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Redactioneel

‘D
Testje doen?

‘Dokter, kunt u mijn bloed laten testen? Kunt 
u mijn hart nakijken? Kunt u eens kijken 
naar dit stukje huid? Ik wil graag weten of ik 
de … ziekte heb.’
Huisartsen vragen vaak aanvullende diag-
nostiek aan. Om een ziekte uit te sluiten of 
aan te tonen, bedenktijd te kopen, de patiënt 
gerust te stellen, niets te willen missen, 
comorbiditeit te vangen in visrijk water, of 
om het consult te kunnen afronden. En dan 
hopen we altijd op een dichotome uitslag, ja 
of nee, schijnbaar alles laten afhangend van 
de test. 
Na het lezen van wat H&W deze maand 
publiceert twijfel ik over de effectiviteit 
van deze strategie. De werkelijkheid is veel 
complexer. De D-dimeertest is eigenlijk 
alleen nuttig als we deze aanvragen ná het 
toepassen van de beslisregel. Een spirometrie 
goed uitvoeren blijft lastig en huisartsen en 
longartsen interpreteren de uitslag nogal 
verschillend. Een ontstekingsfactormeting 
(FeNO) bij astma lijkt alleen zin te hebben 
bij een subgroep patiënten. Routinematig 
ecg’s doen bij diabetespatiënten gaat de 
cardiovasculaire zorg niet verbeteren. En 
om te weten hoe ik een COVID-19 PCR-test 
moet duiden, moet ik dagelijks kijken naar 
de golfhoogte van de epidemie.
Is met zo’n test de patiënt eigenlijk wel 

geholpen? Is de ziektelast verminderd of de 
hulpvraag beantwoord? Twijfelachtig. 
Wat als ik al dat aanvullend testen terzijde 
schuif? Als ik persoons- en contextgerich-
te zorg vormgeef door als uitgangspunt te 
nemen wat ik hoor, zie en voel in het contact 
met de patiënt? Als ik nu eens kijk naar wat 
ik kan dóen, in plaats van wat ik kan meten? 
COPD-onderzoekers spreken over ‘Trea-
table Traits’: relevante kenmerken van de 
aandoening die in de spreekkamer goed 
in beeld te brengen zijn en waarvoor een 
gerichte aanpak bestaat. Bij COPD zijn er 
151 combinaties van ‘Treatable Traits’, 
dus per patiënt en ziekte verschillend. 
Het zou wel eens met de persoon 
en context te maken kunnen 
hebben… Is dat niet onze core-
business? 
Terug naar mijn spreekuur: ‘Ja, 
prima om test X, Y of Z te doen. 
Maar wat de uitslag ook is, laten 
we eens naar uw klachten en vragen 
kijken, wat we daar nu mee kunnen 
doen en wat bij u past.’ 
Persoonsgerichte huisartsenzorg!?

Ivo Smeele, hoofdredacteur
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 www.henw.org

	■ De hik als vroeg symptoom bij COVID-19

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.
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Ook mensen die al een SARS-CoV-2-
infectie hebben doorgemaakt moeten 
worden gevaccineerd. Vooral bij oude-
ren is de natuurlijke immuniteit na een 
eerdere infectie te laag om voldoende te 
beschermen tegen herinfectie. Dat blijkt 
uit een grootschalig Deens onderzoek 
gepubliceerd in de Lancet. 

De onderzoekers volgden 525.339 men-
sen die in de eerste coronagolf (maart-
mei 2020) een PCR-test ondergingen tot 
het einde van de tweede golf (september- 
december 2020). Dat deden zij via de 
Deense nationale COVID-19-database. 
Zij vergeleken het percentage infecties 
in de tweede golf tussen positief geteste 
personen (n = 11.068; 2,11%) en negatief 
geteste personen uit de eerste golf.
Er was gemiddeld 80,5% (95%-BI 75,4 tot 
84,5) bescherming tegen herinfectie in de 
hele populatie: 0,65% positieve SARS-
CoV-2-tests in de tweede golf onder 
mensen met een positieve test in de eerste 
golf versus 3,27% onder mensen die eer-
der negatief hadden getest. Vanaf 65 jaar, 
de risicogroep voor complicaties, was 
deze bescherming echter slechts 47,1% 
(95%-BI 24,7 tot 62,8). Deze bevindingen 
bleven onveranderd in sensitiviteitsanaly-
ses en na correctie voor overige variabe-
len. Wel merkten de onderzoekers op dat 
er geen aanwijzing was voor afname van 
bescherming naarmate de eerdere infectie 
langer dan 6 maanden geleden was.
Dit onderzoek laat zien dat een eerdere 
corona-infectie grotendeels, maar niet vol-
ledig, bescherming biedt tegen herinfectie 
in de eerste 6 maanden. Daarmee sluit het 
onderzoek aan bij Brits onderzoek naar 
het beloop van antistoffen onder zorgme-
dewerkers waarover recent ook een kort 
bericht verscheen van Sanne Dijkhuizen 
op henw.org. Nieuw is dat de mate van be-
scherming afhankelijk blijkt te zijn van de 
leeftijd. Dit onderzoek van hoge kwaliteit 
in een grote database, uit een vergelijkbaar 
land als Nederland, beantwoordt daarmee 

een veelgestelde vraag over coronavaccina-
tie: moet ik mij nog laten vaccineren als 
ik reeds een infectie heb doorgemaakt/
denk te hebben doorgemaakt? Vooral voor 
ouderen lijkt het antwoord daarop op basis 
van dit onderzoek: ja. ■

Hansen CH, et al. Assessment of  protection 
against reinfection with SARS-CoV-2 
among 4 million PCR-tested individuals in 
Denmark in 2020: a population-level obser-
vational study. Lancet 2021;397:1204-12. 
Dijkhuizen S. Antistoffen bieden maanden 
bescherming tegen herinfectie SARS-CoV-2. 
Huisarts Wet 2021;8 februari.

Corona bij ouderen biedt beperkt bescherming 
tegen nieuwe besmetting
Jelle Himmelreich, Ralf Harskamp

Als we iets hebben geleerd van de 
coronapandemie is het hoe ontwrich-
tend gebrek aan kennis kan zijn. 
Dat schrijft hoogleraar Huisartsge-
neeskunde Marjolein Berger in haar 
redactioneel van de speciale ZonMw- 
bijlage bij deze H&W 5. Die bijlage 
zet huisartsgeneeskundig onderzoek, 
met name naar geneesmiddelen, op 
een rijtje. De input van huisartsen is 
daarbij onmisbaar. 

