich vaak overvallen door dit nieuws. Uit literatuuronder-
zoek van Eveline Noteboom blijkt dat bijna de helft van de 
patiënten met kanker behoefte heeft aan gedeelde besluit-
vorming (shared decision making) om tot een keuze voor 
behandeling te komen. Ligt hier een rol voor de huisarts? 
‘Zeker’, zegt Noteboom. ‘De huisarts is nu wel eens in 
beeld hiervoor, maar niet structureel en dat zou wel moe-
ten. De huisarts kent zijn patiënten en hun persoonlijke 

situatie. Zo’n gesprek na de  diagnose en voorafgaand aan 
de keuze voor behandeling biedt de patiënt de gelegen-
heid tot reflectie. De huisarts kan daarbij psychosociale 
ondersteuning bieden en vragen stellen vanuit de sociale 
context met betrekking tot het  behandelvoorstel. Vragen 
die de medisch specialist – die de privésituatie van de 
patiënt misschien minder goed kent – wellicht niet stelt.’
Ietje Perfors vult aan: ‘Het standpunt oncologie van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap beschrijft ook een 
rol voor de huisarts in dit stadium. De huisarts kan als 
coach optreden om de patiënt te ondersteunen in geza-
menlijke besluitvorming over de behandeling. De optie 
voor zo’n gesprek kan dus zeker aan de patiënt aangebo-
den worden. Natuurlijk zullen er altijd patiënten zijn die 
er geen behoefte aan hebben – omdat ze niet zo’n band 

Rol huisarts in psychosociale 
ondersteuning bij diagnose kanker
Frank van Wijck en Mascha Witteman-de Kok

Huisarts in opleiding Ietje Perfors 
promoveerde op onderzoek naar de 
GrIP-interventie die de betrokken-
heid van de huisarts na de diagnose 
kanker kan stimuleren voor patiënten 
die curatief worden behandeld. Doel 
van deze interventie was de gestruc-
tureerde begeleiding van patiënten 
met kanker door de eerste lijn te 
bevorderen en de betrokkenheid van 
patiënten bij behandelbeslissingen te 
verbeteren.
De GrIP-interventie bestaat uit 2 
componenten. ten eerste het tOC 
(time Out Consult – een consult 
bij de huisarts vlak na de diagnose 
waarin de huisarts de patiënt voor-
bereidt op diens behandelkeuze). ten 
tweede structurele begeleiding tij-
dens en na de behandeling door een 
eerstelijns oncologieverpleegkundige 
in samenwerking met de huisarts. 
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met de huisarts hebben of het gesprek niet nodig vinden – 
maar je weet het pas als je het vraagt. Je voorkomt daarmee 
ook dat patiënten anders achteraf ‘had ik maar’ zeggen.’

GRIP-interventie
Perfors en Noteboom onderzochten of de GRIP-interventie de 
betrokkenheid van de huisarts na de diagnose kanker structu-
reel kan versterken. Hier is het Time Out Consult (TOC) een 
onderdeel van. ‘We hebben geprobeerd dit te bewerkstelligen 
zonder daarbij de logistiek in het ziekenhuis aan te pakken’, 
vertelt Perfors, ‘maar dan lukt het niet. De medisch specialis-
ten die ik erover heb gesproken, staan er wel open voor. Ook 
zij komen terug op de sneldiagnostiek en de vlotte bespreking 
van het behandelplan. Maar daarmee ben je er nog niet. Afge-
zien daarvan stond gedeelde besluitvorming ook nog niet zo 
op de voorgrond toen wij in 2014 ons onderzoek startten. Dat 
speelt misschien ook een rol.’
Noteboom: ‘Het is niet de bedoeling dat huisartsen op de stoel 
van medisch specialisten gaan zitten. Duidelijkheid kan de 
vrees hiervoor voorkomen. Het gaat erom dat de patiënt in 
een rustige setting vanuit een ander perspectief ondersteund 
wordt in zijn beslissingstraject.’

Gezamenlijke actie
Ondanks de teleurstelling dat het niet is gelukt de GRIP-inter-
ventie uit te voeren zoals gedacht, zijn Perfors en Noteboom 

er nog steeds van overtuigd dat er een structurele rol voor de 
huisarts direct na de diagnose kanker moet kunnen zijn als de 
patiënt dat wenst. ‘Dit kan ondersteuning in gedeelde besluit-
vorming betekenen, of ook alleen op psychosociaal vlak’, zegt 
Noteboom. Perfors: ‘Het is een kwestie van het onderwerp 
samen oppakken. De manier waarop ketenzorg van de grond 
is gekomen kan hiervoor als voorbeeld dienen.’ 

Noteboom: ‘De juiste route is die van regionale transmurale 
afspraken, maar het vergt meer dan alleen het in een richtlijn 
opnemen. Er moet aandacht voor komen in de opleiding, 
om het onderdeel te maken van het reguliere denkproces van 
artsen. Alle betrokken partijen moeten er de meerwaarde van 
zien.’ Perfors vult aan: ‘Maar dat is op zich niet het probleem. 
Het onderzoek maakt immers duidelijk dat patiënten behoefte 
hebben aan betrokkenheid van de huisarts.’

Foto: M
argot Scheerder

In het verlengde van het promotieonderzoek van 
Perfors verrichtte gezondheidswetenschapper 
Eveline Noteboom voor haar promotie kwalita-
tief onderzoek naar het tOC bij de huisarts, als 
onderdeel van haar onderzoek naar de rol van de 
huisarts en patiënt in de besluitvorming voor de 
behandeling voor kanker. 

‘Patiënten met de diagnose kanker 
hebben behoefte aan betrokkenheid 

van de huisarts’
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Perfors en Noteboom erkennen beiden wel dat het er niet 
alleen om gaat dat de huisarts de ruimte krijgt in die rol voor 
zijn patiënten met kanker, maar ook dat hij die pakt. ‘Daar 
zit inderdaad diversiteit in’, zegt Noteboom. ‘Bij de meeste 
huisartsen is wel sprake van een bepaalde mate van contact, 
al is het maar een telefoontje. Maar de huisarts kan meer 
doen, vooropgesteld dat de patiënt daar behoefte aan heeft en 
dat dat gefaciliteerd wordt.’ Perfors: ‘In de controlegroep van 
patiënten die geen TOC kregen aanboden, zag ik toch ook wel 
contact met de huisarts. Wel wat later in het proces en dan 
niet altijd vanuit het oncologisch perspectief.’ 

Niet behandelen
Een aspect van de behandelkeuze is ook de overweging of be-
handeling wel – of op het moment wel – de beste optie is voor 
de patiënt. ‘We hebben hier zelf geen onderzoek naar gedaan’, 
zegt Noteboom. ‘Uit ander onderzoek weten we dat dit aspect 
in het gesprek met de medisch specialist nog wel eens onder-
belicht blijft. Dat zou anders kunnen, maar de huisarts kan 
er ook een rol in spelen door hier bewustzijn voor te creëren. 
Als curatie geen mogelijkheid is, staat mogelijk ondersteuning 

in gedeelde besluitvorming meer op de voorgrond. Maar als 
duidelijk is dat curatieve behandeling een optie is, willen pa-
tiënten die meestal ook wel en zal de rol van de huisarts zich 
vooral op psychosociaal vlak afspelen.’ 
Kan de eerstelijns oncologieverpleegkundige ook een rol spe-
len in de keuze van de patiënt uit de behandelopties? ‘We heb-
ben dat niet onderzocht’, zegt Noteboom, ‘maar ik schat in dat 
veel patiënten hun huisarts hiervoor meer als de aangewezen 
persoon zullen zien, vanwege de al bestaande relatie.’ Perfors: 
‘We hebben de inzet van de eerstelijns oncologieverpleegkun-
dige wel aan patiënten aangeboden in het natraject, maar dat 
kwam niet uit de verf zoals wij bedacht hadden.’

Nu actie
Het pleidooi van Perfors en Noteboom om de huisarts een 
structurele rol te geven in contact met de patiënt in aanslui-
ting op de diagnose kanker, sluit aan bij de toekomstvisie van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap. ‘Het NHG stelt dat 
de huisarts hier proactiever in kan zijn’, stelt Perfors. ‘Terecht, 
want het sluit aan bij de behoefte van de patiënt.’ Noteboom: 
‘Helemaal mee eens. Onze proefschriften geven voeding aan 
de stelling dat de huisarts hier écht van betekenis kan zijn. 
Onze hoop is dan ook dat er nu actie komt, dat de medisch 
specialisten en huisartsen afspraken met elkaar gaan maken 
om ruimte te maken voor betrokkenheid van de huisarts.’ 
Natuurlijk zijn er opties voor vervolgonderzoek, stelt Per-
fors, bijvoorbeeld hoe het TOC in het zorgpad moet worden 
ingepast of voor welke patiënten het TOC de grootste meer-
waarde heeft. ‘Maar maak er nu eerst werk van om te zorgen 
dat de huisarts en patiënt de ruimte kunnen pakken voor het 
TOC.’ ■

‘De huisarts kan proactiever zijn in 
het pakken van een structurele rol 
in het contact met de patiënt met 
de diagnose kanker’
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De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor families waar-
in erfelijke aandoeningen voorkomen. Het gaat daarbij niet 
alleen om inhoudelijke vragen over de aandoening, maar 
ook om vragen rond de verwijzing naar de klinisch gene-
ticus en eventueel DNA-onderzoek. Voor familieleden die 
daarover twijfelen zijn er keuzehulpen. De keuze voor wel 
of geen DNA-onderzoek hoeft op het moment van verwij-
zing nog niet gemaakt te worden. Tot een bepaald bedrag 
(de ‘vragengrens’) heeft erfelijkheidsonderzoek geen conse-
quenties voor de verzekerbaarheid van de aanvrager. Boven 
die grens hoeft dat ook niet het geval te zijn.

Mensen bij wie een erfelijke aandoening is vastgesteld door 
een klinisch geneticus,  krijgen als ‘indexpatiënt’ een familie-
brief mee. Die brief, met informatie over de aandoening en de 
behandelingsmogelijkheden, is bestemd voor familieleden met 
mogelijk hetzelfde genetische risico op een ernstige erfelijke 
aandoening waar reproductieve, preventieve of behandel-
mogelijkheden voor zijn, bijvoorbeeld borstkanker, eierstok-
kanker, het lynchsyndroom, cardiomyopathieën en erfelijke 
hartritmestoornissen (lange-QT-syndroom, brugadasyn-
droom). Familieleden kunnen met deze brief naar de huisarts 
en in gesprek gaan over een verwijzing naar een afdeling 
Klinische genetica.
Tot voor kort lag het initiatief voor het informeren van 

familieleden bij de indexpatiënt en daardoor werden niet alle 
eerstegraads familieleden bereikt. Onlangs is daar verandering 
in gekomen met de herziene Richtlijn Informeren van familie-
leden bij erfelijke aandoeningen van de Vereniging Klinische 
Genetica Nederland.1 De nieuwe richtlijn is proactiever: als 
de patiënt het zelf niet kan, of in uitzonderlijke gevallen niet 
wil, kan de klinisch geneticus nu zelf de familiebrief toesturen 
aan familieleden die risico lopen. De patiënt wordt begeleid 
tot alle eerstegraads familieleden zijn geïnformeerd. Naar ver-
wachting zullen zich door deze nieuwe aanpak meer familiele-
den melden bij de huisarts. 
Er zijn echter signalen dat huisartsen terughoudend zijn met 
het verwijzen van deze familieleden naar een afdeling Klini-
sche genetica. De achterliggende reden kennen we niet, maar 
zou te maken kunnen hebben met de misvatting dat verwij-

Komt een familie bij de dokter
De familiebrief bij erfelijke aandoeningen
Anne-Marie de Ruiter, Laura van Dussen, Daphne Stemkens, Wendy van Zelst-Stams, Karen van der Lande-Voskuil, 
 Jacqueline Pot

CASUS: 37-JARIGE MAN KRIJGT FAMILIEBRIEF
Een 37-jarige man meldt zich samen met zijn vrouw bij de huisarts. Zijn 
zus (40 jaar) heeft recent de diagnose ‘lynchsyndroom’ gekregen. Dit 
is een erfelijke aanleg voor darmkanker, waarbij de levensverwachting 
toeneemt door preventieve controles en vroegtijdige behandeling. De 
man heeft via zijn zus een familiebrief gekregen. Hij vond het niet nodig 
om daaraan vervolg te geven, maar zijn vrouw heeft erop aangedron-
gen. Zelf zegt hij: ‘Maar ik heb nergens last van, ik heb altijd gezond 
geleefd.’

Verwijzing naar een afdeling Klinische genetica betekent niet dat iemand automatisch DNa-onderzoek 
moet laten doen.  Foto: Shutterstock
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zing naar een klinisch geneticus automatisch een DNA-on-
derzoek betekent en dat dit consequenties kan hebben voor de 
overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. In dit 
artikel gaan we in op die zorgen; we hopen daarmee eventuele 
terughoudendheid weg te nemen.

VERWIJZEN NAAR DE KLINISCH GENETICUS
Een klinisch geneticus heeft geen behandelrelatie met fami-
lieleden van de indexpatiënt en mag ze dus niet rechtstreeks 
oproepen voor een consult. Daarom hebben deze familieleden 
een verwijzing van de huisarts nodig. Bij de familiebrief zit 
meestal een verwijsformulier dat de huisarts kan onderteke-
nen. De verwijzing hoeft niet per se naar dezelfde afdeling 
Klinische genetica te zijn als die waar de indexpatiënt is ge-
weest. Bij vragen over de aandoening of de familiebrief kan de 
huisarts ook zelf de afdeling Klinische genetica raadplegen.
De kosten van het consult met de klinisch geneticus worden 
vergoed binnen het basispakket, maar worden wel verrekend 
met het eigen risico.

DNA-ONDERZOEK
Verwijzing naar een afdeling Klinische genetica betekent niet 
dat iemand automatisch DNA-onderzoek moet laten doen. 
De klinisch geneticus helpt de patiënt juist bij het maken van 
de keuze om wel of niet DNA-onderzoek in te zetten, en kan 
daarbij ook psychosociale ondersteuning inschakelen als dat 
gewenst of nodig is. Aan voorspellend DNA-onderzoek zitten 
voor- en nadelen. Deze wegen voor elk individu anders en 
hangen ook af van de levensfase. 
Bij veel aandoeningen, zoals kanker of hartaandoeningen, kan 
gezondheidswinst worden behaald met preventieve controles. 
DNA-onderzoek en de daaropvolgende preventieve controles 
kunnen levensreddend zijn omdat eerder kan worden inge-
grepen; soms is preventief opereren een optie. Uit DNA-on-
derzoek kan ook blijken dat iemand een bepaalde mutatie 

niet geërfd heeft en dus geen extra risico loopt, en eventuele 
nakomelingen ook niet. De patiënt uit de casus heeft 50% 
kans dat hij dezelfde erfelijke aanleg heeft als zijn zus (het 
lynchsyndroom kent een autosomaal dominante overerving). 
In dat geval is zijn levenslange risico op darmkanker 25-70%, 
tegen 5% in de algemene bevolking. Door gerichte periodieke 
controles van de darmen kan het ontstaan van darmkanker 
in veel gevallen worden voorkomen of kan darmkanker in 
een vroeg stadium worden opgespoord. Bij lynchsyndroom is 
controle alleen via het bevolkingsonderzoek darmkanker niet 
toereikend.
Informatie over een genetisch risico kan ook van belang zijn 
voor beslissingen rondom een kinderwens. Er zijn mogelijkhe-
den om te voorkomen dat een bepaalde erfelijke aanleg doorge-
geven wordt, bijvoorbeeld IVF-behandeling in combinatie met 
pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) waarbij alleen 
embryo’s die de aanleg niet hebben in de baarmoeder worden 
teruggeplaatst. De klinisch geneticus zal alle opties bespreken.

KEUZEHULPEN
Mensen krijgen een familiebrief niet voor niets. De ontvangers 
hebben een niet te verwaarlozen kans op een ernstige erfelijke 
aandoening, maar er zijn mogelijkheden om die te behandelen 
of andere maatregelen te treffen. Als iemand inderdaad de 
aandoening heeft en de mogelijkheden niet benut, ontstaat er 
onnodige gezondheidsschade (bijvoorbeeld kanker of ernstig 
hartfalen). Een geïnformeerde keuze is dus belangrijk.
Voor mensen met een erfelijke aandoening in de familie is een 
keuzehulp beschikbaar die hen kan helpen hun overwegingen 
om wel of niet klinisch genetisch onderzoek te laten verrichten 
op een rij te krijgen. Er zijn ook keuzehulpen voor bepaalde 
ziektebeelden, zoals het lynchsyndroom en erfelijke hartziek-
ten. De keuzehulpen kunnen worden gebruikt ter voorberei-
ding op het gesprek met de klinisch geneticus, maar ook als 
basis voor het gesprek met de huisarts. Ze zijn te vinden op 
www.huisartsengenetica.nl.

HET RECHT OP NIET-WETEN
De nadelen van een consult met een klinisch geneticus zijn 
beperkt. Het kan zijn dat mensen zich zorgen gaan maken 
over een aandoening die zich nog niet heeft gemanifesteerd. 
Maar die zorgen waren er mogelijk al vanwege een ziek fami-
lielid of vanwege de familiebrief. 
De informatie in de familiebrief kan verontrustend zijn, en 
familieleden hebben het recht bepaalde informatie niet te 
willen weten. Bij het verstrekken van de brief maakt de klinisch 
geneticus altijd een afweging tussen belasting van doorgaans 
verontrustende informatie enerzijds en de potentiële winst voor 
de gezondheid en voor reproductieve en andere levenskeuzen 
anderzijds. Een familiebrief wordt alleen ingezet als de potenti-
ele gezondheidswinst groter is dan de geschatte belasting.

BELEMMERINGEN
Regelmatig krijgen het Erfocentrum, de VSOP (patiëntenkoe-
pel voor zeldzame en genetische aandoeningen) en afdelingen 

DE KERN
	■ De familiebrief wordt door de klinisch geneticus mee-

gegeven aan indexpatiënten bij wie een erfelijke aan-
doening is vastgesteld en is bestemd voor diens eerste-
graads familieleden.

	■ mensen kunnen de huisarts op basis van de familiebrief 
om een verwijzing vragen naar een afdeling Klinische ge-
netica, maar zijn soms bang voor de gevolgen voor hun 
hypotheek of verzekering.

	■ Verwijzing naar een klinisch geneticus betekent niet 
noodzakelijkerwijs ook DNa-onderzoek; de geneticus 
zal eerst alle voor- en nadelen op een rij zetten in een 
counselinggeprek.

	■ DNa-onderzoek kan grote gezondheidswinst opleveren 
en heeft meestal geen gevolgen voor de verzekerbaar-
heid van de aanvrager.
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Klinische genetica van patiënten of hun familieleden te horen 
dat ze vrezen voor hun verzekerbaarheid als ze een afspraak 
maken bij de klinisch geneticus. Deze angst is meestal on-
terecht. Er is juist heel veel mogelijk. Huisartsen kunnen deze 
vrees wegnemen door de gevolgen van een verwijzing toe te 
lichten [kader]. Een consult bij de klinisch geneticus heeft in 
verreweg de meeste gevallen geen gevolgen voor het afsluiten 
van een hypotheek of verzekering.
Een belemmering kan wel zijn dat het consult en het DNA-on-
derzoek ten laste komen van het eigen risico.

HET CONSULT BIJ DE KLINISCH GENETICUS
Na een verwijzing van de huisarts krijgt de zogeheten ‘advies-
vrager’ een afspraak met een klinisch geneticus, genetisch 
consulent of physician assistant op de afdeling Klinische 
genetica. Op basis van de familiebrief, waarin staat om welke 
genmutatie het gaat, informeert de geneticus de adviesvrager 
over de betreffende aandoening, de erfelijkheid ervan en de 
mogelijke gezondheidsrisico’s voor de adviesvrager en diens 
kinderen. Tijdens dit counselinggesprek komt ook aan de orde 
wat het DNA-onderzoek inhoudt, wat eventuele controles en 
preventieve maatregelen inhouden en wat de psychologische, 
sociale en economische gevolgen voor de adviesvrager kunnen 
zijn. De geneticus helpt de adviesvrager al deze informatie te 
wegen om een goed geïnformeerde eigen beslissing te kunnen 
nemen. De geneticus zal ook vertellen dat DNA-onderzoek 
een mogelijkheid is, maar niet per se hoeft plaats te vinden.
We willen benadrukken dat een verwijzing voor klinisch 
genetisch onderzoek nog geen besluit tot diagnostiek inhoudt. 
Verwijzing is dus niet alleen geïndiceerd bij familieleden die 
op voorhand al weten dat zij DNA-onderzoek willen laten 
doen, maar is juist ook van belang voor diegenen die hierover 
twijfelen of op voorhand geneigd zijn geen DNA-onderzoek te 
laten doen.

CONCLUSIE
De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor families waarin 
erfelijke aandoeningen voorkomen. Het gaat daarbij niet alleen 
om inhoudelijke vragen over de aandoening, maar ook om 
verwijzing naar de klinisch geneticus voor een consult en even-
tueel DNA-onderzoek. Huisartsen kunnen familieleden die 
twijfelen of zij al dan niet DNA-onderzoek moeten laten doen, 
ondersteunen door bijvoorbeeld een gesprek te voeren naar 
aanleiding van een ingevulde keuzehulp. Ze kunnen de familie 
ook geruststellen dat ze de keuze voor wel of geen DNA-onder-
zoek nog niet hoeven te maken op het moment van verwijzing.
Na de verwijzing zal op de afdeling Klinische genetica altijd 
eerst een counselingsgesprek plaatsvinden. Daarna kan 
iemand een weloverwogen beslissing nemen om wel of geen 
DNA-onderzoek te laten uitvoeren. Als uit het DNA-onder-
zoek naar voren komt dat iemand de erfelijke mutatie ook 
heeft, dan is door controles en soms door preventief ingrijpen 
grote gezondheidswinst te behalen.
Erfelijkheidsonderzoek heeft meestal geen gevolgen voor de 
hypotheek en voor de levens- of arbeidsongeschiktheidsver-

zekering. Een verzekeraar mag alleen vragen naar erfelijke 
aandoeningen in de familie en naar uitkomsten van erfelijk-
heidsonderzoek als het verzekerde bedrag hoger is dan de 
vragengrens [kader]. Bij een lager bedrag mag de verzekeraar 
niet naar deze informatie vragen. ■
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ErFELIJKE aaNDOENINGEN EN VErZEKErINGEN
Bij verzekeringen en erfelijkheid is het begrip ‘vragen-
grens’ van belang. Dit is een bedrag dat het ministe-
rie van VWS elke 3 jaar vaststelt. als iemand zich wil 
verzekeren voor een hoger bedrag mag de verzekeraar 
vragen naar erfelijke aandoeningen in de familie en naar 
de uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek bij de ver-
zekerde. als iemand zich wil verzekeren voor een lager 
bedrag, mag de verzekeraar niet naar deze informatie 
vragen. anno 2021 is de vragengrens voor levensverze-
keringen € 278.004. Voor arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen is de vragengrens € 40.309 voor het eerste 
jaar en € 26.985 voor de volgende jaren.
Gezondheidsklachten of verschijnselen moeten altijd 
gemeld worden bij de aanvraag van een verzekering, 
zowel onder als boven de vragengrens, maar onder de 
vragengrens hoeft de patiënt niet te melden als dit 
komt door een erfelijke aanleg. De aanvrager moet bij-
voorbeeld wel melden dat hij of zij kanker heeft (gehad), 
maar hoeft niet te melden of er een erfelijke aanleg in 
het spel is. Ook preventieve controles en behandelingen 
hoeven niet gemeld te worden bij een verzekerd bedrag 
onder de vragengrens.
meer informatie over erfelijkheid en verzekeren is te 
vinden in de folder Verzekeren en erfelijkheid.2 

De Ruiter AM, Van Dussen L, Stemkens D, Van Zelst-Stams WA, 
Van der Lande-Voskuil K, Pot JW. Komt een familie bij de dokter. De 
familiebrief bij erfelijke aandoeningen. Huisarts Wet 2021;64(3):47-9. 
DOI:10.1007/s12445-021-1031-4.
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Longfibrose is zeldzaam en wordt dikwijls pas laat herkend, 
wanneer er vaak al substantiële longschade opgetreden is. 
Het is belangrijk dat huisartsen longfibrose vroegtijdig 
herkennen, want nieuwe therapeutische mogelijkheden 
kunnen achteruitgang van de longfunctie in een eerder 
stadium remmen. Aan de hand van een casus beschrijven 
wij de diagnostiek van longfibrose.

Longfibrose is een verzamelnaam voor een groep zeldza-
me interstitiële longziekten waarbij verlittekening van het 
alveolaire interstitium optreedt. Deze fibrose bemoeilijkt de 
gasuitwisseling en maakt de long stugger. Er zijn verschillende 
oorzaken van longfibrose bekend: auto-immuunziekten (zoals 
reuma toïde artritis, systemische sclerose en poly- of derma-
tomyositis) en blootstelling aan bepaalde stoffen (steenstof, 
metaal, schimmels of uitwerpselen van duiven) of genees-
middelen (zoals amiodaron of nitrofurantoïne). Als er na 
uitgebreide analyse, inclusief onderzoek naar auto-immuun-
ziekten, geen oorzaak wordt gevonden, wordt in een passende 
klinische context de diagnose idiopathische longfibrose (IPF) 
gesteld. Het betreft dan meestal patiënten boven de 50 jaar, 
vaker mannen en ex-rokers. Er zijn geen goede cijfers bekend 

over de prevalentie en incidentie van IPF in Nederland, maar 
volgens schattingen op basis van buitenlandse cijfers zijn er in 
Nederland 2000 tot 3500 patiënten.1 Een rapport van het Nivel 
uit 2018 vermeldde in totaal ongeveer 3200 patiënten met 
longfibrose in Nederland.2 Geëxtrapoleerd naar een norm-
praktijk (2095 patiënten) betekent dit gemiddeld 1 patiënt per 
praktijk. Het hangt van de mate van ziektelast af hoe vaak een 
huisarts contact heeft met een patiënt met longfibrose. Mede 
door de vergrijzing en een stijging van het gebruik van pneu-
motoxische medicatie zal de prevalentie verder toenemen.

SYMPTOMEN EN ONDERZOEKSBEVINDINGEN 
Vanwege de aspecifieke klachten is het lastig voor huisartsen 
om longfibrose vroegtijdig te herkennen. Bij de helft van de 
patiënten wordt aanvankelijk een verkeerde diagnose gesteld. 
Onderzoek laat zien dat er een docter’s delay van gemiddeld 2 
jaar is voordat de juiste diagnose wordt gesteld.3,4 Kortademig-
heid bij inspanning is vaak het eerste symptoom, waardoor 

Vroegtijdige  herkenning is belang-
rijk bij longfibrose
Miranda Geelhoed , Harry van den Haak†, Roger Damoiseaux, Jelle Miedema en Jean Muris

CASUS: 62-JARIGE MAN MET VERSLECHTERENDE CONDITIE 
Een 62-jarige man bezoekt zijn huisarts omdat hij tijdens het sporten 
heeft gemerkt dat zijn conditie het afgelopen jaar achteruit is gegaan. 
Het tempo wordt lager. Hij heeft verder geen klachten, maar zoekt een 
verklaring. Hij heeft ongeveer 20 pakjaren gerookt, maar is enkele jaren 
geleden gestopt. Zijn huisarts hoort aan beide zijden crepitaties over 
de basale longvelden (beluister een geluidsfragment bij de online versie 
van dit artikel). Verder ziet ze trommelstokvingers (ook wel clubbing 
genoemd). Vanwege basale crepitaties en kortademigheid denkt ze 
aan hartfalen. Een normaal NT-proBNP en ecg maken dit echter minder 
waarschijnlijk. De huisarts besluit een thoraxfoto te maken. Hierop zijn 
in de basale longvelden aan beide zijden reticulaire afwijkingen te zien. 
Een aanvullende spirometrie laat normale volumina zien en geen ob-
structie. De huisarts verwijst de patiënt voor nader onderzoek naar een 
longarts. Deze vindt bij uitgebreidere spirometrie wel een laag normale 
diffusie (DLCOc) van 85% voorspeld. Op de high resolution computed 
tomografiescan zijn tekenen van longfibrose te zien. De longarts vindt 
geen onderliggende oorzaak van longfibrose. Tijdens een multidiscipli-
nair overleg wordt de diagnose idiopathische pulmonaire fibrose ge-
steld. Na een korte observatieperiode met een duidelijke achteruitgang 
van de longfunctie, start de patiënt met de fibroseremmer nintedanib.

Goed uitvragen van de klachten en lichamelijk onderzoek zijn cru-
ciaal bij onbegrepen dyspneu. Foto: Shutterstock
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longfibrose lastig te onderscheiden is van bijvoorbeeld COPD 
en hartfalen. Patiënten hebben soms een droge hoest. De 
klachten nemen meestal in de loop van enkele maanden toe, 
maar een deel van de patiënten is gedurende langere tijd sta-
biel. De overige anamnese staat in het teken van het uitvragen 
van risicofactoren voor longfibrose: beroepsmatige blootstel-
ling aan toxische stoffen (steenstof en metaal), allergenen in 
huis (schimmels, dons, uitwerpselen van duiven en parkieten), 
medicamenten (amiodaron, methotrexaat, nitrofurantoïne) 
die longbeelden en klachten kunnen veroorzaken die passen 
bij een auto-immuunziekte. Denk hierbij behalve aan ge-
wrichtsklachten ook aan myalgie en spierzwakte, siccaklach-
ten, en oog- en huidklachten. Bij lichamelijk onderzoek zijn 
soms zogenaamde trommelstokvingers en horlogeglasnagels 
te zien. Gegevens over de voorspellende waarde van trommel-
stokvingers en horlogeglasnagels voor de diagnose longfibrose 
ontbreken. Huidafwijkingen, artritiden of het raynaudfeno-
meen kunnen op een onderliggende systeemziekte wijzen. Bij 
een groot deel van de patiënten kunnen klittenbandgeluiden 
(crepitaties) in de basale longvelden te horen zijn. Bij een 
verder gevorderde ziekte kunnen zich tekenen van hypoxemie 
voordoen, zoals cyanose en perifeer oedeem (cor pulmonale).1 
Niet zelden interpreteren artsen de bevindingen bij lichamelijk 
onderzoek aanvankelijk als infectie of decompensatio cordis, 
die ze vervolgens met antibiotica of diuretica behandelen.
Aanvullend longfunctieonderzoek laat meestal een volume-
restrictie zien, zonder obstructie. Als bij spirometrie een 
verlaagde FVC wordt gemeten, moet eerst worden nagegaan 
of dit komt door een technisch onvoldoende spirometrie. Zo 
niet, dan is een vastgestelde volumerestrictie altijd reden voor 
verder onderzoek, wat meestal verwijzing naar de longarts 
betekent. Zoals de casus illustreert kunnen de longvolumina, 
zoals vitale capaciteit, in de beginfase nog normaal zijn, terwijl 
de patiënt al klachten heeft. Een patiënt ouder dan 45 jaar 
met progressieve dyspneuklachten en/of droge hoest, ver-
moeidheid en/of crepitaties en/of trommelstokvingers, moet 
bij twijfel aan de diagnose een verwijzing naar de longarts 
krijgen. Een normale spirometrie, maar onbegrepen klachten 
van inspanningsdyspneu (een discrepantie tussen de ernst van 
de klachten en objectieve bevindingen), een snel progressief 
beloop of klachten die ondanks een optimale behandeling 
aanhouden, kunnen ook een reden zijn om vroegtijdig naar 
een longarts te verwijzen. Deze doet dan een uitgebreider 
longfunctieonderzoek met een totale longcapaciteit en een 
diffusiemeting. Bij de diagnostiek van longfibrose staat de high 
resolution computed tomografie (HRCT) (aangevraagd door 
de longarts) centraal. Een normale thoraxfoto sluit longfi-
brose namelijk niet uit.5 In een vergevorderd stadium kan op 
een X-thorax al reticulatie of een verhoogde densiteit van het 
longparenchym zichtbaar zijn, zoals ook in de casus het geval 
is. Ook kan de huisarts de thoraxfoto gebruiken om andere 
oorzaken van inspanningsdyspneu uit te sluiten. 
Voor het uitwerken van een differentiële diagnose en het stel-
len van de diagnose longfibrose is het aan te bevelen om een 
multidisciplinair overleg (MDO) te houden met longartsen, 

reumatologen, radiologen en pathologen met expertise op het 
gebied van interstitiële longziekten.1,5 Wanneer de diagnose na 
het MDO niet duidelijk is, kan een longbiopt worden over-
wogen. Deze chirurgische methode is niet zonder risico’s en 
er zijn sterfgevallen beschreven.5 Mogelijke complicaties van 
een longbiopt zijn een bloeding, een pneumothorax of een 
infectie. Daarnaast is chirurgie bij kwetsbare oudere patiënten 
niet altijd mogelijk. Soms wordt daarom in een MDO een 
waarschijnlijkheidsdiagnose IPF gesteld.

PROGNOSE EN BEHANDELING
IPF heeft meestal een snel progressief beloop met een mediane 
overleving van 2 tot 5 jaar na het stellen van de diagnose.1 Het 
inzicht in de pathogenese van IPF is de laatste jaren toegeno-
men, wat heeft geleid tot inmiddels 2 geregistreerde genees-
middelen voor de behandeling ervan. Patiënten kunnen deze 
fibroseremmers, pirfenidon en nintedanib, oraal innemen. 
Beide middelen, met een verschillend werkingsmechanisme, 
hebben in fase III-onderzoeken laten zien dat de longfunc-
tie-achteruitgang (gemeten als FVC gedurende 52 weken) bij 
dagelijks gebruik bij IPF-patiënten met ongeveer 50% wordt 
geremd.6,7 Het effect op de mortaliteit is niet onderzocht, maar 
gepoolde analyse van de gegevens suggereren een betere over-
leving.8 Algemene bijwerkingen zijn veelal mild tot matig en 
betreffen gastro-intestinale klachten, vermoeidheid, malaise 
en verhoogde fotosensibiliteit (bij pirfenidon) en diarree (bij 
nintedanib).8 
De hoeksteen van de behandeling van andere vormen van 
longfibrose, zoals bij een systeemziekte, medicatiegebruik of 
blootstelling aan bepaalde stoffen, bestaat uit immuunsuppres-
sie. Recent onderzoek laat zien dat de fibroseremmer ninte-
danib ook bij andere vormen van progressieve longfibrose, 
onafhankelijk van de onderliggende oorzaak, een remmend ef-
fect heeft op de achteruitgang van de longfunctie.9 Hoe eerder 
de patiënt met deze behandeling start, des te meer longfunctie 
gespaard kan blijven. Een reden te meer voor de huisarts om 
een patiënt met onbegrepen dyspneu naar de longarts door te 
verwijzen.
Een klein deel van de patiënten met longfibrose zal in aanmer-
king komen voor een curatieve longtransplantatie. Voor de 
meerderheid geldt dat vanwege comorbiditeit of hoge leeftijd 
niet en het beleid zal dan gericht zijn op symptoombestrijding.
De laatste jaren zien we een verschuiving in de richting van 
niet-farmacologische behandeling van kortademigheid, omdat 
de fibroseremmers hier vaak niet direct invloed op hebben. 
Het betreft patiëntenvoorlichting, angstmanagement, onder-
steuning voor verzorgers en ventilatortherapie. Overleg met 
de longarts en/of de verpleegkundig specialist kan de huisarts 
hierbij ondersteunen. Zuurstoftherapie en morfine kunnen de 
dyspneuklachten verlichten. Comorbide aandoeningen, zoals 
reflux en slaapapneu, moeten optimaal behandeld worden. 
Ook kan fysiotherapie patiënten zo lang mogelijk in een rede-
lijke conditie houden. Heldere communicatie, informatie over 
de ziekte en palliatieve ondersteuning zijn na het stellen van 
de diagnose erg belangrijk.4,8
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BESCHOUWING
Door de aspecifieke klachten en de zeldzaamheid van de 
aandoening is het voor huisartsen buitengewoon lastig om 
longfibrose te herkennen. Een langzaam progressief beloop en 
persisterende klittenbandgeluiden bij lichamelijk onderzoek 
kunnen belangrijke aanwijzingen zijn voor het bestaan van 
longfibrose. Goed uitvragen van de klachten en lichamelijk 
onderzoek zijn dus cruciaal bij onbegrepen dyspneu. Omdat 
er nieuwe therapeutische mogelijkheden (fibroseremmers) 
zijn, is het van groot belang om de diagnose zo vroeg mogelijk 
te stellen en de juiste behandeling aan te bieden.
De volgende belangrijke punten kunnen vroegtijdige herken-
ning van longfibrose in de eerste lijn verbeteren: 
1. Longfibrose is een mogelijke oorzaak van chronische 

inspanningsdyspneu. Denk hieraan wanneer u klittenband-
geluiden hoort.

2. De NHG-Standaard COPD noemt longfibrose als diffe-
rentiële diagnose, die gepaard gaat met een afname van 
het longvolume. De standaard wijst erop dat een restrictief 
beeld gemeten met een spirometer in de eerste lijn meestal 
een meetfout is.   

3. Normale spirometriewaarden en een thoraxfoto sluiten de 
diagnose longfibrose niet uit. Verwijs bij een vermoeden 
voor nader onderzoek (HRCT) naar de longarts. ■
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Uw diagnose

Een 3-jarig meisje heeft sinds enkele maanden uitbreidende 
bultjes die jeuken en soms gaan ontsteken. Zij heeft eerder 
eczeem gehad. Er zijn geen andere familieleden met dezelfde 
huidafwijkingen. Wat is uw diagnose?

1. Cullicosis bullosa (insectensteken)
2. Verruca plana 
3. Verruca vulgaris
4. Mollusca contagiosa (waterwratjes)

➤   Het antwoord leest u op p. 65 en op www.henw.org. 
Zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Een kind met jeukende 
bultjes’.

Fo
to

:P
et

ra
 D

ik
ra

m
a

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

Een kind met jeukende bultjes 

Geelhoed M, Van den Haak H†, Damoiseaux R, Miedema J. Vroegtijdige 
herkenning is belangrijk bij longfibrose. Huisarts Wet 2021;64(3):50-2. 
DOI:10.1007/s12445-021-1051-0.
LUMC, Behandelcentrum voor interstitiële longziekten en sarcoïdose, 
Leiden: M. Geelhoed, longarts, j.j.m.geelhoed@lumc.nl. Longfibrose 
patiëntenvereniging Nederland, Amersfoort: H. van den Haak†, 
voor malig bestuurslid longfibrose patiëntenvereniging. UMC Utrecht, 
Julius Centrum voor gezondheidswetenschappen en Eerstelijns 
Genees kunde, Utrecht: prof. dr. R. Damoiseaux, hoogleraar huisartsen-
geneeskunde. Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde: 
prof.dr. J. Muris, hoogleraar huisartsengeneeskunde. Erasmus MC, 
Expertisecentrum voor interstitiële longziekten en sarcoïdose, 
Rotterdam: J. Miedema, longarts.
Mogelijke belangenverstrengeling: Jelle Miedema heeft een vergoeding 
ontvangen voor het geven van lezingen (Boehringer Ingelheim, Roche) 
en Adviesraad (Boehringer Ingelheim).
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Een voetulcus is een gevreesde complicatie van diabetes, 
met een grote recidiefkans, een hoog risico op amputatie en 
een hoge 5-jaarsmortaliteit. Plaats en diepte van het ulcus 
en een vermoeden van perifeer arterieel vaatlijden of ern-
stige infectie bepalen of de patiënt met spoed moet worden 
verwezen naar een voetenteam voor nadere diagnostiek en 
behandeling. Als de huisarts het ulcus zelf behandelt, dan 
altijd samen met een podotherapeut om druk op het ulcus 
weg te nemen, en niet langer dan 2 weken.