ZonMw erkent het belang van goed, 
onafhankelijk onderzoek in de huisart-
senzorg. Die visie uit zich in onder-
steuning van en subsidies voor tal van 
onderzoeken. Voor de huisartsgenees-
kunde doet ZonMw dat met pro-

grammasubsidies zoals Goed Gebruik 
Geneesmiddelen, Huisartsgeneeskunde 
en Ouderengeneeskunde, en Palliantie. 
Gesubsidieerde onderzoeken bestrijken 
een breed terrein: van een astma-app 
voor adolescenten tot geneesmiddelen-
gebruik van laaggeletterden en het 
afbouwen van benzo’s. En dat is nog 
maar het topje van de ijsberg. 
Er is divers onderzoek gaande en tal 
van nieuwe onderzoeken gaan van 
start. Die onderzoeken hebben gron-
dige input nodig vanuit de huisartsen-
praktijk. ZonMw nodigt u uit om daar-
aan bij te dragen en zo samen kennis te 
vergaren die ertoe doet.
Ter gelegenheid van het congres Goed 
Gebruik Geneesmiddelen, dat plaats-

ZonMw steunt onderzoek dat ertoe doet

Foto: Shutterstock
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Bij volwassenen en vooral bij ouderen 
komen klachten als kortademigheid, 
vermoeidheid en vocht vasthouden veel 
voor. Deze klachten horen ten dele bij 
het ouder worden, maar kunnen ook 
duiden op hartfalen. De Hartstichting 
wilde weten hoe mensen met deze klach-
ten omgaan. Gaan ze meteen naar de 
huisarts of niet? Uit een vragenlijston-
derzoek blijkt dat patiënten niet zo snel 
aan de bel trekken. De Hartstichting 
wil mensen nu bewuster maken van de 
risico’s van dit soort klachten.

Het onderzoeksbureau Kantar Public 
nam in 2019 een vragenlijst af bij een 
representatieve steekproef van 1038 Ne-
derlanders > 35 jaar (gemiddelde leeftijd 
56, range 35-92 jaar). Slechts 18% van de 
respondenten kon spontaan beschrijven 
wat hartfalen is. Slechts 24% wist dat 
hartfalen geen verzamelnaam is voor 
verschillende hartaandoeningen. Verder 
gaf 71% aan dat sommige klachten nu 
eenmaal horen bij het ouder worden. Zo 
was het slechts voor 44% van de respon-

denten reden voor een bezoek aan de 
huisarts als zij langer dan 2 à 3 maanden 
last hadden van kortademigheid bij 
inspanning. Voor dikke enkels/voeten 
was dat 35% en voor lang aanhoudende 

vermoeidheid na inspanning slechts 
25%. Belangrijke redenen om hiermee 
niet naar de huisarts te gaan, waren de 
inschatting dat de huisarts het al druk 
genoeg heeft en de gedachte dat als er 
toch niets aan de hand blijkt te zijn de 
huisarts hen een volgende keer niet 
serieus neemt. 
Een beperking van dit vragenlijstonder-
zoek is dat wat mensen zeggen te zullen 
doen niet altijd precies is wat ze daadwer-
kelijk doen. 
Voor de praktijk betekent dit dat er zeer 
waarschijnlijk onderpresentatie is van 
deze klachten. Verder bestaat het risico 
dat huisartsen te snel aansluiten bij de 
eigen overtuiging van patiënten dat de 
klachten nu eenmaal horen bij het ouder 
worden. De Hartstichting concludeert 
dan ook dat een deel van de mensen een 
duwtje in de rug nodig heeft om met dit 
type klachten naar de huisarts te gaan. ■

Hartstichting Professionals. Onderzoek 
naar kennis, houding en gedrag rondom 
hartfalen met als doel: hoe kan men wor-
den aangezet tot snel en adequaat hande-
len? www.hartstichting.nl/hartfalen-eer-
der-herkennen.

Symptomen van hartfalen eerder herkennen
Ineke Nederend, Frans Rutten

vindt in april 2021, heeft ZonMw een 
speciale bijlage gemaakt waarin de 
voortgang en resultaten van een aantal 

projecten voor huisartsen op een rijtje 
is gezet. De bijlage bevat ook een over-
zicht van alle ZonMw-projecten over 
geneesmiddelengebruik in de huisarts-
geneeskunde. Projecten op het gebied 
van hart- en vaatziekten, metabole aan-
doeningen, astma/COPD,  psychische 
problematiek, palliatieve zorg, kinde-
ren, geneesmiddelen algemeen en de 
verzamelrubriek varia. ZonMw laat 
daarmee zien een betrouwbare partner 
te zijn voor de huisartsgeneeskunde, 
voor onderzoek dat ertoe doet voor 
de praktijk van morgen. Doet u ook 
mee? ■

ZonMw. Goed gebruik geneesmiddelen 
in de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 
2021;64:S1-44.

Foto: Shutterstock
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Treatable traits 
bij COPD
Lidewij Broekhuizen

Bij de behandeling van COPD stond 
longfunctiemeting lang centraal, maar 
tegenwoordig gaat het om ziektelast en 
treatable traits: behandelbare kenmer-
ken. Patiënten met COPD die naar de 
longarts zijn verwezen hebben gemid-
deld 4 treatable traits in 151 verschil-
lende combinaties. Deze bieden aan-
grijpingspunten voor behandeling in de 
eerste lijn. Dat blijkt uit een Nederlands 
onderzoek.

Treatable traits (TT’s) zijn relevante 
kenmerken van een COPD-patiënt die af-
zonderlijk de ziektelast bepalen, meetbaar 
zijn en waarvoor gerichte behandeling 
bestaat. Het goed in beeld brengen van 
TT’s maakt persoonsgerichte COPD-zorg 
in een vroeg stadium mogelijk. Bij som-
mige TT’s kunnen niet-medicamenteuze 
interventies (ook in de eerste lijn) goed 
worden ingezet. Het gaat daarbij om 
roken, inspanningsgebonden dyspneu, 
longaanvallen, ernstige moeheid, sombe-
re stemming, slecht uithoudingsvermo-
gen, laag fysiek activiteitenniveau, slechte 
voedingsstatus en matig zelfmanagement. 
Nederlandse onderzoekers brachten deze 
9 TT’s in kaart bij een groep van 402 naar 
de longarts verwezen patiënten. Zij deden 
dat in de periode van 2014 tot 2018. Ge-
middeld had een patiënt 3,9 TT’s (± 2,0). 
De TT’s kwamen relatief onafhankelijk 
van elkaar voor, in maar liefst 151 unieke 
combinaties. De top 3 van TT’s bestond 
uit ernstige moeheid, matig zelfmanage-
ment en laag fysiek activiteitenniveau. 
Er was een relatie tussen het aantal TT’s 
en de kwaliteit van leven (CCQ) (cor-
relatiecoëfficiënt r 0,58; p < 0,001). De 
TT’s ernstige moeheid (OR 8,8), ernstige 
inspanningsgebonden kortademigheid 
(OR 5,8) en sombere stemming (OR 4,2) 
waren het meest gerelateerd aan een ern-
stig verminderde gezondheidstoestand. 
Een beperking van het onderzoek is dat 
er alleen retrospectief is gekeken naar 
de TT’s en niet naar de reden waarom 

huisartsen patiënten verwezen naar de 
tweede lijn.
De boodschap voor de praktijk is dat er 
bij verwezen patiënten veel TT’s zijn met 
aangrijpingspunten voor niet-medica-
menteuze behandeling die we ook in de 
huisartsenpraktijk kunnen oppakken. Het 
concept TT’s lijkt ook voor de eerste lijn 

mogelijkheden te bieden om persoonsge-
richte zorg vorm te geven. ■

Van ’t Hul AJ, et al. Treatable traits qua-
lifying for nonpharmacological interventi-
ons in COPD patients upon first referral to 
a pulmonologist: the COPD sTRAITosphe-
re. ERJ Open Res 2020;6:00438-2020. 