Een voetulcus is een gevreesde complicatie van diabetes; de 
kans dat een voet of been geamputeerd moet worden, is 20%.1 
Van de diabetespatiënten met een voetulcus overlijdt 40% 
binnen 5 jaar, en > 50% als er ook perifeer arterieel vaatlijden 
(PAV) is.2,3 Meer dan de helft overlijdt aan een cardiovasculai-
re oorzaak,4 maar optimaal cardiovasculair risicomanagement 
kan de kans om binnen 5 jaar te overlijden fors verminderen 
(van 48 naar 27%).5 
Verreweg de meeste amputaties (85-90%) zijn het gevolg van 
een voetulcus.6 Door allerlei oorzaken is er vaak een aan-
zienlijke delay tussen het ontstaan van het voetulcus en de 
start van een adequate behandeling: onvoldoende besef bij 
de patiënt, onderschatting door de arts of vertraging in de 
diagnostiek.7 De delay leidt tot slechtere uitkomsten, minder 
genezingen en meer amputaties: bij tijdige behandeling daalt 
het aantal amputaties met 50-80%.8-10 In dit artikel geven we 
een aantal diagnostische en therapeutische aanbevelingen 
voor een goede ‘eerste hulp’.
Bij de eerste beoordeling van een voetulcus is het van groot 
belang direct gegevens te verzamelen om het verdere beleid te 
bepalen. Soms kunnen huisarts en podotherapeut zelf een be-
handeling starten, maar het kan ook noodzakelijk zijn om naar 
een multidisciplinair voetenteam te verwijzen [kader], eventu-
eel nog dezelfde dag. De belangrijkste vragen die bij deze eerste 
beoordeling beantwoord moeten worden, zijn de volgende.

	■ Wat is de lokalisatie van het voetulcus?
	■ Is er sprake van een oppervlakkig of van een diep voetulcus?
	■ Zijn er aanwijzingen voor PAV?
	■ Zijn er tekenen van een infectie?
	■ Wat is de directe oorzaak?
	■ Hoe is de glykemische instelling, gebruikt de patiënt een 

SGLT-2-remmer?

WAT IS DE LOKALISATIE VAN HET VOETULCUS?
Bij een plantair voetulcus (onder de voet, onder de tenen of op 
de teentop) is directe verwijzing naar een voetenteam geïn-
diceerd.11,12 Lokale druk speelt vrijwel altijd een belangrijke 
rol bij deze voetulcera. Als deze niet wordt weggenomen, kan 
het voetulcus niet genezen. Met een onderbeengips zal een 
plantair voetulcus meestal binnen een paar weken genezen, 
maar het is essentieel dat de doorbloeding adequaat is en dat 
infectie is uitgesloten.

IS HET VOETULCUS OPPERVLAKKIG OF DIEP?
Ieder voetulcus dat dieper is dan de subcutis, dus met betrok-
kenheid van fascie, pees, spier, gewricht of bot, moet direct 

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus
Jaap Kroon, Nicolaas Schaper, Lian Stoeldraaijers

CASUS: MEVROUW JANSEN
De praktijkondersteuner vraagt u mee te kijken naar een wond aan de 
voet van mevrouw Jansen. Zij is 72 jaar oud en heeft sinds 8 jaar diabe-
tes mellitus type 2, die goed ingesteld is met metformine en gliclazide.

Figuur 1

De rechtervoet van mevrouw Jansen

U ziet een voetulcus op de tweede teen van de rechtervoet. De teen is 
rood en gezwollen, er is purulente afscheiding en geen pijn; er is een 
hamerteen en hallux valgus zichtbaar. De diepte van het voetulcus is 
moeilijk te beoordelen. Bij sondage twijfelt u of de sonde bot aantikt. De 
arteriële pulsaties zijn normaal voelbaar. U besluit mevrouw te verwij-
zen naar het voetenteam.
Het voetenteam komt tot de diagnose ‘osteomyelitis’. Na afname van 
een botkweek wordt gestart met antibiotica en mevrouw krijgt een 
speciale schoen om verhoogde druk van de teen weg te nemen. Na 8 
weken is het voetulcus volledig genezen.
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verwezen worden naar een voetenteam,9,10 want het risico op 
infectie van het dieper gelegen weefsel en op amputatie is sterk 
verhoogd (OR 6,08; 95%-BI 4,10 tot 9,08).13 
Inspectie is meestal onvoldoende om de diepte te beoordelen, 
omdat het ulcus vaak bedekt is met eelt en necrotisch mate-
riaal. Bij de eerste presentatie moet daarom het necrotische 
materiaal verwijderd worden, indien nodig met een scalpel. 
De diepte van het ulcus is meestal alleen in te schatten door 
vervolgens te sonderen met een steriele metalen sonde.12

ZIJN ER AANWIJZINGEN VOOR PAV?
PAV, in sommige onderzoeken bij bijna de helft van de pa-
tiënten aanwezig,14 is een belangrijke risicofactor voor slechte 
wondgenezing en amputatie.15 Bij tekenen van PAV is daarom 
directe verwijzing naar een voetenteam aangewezen.11,12

Aanwijzingen voor PAV komen uit de voorgeschiedenis 
(vaatchirurgie of een enkel-armindex (EAI) < 0,9 of > 1,3), de 
anamnese (claudicatieklachten) of het lichamelijk onderzoek 
(afwezige pulsaties, monofasische of bifasische dopplerto-

nen, EAI < 0,9 of > 1,3). Er is geen eenvoudige test die PAV 
kan uitsluiten. Inspectie en palpatie alleen zijn onvoldoende 
betrouwbaar.16

Enkel-armindex (EAI) en dopplermeting
Een dopplermeting en EAI-bepaling kunnen meer duidelijk-
heid geven over de diagnose PAV, maar vereisen voldoende 
training en ervaring.17 In 2 Nederlandse onderzoeken is 
vastgesteld dat de betrouwbaarheid van EAI-bepalingen in de 
eerste lijn matig is.18,19 Een betrouwbare bepaling moet volgens 
het geldende protocol worden uitgevoerd door iemand met 
voldoende ervaring.20 Het is daarom verstandig EAI-metingen 
te laten uitvoeren door een beperkt aantal praktijkassisten-
tes of praktijkondersteuners, zodat deze voldoende ervaring 
kunnen opbouwen. Bij twijfel is het verstandiger de metingen 
in een vaatlaboratorium of eerstelijns diagnostisch centrum te 
laten uitvoeren. Daar kunnen ook aanvullende onderzoeken 
worden gedaan, zoals teendrukmeting en transcutane zuur-
stofmeting.

Teen-armindex (TAI)
De teen-armindex (TAI) is de verhouding tussen de systo-

Figuur 2

Plantair voetulcus (A, B) en niet-plantair voetulcus (C)

A B C

Figuur 3

Oppervlakkig voetulcus (A), diep voetulcus met infectie (B), diepte 
meten met een sonde (C)

A B

C

DE KERN
	■ Bij een voetulcus is het belangrijk zo veel mogelijk infor-

matie te verzamelen: plaats en diepte van het ulcus, pe-
rifeer arterieel vaatlijden (PaV), infectie, directe oorzaak, 
glykemische instelling en gebruik van SGLt-2-remmers.

	■ Bij een plantair voetulcus, een diep voetulcus, een 
voetulcus met PaV en een voetulcus met meer dan een 
milde infectie is directe verwijzing naar een voetenteam 
aangewezen.

	■ Behandel een voetulcus altijd samen met de podothera-
peut en verwijs direct naar een voetenteam als het ulcus 
verslechtert of niet binnen 2 weken geneest.

	■ Gezien de grote recidiefkans, het verhoogde risico op 
amputaties en de hoge 5-jaarsmortaliteit is ook na ge-
nezing goede follow-up nodig, met extra aandacht voor 
de glykemische instelling en cardiovasculaire risicofac-
toren.

Productinformatie en referenties elders in deze uitgave 432NL2001771-01-01 maart 2020

•  Minder bloedingen én minder beroertes t.o.v.
VKA bij patiënten met niet-valvulair AF1
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lische bloeddruk gemeten aan de teen en de systolische 
bloeddruk gemeten aan de bovenarm. Voor een TAI-bepaling 
zijn speciale apparatuur, expertise en ervaring nodig, daarom 
wordt de TAI in het algemeen niet in de eerste lijn bepaald.12

Een TAI ≥ 0,75 maakt de diagnose PAV minder waarschijn-
lijk. De TAI wordt gebruikt als de EAI niet te bepalen is 
door bijvoorbeeld wonden op onderbeen of enkel, of als de 
bloeddruk gemeten aan de benen niet betrouwbaar is door 
mediasclerose. Mediasclerose komt vaak voor bij patiënten 
met perifere neuropathie. Door verkalking van de media van 
de arteriën zijn deze minder goed samendrukbaar; daardoor is 
de gemeten enkeldruk hoger dan de werkelijke intra-arteriële 
druk en is de EAI dus te hoog. De bloeddruk aan de tenen 
wordt minder beïnvloed door mediasclerose. Bij een norma-
le of abnormaal verhoogde EAI (> 1,3) kan de TAI verdere 
informatie geven.

Beslisregel voor de diagnostiek bij PAV
Voor de diagnose PAV bij voetulcus bestaat een beslisregel 
gebaseerd op EAI, dopplermeting en TAI [figuur 4]. Over-
weeg bij een patiënt met een voetulcus en een EAI < 0,9 of 
> 1,3, of een afwijkende dopplermeting verwijzing naar een 
voetenteam. Wanneer PAV minder waarschijnlijk is, kunnen 
de huisarts en de podotherapeut een oppervlakkig, niet-plan-
tair voetulcus behandelen. Het advies is om de wondgenezing 
minstens 2 keer per week te controleren. Als het ulcus niet 
geneest binnen 2 weken, en zeker als verslechtering optreedt, 
is verwijzing naar een voetenteam alsnog geïndiceerd.12

ZIJN ER TEKENEN VAN EEN INFECTIE?
Tekenen van infectie zijn lokale zwelling en warmte, rood-
heid rondom het ulcus, pijn (deze kan echter verminderd of 
afwezig zijn door neuropathie) en purulente afscheiding. Bij 
een milde infectie is de roodheid < 2 cm en zijn er geen syste-
mische tekenen zoals koorts of hyperglykemische ontregeling. 
Bij een oppervlakkig voetulcus met een milde infectie kan de 
huisarts kiezen voor directe verwijzing naar een voetenteam of 
voor een oraal antibioticum (flucloxacilline 500 mg 4 dd gedu-
rende 10-14 dagen; bij penicillineovergevoeligheid: claritro-
mycine 500 mg 2 dd gedurende 10 dagen of clindamycine 600 
mg 3 dd gedurende 10 dagen).21 Tijdens de behandeling moet 
de patiënt het lopen beperken en moet de bloedglucoseregula-
tie worden geoptimaliseerd.
Controle na 48 uur is noodzakelijk. Verwijs de patiënt direct 
naar een voetenteam indien de tekenen van infectie bij deze 
herbeoordeling niet zijn afgenomen. Bij elke meer dan milde 
infectie is  een (telefonische) spoedverwijzing noodzakelijk: de 
patiënt moet binnen 24 uur gezien worden door een voeten-
team of buiten kantooruren door een SEH. In het ziekenhuis 
zal na afname van materiaal voor kweek en na (chirurgisch) 
débridement gestart worden met antibiotische behandeling.22

WAT IS DE DIRECTE OORZAAK?
Als een patiënt met een voetulcus niet direct verwezen wordt 
naar een voetenteam, overleg dan direct (telefonisch) met de 

podotherapeut over de gezamenlijke behandeling en maak 
afspraken over de follow-up. Lokale druk speelt vrijwel altijd 
een rol bij het ontstaan van een voetulcus en het is van groot 
belang die druk weg te nemen. Als dat niet gebeurt, is de 
kans op verslechtering zeer groot. De podotherapeut kan het 
schoeisel aanpassen of vilt rondom het voetulcus aanbrengen. 
Om een recidief te voorkomen is het belangrijk de oorzaak 
van het ulcus vast te stellen. Blijft de patiënt dezelfde schoenen 

Figuur 5

Aanwijzingen voor PAV aan de rechtervoet

De  diagnose PAV is nooit à vue te stellen, maar uitsluitend op basis van 
aanvullend onderzoek.

Figuur 4

Beslisregel voor de diagnose ‘perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV) bij 
patiënten met een voetulcus
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dragen als waarin het voetulcus ontstond, dan kan het ulcus 
met vilttherapie misschien genezen, maar zal het weer snel 
terugkeren.

HOE IS DE GLYKEMISCHE INSTELLING? IS ER EEN SGLT-2-
REMMER GEBRUIKT?
Optimale glykemische instelling is van belang voor een goede 
wondgenezing. Uit veiligheidsonderzoek naar de SGLT-2-
remmer canagliflozine is gebleken dat dit middel geassocieerd 
is met een verhoogd risico op amputaties.23 Het is nog niet 
duidelijk of dit een klasse-effect is van SGLT-2-remmers, maar 
voorlopig is ons advies het gebruik van SGLT-2-remmers bij 
patiënten met een voetulcus in elk geval tijdelijk te staken.

CONCLUSIE
De belangrijkste taak voor de huisarts bij ‘eerste hulp bij een 
diabetisch voetulcus’ is een goede beoordeling, die antwoord 
geeft op de vraag of de patiënt in de eerste lijn kan worden 
behandeld (door huisarts en podotherapeut samen). Bij een 

verhoogd risico is directe verwijzing naar een multidiscipli-
nair voetenteam aangewezen. 
Bij de behandeling van een voetulcus zijn goede wondverzor-
ging en regelmatige controle aangewezen. Wanneer het ulcus 
niet binnen 2 weken geneest of juist verslechtert, is alsnog 
directe verwijzing naar een voetenteam aangewezen. 
Voetulcera hebben een hoog recidiefpercentage (40% in het 
eerste jaar, 65% na 5 jaar).25 Daarom is ook na genezing goede 
follow-up bij alle patiënten noodzakelijk. Het voetulcus is een 
wake-upcall om zorg te dragen voor optimale instelling van de 
diabetes en van de cardiovasculaire risicofactoren. ■
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Figuur 6

Roodheid, zwelling en necrose aan de rechtervoet

Hier is sprake van meer dan een milde infectie; spoedverwijzing is noodza-
kelijk om amputatie te voorkomen.

WONDVErZOrGING BIJ EEN DIaBEtISCH VOEtULCUS10,24

 ∫ reinig het ulcus met water of fysiologisch zout.
 ∫ Breng een steriel verband aan dat niet aan de wond 

kleeft en geen druk veroorzaakt; dit verband dient 
niet-occlusief te zijn.

 ∫ In de eerste lijn hebben dure en speciale verband-
middelen geen meerwaarde.

 ∫ Gebruik geen lokale antibiotica en zalven, adviseer 
geen voetbaden.

 ∫ Optimaliseer de mantelzorg.
 ∫ Geef voorlichting aan patiënt en mantelzorgers over 

alarmsymptomen van een voetinfectie, zoals hyper-
glykemie of lokale zwelling, roodheid, gevoeligheid 
of pijn, warmte, verandering van geur of purulente 
afscheiding.

 ∫ adviseer bij alarmsymptomen direct contact op te 
nemen met de behandelend arts.

VOEtENtEam
Een multidisciplinair voetenteam bestaat uit een 
vaatchirurg, internist, orthopedisch schoentechnicus, 
revalidatiearts, (diabetes)podotherapeut en gipsver-
bandmeester. Bij de wondbehandeling kan een wond-
verpleegkundige een belangrijke adviserende of actieve 
rol spelen. 
Patiënt en verwijzers moeten zich kunnen wenden tot 1 
zorgprofessional (1 loket) die namens het team de zorg 
coördineert. De opvang voor spoedeisende voetproblema-
tiek moet goed geregeld zijn, ook buiten kantooruren.10

Kroon J, Schaper NC, Stoeldraaijers L. Eerste hulp bij diabetisch 
voetulcus. Huisarts Wet 2021;64(3):53-8. DOI:10.1007/s12445-021-
1048-8.
Zorggroep PoZoB, Veldhoven: J. Kroon, kaderhuisarts diabetes: 
j.kroon@pozob.nl; L. Stoeldraaijers (foto’s), (diabetes)podotherapeut.  
MUMC+, Maastricht: prof. dr. N.C. Schaper, internist.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Huidafwijkingen bij een kind kunnen allerlei oorzaken 
hebben, maar wees altijd bedacht op toegebracht letsel. 
Neem daarom een gedetailleerde anamnese af, beschrijf de 
afwijkingen volgens de PROVOKE-methodiek en voer een 
top-tot-teenonderzoek uit. Past de aard van het letsel niet 
bij de gegeven verklaring of bij de ontwikkelingsleeftijd van 
het kind, overleg dan met medisch en forensisch deskundi-
gen van bijvoorbeeld Veilig Thuis of het Landelijk Exper-
tise Centrum Kindermishandeling (LECK). Het helpt om 
daarbij duidelijke, geanonimiseerde foto’s mee te sturen via 
een veilige verbinding. Wanneer kindermishandeling niet 
kan worden uitgesloten door de aard van het letsel of door 
andere signalen, volg dan de KNMG-Meldcode.

Wat zie ik? Advies bij kinderen 
met huidafwijkingen
Leonie de Bock, Heike Terlingen, Ingrid Russel, Jorieke Kamp

CASUS A: LAESIES IN HET GELAAT
Een vader komt met zijn 2-jarige dochter op het spreekuur. De huisarts 
ziet 2 crusteuze laesies in het gelaat [figuur 1]. Vader vertelt dat de 
plekken er enkele dagen zitten en de roodheid uitbreidt. De huisarts 
denkt aan impetigo, maar twijfelt of het zou kunnen passen bij sigaret-
tenverbrandingen. Ze schrijft fusidinezuurcrème voor, maakt foto’s en 
plant een vervolgafspraak in. Vader en dochter verschijnen een week 
later niet op de afspraak. Bij nabellen vertelt vader dat de afwijkingen 
verdwenen zijn. Het niet nakomen van de afspraak versterkt bij de huis-
arts de twijfel of er niet toch sprake is van kindermishandeling.

Figuur 1

Een meisje met laesies in het gelaat

CASUS B: HUIDBESCHADIGINGEN IN DE NEK
Vader en moeder komen voor de tweede keer met hun dochter van 2 
maanden op het spreekuur vanwege spugen na de meeste voedingen 
en veel huilen. Ze zijn bang dat hun kind reflux of een allergie heeft. Ze 
hebben van alles geprobeerd, zoals het schuin zetten van het bedje en 
het indikken van de voeding, 
maar het meisje huilt de 
laatste dagen alleen maar 
meer. Ouders geven aan 
erg moe te zijn. Het is hun 
derde kind. Ze is geboren na 
een normale zwangerschap 
en bevalling en de voorge-
schiedenis vermeldt geen 
bijzonderheden. De huisarts 
besluit het kind van top tot 
teen na te kijken. Hij ziet een 
alerte, niet-zieke zuigeling. 
Het kind verkeert in een 
goede voedingstoestand en 
maakt contact. Bij onderzoek 
van hart, longen en buik 
vallen geen bijzonderheden 
op. Bij inspectie van de nek 
zijn in de nekplooi 2 scherp 
begrensde huidbeschadigin-
gen met enigszins opgewor-
pen randen zichtbaar [figuur 
2]. De huidbeschadigingen zijn circa 0,7 cm in doorsnede. Aanraken 
van de nek lijkt pijnlijk. In de hals is op de rechter onderkaakrand een 
onscherpe blauwgele verkleuring zichtbaar. Bij doorvragen geven de 
ouders aan niet te weten hoe de afwijkingen zijn ontstaan. Ze denken 
zelf aan een allergie.

Figuur 2

Een meisje met huidbeschadigingen 
in de nek

CASUS C: PLEKKEN OP DE RUG
Een 8-jarige jongen van Aziatische afkomst komt alleen op het 
spreekuur in verband met een verkoudheid. Hij vertelt dat zijn moeder 
niet mee kon komen omdat ze te druk is met zijn andere broertjes en 
zusjes. De huisarts belt de gezagdragende moeder om te verifiëren dat 
hij het jongetje mag zien en behandelen. Bij auscultatie van de longen 
ziet de huisarts meerdere blauwe verkleuringen op de onderrug ter 
hoogte van de ruggengraat. Bij navragen vertelt de jongen dat de plek 
er altijd al zat. De huisarts twijfelt of het gaat om mongolenvlekken of 
hematomen. Sommige van de plekken lijken drukpijnlijk, andere niet. 
De huisarts herkent geen patroon in de huidafwijking. Hij maakt een 
foto van de afwijkingen en belt de moeder om een vervolgafspraak 
in te plannen voor een week later. Bij overleg met de jeugdarts, na 
toestemming van moeder, blijkt dat in het dossier inderdaad melding is 
gemaakt van een mongolenvlek op de rug.
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Kindermishandeling signaleren is een complexe zaak. Soms 
wijzen symptomen of afwijkingen bij lichamelijk onderzoek in 
die richting, en de aanwezigheid van risicofactoren of signalen 
in de interactie tussen ouders en kind kan een vermoeden 
van kindermishandeling in de hand werken. Huisartsen zien 
regelmatig kinderen met een huidafwijking. Dat kan een 
variatie van normaal zijn of een uiting van ziekte of letsel, en 
dat letsel kan accidenteel of toegebracht zijn. Dit onderscheid 
is relevant, want circa 1 op de 30 kinderen heeft te maken met 
een vorm van kindermishandeling.1

Kindermishandeling signaleren is belangrijk. Het kan de 
mishandeling stoppen en ernstiger letsel of andere gevolgen 
op korte en langere termijn voorkomen.2,3 Anderzijds kan de 
juiste duiding van een huidafwijking ook onrust bij huisarts 
en gezin wegnemen, als het een variatie van normaal of het 
gevolg van een ziekte blijkt te zijn en er geen andere signalen 
zijn die in de richting van kindermishandeling wijzen.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat huisartsen de aard van 
letsels niet adequaat herkennen en dat ze het moeilijk vinden 
om lichamelijke mishandeling te signaleren.4,5 Met dit artikel 
willen we de huisarts handvatten aanreiken om huidafwij-
kingen beter te duiden en aangeven waar huisartsen terecht 
kunnen voor advies in geval van twijfel.

DIAGNOSTISCHE PROCEDURE
Als bij een kind een huidafwijking wordt aangetroffen, ook al 
komt het voor iets anders, moet de afwijking onderzocht wor-
den met de gebruikelijke routine van anamnese en lichamelijk 
onderzoek. Het is van belang de betrokkenen zo gedetailleerd 
mogelijk te laten vertellen hoe de huidafwijking is ontstaan. 
Wees oprecht nieuwsgierig, doel is dat je voor je kunt zien wat 
er gebeurd is. Neem de tijd om ook het kind zelf te spreken. 
Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van circa 4 jaar betrouw-
baar een beschrijving geven van gebeurtenissen.6 Stel geen 
suggestieve, maar open vragen om beïnvloeding te voorko-
men.7,8 Vraag details uit om te beoordelen of de anamnese bij 
herhaling consistent blijft. Vraag naar het ontwikkelingsniveau 
van het kind: wat kan het wel en niet qua motoriek? Docu-
menteer de verkregen informatie zorgvuldig in de bewoordin-

gen van ouders en kind, zonder interpretaties toe te voegen.
Als de anamnese gedaan is, bekijk en beschrijf dan de huidaf-
wijking met behulp van een aangepaste versie van het acro-
niem PROVOKE: Plaats, Rangschikking, Omtrek, Vorm, Om-
vang, Kleur, Elders (huidafwijkingen Elders op het lichaam).9,10 
Dit laatste is het ‘top-tot-teenonderzoek’ waarbij de hele huid 
van het kind beoordeeld wordt inclusief het behaarde hoofd, 
achter de oren, in de mond en in het anogenitale gebied. Een 
top-tot-teenonderzoek kan andere (onverklaarde) huidafwij-
kingen aan het licht brengen, maar ook zaken als failure to 
thrive en slechte hygiëne, die kunnen wijzen in de richting van 
mishandeling.11,12 In casus B bracht het top-tot-teenonderzoek 
letsels aan het licht die het niet-pluisgevoel van de huisarts be-
vestigden. De PROVOKE-methodiek lijkt omslachtig, maar is 
nuttig om overhaaste conclusies te voorkomen. Om het beloop 
te volgen en voor het overleg met collega’s is het belangrijk 
foto’s te maken en die toe te voegen aan het dossier.13

Na het beschrijvende deel wordt de huidafwijking  getypeerd 
(bijvoorbeeld ‘erytheem’, ‘brandwond’, ‘hematoom’) en vervol-
gens geduid als variatie van normaal, ziekte of letsel.9  Hierbij 
kan het beloop helpend zijn, net als eerdere notities van 
huidafwijkingen die als variatie van normaal geduid zijn. In 
casus C hielp het overleg met de jeugdarts, wiens dossier een 
mongolenvlek op de rug beschreef. Maar ook het beloop, aan-
gezien een deel van de huidafwijkingen mettertijd verkleurde 
en verdween. Sommige huidafwijkingen verdwijnen of veran-
deren snel. Dat maakt het belangrijk het kind nog dezelfde dag 
te zien en zo nodig te volgen. 
Kan een afwijking niet geduid worden als een variatie van 
normaal of als ziekte, dan zijn 2 vragen van belang: ‘Past het 
letsel bij de gegeven verklaring?’ en: ‘Past het letsel bij de 
(ontwikkelings)leeftijd van het kind?’ Als het antwoord op een 
van deze vragen ‘nee’ is of als de verklaring afwezig, vaag of 
wisselend is, moet toegebracht letsel overwogen worden.14 In 
de casussen B en C pasten de verklaringen niet bij de bevin-
dingen van het lichamelijk onderzoek.

BLAUWE PLEKKEN
De meest voorkomende huidafwijkingen die twijfel oproepen 
over toegebracht letsel zijn blauwe plekken.15 De differentiaal-
diagnose is uitgebreid, van fysiologische blauwe verkleurin-
gen (zoals een mongolenvlek), accidentele of toegebrachte 
hematomen en zeldzame aandoeningen tot bijvoorbeeld een 
kledingstuk dat afgeeft.13 Bepaalde kenmerken kunnen rich-
ting geven: mongolenvlekken zijn bijvoorbeeld niet pijnlijk bij 
aanraking en veranderen niet in de loop van weken.16

Als er geen ziekte in het spel is, kan men accidentele hemato-
men onderscheiden van toegebrachte hematomen door te let-
ten op de ontwikkelingsleeftijd: kinderen die nog niet zelfstan-
dig voortbewegen, hebben zelden accidentele hematomen.17 
Ook aantal, locatie en clustering van de hematomen zijn van 
belang. Bepaalde locaties op het lichaam vergroten of verklei-
nen de kans op toegebracht letsel [figuur 3-5]. Een herken-
baar patroon, clustering op 1 locatie of meerdere hematomen 
zonder verklaring maken toegebracht letsel waarschijnlijker.13

DE KERN
	■ Wanneer een huidafwijking bij een kind niet binnen de 

normale variatie valt, ga dan na of de oorzaak een ziekte 
is dan wel accidenteel of toegebracht letsel.

	■ maak dit onderscheid op basis van een gedetailleerde 
anamnese, een beschrijving volgens PrOVOKE en een 
top-tot-teenonderzoek.

	■ Het verdient aanbeveling om zo duidelijk mogelijke foto’s 
van de afwijking(en) te maken.

	■ Wanneer toegebracht letsel in de differentiaaldiagnose 
staat, is altijd de KNmG meldcode Kindermishandeling en 
huiselijk geweld van toepassing.
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INSCHAKELEN VAN EXPERTISE
Het kan zijn dat de aard van de huidafwijking onduidelijk 
blijft. Het is in dat geval zaak om advies te vragen. Behalve 
medische expertise (bijvoorbeeld kindergeneeskunde, derma-
tologie, infectiologie) om variaties van normaal en ziekte te 
herkennen, is daarbij ook forensische expertise noodzakelijk 
om accidenteel van toegebracht letsel te onderscheiden.

	■ Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling 
biedt advies op anonieme basis [kader].

	■ Bij een specifiek vermoeden van acuut seksueel misbruik 
(tot en met 7 dagen na het incident) is het Centrum Seksu-
eel Geweld de aangewezen instantie voor advies.18,20

	■ Huisartsen kunnen in dit stadium uiteraard ook de vertrou-
wensartsen van Veilig Thuis benaderen.

Bij deze adviesaanvragen kunnen foto’s van de huidafwijkin-
gen helpend zijn. In de casussen A en B is dat gedaan, maar de 
huisarts had een meetlat kunnen meefotograferen om de maat 
van het letsel vast te leggen, en de foto’s hadden scherper kun-
nen zijn door de macrostand op de camera te gebruiken en te 
zorgen voor goed licht. Het Nederlands Forensisch Instituut 
heeft een zakkaartje ontwikkeld met instructies voor het ma-
ken van goede foto’s (www.leck.nu > expertise > documenten). 
Bij het maken en delen van foto’s moeten de privacyregels van 
de AVG in acht genomen worden: maak liever geen foto’s met 
de eigen smartphone, let erop dat de foto’s nog dezelfde dag 
opgeslagen worden in het HIS en verwijderd worden van de 
camera, en stuur ze aan de expert via een veilige e-maildienst 
zoals Zorgmail of Zivver.
Indien niet uitgesloten kan worden dat de huidafwijking 
berust op toegebracht letsel, dan is de KNMG-Meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld van toepassing, wat 
betekent dat overlegd moet worden met Veilig Thuis.19 Door 
vroegtijdig overleg met experts kan snel vastgesteld worden 
of de huid afwijking een variatie van normaal of ziekte betreft 
en kan, zo nodig in overleg met Veilig Thuis, besloten worden 
om de Meldcode af te sluiten als er naast de huidafwijking 
geen andere signalen zijn die kunnen wijzen op kindermis-
handeling.

Figuur 3

Locaties met sterk verhoogde kans op toegebrachte blauwe plekken

Figuur 4

Locaties met verhoogde kans op toegebrachte blauwe plekken

Figuur 5

Meest voorkomende locaties van accidentele blauwe plekken

Bron: Richtlijn Blauwe plekken bij kindermishandeling13
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besproken met een forensisch arts en zo nodig worden 
ook andere medisch specialisten geraadpleegd. De 
adviesvrager ontvangt uiterlijk binnen 24 uur antwoord 
op de gestelde vraag.
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BESCHOUWING
Een vermoeden van kindermishandeling ontstaat op basis van 
verschillende signalen. Uit onderzoek blijkt een niet-pluis gevoel 
belangrijk om het proces van denken aan kindermishandeling 
in gang te zetten.20 Het is dus zaak om alert te zijn op dit gevoel 
en er ook naar te handelen. Het gevoel moet dan wel geobjecti-
veerd worden: wat neem ik waar waardoor ik dit gevoel krijg?
De aanwezigheid van huidafwijkingen kan wijzen op toe-
gebracht letsel en het is altijd belangrijk om dit na te gaan, 
maar ook zonder toegebracht letsel kan er nog steeds sprake 
zijn van kindermishandeling en is het nodig de Meldcode te 
volgen. Bij een kind dat frequent met accidentele letsels komt, 
kan er sprake zijn van verwaarlozing (te weinig toezicht). En 
ook al past de huidafwijking bij een variatie van normaal, dan 
nog kan er sprake zijn van bijvoorbeeld emotionele mishande-
ling bij een ouder met psychische problemen.
Als een huidafwijking richting toegebracht letsel wijst, maar 
ook indien andere signalen in de richting wijzen van (moge-

lijke) kindermishandeling blijft het zaak om de Meldcode te 
volgen. In alle hier gepresenteerde casussen waren die aanvul-
lende signalen er.
We hebben beschreven hoe men volgens de literatuur en de 
richtlijnen zou moeten handelen als men huidafwijkingen 
aantreft bij kinderen. Vaak komen er bij een vermoeden op 
kindermishandeling echter gedachten en emoties kijken die 
het moeilijker maken zo te handelen. Dat maakt het noodza-
kelijk vooraf na te denken over de belemmeringen die je als 
huisarts ervaart met betrekking tot dit onderwerp, en hoe je 
hiermee kunt omgaan. Je kunt in de valkuil vallen te denken: 
‘Deze ouders ken ik al zo lang en ze zijn zo aardig, die mishan-
delen hun kind vast niet’ Of je vindt het idee dat mensen hun 
eigen baby mishandelen zo verschrikkelijk dat je er niet eens 
aan wilt denken. Juist door van een afstand te kijken, de diffe-
rentiaaldiagnose van normaal, ziekte, accidenteel en toege-
bracht letsel in het oog te houden en op tijd advies te vragen, 
kun je proberen niet in deze emoties mee te gaan. 
Artsen ervaren soms een drempel om top-tot-teenonderzoek 
te verrichten. ‘Ouders vinden het vast gek als ik ze vraag hun 
peuter helemaal uit te kleden. Dan denken ze dat ik het niet 
vertrouw.’ Juist door top-tot-teenonderzoek te doen bij elk 
kind bij wie letsel in de differentiaaldiagnose staat, wordt het 
routine en daardoor minder beladen. Vaak ligt de schroom 
eerder bij de zorgverlener dan bij het kind of de ouders.11 
Die drempel wordt ook wel eens gevoeld bij het maken van 
foto’s: het kost tijd, je voelt je een politieagent als je het wilt 
vastleggen. Ook die drempel is weg te nemen: je kunt uitleg-
gen dat het noodzakelijk is voor het vervolg en voor eventueel 
overleg met collega’s. Het maken van goede foto’s kost met de 
juiste instructies weinig tijd.
Het is niet ongebruikelijk dat een huidafwijking door meerdere 
disciplines beoordeeld moet worden voordat duidelijk is wat 
de aard is.15 Je hoeft het als huisarts dus zeker niet alleen af te 
kunnen en het is goed om bij twijfel advies te vragen. In casus 
B herkende de huisarts de afwijkingen niet direct als sigaret-
tenverbranding, maar hij handelde wel adequaat door af te 
gaan op zijn niet-pluisgevoel en toegebracht letsel niet meteen 
uit te sluiten. Het is meestal goed mogelijk om advies te vragen 
zonder de persoonsgegevens van de patiënt bekend te maken.
Huisartsen hebben doorgaans weinig tijd voor een consult 
en het kan een uitdaging zijn om het hier beschreven beleid 
binnen die tijd uit te voeren. Maar niet alles hoeft in het eerste 
consult te gebeuren. Zoals aangegeven is het wel van belang 
huidafwijkingen direct vast te leggen, bij voorkeur fotografisch, 
en het top-tot-teenonderzoek nog dezelfde dag te verrichten. In 
de casussen A en C won de huisarts tijd door een foto te maken 
en een nieuwe afspraak in te plannen. Een vervolgconsult kan 
uitkomst bieden, juist om het beloop te volgen en te toetsen of 
de verklaring hetzelfde blijft. Je kunt dan een dubbel consult 
inplannen zodat er meer tijd is voor een uitgebreidere anamne-
se. Denk wel altijd na over de veiligheid: bij een baby met een 
blauwe plek moeten meteen stappen ondernomen worden.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat huisartsen die nascholing 
volgen zich beter in staat voelen om lichamelijke mishande-

VERVOLG CASUS A
Na overleg met een collega besluit de huisarts advies in te winnen bij 
het LECK. De huisarts presenteert de casus, zonder persoonsgegevens, 
telefonisch aan de dienstdoende LECK-kinderarts en verstuurt de foto’s 
via beveiligde e-mail. De kinderarts en forensisch arts concluderen dat 
de laesies passen bij impetigo, gezien de zich uitbreidende roodheid 
rondom de centrale crusteuze laesie en de oppervlakkige aard. Bij een 
sigarettenverbranding zou men een diepere krater, een scherpere be-
grenzing, een rondere vorm en minder roodheid eromheen verwachten. 
Het LECK adviseert het meisje na het overleg terug te zien voor een 
top-tot-teenonderzoek met fotografische vastlegging van eventuele 
huidafwijkingen en andere bevindingen. Een sigarettenverbranding zal 
een litteken achterlaten, impetigo doorgaans niet. De huisarts volgt dit 
advies op. Het onderzoek was niet afwijkend en ze zag geen littekens 
op de wang, wat de diagnose ‘impetigo’ ondersteunt.

VERVOLG CASUS B
De huisarts vertelt de ouders dat hij de huidafwijkingen niet vindt 
passen bij een allergie en dat hij verder wil uitzoeken wat de oorzaak 
is. Hij geeft aan dat ook moet worden uitgezocht of iemand dit letsel 
bij hun kind heeft toegebracht. De huisarts verwijst het meisje naar de 
kinderarts voor medebeoordeling en eventuele vervolgonderzoeken. 
Tevens neemt hij, conform de Meldcode, contact op met Veilig Thuis 
voor advies. De kinderarts duidt de huidafwijkingen als sigarettenver-
brandingen en een blauwe plek, en omdat het gaat om een kind < 2 jaar 
met een vermoeden van kindermishandeling worden een skeletstatus 
en beeldvormend onderzoek van de hersenen verricht. Op de skeletsta-
tus worden klassieke metafysaire hoekfracturen gevonden die wijzen 
op toegebracht letsel. Er wordt een melding gedaan bij Veilig Thuis.

VERVOLG CASUS C
Bij controle zijn sommige blauwe plekken verdwenen, andere zijn geel-
bruin verkleurd en een grotere plek is onveranderd aanwezig. Moeder 
geeft in eerste instantie aan dat de plekken zijn ontstaan doordat de 
jongen onvoorzichtig is met spelen. De huisarts concludeert dat er 
zowel een mongolenvlek als hematomen aanwezig zijn. Wanneer hij uit-
spreekt dat hij zich zorgen maakt omdat de hematomen op een plaats 
zitten waar ze vaker gezien worden als gevolg van slaan, én omdat de 
jongen alleen op het spreekuur kwam, barst moeder in huilen uit. De 
zorg is haar te veel geworden en toen de jongen lastig was heeft zij 
hem laatst geslagen met de stofzuigerslang die ze in haar handen had.
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ling te signaleren.5 Er is speciaal voor huisartsen een nascho-
ling over kindermishandeling ontwikkeld (WOK-HA) waarin 
onderwerpen zoals letselduiding en het omgaan met eigen 
belemmeringen aan bod komen. 