De Europese richtlijnen over diabetes 
adviseren een ecg te laten maken bij 
mensen met diabetes mellitus type 
2 (DM2) en hypertensie of als er een 
vermoeden is van hart- en  vaatziekten 
(HVZ). In de NHG-Standaard Diabe-
tes mellitus type 2 ontbreekt deze in-
formatie. De NHG-Standaard CVRM 
concludeert op basis van de literatuur 
dat een ecg geen toegevoegde waarde 
heeft bij mensen zonder HVZ, omdat 
een ecg in deze groep niet leidt tot 
een betere cardiovasculaire risico-
schatting. Nederlandse onderzoekers 
vroegen zich af of deze redenering ook 
geldt voor mensen met diabetes.

In het Hoorn Diabetes Onderzoek – 
een prospectief, eerstelijnscohort met 
8068 diabetespatiënten – werd jaarlijks 
een ecg verricht. De onderzoekers ana-
lyseerden data uit 2018 en deden een 
subgroepanalyse onder 6494 patiënten 
zonder HVZ in de voorgeschiedenis. 
Een derde (29%) van de totale popula-
tie had afwijkingen op het ecg, waarvan 
16% milde en 13% ernstige afwijkin-
gen. Van de mensen zonder HVZ had 
15% milde en 9% ernstige afwijkingen 
op het ecg. Bij mensen met hypertensie 
of een hoog risico op HVZ liep dit per-
centage op tot respectievelijk 27% en 
bijna 40%. Dat is bijna dubbel zo hoog 
als in een populatie zonder DM2. Mul-
tivariabele analyse liet een verband zien 

Ecg-afwijkingen bij DM2 nog geen reden 
voor screening
Kim van Wijck

Foto: AN
P
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Recent publiceerde het NTvG een 
praktische handleiding om slimmer en 
beter online te zoeken. Daarin komt van 
alles aan bod: opstellen van een goede 
zoekvraag, kiezen van zoektermen en sy-
noniemen, zoeken in PubMed of Google 
Scholar en gevonden artikelen bewaren 
in zogenoemde Reference Managers. Het 
loont beslist de moeite deze handleiding 
eens te bekijken. 

Wie zoekt zal vinden en dat geldt zeker 
ook online. Je vindt echter eerder te veel 
dan te weinig. Welke huisarts herkent het 
mechanisme niet: een patiënt heeft vaak 
last van de hik en vraagt om medicatie 
die echt werkt. Je zoekt via Google op 
‘medication for hiccups’ en binnen enkele 
seconden heb je een miljoen pagina’s 
resultaat. Maar zit daar ook de goede 
informatie bij? Waar? En hoe voorkom je 
al die ruis?

De NTvG-handleiding kan hierbij 
behulpzaam zijn. Er staat in hoe je een 

goede zoekvraag formuleert volgens het 
PICO- of PEO-systeem, zoals studenten 
dat nu leren tijdens de opleiding. Of hoe 
je de juiste zoektermen kiest, combineert 
en invoert in een (medische) zoekmachi-
ne als PubMed of Google Scholar. Vaak 
biedt de zoekmachine hierbij zelf al hulp, 
zoals op de homepage van PubMed bij 
‘advanced’. Zo vinden we voor ‘hiccups’ 
AND ‘medication’ in de titel/samen-
vatting van PubMed-artikelen maar 28 
resultaten, waaronder een aantal mooie 
overzichten.
Voor lezers die vaker zoeken en artike-
len graag op een handige manier willen 
bewaren, is het gebruik van een Refe-
rence Manager aan te bevelen. Eenmaal 
geïnstalleerd is het dan heel simpel om 
artikelen toe te voegen, later weer terug 
te vinden en te gebruiken in stukken die 
je zelf schrijft. De NTvG-handleiding zet 
de opties op een rij. Dit geldt ook voor 
de full text finders, plug-ins die helpen bij 
het vinden van de volledige tekst van een 
gevonden artikel. ■

NTvG Academie. Hoe vind ik de beste in-
formatie. https://www.ntvg.nl/academie/
hoe-vind-ik-de-beste-informatie.

Handleiding intelligent medisch zoeken
Annet Sollie

met ecg-afwijkingen voor de volgende 
risicofactoren: hogere leeftijd, man, 
roken, hoger BMI, hoger HbA1c, lager 
nuchter glucose, lager HDL, hyperten-
sie en verlaagd eGFR. 
Een beperking van dit onderzoek is 
dat er niet is gekeken of deze ecg-af-
wijkingen ook leiden tot een betere 
cardiovasculaire risicoschatting, en dus 
tot adequatere behandeling. Door de 
resultaten van dit onderzoek weten we 
nu dat ook een fors deel van de men-
sen met diabetes maar zonder HVZ 

ecg-afwijkingen vertoont. Toch levert 
dit onderzoek geen onderbouwing voor 
het systematisch uitvoeren van een ecg 
bij diabetespatiënten, omdat we nog 
niet weten of die screening ook leidt tot 
een betere risicoschatting en behande-
ling. ■

Harmsa PP, et al. Prevalence of ECG 
abnormalities in people with type 2 
diabetes: The Hoorn Diabetes Care Sys-
tem cohort. Journal of Diabetes and its 
Complications 2021;35:107810.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Het verband tussen gastro- oesofageale 
reflux en keelklachten wordt vaak 
benoemd, maar het voorschrijven van 
een protonpompremmer (PPI) bij deze 
groep patiënten lijkt niet meer effect te 
hebben op de klachten dan een placebo. 
Dat blijkt uit een groot tweedelijns RCT 
uit het Verenigd Koninkrijk. 

De onderzoekers includeerden in totaal 
346 verwezen kno-patiënten met > 6 
weken klachten van heesheid, keelpijn, 
globusgevoel, keelschrapen, slijm, hoes-
ten of verslikken. Zij randomiseerden 
deze patiënten tussen 16 weken een hoge 
dosering PPI (lansoprazole 30 mg 2 dd) 
of een placebocapsule 2 dd. De primaire 
uitkomstmaat was verbetering op de Re-
flux Symptom Index (RSI, hogere score 
is meer klachten, range 0 tot 45). Deze 
score beoordeelt, naast reflux en thoraca-
le pijn, ook de eerdergenoemde klachten 
waarop de patiënten werden geïnclu-
deerd. Secundaire uitkomstmaten waren 
onder andere RSI-score op 12 maanden 
en de laryngofaryngeale kwaliteit van 
leven (LPH-HRQL).
De patiënten die in de laatste 12 maanden 
voor inclusie al een PPI gebruikten (27%), 
namen een wash-out van 4 weken in acht 
voor de trial. Na 16 weken en 12 maanden 
hadden beide groepen een betere score 
op de RSI, maar de PPI-behandeling 
leverde geen significant verschil op met 
de controlegroep (verschil 1,9 punten; 
95%-BI -0,3 tot 4,2; p = 0,096). De scores 
op de LPR-HRQL gaven hetzelfde beeld. 
In totaal waren er bij 80 (23%) patiënten 
(milde) bijwerkingen die gelijk waren 
verdeeld over de groepen (42 versus 38).
PPI’s worden bij patiënten met keelklach-
ten regelmatig op proef voorgeschreven. 
De NHG-Standaard Maagklachten geeft 
geen concrete aanbevelingen op dit 
gebied. De standaard benoemt wel dat de 
relatie tussen refluxziekte en chronische 
hoest of heesheid onduidelijk is en dat 
het gebruik van PPI’s hierbij onvoldoende 

met bewijs kan worden gestaafd. Dit on-
derzoek – beduidend beter opgezet dan 
eerdere ongecontroleerde onderzoeken of 
met te weinig power – levert een duide-
lijke onderbouwing voor het advies dat 
een (proef)behandeling met PPI’s geen 
voordeel heeft. ■

O’Hara J, et al. Use of proton pump inhib-
itors to treat persistent throat symptoms: 
multicentre, double blind, randomised, pla-
cebo controlled trial. BMJ 2021;372:m4903.

Geen plaats voor PPI’s bij persisterende 
keelklachten
Aimée Kok-Pigge

Turks- en Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen doen relatief weinig mee aan 
het bevolkingsonderzoek baarmoe-
derhalskanker, terwijl deze vorm van 
kanker bij hen juist vaker voorkomt. 
Een kwalitatief onderzoek naar de be-
sluitvorming bij deze vrouwen werpt 
licht op de zaak. De vrouwen bleken 
niet alleen te worden beïnvloed door 
feitelijke informatie, maar vooral ook 
door praktische, emotionele, culturele 
en religieuze aspecten.

De onderzoekers hielden 6 groepsin-
terviews met zowel Turks-Nederlandse 
(n = 24) als Marokkaans-Nederlandse 
(n = 30) vrouwen. Zij includeerden 

eerste- en tweedegeneratiemigranten 
tussen de 30 en 60 jaar oud. De discus-
sies werden thematisch geanalyseerd.

Cervixscreening bij Turks- en Marokkaans- 
Nederlandse vrouwen
Klaartje Olde Loohuis

Foto: Shutterstock
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‘S WERELDS EERSTE EN ENIGE 
GLP-1 ANALOOG IN EEN PIL

Om de glykemische controle 
te verbeteren bij volwassenen 
met diabetes type 21

NL20RYB00013   Verkorte productinformatie en referentie zie elders in deze uitgave.
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De NHG-Standaard CVRM ziet COPD 
als een onafhankelijke risicofactor voor 
hart- en vaatziekten. Nederlandse on-
derzoekers bekeken in welke mate het 
cardiovasculaire risico bij deze groep in 
kaart is gebracht en de zorg volgens de 
richtlijn wordt geleverd. Bij de meeste 
patiënten bleek dat het geval te zijn, 
maar bij ruim een derde van hen is er 
nog werk aan de winkel.

In een retrospectief onderzoek includeer-
de onderzoekers 391 patiënten met de 
ICPC-code R95 (COPD) uit de  database 
van het Julius Huisartsen Netwerk 
(43.426 patiënten). Het onderzoek vond 
plaats in de periode van september 2014 
tot september 2019. Op basis van de 
beschikbare gegevens uit het HIS stelden 
de onderzoekers een risicoprofiel op. 
Bij ontbrekende gegevens deelden zij 
gebruikers van cardiovasculaire medica-
tie in de hoogrisicogroep in, de overige 

patiënten in de laagrisicogroep. Uiteinde-
lijk konden zij van 329 (84,1%) patiënten 
het cardiovasculair risico bepalen, van 
wie er 297 (90,3%) een (zeer) hoog en 32 
(9,7%) een matig cardiovasculair risico 

hadden. Van de patiënten met een (zeer) 
hoog cardiovasculair risico kregen er 218 
(73,4%) zorg volgens de NHG-Standaard 
CVRM.
Een beperking van het onderzoek is 
dat het grotendeels plaatsvond voor de 
introductie van de gewijzigde richtlijn. 
Ook is er door missende gegevens mo-
gelijk een overschatting van het aantal 
patiënten bij wie het cardiovasculair ri-
sico al in kaart was gebracht. Verder was 
de prevalentie van COPD in de database 
lager dan landelijk (0,9% versus 1,9%). 
Een mogelijke oorzaak daarvoor is de 
relatief jonge gemiddelde leeftijd van de 
patiënten in de database (32,1 jaar versus 
41,0 jaar). 
De onderzoekers concluderen dat de nieu-
we richtlijn al deels is geïmplementeerd 
(opgesteld cardiovasculair risicoprofiel) bij 
5 van de 6 COPD-patiënten, maar dat bij 
ongeveer een derde de zorg niet volgens 
de standaard wordt geleverd. Het in kaart 
brengen van deze patiënten lijkt het werk 
niet te zijn, de uitdaging is om adequate 
zorg te verlenen bij deze groep. ■

Nies LME, et al. The impact of the new 
Dutch guideline on cardiovascular risk 
management in patients with COPD: a 
retrospective study. BJGP Open 2021 Feb 
23;5:bjgpopen20X101139.

CVRM-zorg bij COPD
Rob Strijkers

Bij beide groepen ontbrak er kennis 
over baarmoederhalskanker en het 
screeningsprogramma, inclusief de 
HPV-zelftests. De vrouwen gaven aan de 
beslissing zelf te nemen, maar noemden 
ook mensen die de keuze konden beïn-
vloeden, zoals de arts of hun partner. Als 
barrières voor screening noemden zij 
een matige beheersing van de Neder-
landse taal, een mannelijke huisarts, 
religieuze opvattingen zoals fatalisme, 
en schaamte en taboe bij baarmoe-
derhalskanker. Ook angst speelde een 
belangrijke rol. Wat betreft de zelftests 
achtte het merendeel van de vrouwen 
zich hiervoor niet capabel genoeg. Als 
bevorderende factoren voor screening 
noemden zij een korte proceduretijd en 
het besef dat het om een ernstige ziekte 
gaat. Ook de religieuze opvatting om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor je gezond-

heid – en daarbij opties te gebruiken die 
God aanreikt – bleek een belangrijke 
motivator voor screening te zijn. 
De onderzoekers concluderen dat deze 
vrouwen niet alleen feitelijke medische 
informatie meenemen in hun besluit-
vorming, maar vooral ook praktische, 
emotionele, culturele en religieuze aspec-
ten. Het is dan ook goed als de huisarts 
deze punten in het gesprek integreert. 
Daarnaast kan een vrouwelijke arts of 
assistente die het uitstrijkje verricht 
drempelverlagend werken, evenals infor-
matiefolders in het Turks of Arabisch. ■

Hamdiui N, et al. Decision-making, 
barriers, and facilitators regarding 
cervical cancer screening participation 
among Turkish and Moroccan  women 
in the Netherlands: a focus group 
study. Ethn Health 2021;1-19. DOI: 
10.1080/13557858.2020.1863921 [epub 
ahead of print].