CONCLUSIE
Bij kinderen met een huidafwijking zijn een gedetailleerde, 
niet-suggestieve anamnese, een goede omschrijving volgens 
PROVOKE en een top-tot-teenonderzoek noodzakelijk om te 
kunnen bepalen of de huidafwijking binnen de normale varia-
tie past dan wel het gevolg is van een ziekte of van accidenteel 
of toegebracht letsel. Bij twijfel kan overleg met medische en 
forensische deskundigen, liefst aan de hand van (geanonimi-
seerde) foto’s, duidelijkheid scheppen. Handel altijd op een 
niet-pluisgevoel, al is het alleen maar voor de eigen gemoeds-
rust, en vergeet niet de Meldcode te volgen wanneer toege-
bracht letsel niet kan worden uitgesloten of wanneer er andere 
signalen zijn die op kindermishandeling kunnen wijzen. ■

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

Het goede antwoord is: mollusca contagiosa (waterwratjes).
Mollusca contagiosa worden veroorzaakt door het mollscipox-
virus. De aandoening komt vooral voor bij kinderen en is be-
smettelijk van mens tot mens of via voorwerpen of oppervlak-
ten. Klinisch zijn er 3-10 mm grote, huidkleurige, bolronde 
papels met parelmoerglans. Vaak is er centraal een delle. 
Het beeld is anders dan bij cullicosis bullosa (insectensteken), 
omdat daarbij hevige jeuk en blaren op de voorgrond staan. 
Verruca plana komen vooral voor op de armen, de benen en 
in het gelaat. De bultjes zijn kleiner en vlakker en glanzen niet. 
Bij verruca vulgaris zitten de bultjes voornamelijk op de han-
den en voeten. Ze hebben een verruceus en hyperkeratotisch 
oppervlak, met puntbloedinkjes.
Uitgebreide infecties met het mollscipoxvirus zoals in deze 
casus komen vooral voor bij kinderen met constitutioneel ec-
zeem, waarbij er sprake is van een verminderde huidbarrière. 
Bij het meisje in deze casus is rondom enkele mollusca eczeem 
zichtbaar en zijn er enkele mollusca geëxcorieerd.
Bij volwassenen zit mollusca vaker in het genitale gebied, omdat 
het virus ook via seksueel contact overdraagbaar is. Veel men-
sen scheren het genitale gebied tegenwoordig, waardoor het 
virus zich gemakkelijker verspreidt. Bij volwassenen met zeer 
veel mollusca contagiosa kan er sprake zijn van een hiv-infectie.
Het advies is om spontane genezing af te wachten, mede omdat 
behandeling niet zonder risico is [afbeelding]. De mollusca 
contagiosa genezen gemiddeld zonder littekens in 6,5 maand. 
Behandel het eczeem rondom mollusca zo nodig met een topi-
caal corticosteroïd klasse II, of met tacrolimuszalf (Protopic®). 
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Een kind bij wie de molluscen zijn aangestipt met een 
CryoPen, waardoor er keloïd is ontstaan. Foto: Petra Dikrama
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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 84 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘keuring’.
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Ecg-casus ‘Keuring’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 53-jarige man heeft via zijn werk een keuring gehad. 
Daarbij was zijn ecg afwijkend. Hij heeft begrepen dat er zelfs aan-
wijzingen waren voor een hartinfarct. Nu is hij erg bang. Hij durft zich 
niet meer in te spannen en neemt zo mogelijk liever de lift dan de trap. 
Voorheen was hij lichamelijk juist actief.
Voorgeschiedenis: Obesitas, BMI 32. DM type 2.

Medicatie: Metformine 3 x 1000 mg, insuline langwerkend 26E voor de 
nacht en insuline kortwerkend 3 x 12E voor iedere maaltijd.
Anamnese: Niet bijdragend.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk, pols, hart en longen: geen afwijkingen.

De patiënt heeft het ecg meegenomen naar de huisarts en vraagt om 
advies. Er is niet eerder een ecg bij hem gemaakt.
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Nederland kent geen bevolkingsonderzoek naar prostaat-
kanker omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. 
De meeste prostaatkankers die worden gevonden met scree-
ning zijn niet agressief. Een goede familieanamnese helpt 
bij het inschatten van de kans op erfelijke prostaatkanker 
(HPC) en eventueel de indicatie voor klinisch genetisch 
onderzoek of een tweejaarlijkse PSA-test.

Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 Nederlandse mannen de 
diagnose ‘prostaatkanker’; het is in deze groep de meest gestelde 
kankerdiagnose.1 De test op prostaatspecifiek antigeen (PSA) 
heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de sterke groei van 
de incidentie en prevalentie van deze diagnose sinds het begin 
van dit millennium, terwijl de kans om te sterven aan pros-
taatkanker slechts gering afnam.2 Nederland kent geen bevol-
kingsonderzoek naar prostaatkanker, omdat de voordelen van 
zo’n screening niet opwegen tegen de nadelen.3,4 Hoewel een 
PSA-screening de relatieve mortaliteit na 16 jaar met 20% redu-
ceert, moeten 570 mannen gescreend en 18 mannen gediagnos-
ticeerd worden om 1 sterfgeval te voorkomen, en dat is oneven-
redig hoog.5 Dit komt met name doordat bij de PSA-screening 
veel ‘niet-agressieve’ prostaatkankers worden gevonden waarbij 
actieve behandeling in eerste instantie niet nodig is (in dit 
artikel beschouwen we alle prostaatkankers waarbij het primaire 
behandeladvies active surveillance is als niet-agressief).6 Daarbij 
kan een PSA-test ook negatieve bijeffecten hebben: onrust als 
de test positief is door een benigne aandoening, stress wanneer 
wel kanker is aangetoond maar de behandeling beperkt blijft tot 
active surveillance, en bijwerkingen (met name incontinentie en 
seksuele problematiek) als toch voor actieve behandeling wordt 
gekozen. Desondanks worden mannen regelmatig op eigen 
verzoek onderzocht op prostaatkanker.7 In Nederland heeft 25% 
van de mannen > 40 jaar in de afgelopen 5 jaar zijn PSA laten 
controleren. En van de mannen > 65 jaar zelfs ruim 40%.8 Een 
van de redenen om een PSA-test aan te vragen is prostaatkan-
ker in de familie. Het is invoelbaar dat je als man gealarmeerd 
raakt als bij een broer of vader prostaatkanker is vastgesteld.9 
Zo’n argument zal huisartsen er wellicht sneller toe brengen 
het verzoek om een PSA-test in te willigen, ook al adviseert de 
NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen terughoudend te 
zijn en vooral de voor- en nadelen van de test uit te leggen.10

In dit artikel bespreken we aan de hand van 3 casussen de 

overwegingen om een PSA-test aan te vragen. We gaan in op 
de familieanamnese, die in essentie draait om het onderscheid 
tussen ‘prostaatkanker in de familie’ en ‘erfelijke prostaatkan-
ker’ (hereditary prostate cancer; HPC). Verder staan we stil 
bij de waarde van genetisch onderzoek en hoe te handelen bij 
mannen die drager zijn van een BRCA2-mutatie.

POSITIEVE FAMILIEANAMNESE ZONDER AANWIJZINGEN 
VOOR AGRESSIEVE PROSTAATKANKER
Online tools zoals de risicocalculators op www.prostaatwijzer.nl 
en de keuzehulp Testen op prostaatkanker op Thuisarts.nl 
kunnen de huisarts helpen bij de afweging om al dan niet een 
PSA-test te doen. Een positieve familieanamnese voor 
prostaatkanker is een bekende risicofactor, die het risico op 
prostaatkanker voor zoons van een patiënt tweemaal zo hoog 
maakt en voor broers driemaal.11 Nu had de broer van de heer 
Aalbers een niet-agressieve vorm van prostaatkanker, dus of 
de heer Aalbers een verhoogd risico heeft op agressieve 
prostaatkanker is niet zeker. Wel loopt hij meer risico op 
overdiagnostiek en overbehandeling, want door de ervaringen 
van zijn broer zal hij mogelijk sneller kiezen voor behandeling 
wanneer bij hem prostaatkanker wordt gevonden, ook als deze 
niet-agressief is.12

Wanneer is onderzoek nodig bij 
prostaatkanker in de familie?
Ruben Cremers, Marco Blanker, Christi van Asperen, Maaike Bloemendal, Chris Bangma, Lambertus Kiemeney, et al.

CASUS A: MENEER AALBERS
Op uw spreekuur komt meneer Aalbers, 55 jaar. Hij heeft op de tv 
gehoord dat mannen zich moeten laten nakijken op prostaatkanker, 
vooral als prostaatkanker in de familie voorkomt. Meneer Aalbers heeft 
2 oudere broers en 1 jongere zus. Zijn oudste broer is vorig jaar met 
brachytherapie behandeld voor prostaatkanker, met goed gevolg. De 
broer voelde niet voor een afwachtend beleid, maar meneer Aalbers 
weet dat de artsen dit wel hadden voorgesteld. Met al die media-aan-
dacht voor prostaatkanker weet hij nu niet meer zo goed of hij zijn 
prostaat wel of niet moet laten nakijken.

CASUS B: MENEER BROUWER
Meneer Brouwer is net 50 jaar geworden. Zijn vader en 3 ooms (broers 
van vader) zijn allen tussen hun 60e en 70e gediagnosticeerd met 
prostaatkanker, kort na elkaar. Zijn vader en een oom zijn daar inmid-
dels aan overleden. Meneer Brouwer is zelf de oudste van 3 broers en 
hij vraagt zich af of hij zijn prostaat moet laten nakijken.
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ERFELIJKE PROSTAATKANKER (HPC)
Gemiddeld heeft ruim 1 op de 5 mannen die met prostaatkan-
ker worden gediagnosticeerd minimaal 1 eerstegraads verwant 
met deze diagnose.13 Er zijn nog geen hoogpenetrante genen 
bekend die leiden tot prostaatkanker, daarom wordt ‘erfelijke 
prostaatkanker’ (HPC) vooralsnog gedefinieerd op basis van 
de frequentie van voorkomen in de familie:
1. ≥ 3 eerste- of tweedegraads familieleden met prostaatkanker 
2. ≥ 2 eerste- of tweedegraads familieleden met prostaatkan-

ker die  < 55 jaar jaar waren bij diagnose
3. prostaatkanker vastgesteld in 3 opeenvolgende generaties 

binnen dezelfde tak van de familie.14

Niet-aangedane eerstegraads familieleden van patiënten met 
prostaatkanker in deze families wordt actief geadviseerd om 
zich te laten screenen middels tweejaarlijkse PSA-controle 
vanaf 50 jaar (of vanaf 5 jaar voor de diagnoseleeftijd als de 
jongste diagnose in de familie onder de 55 jaar is).15

Het is de vraag of families met een erfelijk verhoogd risico 
op agressieve prostaatkanker betrouwbaar kunnen worden 
geïdentificeerd met deze criteria. In Nederlands onderzoek 
bleken niet-aangedane mannen in HPC-families eerder een 
verlaagd risico op prostaatkanker te hebben, terwijl juist 
een verhoogd risico verwacht werd. Dit was echter een vrij 
klein onderzoek met beperkte follow-up, waardoor alleen de 
eerste screeningsronde goed geïnterpreteerd kon worden.16 
Uit een eigen onderzoek naar de aard van prostaatcarcino-
men in Nederlandse HPC-families bleek dat de kans op een 
niet-agressieve prostaatkanker groter was bij patiënten die 
niet als eerste in de familie gediagnosticeerd waren. Deze 
HPC-patiënten hadden vaker een niet-agressief prostaatcar-
cinoom, maar ondergingen vaker een invasieve behandeling 
dan mannen met een ‘sporadisch’ (niet-erfelijk) prostaat-
carcinoom.17 Genetisch gezien leken ze ook opvallend veel 
op mannen met sporadisch prostaatcarcinoom.18 Men zou 
dit kunnen zien als een aanwijzing dat HPC-patiënten 
slechts zelden een daadwerkelijk erfelijk verhoogd risico op 
prostaatkanker hebben, maar wel vaker op eigen initiatief 
naar de arts gaan waardoor bij hen juist veel niet-agressieve 
prostaatkankers worden gevonden. Er is echter nog te weinig 

vervolgonderzoek beschikbaar om in deze groep terughou-
dend te zijn met prostaatkankeronderzoek. In voorkomende 
gevallen, zoals bij de heer Brouwer, is het evident dat het 
risico op agressieve prostaatkanker in de familie wel degelijk 
verhoogd is. Niet alleen kwam prostaatkanker voor bij maar 
liefst 4 bloedverwanten van de heer Brouwer (1 eerstegraads 
en 3 tweedegraads), maar bij zijn vader en oom verliep de 
ziekte ook zeer agressief en zijn zij eraan overleden. De heer 
Brouwer krijgt daarom het advies om zich regelmatig te laten 
controleren (vanaf zijn 50e eens in de 2 jaar een PSA-test).15

POSITIEVE FAMILIEANAMNESE MET AANWIJZINGEN VOOR 
AGRESSIEVE PROSTAATKANKER
Mannen die drager zijn van een BRCA2-mutatie (BRCA2+- 
mannen) hebben een verhoogd risico op prostaatkanker. Voor 
mannen in de algemene bevolking is het levenslange risico op de 
diagnose ‘prostaatkanker’ ongeveer 10%; voor BRCA2+-mannen 
is dit risico ongeveer 2,5 keer verhoogd.19 Ook is duidelijk dat de 
tumor bij BRCA2+-mannen vaak agressiever is en een slechte-
re prognose heeft.20 Omdat gebleken is dat BRCA2+-mannen 
relatief veel baat hebben bij een screening op prostaatkanker, 
wordt in Nederland sinds maart 2020 geadviseerd zo’n screening 
actief te bespreken met BRCA2+-mannen.21  Vanaf hun 45e (of 
5 jaar jonger dan het jongst gediagnosticeerde familielid met 
prostaatkanker indien dit < 50 jaar was) tot hun 70e komen ze 
in aanmerking voor een tweejaarlijkse PSA-test. En bij een PSA 
> 3,0 ng/ml worden ze verwezen naar de uroloog voor verder 
onderzoek. De afdelingen Klinische genetica in Nederland 
informeren voortaan alle nieuw geïdentificeerde BRCA2+-man-
nen over deze mogelijkheid. Ook schrijven ze mannen bij wie 
in het verleden een BRCA2-mutatie is gevonden aan met het 
advies om contact op te nemen met hun huisarts.

INDICATIES VOOR GENETISCH ONDERZOEK
De indicaties voor genetisch onderzoek bij prostaatkanker zijn 
in beweging. Het is zinvol om bij elke patiënt met prostaatkan-
ker een uitgebreide familieanamnese af te nemen en na te gaan 
of er aan BRCA of aan het lynchsyndroom gerelateerde tumo-
ren in de familie voorkomen. Als dat het geval is, is verwijzing 
naar een klinisch geneticus zinvol. Er zijn aanwijzingen dat 
mannen met gemetastaseerde ziekte relatief vaak een mutatie 
hebben in een kankerpredispositiegen, meestal een van de 
borstkankergenen BRCA2, CHEK2 en ATM.22 

CASUS C: MENEER CREMERS
De situatie van meneer Cremers lijkt op die van meneer Aalbers, alleen 
is de oudere broer van de heer Cremers niet genezen, maar na een vrij 
kort traject met hormoonbehandeling op 60-jarige leeftijd overleden 
aan een snel progressieve prostaatkanker. Bij de zus van meneer Cre-
mers is recent op 48-jarige leeftijd borstkanker vastgesteld. 
De criteria voor HPC zijn niet van toepassing op de heer Cremers, maar 
de familieanamnese (borstkanker voor het 50e jaar en een agressieve 
prostaatkanker op relatief jonge leeftijd) bevat sterke aanwijzingen 
voor een erfelijke aandoening. De zus van de heer Cremers is verwezen 
naar een klinisch geneticus en bij haar is een mutatie aangetoond in 
het ‘borstkankergen’ BRCA2.

DE KERN
	■ Het beleid ten aanzien van PSa-tests voor mannen in de 

Nederlandse bevolking is restrictief.
	■ Een goede familieanamnese is van belang voor het in-

schatten van een erfelijk verhoogde kans op agressieve 
prostaatkanker.

	■ Genetisch onderzoek is geïndiceerd in families met 
 BrCa2-gerelateerde tumoren.

	■ mannen met een BrCa2-mutatie en eerstegraads ver-
wanten van HPC-patiënten komen in aanmerking voor 
een tweejaarlijkse PSa-test.
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Een aangetoonde kiembaanmutatie bij een patiënt met pros-
taatkanker is niet alleen van invloed op de behandeling, maar 
is uiteraard ook relevant voor familieleden.15,23,24 Met de juiste 
maatregelen kan kanker bij hen dan vroegtijdig worden opge-
spoord, bijvoorbeeld door PSA-screening bij BRCA2+-man-
nen, of voorkomen, bijvoorbeeld door preventieve verwijde-
ring van adnexen bij vrouwen met een BRCA1-mutatie.

IMPLICATIES VOOR DE HUISARTS
	■ Voor mannen in de Nederlandse bevolking geldt een 

restrictief beleid ten aanzien van PSA-tests voor prostaat-
kankerscreening.

	■ Om de kans op erfelijk bepaalde agressieve prostaatkanker 
in te schatten is een gedetailleerde familieanamnese belang-
rijk, waarbij zowel de frequentie van voorkomen als de mate 
van agressiviteit en de leeftijden bij diagnose uitgevraagd 
worden. Aan mannen met een positieve familieanamnese 
kan dan worden uitgelegd dat hun risico op agressieve pros-
taatkanker mogelijk hoger is dan gemiddeld, zonder dat dat 
definitief kan worden bewezen. Dat maakt de afwegingen 
voor een PSA-test niet essentieel anders, al kan het de inter-
pretatie wel beïnvloeden. Omdat agressiviteit een belangrijk 
aspect is van prostaatkanker, lijkt het ons verdedigbaar om 
een eerstegraads verwant met  agressieve prostaatkanker te 
beschouwen als indicator voor een verhoogd erfelijk risico 
en dan sneller over te gaan tot een PSA-test.

	■ Voor mannen die voldoen aan de criteria voor HPC wordt 
screening geadviseerd met een tweejaarlijkse PSA-test vanaf 
50-jarige leeftijd en dan sneller over te gaan tot een PSA-test.

	■ Het is zinvol om in de familieanamnese niet alleen pros-
taatkanker uit te vragen, maar ook andere BRCA2-gere-
lateerde tumoren (borstkanker, eierstokkanker, alvlees-
klierkanker). BRCA2+-mannen komen vanaf hun 45e (of 
5 jaar jonger dan het jongst gediagnosticeerde familielid 

met prostaatkanker indien dit < 50 jaar was) tot hun 70e in 
aanmerking voor een tweejaarlijkse PSA-test.

	■ Mannen met gemetastaseerde prostaatkanker komen in 
aanmerking voor genetisch onderzoek van de borstkan-
kergenen, bij voorkeur in onderzoeksverband. De uitslag 
hiervan kan van belang zijn voor de behandeling van de 
ziekte en kan mogelijkheden bieden voor vroege opsporing 
van kanker bij familieleden. ■
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Longfibrose

1. De diagnose longfibrose wordt 
meestal laat gesteld. Herkenning van 
het ziektebeeld is lastig. Wat is de 
gemiddelde docters delay bij long
fibrose?
a. 1 jaar
b. 2 jaar
c. 5 jaar

2. Inspanningsdyspneu is vaak het eerste 
symptoom bij patiënten met long
fibrose. Geelhoed geeft aan wanneer 
de huisarts bij een patiënt met inspan
ningsdyspneu aan longfibrose kan 
denken en een verwijzing kan overwe
gen. Progressieve inspanningsdyspneu 
past bij longfibrose. Wat past volgens 
Geelhoed nog meer bij longfibrose?
a. Inspanningsdyspneu met aanwij

zingen voor luchtwegobstructie
b. Onverklaarde inspanningsdyspneu
c. Inspanningsdyspneu die slechts 

matig verbetert op medicatie 

3. Een van de oorzaken van longfibrose 
is chronische/langdurige blootstelling 
aan stoffen. Anorganische stoffen die 
de auteur noemt zijn steenstof, me
taal en asbest. Organische stoffen zijn 
schimmel, dons en de uitwerpselen 
van dieren. Om welk dier gaat het?
a. Duif 
b. Hond
c. Kat
d. Papegaai

4. Bij longfibrose treedt een verlitteke
ning van het alveolaire interstitium 
op. De fibrose maakt de long stugger. 
In de beginfase, als er al wel klachten 
zijn, is het spirometrisch onderzoek 
vaak nog normaal. Later in het ziek
teproces worden wel afwijkingen bij 
spirometrie gezien. Welke?
a. Obstructie

b. Restrictie (verlaagde FVC)
c. Gemengd beeld van obstructie en 

restrictie

5. Longfibrose is een zeldzame aan
doening. Geelhoed noemt het aantal 
van 3200 patiënten in Nederland in 
2018. Zij doet een voorspelling over 
het aantal longfibrosepatiënten in de 
toekomst. Wat verwacht zij?
a. Een afname, door sanering van 

huizen en door schonere lucht. 
b. Een gelijk aantal.
c. Een toename, door een toename 

van toxische medicatie en door 
vergrijzing. 