Foto: Shutterstock
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De hormoonspiraal en endometriumablatie zijn 2 veelgebruikte behandelingen bij hevig men-
strueel bloedverlies. Omdat de hormoonspiraal minder invasief is en geen onomkeerbare wer-
king heeft, onderzochten we in een gerandomiseerde non-inferioriteitstrial met 270 patiënten 
of starten met een hormoonspiraal niet onderdeed voor starten met endometriumablatie. Na 
24 maanden was in de groep die startte met endometriumablatie het gemiddelde bloedverlies 
lager en de kans op een vervolgbehandeling kleiner. Maar het percentage vrouwen dat tevreden 
was en het bloedverlies uiteindelijk onder controle kreeg, was vergelijkbaar.

Ongeveer 30% van de vrouwen in de vruchtbare levens-
fase heeft last van hevig menstrueel bloedverlies.1 In de 
huisartsenpraktijk is de incidentie beduidend lager (ge-
middeld 9,3 per 1000 vrouwen per jaar), want niet iedere 
vrouw bezoekt haar huisarts voor dit probleem.2 Hevig 
menstrueel bloedverlies kan leiden tot ijzergebreksanemie 
en lichamelijke klachten, en heeft een negatieve invloed 
op welzijn, seksualiteit en werk. Het is ook een veel-
voorkomende reden om de gynaecoloog te bezoeken.3,4 
Meer dan 10% van de verwijzingen naar de gynaecoloog 
heeft als reden hevig menstrueel bloedverlies, maar bij 
slechts een minderheid wordt een onderliggende oorzaak 
gevonden zoals intracavitaire myomen, poliepen of een 
stollingsstoornis.3 De medicamenteuze behandelingsop-
ties zijn hormonaal (anticonceptiepil of hormoonspiraal) 
of niet-hormonaal (NSAID’s of tranexaminezuur). De 
NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies adviseert de keus 
te laten afhangen van de voorkeur van de vrouw en de 
karakteristieken van de behandeling.5 
Een andere, in de tweede lijn veel toegepaste behandelop-
tie is endometriumablatie, waarbij het slijmvlies aan de 
binnenkant van de baarmoeder wordt weggebrand. Deze 
procedure is minder ingrijpend dan een baarmoederver-
wijdering en kan in dagbehandeling plaatsvinden. Zwan-
gerschappen na een endometriumablatie zijn zeldzaam, 

maar niet onmogelijk. Omdat de kans op extra-uteriene 
graviditeit, vroeggeboorte en placenta increta is verhoogd, 
is aanvullende anticonceptie noodzakelijk.
Uit onderzoek is gebleken dat een hormoonspiraal sig-
nificant minder bloedverlies en een hogere kwaliteit van 
leven geeft dan orale medicatie.4,6 Over de effectiviteit van 
een hormoonspiraal ten opzichte van endometriumablatie 
is echter minder duidelijkheid. Onderzoeken leverden te-
genstrijdige resultaten op met betrekking tot bloedverlies, 
tevredenheid en vervolgbehandelingen. Die onderzoeken 
waren bovendien relatief klein, met een korte follow-up-
duur en een hoog risico op attrition bias (selectieve 
uitval).7-16 De hormoonspiraal heeft als voordeel dat hij 
reversibel is, minder invasief en gemakkelijk toepasbaar 
in de huisartsenpraktijk. Daarom wilden wij onderzoeken 
of de strategie starten met een hormoonspiraal bij hevig 
menstrueel bloedverlies wel of niet onderdoet voor de 
strategie starten met endometriumablatie.

METHODE
Inclusie en interventies
Ons onderzoek, de MIRA-trial, was een multicentrisch 
gerandomiseerd onderzoek met een niet-inferioriteits-
design in 26 ziekenhuizen en omliggende huisartsenprak-
tijken in Nederland. Uitgenodigd werden vrouwen bij wie 
op basis van de Pictorial Blood Assessment Chart (PBAC 
[figuur 1]) hevig menstrueel bloedverlies was vastge-
steld.17 Inclusie vond plaats via de huisarts of de gynae-
coloog. Omdat endometriumablatie een contra-indicatie 
is voor zwangerschap, includeerden zij alleen vrouwen 
≥ 34 jaar zonder kinderwens. We excludeerden vrouwen 
met abnormale cervixcytologie in de afgelopen 5 jaar, een 

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Beelen P, Van den Brink MJ, Herman MC, 
et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system versus endometrial ablation 
for heavy menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 2021;224:187.e1-10. Publi-
catie gebeurt met toestemming.

Spiraal of ablatie bij hevig 
 menstrueel bloedverlies?
Marian van den Brink, Pleun Beelen, Peggy Geomini, Janny Dekker, Marlies Bongers, Marjolein Berger



15mei 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

duidelijk vergrote uterus bij vaginaal toucher of intracavitaire 
myomen of poliepen bij transvaginale echografie.
De deelnemers werden gerandomiseerd in een groep die start-
te met een levonorgestrel afgevende spiraal (Mirena®, geplaatst 
door de huisarts of gynaecoloog) en een groep die startte met 
endometriumablatie (NovaSure®, onder spinale, lokale of alge-
hele anesthesie uitgevoerd door de gynaecoloog).18,19 Tijdens 
de follow-upperiode mochten de vrouwen een vervolgbehan-
deling ondergaan.

Metingen en analyse
Voorafgaand aan de behandeling en na 3, 6, 12 en 24 maanden 
bepaalden we de PBAC-scores en vulden de deelnemers een 
aantal vragenlijsten in. 
De primaire uitkomstmaat was verschil in bloedverlies na 24 
maanden, uitgedrukt als PBAC-score, waarbij een verschil 
≤ 25 punten zou aantonen dat starten met een hormoonspi-
raal niet inferieur was aan starten met endometriumablatie. 
De analyse gebeurde volgens het intention-to-treatprincipe 
met p < 0,05 als grens voor significantie.
Secundaire uitkomstmaten waren:

	■ gecontroleerd menstrueel bloedverlies (PBAC-score ≤ 75)
	■ patiënttevredenheid, gemeten op een 5-punts likertschaal
	■ kwaliteit van leven, gemeten met de Short Form Health 

Survey (SF-36) en de ziektespecifieke Menorrhagia Multi- 
Attribute Scale (MMAS)

	■ seksueel functioneren, gemeten met de Female Sexual 
Function Index (FSFI) en de Female Sexual Distress Scale 
(FSDS)

	■ vervolgbehandelingen (chirurgisch of medicamenteus)
	■ directe medische kosten van interventie, vervolgbehande-

lingen en ziekenhuisopname, en (in)directe niet-medische 
kosten zoals arbeidsverzuim18

RESULTATEN
Van de 645 vrouwen die een uitnodiging ontvingen, stemden 
er 270 (41,9%) in met deelname. Van deze 270 startten er 
132 met de hormoonspiraal (gemiddelde PBAC bij aanvang 
616) en 138 met endometriumablatie (gemiddelde PBAC bij 
aanvang 630). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 
45 jaar, de mediane duur van de menstruatieklachten was 12 
maanden [tabel].
Na 24 maanden was de PBAC-score van 247 vrouwen (91%) 
beschikbaar. In beide groepen was de hoeveelheid bloedverlies 
sterk afgenomen. De gemiddelde PBAC-score was 64,8 in de 
spiraalgroep en 14,2 in de ablatiegroep (verschil 50,5 punten; 
95%-BI 4,3 tot 96,7; p = 0,87). 
Het menstrueel bloedverlies daalde sneller in de ablatiegroep. 
In de spiraalgroep had 87% na 24 maanden een PBAC-score 
≤ 75 punten bereikt, versus 94% in de ablatiegroep (relatief 
risico (RR) 0,93; 95%-BI 0,85 tot 1,01) [figuur 2].
In de spiraalgroep lieten 49 vrouwen (39%) de spiraal tijdens 
de follow-upperiode verwijderen. Bij 44 vrouwen (35%) in de 
spiraalgroep waren ≥ 1 vervolgbehandelingen nodig (orale 
medicatie, endometriumablatie en/of baarmoederverwijde-

ring), in de ablatiegroep gold dit voor 27 vrouwen (20%; RR 
1,77; 95%-BI 1,17 tot 2,68). In de spiraalgroep onderging 7% 
van de vrouwen een baarmoederverwijdering, versus 10% in 
de endometriumablatiegroep (RR 0,70; 95%-BI 0,31 tot 1,56).
Wat betreft patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en seksu-
eel functioneren werd na 24 maanden geen significant verschil 
gevonden tussen de beide groepen.

Figuur 1

Een ingevulde Pictorial Blood Assessment Chart (PBAC)

Een score > 150 wijst op hevig menstrueel bloedverlies, een score < 150 wijst 
op normaal menstrueel bloedverlies; een score ≤ 75 wijst op gecontroleerd 
bloedverlies.

WAT IS BEKEND?
	■ De hormoonspiraal en endometriumablatie zijn 2 veel-

gebruikte behandelingen bij hevig menstrueel bloedver-
lies als medicatie ongewenst of niet effectief is.

	■ Onduidelijk is welk van beide behandelingen het meeste 
effect heeft.

	■ De hormoonspiraal kan door de huisarts worden ge-
plaatst. De behandeling is omkeerbaar, minder invasief 
en heeft een anticonceptieve werking. Dit in tegenstel-
ling tot endometriumablatie.

WAT IS NIEUW?
	■ Zowel een hormoonspiraal als endometriumablatie 

brengt het bloedverlies bij de meeste vrouwen onder 
controle; endometriumablatie doet dat sterker en snel-
ler.

	■ Na plaatsing van een hormoonspiraal is vaker een 
vervolgbehandeling nodig om het gewenste resultaat te 
bereiken, maar patiënttevredenheid, kwaliteit van leven 
en seksueel functioneren zijn na 24 maanden even goed 
als na endometriumablatie.

	■ Starten met een hormoonspiraal is goedkoper.
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De totale kosten per patiënt bedroegen na 24 maanden € 2285 
in de spiraalgroep en € 3465 in de ablatiegroep (gemiddeld 
€ 1180 minder; 95%-BI € 2097 minder tot € 1111 minder).20

BESCHOUWING
Beide behandelingen geven goede resultaten
Zowel starten met een hormoonspiraal als starten met endome-
triumablatie leidt tot een sterke daling van menstrueel bloed-
verlies, bij vergelijkbare scores voor kwaliteit van leven en pati-
enttevredenheid. Beide methoden brachten na 24 maanden het 
bloedverlies bij een meerderheid onder controle (PBAC-score 
≤ 75). De gemiddelde PBAC-score was bij endometriumablatie 
na 24 maanden weliswaar 50 punten lager dan bij een spiraaltje, 
maar het brede 95%-betrouwbaarheidsinterval van dit gemid-
delde overschreed onze vooraf bepaalde non-inferioriteitsmar-
ge van 25 punten. Dit betekent dat de vergelijking inconclusief 
is: we hebben geen non-inferioriteit, maar ook geen inferioriteit 
van de spiraalstrategie kunnen aantonen.

Vrouwen die startten met de hormoonspiraal hadden bijna 
2 keer zo veel kans op een vervolgbehandeling als vrouwen 
die startten met endometriumablatie. Toch maakte het spi-
raaltje bij bijna driekwart van de deelnemers in deze groep 
een chirurgische ingreep overbodig en verschilde het aantal 
baarmoederverwijderingen niet significant met dat in de 
ablatiegroep. Daarbij toonde onze kosteneffectiviteitsanalyse 
aan dat starten met een hormoonspiraal, ondanks het hogere 
percentage vervolgbehandelingen, goedkoper is dan starten 
met endometriumablatie.

Sterke en zwakke punten
Sterke punten van ons onderzoek zijn dat er zowel eerste- als 
tweedelijnscentra aan deelnamen, dat onze onderzoekspopu-
latie groter en de follow-upduur langer was dan die in eerdere 
onderzoeken, en dat relatief weinig deelnemers uitvielen. 
Wij willen hier benadrukken dat deze trial een pragmatische 
opzet had, waarin niet zozeer 2 interventies als wel 2 strate-
gieën zijn vergeleken. Dit weerspiegelt de dagelijkse praktijk, 
waarin vrouwen de spiraal kunnen laten verwijderen en een 
vervolgbehandeling kunnen ondergaan.
Een aandachtspunt is dat een meerderheid van de uitgeno-
digde vrouwen niet wilde deelnemen aan het onderzoek, vaak 
omdat ze al een duidelijke voorkeur hadden voor een van 

Tabel

Patiëntkenmerken bij aanvang

Kenmerk Hormoonspiraal Endometriumablatie

n 132 138

Gemiddelde leeftijd (SD)  44,7 (4,6)  45,3 (4,9)

Gemiddelde BMI* (SD)  27,5 (5,4)  27,8 (5,8)