6. Als er geen oorzaak voor de long
fibrose wordt gevonden, wordt de 
diagnose idiopathische longfibrose 
(IPF) gesteld. Nintedanib is een 
geregistreerd geneesmiddel voor de 
behandeling van IPF. Tot welke ge
neesmiddelgroep hoort Nintedanib? 
a. Antihormonen: de werking is ge

richt tegen de eigen hormonen.
b. Cytostatica: dit middel stopt of 

doodt de celgroei. 
c. Immunosuppressiva: deze midde

len onderdrukken de afweer.
d. Proteïnekinaseremmers: deze 

middelen remmen de vorming van 
littekenweefsel. 

7. Nintenadib is 1 van de 2 geregistreer
de geneesmiddelen voor de behan
deling van IPF. Welk effect heeft 
Nintenadib op longfibrose?
a. Het is een experimentele behan

deling; de longfunctie blijft niet 
behouden. 

b. Het remt de achteruitgang in long
functie (geforceerde vitale capa
citeit); een deel vande longfunctie 
kan gespaard blijven.

c. Het brengt de achteruitgang in 
longfunctie (geforceerde vitale  
capaciteit) tot stilstand; de reste
rende longfunctie blijft behouden.

8. In Nederland leven ongeveer 1 miljoen 
mensen met een zeldzame aandoening. 
Zeldzame ziekten zijn daarom niet 
zeldzaam. Nijnuis vindt dat huisartsen 
zich bewust moeten zijn van die hoge 
prevalentie. Verder dienen huisartsen 
bij de opsporing van zeldzame ziekten 
alert te zijn op het ‘plusteken’. Wat 
verstaat zij hieronder?
a. Het symptoom komt voor bij de 

patiënt en bij een eerstegraads 
familielid. 

b. De combinatie van een nietpas
send symptoom met een bekende 
aandoening.

c. Het symptoom komt voor bij de 
patiënt, maar past ook bij een 
zeldzame aandoening.

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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In de herziene NHG-Standaard Hand- en polsklachten lig-
gen de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de diag-
nostiek. Daarmee heeft de NHG-werkgroep gehoor gegeven 
aan het verzoek van veel huisartsen om de diagnostiek 
meer klachtgestuurd te maken. Wat betreft de behandeling 
en behandelopties zijn er weinig praktische wijzigingen. 

De herziene NHG-Standaard Hand- en polsklachten be-
schrijft nog steeds de meest voorkomende aandoeningen in de 
huisartsenpraktijk die de huisarts (initieel) zelf kan behande-
len. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor aspecifieke 
klachten en (post)traumatische aandoeningen waarbij het 
tijdig onderkennen en behandelen duidelijke consequenties 
heeft voor het beloop. Verder is de wetenschappelijke onder-
bouwing van deze standaard volledig herzien. De belangrijkste 
wijzigingen zijn:

	■ De behandeling van het carpaletunnelsyndroom bij zwan-
geren is niet anders dan bij niet-zwangeren.

	■ Aspiratie pro diagnosi bij een ganglion wordt ontraden, 
omdat het beloop na deze behandeling niet anders is dan 
bij afwachtend beleid. Gebruik diafanie bij twijfel over de 
diagnose en vraag zo nodig echografie aan.

	■ Bij een contractuur van Dupuytren zijn als verwijsindica-
ties toegevoegd: functionele beperkingen, pijn en snelle 
progressie van de flexiecontractuur van een vinger.

	■ Het behandelschema van een malletvinger is aangepast.

DIAGNOSTIEK
Voor diagnostiek in de eerste lijn zijn in de regel anamnese 
en gericht lichamelijk onderzoek voldoende. De huisarts kan 
aanvullend onderzoek overwegen als dit consequenties heeft 
voor het beleid, bijvoorbeeld bij een mogelijk carpaletunnel-
syndroom. Bij een malletvinger is altijd röntgenonderzoek 
geïndiceerd om een goede keuze te kunnen maken tussen 
een conservatieve behandeling (tendinogene of ossaal met 
avulsiefractuur < 30% van het DIP-gewrichtsoppervlak) of een 
mogelijke operatie-indicatie (een grotere avulsiefractuur).

ASPECIFIEKE HAND- EN POLSKLACHTEN
Bij aspecifieke of slecht te duiden klachten is het advies om 
een inschatting te maken van de ernst, de beperkingen en de 
verwachtingen van de patiënt over de diagnostiek en be-
handeling. Denk bij een trauma in het verleden aan post-
traumatische oorzaken zoals scafolunaire disfunctie, carpale 
instabiliteit of (late gevolgen van een) scafoïdfractuur. Tijdige 
onderkenning kan een verschil maken in het beloop. Over-

weeg bij twijfel over de diagnose laagdrempelige verwijzing of 
consultatie. 

BELEID
Carpaletunnelsyndroom
Gezamenlijke besluitvorming speelt een grote rol. Een staps-
gewijze benadering wordt aangeraden. Het advies luidt om 
eerst een periode af te wachten bij klachten die mild tot matig 
zijn of slechts enkele weken bestaan. Bij matige tot ernstige 
klachten kunnen spalkbehandeling, corticosteroïdinjectie(s) of 
verwijzing naar de (neuro)chirurg worden ingezet. De behan-
deling van zwangeren is niet anders dan bij niet-zwangeren.

Ganglion
Doorgaans past een afwachtend beleid. Het betreft een 
onschuldige aandoening die bij de helft van de patiënten 
spontaan verdwijnt. Aspiratie pro diagnosi of als behandeling 
wordt niet langer aanbevolen, omdat dit niet effectiever is dan 
afwachtend beleid. Toedienen van corticosteroïden heeft ook 
geen toegevoegde waarde. Verwijs patiënten met een duidelij-
ke behandelwens zo nodig voor excisie. 

Meer klachtgestuurde diagnostiek in herziene 
NHG-Standaard Hand- en polsklachten

 Foto: Shutterstock
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Fonds Kleine Kwalen ondersteunt kosten proef-
schrift

De stichting Kleine Kwalen heeft als doel onderzoek naar kleine kwalen te stimuleren.  
Van onderzoeken die gaan over een alledaagse, veelvoorkomende aandoening, die 
gerekend kan worden tot de kleine kwalen, wil de stichting de totstandkoming van het 
proefschrift ondersteunen. Per proefschrift stelt de stichting een bedrag van € 500,- als 
ondersteuning beschikbaar. Een aanvraag kan worden gedaan bij de penningmeester van 
de stichting Marissa Scherptong-Engbers (m.j.scherptong@gmail.com).

Handartrose
Behandel handartrose zo lang mogelijk conservatief, kies bij 
voorkeur voor een combinatie van behandelingen en verwijs 
zo nodig naar een handtherapeut. Wees terughoudend met 
het aanbieden van een corticosteroïdinjectie bij patiënten met 
CMC-1-artrose.

Triggervinger
Overweeg een corticosteroïdinjectie bij patiënten met een 
symptomatische triggervinger en behandelwens. De kans op 
succes is mogelijk lager bij patiënten met (insulineafhankelij-
ke) diabetes.

Contractuur van Dupuytren
Er is geen bewijs voor de effectiviteit van spalken of injecties. 
Overweeg verwijzing naar de chirurg bij patiënten met een 
behandelwens en functionele belemmering van de hand, pijn 
of snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger.

Tendovaginitis van De Quervain
Overweeg spalkbehandeling en een corticosteroïdinjectie bij 
patiënten met onvoldoende verbetering bij afwachtend beleid 

of bij patiënten die circa > 6 weken klachten hebben. Over-
weeg bij voorkeur een combinatiebehandeling van pijnstilling, 
spalkbehandeling en een corticosteroïdinjectie. 

Malletvinger
Een conservatieve behandeling bestaat uit spalkbehandeling, 
waarbij het essentieel is dat deze adequaat aansluit. Geef ook 
duidelijke instructies. 

Ander traumatisch letsel
Gezien het risico op blijvende schade is er altijd een verwijs-
indicatie bij acuut letsel en bij een vermoeden van pees- of 
zenuwletsel, intra-articulaire fracturen, (sub)luxaties, een 
skiduim of een jersey finger. ■

Kok-Pigge A, Kuijpers T. Meer klachtgestuurde diagnostiek in herziene 
NHG-Standaard Hand- en polsklachten. Huisarts Wet 2021;64(3):75-
6. DOI:10.1007/s12445-021-1055-9.
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling richtlijnontwikkeling en 
wetenschap: Kok A, wetenschappelijk medewerker: a.kok@nhg.org; 
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Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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De herziene NHG-Standaard Maagklachten is op hoofdlijnen 
onveranderd en bevat vooral een aantal praktische aanpas-
singen. Nieuw is dat de informatie over maagbescherming 
uit de oude standaard is weergegeven in een aparte richtlijn: 
de NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties 
door geneesmiddelgebruik. Daarin is er aandacht voor de 
situaties waarin er geen NSAID wordt gebruikt, maar wel 
antitrombotica of systemische cortico steroïden.
 
De nieuwe NHG-behandelrichtlijn Preventie van maagcom-
plicaties door geneesmiddelgebruik bevat informatie over 
maagbescherming. De eerdere indicaties voor een PPI bij 
NSAID-gebruik als pijnstiller of als antitromboticum (laagge-
doseerde salicylaten) zijn onveranderd. Alleen voor pantopra-
zol is het dosisadvies verlaagd van 40 naar 20 mg.
Nieuw is de aandacht voor situaties waarin geen NSAID wordt 
gebruikt. De werkgroep adviseert terughoudend te zijn met 
een PPI als maagbescherming bij gebruik van antitrombotica 
of een systemisch corticosteroïd zonder NSAID als comedica-
tie. De overwegingen daarbij zijn als volgt.

	■ Clopidogrel: er is geen eroderende werking op de maag-
wand zoals bij een NSAID en er is een lager risico op maag-
bloedingen dan bij laaggedoseerde salicylaten. Daarnaast 
is onbekend of PPI’s bij gebruik van clopidogrel of andere 
antitrombotica (zónder NSAID’s als comedicatie) een even-
tueel verhoogd risico op maagbloedingen verlagen. 

	■ Systemisch corticosteroïdgebruik (zonder andere risico-
factoren): er is geen verhoogd risico op maagbloedingen in 
de eerste lijn, behalve een licht verhoogd risico bij cortico-
steroïdgebruik > 30 dagen door mensen met een ulcus in 
de voorgeschiedenis.

NHG-STANDAARD MAAGKLACHTEN
De hoofdlijn van de NHG-Standaard Maagklachten is onver-
anderd [online stroomschema]. De herziening bevat vooral 
praktische aanpassingen. 

Spoedeisende klachten
Naar aanleiding van signalen uit de praktijk heeft de werk-
groep adviezen toegevoegd over het spoedbeleid na baria-
trische chirurgie. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen 
2 soorten spoedklachten. Ten eerste de spoedklachten in 
de eerste weken tot maanden na een bariatrische ingreep 
(continu braken, pijn in epigastrio of acuut ontstane ernstige 
pijn, tachy cardie, koorts of buikpijn). Ten tweede de klachten 
waarbij het advies is om nog dezelfde dag te overleggen:

	■ intermitterend braken, zuurbranden of nachtelijke hoest na 
een maagbandje

	■ intermitterende buikpijn na een gastric bypass
	■ zuurbranden na een gastric sleeve

Maagklachten bij NSAID-gebruik
Bij gebruik van NSAID’s treden vaak maagklachten op, ook 
bij de COX-2-selectieve NSAID’s. De frequentie is, afhan-
kelijk van het NSAID, 1% tot > 10%. Deze maagklachten 
wijzen echter niet direct op een hogere kans op maagcompli-
caties (zoals ulcus en bloeding). Daarom kan bij maagklach-
ten bij NSAID-gebruik worden gestart met een H2-antagonist 
in plaats van een PPI. Geef wel een PPI als er een indicatie 
voor maagbescherming is.

Eerste episode van maagklachten
De werkgroep heeft het ‘step up’-beleid gehandhaafd (stap 1 
antacida, stap 2 H2-antagonist, stap 3 PPI). Er zijn anno 2021 
leveringsproblemen van ranitidine, maar die zijn in principe 
tijdelijk. In een eerste episode luidt het advies een Helicobacter 
pylori-test te verrichten vóór de start van een PPI, als lang-
durig gebruik wordt verwacht. Dit vervangt het onpraktische 
oude advies om pas bij persisterende klachten te testen, waar-
bij bestaand PPI-gebruik 2 weken moest worden gestaakt voor 
een betrouwbare Helicobacter pylori-test.

Herziene NHG-Standaard Maagklachten
Egbert de Jongh, Gerda van der Weele

De herziene standaard bevat behalve praktische aanpassingen ook een 
aparte richtlijn over maagbescherming bij geneesmiddelgebruik. 

Foto: Shutterstock
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Persisterende of recidiverende maagklachten
	■ Helicobacter pylori-eradicatiekuur: op basis van regionale 

afspraken kan de huisarts afwijken van de aanbevelingen 
uit de NHG-Standaard over antibioticakeuze en behan-
delduur. Uit sommige regio’s zijn er beperkte tweedelijns-
gegevens waaruit blijkt dat de claritromycineresistentie 
stijgt, maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat dit in heel 
Nederland het geval is. Een hoge resistentie kan voorko-
men in bepaalde regio’s, bij mensen met een migratieach-
tergrond of bij patiënten met claritromycinegebruik in de 
voorgeschiedenis.

	■ Bij een eradicatiekuur voor Helicobacter pylori is esome-
prazol het PPI van eerste keus geworden (in plaats van 
omeprazol). De reden van deze verandering is dat on-
geveer twee derde van de Nederlanders PPI’s snel afbre-
ken door aanwezigheid van een CYP2C19-genvariatie; 
hierdoor zou voor omeprazol een 3 tot 5 maal hogere 
dosis nodig zijn voor een goed eradicatie-effect. Omdat 
bij de start van een eradicatiekuur meestal niet bekend 
is welke genvariatie de patiënt heeft, is het advies altijd 
te starten met esomeprazol, waarbij het eradicatie-effect 
niet afhankelijk blijkt van de genvariatie. Overigens is bij 
klachtbehandeling de farmacogenetische opmaak van de 
patiënt niet relevant, omdat hierbij wordt gedoseerd op 
geleide van de klachten.

	■ Controle op eradicatie van Helicobacter pylori wordt niet 
meer geadviseerd als de test is gedaan vanwege (persis-
terende/recidiverende) maagklachten en de klachten na 
eradicatie wegblijven. Controle op eradicatie stoelde op 
2 gedachten: een negatieve controletest sluit de bacterie 
als oorzaak van de klachten uit zodat het vervolgbeleid 
daarmee duidelijker is en beperking van de cancerogene 
rol van H. pylori. Met als vangnet het advies dat bij een 
eventueel recidief van de klachten weer op H. pylori getest 
moet worden, heeft de werkgroep de verplichting losge-
laten om te hertesten bij afwezigheid van klachten na een 
eradicatiebehandeling en daarmee aan te sluiten op de 
praktijk. Bij een aangetoond ulcus is controle op eradicatie 
wel nodig, omdat (uitgaand van een gangbaar eradicatie-
percentage van 80%) de kans op een recidief ulcus te groot 
is. 

	■ De werkgroep ontraadt Helicobacter pylori-sneltesten op 
bloed (vingerprik) of feces, omdat ze minder betrouwbaar 
zijn. Het kan daarom zinvol zijn om bij uw laboratorium te 
informeren welke (feces)test men daar gebruikt.

Beleid na een gastroscopie
	■ Domperidon heeft geen plaats meer als onderhoudsbe-

handeling omdat de effectiviteit niet goed is aangetoond, 
het gebruik off-label is en er ernstige bijwerkingen kunnen 
optreden.

	■ Als er bij gastroscopie geen relevante bevindingen zijn en 
de dominante klacht anders is dan zuurbranden of reg-
urgitatie, is een functionele oorzaak waarschijnlijker dan 
reflux. Nieuw is dan een proefbehandeling met een lage 
dosis tricyclische antidepressiva (TCA). Het effect van TCA 
is niet goed aangetoond, zodat de werkgroep een aantal 
voorwaardelijke acties heeft geformuleerd voorafgaand aan 
deze proefbehandeling. Ook zijn er duidelijke stopcriteria 
om onnodig chronisch TCA-gebruik te voorkomen.

Nieuw vermelde bijwerkingen van PPI’s
De enorme aantallen PPI-gebruikers (> 3 miljoen, van wie  
> 2 miljoen chronisch) baren de werkgroep zorgen. Dat komt 
mede omdat er aanwijzingen zijn voor weer nieuwe bijwerkin-
gen, zoals kolonisatie met multiresistente bacteriën, vitamine 
B12-deficiëntie, ijzerdeficiëntie en nierschade. Daarom advi-
seert de werkgroep alle PPI-gebruikers een jaarlijkse evaluatie 
aan te bieden en patiënten zonder indicatie voor chronisch 
PPI-gebruik een afbouwstrategie. ■

De Jongh E, Van der Weele G. Herziene NHG-Standaard Maagklachten. 
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De bloeddruk is een van de belangrijkste behandelbare risi-
cofactoren bij de preventie van hart- en vaatziekten, maar de 
optimale streefwaarde blijft een discussiepunt. In een recen-
te cochranereview onderzochten de auteurs of een strengere 
streefwaarde (≤ 135/85 mmHg) beter is dan een wat minder 
strenge streefwaarde (140-160/90-100 mmHg). De auteurs 
vonden weinig tot geen verschil in mortaliteit, en ook niet 
voor ernstige bijwerkingen of cardiovasculaire events. Hun 
conclusie luidt dat er onvoldoende bewijs is om strengere 
streefwaarden te hanteren.

De auteurs van de cochranereview selecteerden 6 RCT’s met 
in totaal 9484 patiënten die een lagere en een wat hogere 
streefwaarde direct met elkaar vergeleken ([online figuur 1 
en 2]; de standaardwaarden in de figuren betreffen de hogere 
waarden). Ze vonden geen verschil in totale mortaliteit 
 (relatief risico (RR) 1,06; 95%-BI 0,91 tot 1,23) [online figuur 
1]. De kwaliteit van het bewijs beoordeelden de auteurs als 
matig. Ook zagen ze geen verschil in ernstige bijwerkingen 
(RR 1,01, 95%-BI 0,94 tot 1,08). Een lagere streefwaarde neig-
de wat betreft cardiovasculaire events naar een positief effect, 
maar dit verschil was net niet significant (RR 0,89; 95%-BI 
0,80 tot 1,00) [online figuur 2]. De kwaliteit van het bewijs 
beoordeelden de auteurs als matig. Patiënten in de groep met 
lagere streefwaarden leken wel eerder met hun medicatie te 
stoppen, maar dit was slechts bij 609 patiënten onderzocht 
(RR 8,16; 95%-BI 2,06 tot 32,2).
De onderzoekspopulatie betrof zowel primaire- als 
 secundairepreventiepatiënten. De gevonden resultaten gelden 
dus ook voor deelnemers die al een hart- of vaatziekte hadden 
doorgemaakt.
Als we naar de forestplot voor mortaliteit kijken [online 
figuur 1], dan valt op dat alleen het SPRINT-onderzoek lijkt 
te wijzen op lagere mortaliteit voor lagere streefwaarden (RR 
0,70; 95%-BI 0,43 tot 1,00). De rest van de onderzoeken is 
neutraal of neigt naar hogere mortaliteit. Het SPRINT-onder-
zoek betrof een specifieke populatie, waarbij diabetespatiën-
ten, mensen met een CVA in de voorgeschiedenis en 75-plus-
sers waren uitgesloten.
Het is opvallend dat er onder alle onderzoeken naar antihy-
pertensiva maar 6 zijn waarvan de gegevens over individuele 
patiënten kunnen worden gebruikt om streefwaarden met 
elkaar te vergelijken. Daardoor komt de review uiteindelijk op 
nog geen 10.000 patiënten, met een lage tot matige kwaliteit 
van bewijs. Wel lopen er nog onderzoeken die naar verwach-
ting een bijdrage aan deze discussie zullen leveren.