Vaginale bevallingen

 0  25 (20%)  23 (17%)

 1  15 (12%)  26 (19%)

 > 1  84 (68%)  87 (64%)

 Keizersnede  30 (23%)  23 (17%)

Baarmoederoperaties

 myomectomie   7 (5,3%)  11 (8,0%)

 polypectomie   4 (3,0%)   5 (3,6%)

Mediane duur hevig menstrueel bloed
verlies, maanden* (IQR)

 12,0 (6,028,0)  12,0 (5,024,0)

Behandeling in de voorgeschiedenis†

 hormonaal  54 (41%)  52 (38%)

 niethormonaal  26 (20%)  30 (22%)

Anticoagulantia‡   5 (3,8%)   2 (1,4%)

Dysmenorroe*  89 (73%)  87 (67%)

 mild  22 (18%)  14 (11%)

 matig  38 (31%)  36 (28%)

 ernstig  29 (24%)  37 (28%)

Gemiddelde PBACscore, punten (SD) 616,3 (524,3) 630,0 (551,8)

Cijfers zijn n (%), tenzij anders aangegeven.
SD = standaarddeviatie; BMI = bodymass index; IQR = interkwartielafstand;  
PBAC = Pictorial Blood Assessment Chart.
* Waarden ontbreken bij sommige vrouwen.
† ≥ 1 behandeling mogelijk.
‡ Plaatjesaggregatieremmer of vitamine Kantagonist

Figuur 2

Resultaten MIRAtrial
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beide behandelingen. De aanvangskenmerken van degenen 
die niet deelnamen waren grotendeels vergelijkbaar met die 
van de deelnemers. In een ander onderzoek toonden we aan 
dat het aantal vervolgbehandelingen in de groep die zelf koos 
voor hormoonspiraal of endometriumablatie niet significant 
verschilde van de vrouwen die dit lieten afhangen van de 
randomisatie.21 Het percentage deelnemers dat in onze trial 
na een spiraaltje toch een ablatie of baarmoederverwijdering 
onderging (27%), was hoger dan in een eerdere trial die de 
hormoonspiraal vergeleek met orale medicatie: daarin had 
na 2 jaar 10% en na 5 jaar 20% een chirurgische vervolgbe-
handeling ondergaan.22,23 Dit verschil is te verklaren door het 
verschil in vergeleken behandelingen. De deelnemers aan ons 
onderzoek hechtten waarschijnlijk minder belang aan een 
conservatieve behandeling, want al bij de randomisatie was 
hun kans op een endometriumablatie 50%. Dit benadrukt dat 
onze resultaten vooral generaliseerbaar zijn naar de groep 
vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie orale me-
dicatie onvoldoende effect heeft of ongewenst is, en die geen 
kinderwens meer hebben.

Implicaties voor de praktijk
De NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies bespreekt wel be-
handelingen die de huisarts kan voorschrijven, zoals medicatie 

of een hormoonspiraal, maar geeft vrijwel geen informatie 
over andere behandelopties, zoals endometriumablatie. Eerder 
onderzoek van onze onderzoeksgroep liet zien dat vrouwen 
de keuze tussen een hormoonspiraal en endometriumablatie 
er voornamelijk laten afhangen van de vraag of de behande-
ling hormonen bevat.24 Omdat endometriumablatie effectief 
is bij hevig menstrueel bloedverlies, maar duidelijk andere 
behandelkarakteristieken heeft dan een hormoonspiraal, is 
het belangrijk vrouwen ook in de huisartsenpraktijk goed te 
informeren over de indicaties, de uitvoering en de te verwach-
ten effecten van endometriumablatie.

CONCLUSIE
Onze resultaten kunnen huisartsen helpen het gesprek aan te 
gaan over de te verwachten effecten van 2 veelgebruikte be-
handelstrategieën bij hevig menstrueel bloedverlies. Zowel een 
hormoonspiraal als endometriumablatie leidt tot aanzienlijke 
vermindering van het bloedverlies bij vergelijkbare patiënt-
tevredenheid en kwaliteit van leven. Bij een spiraal is het 
gemiddelde bloedverlies na 24 maanden iets hoger en de kans 
dat een aanvullende ingreep nodig is groter. Daar staat tegen-
over dat de spiraal een goedkopere, omkeerbare en minder 
invasieve behandeling is die de huisarts gemakkelijk zelf kan 
starten. Belangrijk is ook om het hormonale, anticonceptieve 
effect te bespreken, zodat de vrouw tot een weloverwogen 
keuze kan komen. ■
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Spirometrietests in de huisartsenpraktijk blijken vaak niet te voldoen aan de ATS/ERS-kwali-
teitscriteria. Betekent dat ook dat de kwaliteit van spirometrie voor dagelijks klinisch gebruik 
niet voldoende is? We probeerden die vraag te beantwoorden door een vergelijking te maken 
tussen de diagnoses van huisartsen en die van longartsen. Ook vroegen we longartsen de klini-
sche bruikbaarheid van de spirometrietests te evalueren, en we vroegen longfunctieanalisten 
om de tests op basis van de ATS/ERS-kwaliteitscriteria te beoordelen. De klinische bruikbaar-
heid van spirometrie in de huisartsenpraktijk blijkt goed te zijn, hoewel er weinig overeen-
komst is tussen de diagnoses van longartsen en die van huisartsen.

In Nederland zijn er naar schatting 1,8 miljoen mensen 
met astma (met een prevalentie in de huisartsenpraktijk 
van 102 patiënten per 1000 patiënten) en 580.000 mensen 
met COPD (met een prevalentie in de huisartsenpraktijk 
van 34 per 1000 patiënten).1,2 Spirometrie is essentieel 
voor het diagnosticeren en monitoren van luchtwegob-
structie en wordt in nationale en internationale richtlijnen 
aanbevolen.3,4 In Nederland wordt een groot deel van de 
longpatiënten gediagnosticeerd en behandeld door de 
huisarts, en daarom wordt spirometrie veel gebruikt in de 
huisartsenpraktijk.5

De kwaliteit van spirometrie wordt beoordeeld aan de 
hand van de accepteerbaarheids- en herhaalbaarheids-
criteria opgesteld door de American Thoracic Society 
(ATS) en de European Respiratory Society (ERS).6 Uit een 
Nederlands onderzoek blijkt dat slechts 31,9% van de spi-
rometrietests in de Nederlandse huisartsenpraktijken aan 
de ATS/ERS-criteria voldeed, terwijl longfunctieanalisten 
83,7% van deze tests op grond van hun eigen expertise als 
‘klinisch bruikbaar’ beoordeelden.7

Wij evalueerden of de kwaliteit van spirometrie in de Ne-
derlandse huisartsenpraktijk voldoende is voor dagelijks 
klinisch gebruik. Daarvoor keken we naar de overeen-
komst in de diagnoses (geformuleerd op basis van de spi-
rometrietest en klinische patiëntgegevens) van huisartsen 

en longartsen. Zo’n beoordeling van de kwaliteit kan voor 
de dagelijkse praktijk relevanter zijn dan de criteria die 
de kwaliteit van de test zelf beoordelen. Ook onderzoch-
ten we de proportie tests van goede kwaliteit en klinisch 
bruikbare tests.