ONDERSTEUNING TRAPSGEWIJZE OPBOUW
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement 
beveelt aan om voor systolische bloeddruk als uitgangspunt de 
streefwaarde < 140 mmHg te gebruiken. Er kunnen natuurlijk 
redenen zijn om de streefwaarde van de bloeddruk verder te 
verlagen (< 130), dan wel te verhogen (< 150), waarbij onder 
andere gekeken wordt naar extra risicofactoren zoals chroni-
sche nierschade (verlagen) en ouderdom en kwetsbaarheid 
(verhogen). Hierbij moet ook rekening worden gehouden met 
bijwerkingen en de wens en visie van de patiënt.
Deze cochranereview ondersteunt de trapsgewijze opbouw 
van de streefwaardebloeddruk uit de NHG-Standaard en 
vormt een extra argument om terughoudend te zijn met het 
verder verlagen van de bloeddruk. ■
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Hoewel er diverse over-the-counter pijnstillers zijn waaraan 
cafeïne (= coffeïne) is toegevoegd, zegt de NHG-Standaard 
Pijn daar niets over. Toevoeging van cafeïne aan gangbare 
pijnstilling blijkt bij volwassenen met acute en postopera-
tieve pijn effectiever dan alleen gangbare pijnstilling. Bij 
een toevoeging van ≥ 100 mg cafeïne aan andere pijnstilling 
bereikt 5-10% van deze patiënten een betere pijncontrole 
dan zonder cafeïne.

Pijnstillers met cafeïne zijn vrij verkrijgbaar bij apotheek en 
drogist, en worden veel gebruikt door patiënten. Cafeïne is 
een A1- en A2-adenosinereceptorantagonist, waarvan nog 
onduidelijk is hoe deze de effectiviteit van andere pijnstillers 
versterkt. Waarschijnlijk spelen een blokkade van perifere 
nociceptieve adenosinereceptoren en activatie van de centrale 
pijnonderdrukkende systemen een rol. Wij vroegen ons af of 
het ontbreken van een advies over cafeïne in de NHG-Stan-
daard Pijn was gebaseerd op de afwezigheid van bewijs of 
op het bewijs van afwezigheid van effect. We formuleerden 
daarom de volgende PICO: ‘Geeft toevoeging van cafeïne aan 
gangbare pijnstilling (I) meer pijnreductie (O) bij volwassenen 
met acute pijn (P) dan alleen gangbare pijnstilling (C)?’

ZOEKSTRATEGIE EN RESULTATEN
Op 7 maart 2020 vonden we in PubMed 204 artikelen met 
de volgende zoekopdracht: “pain”[MeSH] AND “analgesics”-
[MeSH] AND (“caffeine”[MeSH] OR “coffeine”[MeSH]). Na 
het toepassen van de filters ‘10 years’, ‘Randomized Controlled 
Trial’ en ‘Systematic Reviews’ bleven 12 artikelen over. We 
selecteerden een cochranereview en 2 losse RCT’s op basis van 
titel en abstract.1-3

De cochranereview betrof de gegevens van 4262 deelnemers 
uit 14 verschillende onderzoeken.1 Ze kregen een  behandeling 
met een enkele dosis pijnstilling met of zonder cafeïne. De 
auteurs definieerden effectieve pijnstilling als een afname met 
ten minste 50% van het maximum, gedurende 4 tot 6 uur. 
Hiervoor poolden ze de gegevens over verschillende pijnscha-
len uit alle onderzoeken. 
Voor alle aandoeningen en pijnstillers tezamen was er bij 48% 
van de deelnemers met cafeïne en bij 41% zonder cafeïne sprake 
van effectieve pijnstilling (relatief risico (RR) 1,2; 95%-be-
trouwbaarheidsinterval (BI) 1,1 tot 1,3; number needed to treat 
(NNT) 14 (95%-BI 9,9 tot 24)). Voor postoperatieve of postpar-
tumpijn was dit 60% versus 51% (19 vergelijkingen; n = 2239); 
voor hoofdpijn 33% versus 25% (5 onderzoeken; n = 1503), 
voor dysmenorroe 43% versus 39% (1 onderzoek; n = 620).
Het effect van toevoeging van cafeïne aan paracetamol was 

kleiner (62% versus 54%; NNT 14; 15 vergelijkingen; n = 
2186) dan bij ibuprofen (46% versus 32%; NNT 7,2; 6 vergelij-
kingen; n = 707) of diclofenac (41% versus 27%; 1 onderzoek; 
n = 91). Toevoeging aan aspirine gaf geen verbetering. Lage 
doseringen (< 100 mg) waren niet significant effectiever, wat 
wel gold voor doseringen van 100 mg of hoger, met een NNT 
van ongeveer 10. De auteurs concluderen op basis van bewijs 
van hoge kwaliteit dat cafeïne bij 5-10% van de patiënten een 
extra pijnreductie biedt, met een NNT van ongeveer 15.
In een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT  onderzochten 
Suh et al. de verschillen in pijnreductie tussen eenmalige 
toevoeging van 200 mg cafeïne of een placebo aan opioïden, op 
2 verschillende dagen bij 41 ziekenhuispatiënten met een gevor-
derde maligniteit.2 Pijn, gemeten met een numerical rating scale 
(NRS) van 0 tot 10, was na de tweede trialdag significant lager 
in de cafeïnegroep dan in de placebogroep. De gemiddelde 
pijnreductie in NRS-scores in de cafeïnegroep was 0,83 (95%-BI 
0,60 tot 1,07) versus 0,35 (95%-BI 0,17 tot 0,53) in de placebo-
groep. Dit verschil is niet klinisch relevant (< 2 punten).4 
In een driedubbelblinde RCT vergeleken Samieirad et al. de 
verschillen in pijnreductie tussen toevoeging van 20 mg cafeï-
ne of 20 mg codeïne aan 300 mg paracetamol bij 80 patiënten 
die kaakchirurgie ondergingen.3 De gemiddelde pijn gemeten 
met een visueel analoge schaal (VAS)-score was 3 tot 12 uur 
na de operatie significant lager in de codeïnegroep (VAS 3-4) 
dan in de cafeïnegroep (VAS 5-6). Codeïne heeft echter meer 
bijwerkingen. Een minimale klinisch relevante verandering is 
≥ 2,6 punten, dus vanaf 24 uur tot 1 week postoperatief ver-
schilden de gemiddelde pijnstillende effecten van cafeïne (VAS 
0-3) niet klinisch relevant van die van codeïne (VAS 0-2).5

Cafeïne, een booster voor de effectiviteit van 
pijnstillers
Tess Kloppenburg, Marco Blanker

Foto: Shutterstock
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CAFEÏNE STAP 3 IN PIJNLADDER
Geen van de onderzoeken is in de eerste lijn uitgevoerd en 1 
onderzoek includeerde patiënten met gevorderde malignitei-
ten.2 De gegevens in alle onderzoeken liepen zo sterk uiteen 
dat de verschillen in interventies en onderzoekspopulaties een 
adequate vergelijking mogelijk belemmeren.1 De 2 losse RCT’s 
hadden beide een kleine onderzoekspopulatie.2,3

In de huisartsenpraktijk komen waarschijnlijk meer patiënten 
met relatief milde pijnklachten voor, bij wie mogelijk minder 
winst valt te behalen dan in de tweede lijn. Toch kunnen de 
resultaten waarschijnlijk goed geëxtrapoleerd worden naar de 
eerste lijn, want acute en postoperatieve pijn komen ook daar 
voor. 
De kwaliteit van bewijs van de uitkomsten is hoog (volgens 
de GRADE-systematiek). De resultaten tonen aan dat toe-
voeging van cafeïne aan gangbare pijnstilling in een dosering 
van 100 mg of hoger, bij 5-10% van de patiënten met acute en 
postoperatieve pijn een meerwaarde heeft bij het bereiken van 
een goed niveau van pijnstilling.1 Hoewel het een kleine groep 
betreft, is deze uitkomst wel relevant, omdat hiermee de inzet 
van andere pijnstillers, waaronder opioïden, mogelijk beperkt 
kan worden.
Gezien de resultaten valt te overwegen om een standpunt over 
cafeïne in de NHG-Standaard Pijn op te nemen. Dat kan ade-
quatere pijnstilling bij patiënten met acute en postoperatieve 
pijn bevorderen. Cafeïne zou stap 3 in de pijnladder kunnen 
worden, na paracetamol (stap 1) en NSAID’s (stap 2), en vóór 
opioïden, aangezien het effect van toevoeging van cafeïne aan 
een NSAID (ibuprofen, diclofenac) groter is dan toevoeging 
aan paracetamol, en de combinatie met opioïden in de volgen-
de stap ook nog extra pijnreductie kan opleveren. ■
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Dit is een critically appraised topic (Cat), waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.

REACTIE VAN HET NHG
Wij danken de auteurs voor de suggestie om cafeïne (coffeïne) 
toe te voegen aan de bestaande pijnstilling in de NHG-Stan-
daard Pijn. We hebben ons bij de NHG-Standaard beperkt 
tot de geregistreerde pijnstillers. Coffeïne is in combinatie 
met paracetamol in lagere verhoudingen geregistreerd als 
pijnstiller en beschikbaar (veelal 50 mg coffeïne per 500 mg 
paracetamol) dan de in de Cat beschreven hoeveelheden. In 
vroegere versies van onze pijnrichtlijn hebben we wel gezocht 
naar verschillen in analgetische werking tussen paracetamol 
en paracetamol met coffeïne, en geen klinisch relevante ver-
schillen gevonden. De KNmP-kennisbank vermeldt: ‘Het is niet 
aangetoond dat coffeïne de analgetische werking van parace-
tamol kan versterken.’6 Bij de uitgebreide knelpuntenanalyse bij 
de herziening van de NHG-Standaard Pijn is het ontbreken van 
coffeïne nooit als knelpunt aangedragen, ook niet bij de revisie 
die onlangs is opgestart. Dat is de reden waarom er geen 
recente plaatsbepaling van coffeïne heeft plaatsgevonden en 
coffeïne niet wordt genoemd in de NHG-Standaard Pijn.7 
Uit de in de Cat beschreven onderzoeken zou blijken dat toe-
voegingen van coffeïne vanaf 100 mg aan gangbare pijnstillers 
mogelijk effectief zijn, vooral wanneer ze worden toegevoegd 
aan ibuprofen en diclofenac, maar ze hebben minder effect op 
de analgetische werking van paracetamol. De effecten zijn sta-
tistisch significant; de klinische relevantie lijkt echter beperkt. 
Ook worden er geen bijwerkingen en interacties van coffeïne 

genoemd. De literatuur beschrijft die echter wel: gastro-in-
testinale irritatie, misselijkheid en braken – bijwerkingen die 
overigens ook van ibuprofen en diclofenac worden beschreven. 
Bij doseringen vanaf 250 mg per dag worden ook hartritme-
stoornissen, tachycardie, rusteloosheid, opwinding, slapeloos-
heid en tremor beschreven. Chronisch gebruik van coffeïne 
kan leiden tot medicatieafhankelijke hoofdpijn en staken van 
chronisch gebruik kan onttrekkingshoofdpijn geven, die een 
week kan aanhouden.6

We herkennen uit de praktijk dat er patiënten zijn die minder 
pijn ervaren door gebruik van coffeïnehoudende producten, 
maar ook patiënten die juist bijwerkingen ervaren van overma-
tig coffeïnegebruik. Coffeïne is als geregistreerd geneesmiddel 
als losse tablet alleen in 50 mg beschikbaar, te laag dus om ef-
fect te hebben. Een kop filterkoffie van 125 ml bevat ongeveer 
85 mg coffeïne.8 Het adviseren van een kop koffie naast een 
pijnstiller zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben als een 
tablet met 50 mg coffeïne. 

NHG, Cluster R&W, Utrecht: Monique Verduijn, senior weten
schappelijk medewerker; Maureen van den Donk, senior 
wetenschappelijk medewerker; Amanda van Walraven, weten
schappelijk medewerker; Zamire Damen, senior wetenschap
pelijk medewerker
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Chronische buikklachten komen veel voor bij kinderen. In 
de meeste gevallen gaat het om buikpijn zonder somatische 
oorzaak. Bijna de helft van deze kinderen heeft na een jaar 
nog steeds last. Kan zelfhypnose als vroegtijdige thuisbehan-
deling in de eerste lijn uitkomst bieden?

Een huisarts met een normpraktijk ziet per jaar gemiddeld 10 
nieuwe kinderen van 4 tot 16 jaar met functionele buikpijn.1 
In de NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen staan communi-
catie, educatie en geruststelling centraal in de behandeling van 
functionele buikklachten bij kinderen.1 Na een jaar ervaart 
45% van de kinderen echter nog steeds problemen bij dage-
lijkse activiteiten en is ongeveer 10% doorverwezen naar een 
specialist.2,3 Mogelijk kan goede behandeling in een vroeg sta-
dium leiden tot een betere prognose en minder verwijzingen. 
Zelfhypnose in de thuissetting, waarbij kinderen leren omgaan 
met hun buikpijn, vormt mogelijk een goede optie.
Eerder onderzoek in de tweede en derde lijn liet zien dat 
zelfhypnose als thuisbehandeling effectief is bij het verminde-
ren van buikpijn bij kinderen met functionele buikklachten.4,5 
Deze behandeling bestaat uit 5 audio-oefeningen: een ont-
spanningsoefening en 4 visualisatieoefeningen, ingesproken 
door een hypnotherapeut. De interventie duurt 3 maanden, 
en kinderen worden gevraagd ten minste 5 keer per week te 
luisteren. Van de kinderen die thuis naar zelfhypnose-oefenin-
gen luisterden, was 75% na een jaar klachtenvrij.6 De klachten 
van kinderen die in de tweede en derde lijn zijn behandeld, 
zijn vaak langer aanwezig en/of hebben een grotere invloed op 
het functioneren dan de klachten van kinderen die zich met 
klachten bij de eerste lijn meldden. Het is nog niet bekend of 
zelfhypnose als thuisbehandeling de buikpijn ook in de eerste 
lijn adequaat vermindert en de zorg voor de kinderen met 
functionele buikklachten verbetert. 
Ons onderzoek richt zich op de vraag of zelfhypnose als thuis-
behandeling toegevoegd aan de standaardzorg van de huisarts 
(kosten)effectief is bij kinderen van 7 tot 18 jaar met functio-
nele buikpijn of prikkelbaredarmsyndroom. In totaal zullen 
we gedurende 2 jaar 200 kinderen via hun huisarts includeren. 
Het onderzoek loopt tot en met 2023. ■
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Nieuw onderzoek naar zelfhypnose bij kinderen 
met buikpijn
Ilse Ganzevoort

Foto: Shutterstock
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De NHG-Wetenschapsdag was dit jaar online en dus anders. 
Wat niet afweek was de uitreiking van de Jan van Esprijs en 
de publieksprijs voor de beste CAT tijdens een subsessie. Een 
jury koos de beste 4 CATS uit, gemaakt door huisartsen in 
opleiding. En dat was dit jaar een echt feest. Mooie patiënt- 
en praktijkgebonden vraagstellingen, die met een adequate 
methodologie waren onderzocht.  

Cathelijn Aarden (AMC) vertelde over de (ontbrekende) 
bewijskracht van de aanbeveling voor vitamine D aan thuis-
wonende ouderen. We hoorden van Eleonore Vennemann 
(VUMC) over blokkade van het ganglion stellatum ter be-
handeling van flushes in de overgang. Een te klein onderzoek, 
maar effectief. Het zou eigenlijk moeten worden overgedaan. 
Leonie Versteeg (AMC) presenteerde haar CAT over een 
natuurlijk alternatief voor de behandeling van depressies. On-
derbouwd met prachtige, maar dusdanig oude literatuur, dat 
de kwaliteit van het onderzoek niet goed te beoordelen was. 
Jeffrey Bouwmeester (Radboudumc) vertelde over de behan-
deling van fasciitis plantaris (hielspoor) met shockwavethera-
pie, waarvan een bepaalde vorm wel wat effect leek te hebben 
op de korte termijn. Het waren alle 4 prima uitgevoerde litera-
tuuronderzoeken en de resultaten werden goed gepresenteerd. 
Chapeau voor de jongere generatie! 
De jury had het dan ook moeilijk om een winnende CAT aan 
te wijzen. Die winnaar werd uiteindelijk Jeffrey Bouwmeester. 
Het mooie aan zijn CAT was dat hij de verschillende vormen 
van shockwave keurig naast elkaar behandelde en uiteindelijk 
een netwerkmeta-analyse besprak om de resultaten van de 
verschillende vormen met elkaar te vergelijken. We waren onder 
de indruk van zijn uitleg van de methodologie. Jeffrey kreeg 
de Jan van Esprijs, bestaande uit een penning en 1000 euro. 
Eleonore Vennemann won met haar CAT Ganglion Stellatum 
Blokkade bij overgangsklachten de publieksprijs en kreeg een 
bos bloemen.
Alle ingediende CATS gingen over behandeling. Graag zien 
we volgend jaar ook CATS over diagnostiek. Dat is voor huis-
artsen nog meer van alledag. ■

CAT over shockwavetherapie bij fasciitis plantaris 
wint Jan van Esprijs
Henk van Weert

Jeffrey Bouwmeester won de Jan van Esprijs voor zijn CAT over 
shockwavetherapie bij fasciitis plantaris. Foto: privécollectie

Eleonore Vennemann kreeg de publiekprijs voor haar CAT over 
blokkade van het ganglion stellatum als behandeling van flushes in 
de overgang.  Foto: privécollectie

JAN VAN ESPRIJS
De Jan van Esprijs is vernoemd naar de eerste hoogleraar 
huisartsgeneeskunde Jan van Es. De prijs wordt elk jaar op de 
NHG-Wetenschapsdag uitgereikt aan een huisarts in opleiding 
voor de beste Cat (Critically appraised topic). De jury bestond 
dit jaar uit: Carolien van Leeuwen, Nettie Blankenstein, marjan 
van den Brink, Henk Schers en Henk van Weert (voorzitter).
De winnende CatS worden binnenkort in H&W gepubliceerd.
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1. BESCHRIJVING ECG VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | 78/min, regelmatig. Helemaal 

links in beeld is een afwijkend QRS-complex te zien. Dit is 
karakteristiek voor een ventriculaire extrasystole.

2. As | Afleiding I is het meest positief. De meest iso-elek-
trische extremiteitsafleiding is afleiding II, de as staat hier 
dus loodrecht op. De hartas wijst ergens tussen de 0° en 
-30°. Dit is een horizontale as en deze valt nog binnen 
normale grenzen.

3. P-top | Normaal. Nergens te breed of te hoog, en in alle 
afleidingen positief (behalve avR).

4. PQ-tijd | Normaal; 5 mm (= 0,2 sec).
5. Q | In III en avF (onderwand) is er geen R-top. Daardoor 

is geen onderscheid te maken tussen een Q- en S-top. 
Deze volledig negatieve complexen heten QS-complexen. 
Het ontbreken van de R suggereert weefselverlies in het 
gebied van deze afleidingen. Deze QS-complexen zijn < 3 
mm breed en daarmee niet verbreed.

6. QRS | Trage R-progressie van V1 naar V5, mogelijk een 
normale variant. Normale voltages, slank QRS.

7. ST-segment | Normaal. Geen elevaties of depressies.
8. T-top | Normaal. T-toppen positief wanneer het QRS ook 

positief is (geen T-inversie).
9. QT-tijd | Normaal; 10 mm (= 0,4 sec) en minder dan de 

helft van de cyclusduur.

10. Ritme | SR. Normale regelmatige P-toppen, steeds gevolgd 
door QRS-complexen.

Conclusie | Pathologisch ecg. Vermoeden van een doorge-
maakt onderwandinfarct, een enkele VES.

2. DIAGNOSE EN BELEID
Gezien de ernst van een vermoedelijk stil infarct bij DM2 
was er behoefte aan nadere diagnostiek. De huisarts verwees 
de patiënt daarom naar de cardioloog. Een hartecho toonde 
inderdaad afwezige wandbeweging – en dus een litteken – in 
de onderwand. Een hartkatheterisatie toonde diffuse vaat-
wandonregelmatigheden zonder significante stenoses. Wel 
was de distale rechter coronairarterie afgesloten. Deze situatie 
leek niet nieuw, gezien de bestaande vorming van collaterale 
vascularisatie. Al met al was er dus inderdaad sprake van een 
oud myocardinfarct in de onderwand. De cardioloog startte 
secundaire preventie. Bij deze patiënt, zonder hypertensie, 
werd ascal cardio 1 x 100 mg voorgeschreven en simvastatine 
1 x 40 mg. 
In het kader van secundaire preventie is het van groot belang 
om voldoende te bewegen. Vanwege de invoelbare bewegings-
angst van de patiënt kreeg hij een verwijzing naar een gespeci-
aliseerde fysiotherapeut voor cardiofitness. Dit hielp hem om 
de signalen van zijn eigen lijf weer te kunnen plaatsen, zonder 
overmatige angst voor een hartaanval. ■
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Koffiedik kijken
Het is het lot van veel columnschrijvers 
afgelopen jaar; tenzij je een plekje hebt in de 
krant, zet je je woorden al weken voor 
verschijnen op papier. En hoewel we dagelijks 
met allerhande cijfers en dashboards een gevoel 
van controle proberen te krijgen, lijkt langer 
dan een maand vooruitkijken vooral op 
koffiedik kijken. 
We weten steeds meer over COVID, en de 
onzekerheid die ik in de praktijk ervaar wordt 
daardoor steeds kleiner. Maar met de komst 
van diverse virusmutaties lijkt de onzekerheid 
over waar het met de epidemie en de komende 
maanden van ons leven heen gaat, juist steeds 
groter te worden. 
Ik herinner me dat ik een jaar geleden de 
waarschuwingen van mijn in Azië wonende 
schoonfamilie wat overdreven vond en dacht 
dat het allemaal wel mee zou vallen. Afgelopen 
dagen sprak ik met Portugese en Britse collega’s. 
Ik probeerde me een voorstelling te maken van 
de aantallen coronapatiënten die ze noemden en 
hun werkomstandigheden. Van de stop op alle 
niet-COVID-zorg en de wachttijd die daarvoor al 
tot vele weken was opgelopen. Ik maakte me 
zorgen om hen, en om de mogelijkheid dat ons 
hetzelfde te wachten staat. Tegelijkertijd merkte 
ik dat ik me dat gewoon niet kon voorstellen. 
Het is niet zo dat ik het bagatelliseer zoals vorig 
jaar. Ik weet wel degelijk dat het realistisch is, 
misschien zelfs zeer waarschijnlijk, dat het in 
Nederland nog een tandje erger wordt dan het 
nu is. En toch heb ik er geen beeld bij…
Als u deze column leest weet u hoe het ervoor 
staat. Zitten we in die derde golf? Is hij hoger 
dan u een maand geleden voor mogelijk had 
gehouden? Of komen we ‘goed’ weg en lijkt er 
weer wat zicht op versoepeling? Ik hoop het 
laatste, maar vrees het eerste. 
Ondertussen blijft het NHG u natuurlijk samen 
met de LHV en InEen ondersteunen om elke 
(kleinere of grotere) golf zo goed mogelijk het 
hoofd te kunnen bieden. Dat staat in ieder 
geval wél vast!

Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur

Oudsten krijgen pneumokokkenvaccinatie het eerst
Bij de start in het najaar van 2020 van het 
Nationaal Programma Pneumokokken
vaccinatie Volwassenen was het doel om 
elk jaar alle mensen van 60, 65, 70 en 75 
jaar uit te nodigen voor een vaccinatie. 
Door de COVID19pandemie en de 
beperkte beschikbaarheid van het vaccin is 
in april 2020 besloten om de kwetsbaarste 
mensen voorrang te geven (7379jarigen). 
De Gezondheidsraad adviseerde afgelopen 
december om hiermee door te gaan. Dat betekent dat de oudste mensen het eerst de 
vaccinatie aangeboden krijgen. 

Door de COVID-19 pandemie is de ziektelast als gevolg van een invasieve pneumokokkeninfectie 
afgenomen. Waarschijnlijk hebben de maatregelen tegen COVID-19 hiervoor gezorgd. Ouderen 
hebben echter nog steeds een verhoogd risico op een invasieve pneumokokkeninfectie en op een 
ernstig beloop van COVID-19. Daarom is het advies om het programma pneumokokkenvaccinatie  
voort te zetten totdat alle mensen van 60 tot 80 jaar gevaccineerd zijn. 
Evaluatie van het programma volgt nadat alle 60-80-jarigen gevaccineerd zijn. Afhankelijk van de 
beschikbare vaccins, die mogelijk een langere beschermingsduur hebben, kan het programma aange-
past worden. Deze nieuwe vaccins zijn nu nog in ontwikkeling.

Ieder jaar een andere groep
Voor de pneumokokkenvaccinatie zal de groep de komende jaren elk jaar verschillend zijn. Mogelijk 
krijgt u hier meer vragen over omdat mensen nog niet bekend zijn met deze vaccinatie. Op 
Thuisarts.nl is publieksinformatie te vinden waarnaar u kunt verwijzen: ‘Ik denk erover om de prik 
tegen pneumokokken te halen’. U registreert de pneumokokkenvaccinatie, net als de griepvaccinatie, 
onder ICPC-code R44. Meer informatie is te vinden in de praktijkhandleiding en e-learning 
pneumokokkenvaccinatie op nhg.org.

➤ thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken
➤ www.nhg.org/pneumokokkenvaccinatie

kort nieuws
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‘Kaderhuisartsen zorgen dat 
de patiënt binnen de eerste 
lijn kan blijven, bij de eigen 
huisarts’

Kaderhuisarts diabetes Janneke Spitsbaard-Velmans: ‘Het 

waren de kaderhuisartsen die met de zorggroepen de 

zorgprogramma’s hebben ontwikkeld en ingevoerd.’ 

Wat was het ideaal toen de NHG- 

Kaderopleidingen werden opgericht? 

En valt er nog iets te wensen? In dit 

slot van de interviewreeks met 

10 kaderhuisartsen, passeren alle 10 

nog een keer de revue.

De NHG-Kaderopleiding diabetes was in 2004 
een van de eerste opleidingen tot kaderhuis-
arts. Rond 2020 zochten huisartsen een 
oplossing voor de steeds volumineuzere en 
complexere chronische zorg. De Diabetes 
Huisartsen Advies Groep (DiHAG), expert-
groep avant la lettre, zag een oplossing in de 
dbc’s die overheid en zorgverzekeraars sinds 
2000 voor de tweede lijn ontwikkelden. De 
DiHAG wilde ook voor de eerste lijn dbc’s, 
zodat zorg volgens de Zorgstandaard diabetes 
voor iedereen beschikbaar zou komen. 
Kaderhuisarts diabetes Janneke Spitsbaard- 
Velmans zegt daarover in 2020: ‘Met de 
zorggroepen ontstond de geprotocolleerde 
zorg, die mogelijk maakte dat huisartsen zorg 
aan praktijkondersteuners gingen delegeren. 
Het waren de kaderhuisartsen die met de 
zorggroepen de zorgprogramma’s ontwikkel-
den en invoerden. In Nederland behandelen 
we onze diabetespatiënten nu volgens 
dezelfde wetenschappelijke inzichten en 
richtlijnen.’

Gewoonste zaak van de wereld
Kaderhuisartsen in dienst van zorggroepen die 
structurele zorg opzetten en ondersteunen, 
het lijkt al bijna de gewoonste zaak van de 
wereld, begin 2020, tijdens het interview met 
kaderhuisarts astma en COPD Regien Kievits: 
‘Mijn zorggroep wilde beginnen aan een 
zorgprogramma COPD en ze vroegen mij om 
dat op te zetten. Dan wilden ze wel dat ik de 
kaderopleiding ging doen en garandeerden ze 
mij een contract van 4 uur als kaderhuisarts.’
Maar nog niet alle zorggroepen hebben anno 
2021 een kaderhuisarts. En structurele 
aanwezigheid van kaderhuisartsen in 

zorggroepen is nodig, zegt Kievits. Want ook 
nadat je een zorgprogramma hebt opgezet, blijft 
er werk aan de winkel, zegt ook Janneke 
Spitsbaard-Velmans: ‘Nieuwe richtlijnen vragen 
om zorg op maat, gepersonaliseerde zorg en 
gezamenlijke besluitvorming. Als kaderhuisarts 
beweeg je mee met al die ontwikkelingen door 
onderwijsprogramma’s te maken, te communice-
ren met praktijken, en teleconsultaties te geven 
over casuïstiek.’

Eerstelijnsspecialist
De afgestudeerde kaderhuisartsen verenigen zich 
in hun eigen expertgroepen. De huisartsenadvies-
goepen (HAG’s), de NHG-Expertgroepen, 
bestonden al voordat de kaderopleidingen 
ontstonden. De expertgroepen zijn inhoudelijk 
onafhankelijk, maar krijgen organisatorische 
ondersteuning van het NHG. Het NHG onder-
steunt ook de kaderopleidingen die de expert-
groepen organiseren met de afdelingen Huisarts-
geneeskunde van de medische faculteiten. 
Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Fahima 
Ettaher-Lakbiach was in deze interviewreeks de 
eerste die zichzelf eerstelijnsspecialist noemde: 
‘Zorgorganisaties willen speciaal met ons om de 
tafel. Ook verzekeraars hebben oren naar de 
kaderhuisarts ouderengeneeskunde, die ze 
erkennen als een eerstelijnsspecialist.’ Eerstelijns-
specialist – maar huisartsenzorg is toch generalis-
tisch? En horizontale verwijzing naar een 
anderhalfdelijnsspreekuur van zo’n eerstelijnsspe-
cialist, zou dat niet een slap aftreksel worden van 
die van de medische specialismen? Behoudt de 
kaderhuisarts wel genoeg generalistische kennis? 
En was de patiënt kwalitatief niet beter af met een 
tweedelijnsspecialist, of juist met de eigen 
huisarts, die de context van de patiënt het beste 
kent? 

Continu, persoonsgericht, gezamenlijk
Inmiddels hebben kaderhuisartsen bewezen dat 
ze juist een steun zijn voor andere huisartsen en 
voor de kernwaarden van de huisartsenzorg uit de 
Woudschoten-conferenties van 1959 en 2019. Ze 
nemen namelijk geen werk over van collega-huis-
artsen of medisch specialisten. Ze doen eerder 
minder dan meer, zoals aanstaand kaderhuisarts 

KADERHUISARTS 
VERANKERT POSITIE
Fijtje Koets
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ggz Evy Herremans zei: ‘Ik hoef niet overal bij te 
zitten. Ik kan de patiënt nu vaker zelf de regie 
geven, bijvoorbeeld met e-health.’
Kaderhuisartsen hebben hart voor de generalisti-
sche kant van de huisartsenzorg. Zoals kaderhuis-
arts bewegingsapparaat Marieke van de Ven: ‘Als 
huisarts 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.’ Ook kaderhuisarts 
urogynaecologie Annemarie Sliedrecht blijft 
generalist: ‘Ik heb niet zozeer nieuwe vaardigheden, 
ik ben vooral veel bekwamer geworden. Ik neem 
geen patiëntenzorg over van huisartsen. Dat kan 
ook niet, want de gemiddelde huisarts ziet al 10 
gynaecologische patiënten per week.’ 
Kaderhuisartsen kunnen helpen om de zorg binnen 
de eerste lijn te houden, bij de eigen huisarts. De 
kaderhuisarts geeft een eenmalig telefonisch 
consult aan de eigen huisarts van de patiënt, of 
doet eenmalig onderzoek in een anderhalfdelijns-
spreekuur. Vervolgens adviseert hij hoe die patiënt 
binnen de eerste lijn het beste geholpen kan 
worden, met kennis van de mogelijkheden van de 
regio en van de eerste lijn. Maatwerk dus, niet 
alleen voor de patiënt, ook voor diens huisarts. 
Zoals kaderhuisarts supervisie en coaching Remco 
Vervoorn zegt over coaching van huisartsen tijdens 
de coronacrisis: ‘Wij weten echt wat huisartsen 
doormaken.’ Kaderhuisarts urogynaecologie 
Annemarie Sliedrecht: ‘Voor de juiste zorg op de 
juiste plek is verschuiving van zorg onvermijdelijk. 
Als andere huisartsen naar ons verwijzen, of ons 
consulteren voordat ze naar de tweede lijn 
verwijzen, kunnen we samen met de collega-huis-
artsen en onze expertgroep de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van zorg hoog houden.’

Ideaal
Het lijkt een ideaalplaatje: het werk van kaderhuis-
artsen wordt netjes bekostigd in dienst van 

zorggroepen, of doordat een anderhalfdelijns-
spreekuur betaald wordt door de zorgverzekeraar. 
Kaderhuisartsen draaien dan ook hun hand niet 
om voor landelijke of regionale projecten met 
grote organisaties in de eerste en tweede lijn. 
Maar structureel je positie als kaderhuisarts 
verankeren in je eigen regio schiet erbij in omdat 
het te veel energie en tijd kost. 
De bekendheid onder de eigen collega-huisartsen 
is vaak gering. Zo kreeg kaderhuisarts spoedzorg 
Roland Zeilstra na het interview verraste reacties 
van collega’s over het grote aantal kaderhuisartsen 
in hun regio. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten 
Obaid Sediq merkt op: ‘Mensen weten vaak wel 
dat je kaderhuisarts bent, maar niet wat je doet. 
[...] Wij willen onze kennis met eerstelijnscollega’s 
delen zodat de preventie en begeleiding van 
hart- en vaatziekten in de eerstelijnszorg blijven.’ 
Kaderhuisarts spoedzorg Roland Zeilstra bevestigt 
begin 2021 desgevraagd: ‘We zijn laagdrempelig; 
bel of mail gerust. Wij zijn en blijven eerstelijns-
dokters met begrip en kennis van de eerste lijn.’

Gelijkgestemden
Een oplossing verschijnt soms op een onverwach-
te manier: verlaat je regio om kaderhuisartsen uit 
je eigen regio te vinden. Toen het NHG in juni 
2020 een enquête hield onder opleidingscoördi-
natoren en bestuursleden van de expertgroepen 
over de toekomst van kaderhuisartsen en hun 
opleidingen, bleek de behoefte aan meer 
bekendheid in de eigen regio breed te spelen. Je 
bekendheid vergroten en nascholing organiseren, 
communicatie- en organisatietaken, zijn generieke 
taken waarmee alle kaderopleidingen te maken 
hebben, evenals onderhandelen met zorgverzeke-
raars, bekostiging regelen en inhoudelijke taken 
zoals kwaliteitszorg. 
De conclusie na de enquête was: maak een deel 
van de kaderopleidingen centraal en gezamenlijk. 
Het expertisedeel van de opleiding blijft 

Kaderhuisarts ouderengeneeskunde Fahima Ettaher-Lakbiach: 

‘Zorgorganisaties en verzekeraars erkennen de kaderhuisarts 

als een eerstelijnsspecialist.’ 

‘Collega’s reageerden verrast 
toen ze lazen dat er zo veel 
kaderhuisartsen waren  
in hun regio’
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Kaderhuisarts spoedzorg Roland Zeilstra: 

‘We zijn laagdrempelig aanwezig. Bel of mail 

gerust. Wij zijn ook eerstelijnsdokters, met 

begrip en kennis van de eerste lijn.’



Kaderhuisarts urogynaecologie Annemarie Sliedrecht: ‘Als 

andere huisartsen naar ons verwijzen, of ons consulteren 

voordat ze naar de tweede lijn verwijzen, kunnen we samen 

de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg hoog houden.’

‘Kaderhuisartsen krijgen 
voortaan een regionetwerk 
door een gezamenlijk deel  
in de kaderopleiding’

decentraal, de generieke taken gaan naar een 
centrale locatie. Daardoor ontmoeten 
aanstaande kaderhuisartsen collega’s van 
andere expertisegebieden uit hun eigen regio. 
Dan heb je als startende kaderhuisarts meteen 
een netwerk binnen de regio en kun je de 
taken verdelen. Je hoeft niet meer alles alleen 
te organiseren, zoals nu veel gebeurt. 
Uit de enquête en in deze interviews bleek het 
peergroupgevoel: je met gelijkgestemden 
onderdompelen in je interessegebied. Het is 
het grote voordeel van afzonderlijke, 
decentraal georganiseerde kaderopleidingen. 
Maar wat opviel bij de interviews, is dat de 
kaderhuisartsen net zo graag buiten hun eigen 
spreekkamer en expertisegebied kijken. 
Kaderhuisarts palliatieve zorg Marjan 
Oortman: ‘In het hospice zit ik als medisch 
adviseur bij het multidisciplinair overleg 
samen met een geestelijk verzorger. Hij houdt 
me scherp want hij heeft een andere 
invalshoek, ander taalgebruik.’ Kaderhuisarts 
spoedzorg Roland Zeilstra vertelde: ‘Ons 
Apeldoornse clubje kaderhuisartsen met bijna 
alle deelgebieden, van bewegingsapparaat tot 
palliatieve zorg, houdt nieuws en wetenschap-
pelijk onderzoek bij voor alle huisartsen in de 
regio en adviseert hoe je in onze regio 
samenwerkt met SEH en ziekenhuis.’ Zo’n 
netwerk gun je alle beginnende kaderhuisart-
sen. Die krijgen meer voor elkaar voor de 
eerste lijn, efficiënter, en met nog meer plezier.

 Kijk voor meer informatie over de NHG-Kader-
opleidingen en de expertgroepen op www.nhg.
org/kaderopleiding.

Tabel NHG-Kaderopleidingen en expertgroepen

Categorie Kaderopleiding,  
kaderhuisarts

Locatie universiteit 
(opleiding)

Expertgroep

Klinisch Astma en COPD Nijmegen CAHAG
Bewegingsapparaat Rotterdam Beweegkader
Diabetes Utrecht DiHAG
Ggz Groningen (Zwolle) PsyHAG
Hart- en vaatziekten Maastricht (Roermond) HartVaatHAG
Ouderengeneeskunde Leiden Laego
Palliatieve zorg Amsterdam (AMC) PalHAG
Spoedzorg Rotterdam SpoedHAG
Seksuele gezondheid Geen kaderopleiding SeksHAG
Urogynaecologie Nijmegen UgunHAG

Niet-klinisch Beleid en beheer Leiden BOHAG
Wetenschappelijk onderzoek Maastricht (Heijenrath) Geen expertgroep
Supervisie en coaching Utrecht Coaches voor Medici

HAG: huisartsenadviesgroep (expertgroep); Laego: Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen
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INTERVIEWS KADERHUISARTSEN
 ■ astma en COPD: regien Kievits, april 

2020.
 ■ Diabetes: Janneke Spitsbaard- 

Velmans, mei 2020.
 ■ Ouderengeneeskunde: Fahima 

 Ettaher-Lakbiach, juni 2020.
 ■ Supervisie en coaching: remco 

Vervoorn, augustus 2020.
 ■ acute zorg: roland Zeilstra, 

 september 2020.
 ■ Hart- en vaatziekten: Obaid Sediq, 

oktober 2020.
 ■ Urogynaecologie: annemarie 

 Sliedrecht, november 2020.
 ■ Ggz: Evy Herremans, december 

2020.
 ■ Palliatieve zorg: marjan Oortman, 

januari 2021.
 ■ Bewegingsapparaat: marieke van de 

Ven, februari 2021.
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