METHODE
Onderzoeksontwerp, setting en deelnemers
We voerden dit observationele onderzoek uit in de regio 
Zwolle in huisartsenpraktijken die in het bezit waren van 
een spirometer. Alle deelnemende praktijken vroegen we 
om 10 opeenvolgende spirometrietests te includeren die 
werden uitgevoerd als onderdeel van de standaardzorg, on-
geacht de uiteindelijk gestelde diagnose. Patiënten van 18 
jaar of ouder die een spirometrietest ondergingen vroegen 
we of ze aan het onderzoek wilden deelnemen. Huisartsen 
voerden reversibiliteit alleen uit als ze dit nodig vonden.

Gegevensverzameling
Op basis van de steekproefberekening besloten we 150 
deelnemers te includeren. Alle deelnemers vulden geva-
lideerde vragenlijsten in over respiratoire symptomen en 
patiëntkenmerken.8-10 Daarna verrichtte de huisarts of de 
praktijkondersteuner (POH) de spirometriemeting. De 
POH selecteerde de 3 beste pre-luchtwegverwijdercurves 
en, wanneer verricht, de 3 beste post-luchtwegverwijder-
curves. De huisarts formuleerde op basis van de spiro-
metrietest en ingevulde vragenlijsten een diagnose en 
behandeladvies. Ook beoordeelde hij of de spirometrietest 
van goede, matige of slechte kwaliteit was, en of de test 
klinisch bruikbaar was (of de kwaliteit voldoende was 
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voor het nemen van klinische beslissingen). Vervolgens beoor-
deelden 2 longartsen alle spirometrietests en de ingevulde vra-
genlijsten op dezelfde punten als de huisartsen. De longartsen 
hadden geen inzage in elkaars beoordelingen en ook niet in 
die van de huisartsen. Twee longfunctieanalisten beoordeel-
den alle spirometrietests op accepteerbaarheid en herhaalbaar-
heid volgens de ATS/ERS-criteria [online kader].6 Wanneer 
het niet mogelijk was om alle ATS/ERS-criteria te beoordelen 
(bijvoorbeeld bij onjuiste software-instellingen), beschouw-
den we de test als ‘niet te beoordelen’. Alle tests waarover de 
longfunctieanalisten het oneens waren, werden net zo lang in 
consensusbijeenkomsten besproken tot er consensus was. 

Analyse
De primaire uitkomst van dit onderzoek is de overeenkomst 
in de geformuleerde diagnose van huisartsen en longartsen. 
De spirometrietests van slechte kwaliteit en de tests die als 
klinisch onbruikbaar werden beoordeeld, namen we niet mee 
in de analyse. Overeenkomst in diagnose geven we weer in ‘ge-
observeerde overeenkomst’ (het aantal tests met overeenkomst 
in diagnose gedeeld door het totale aantal tests) en Cohen’s 
kappa (κ). κ > 0,81 beschouwen we als een goede overeen-
komst, κ > 0,61 als een voldoende tot goede overeenkomst, κ > 
0,41 als een redelijke overeenkomst en κ > 0,21 als een matige 
overeenkomst.
In een post-hocanalyse bekeken we de overeenkomst van de 
diagnoses van huisartsen en longartsen, waarin we alleen de 
tests meenamen waarbij de longartsen het over de diagnose 
eens waren. Andere uitkomsten zijn de overeenstemming 
tussen de beoordelaars, de proportie spirometrietests die aan 
ATS/ERS-criteria voldoen en de proportie tests die klinisch 
bruikbaar en kwalitatief goed waren.

RESULTATEN
Van juni 2017 tot september 2018 verzamelden we gegevens 
in 13 huisartsenpraktijken. De onderzoekspopulatie bestond 

voor 51,7% uit mannen, de gemiddelde leeftijd was 56,8 jaar 
en het gemiddelde FEV1 (% van voorspeld) was 79,1%. Het 
merendeel van de deelnemers was nog nooit bij een longarts 
geweest (65%) en ongeveer 20% rookte ten tijde van deelna-
me. Bij 60% van de deelnemers werd de reversibiliteit getest.
De overeenkomst in diagnoses tussen huisartsen en longarts 
1 uitgedrukt in kappa (κ) was 0,392. Die tussen huisartsen 
en longarts 2 was 0,438 en tussen de longartsen onderling 
0,382. De post-hocanalyse liet een betere overeenkomst zien 
met een kappa van 0,627 (n = 55). Zie [infographic] voor de 
resultaten.

BESCHOUWING
De overeenkomst in de diagnose gebaseerd op spirometrie en 
patiëntgegevens van de huisartsen en die van de longartsen 
is matig, net als de overeenkomst tussen de diagnoses van de 
longartsen onderling. Een opmerkelijk groot verschil vonden 
we tussen spirometrietests die longartsen en huisartsen als 
klinisch bruikbaar beoordeelden (87%) en het aantal tests dat 
aan de ATS/ERS-criteria voldeed (13%).

Interpretatie
Twee eerdere onderzoeken evalueerden overeenkomst in 
diagnose, maar deze zijn niet te vergelijken met het onze. Het 
ene onderzoek includeerde immers alleen patiënten met een 
vermoeden van COPD, en het andere legde gestandaardiseer-
de casusbeschrijvingen voor aan huisartsen, die vervolgens 
vergeleken werden met een ‘gouden standaard’ (consensus 
binnen een expertpanel).11,12

Onze bevinding dat een groot deel van de tests klinisch bruik-
baar is komt overeen met een eerder Nederlands onderzoek.7 
In dat onderzoek stelden longfunctieanalisten de bruikbaar-
heid vast, terwijl in ons onderzoek longartsen de bruikbaar-
heid vaststelden. Onze schatting lijkt representatiever voor de 
klinische bruikbaarheid, omdat longartsen dagelijks spirome-
trietests gebruiken bij het bepalen van hun beleid.

WAT IS BEKEND?
	■ De kwaliteit van spirometrie wordt beoordeeld aan de 

hand van de ATS/eRS-criteria.
	■ in de Nederlandse huisartsenpraktijk voldoet ongeveer 

een derde van de spirometrietests aan deze criteria, maar 
wordt het merendeel als klinisch bruikbaar beschouwd.

WAT IS NIEUW?
	■ er is weinig overeenkomst in diagnose (gebaseerd op 

spirometrie en patiëntgegevens) tussen huisartsen en 
longartsen, en tussen longartsen onderling.

	■ er was een opmerkelijk groot verschil tussen spiro-
metrietests die longartsen en huisartsen als klinisch 
bruikbaar beoordeelden (> 87%) en het aantal tests dat 
aan de ATS/eRS-criteria voldeed (13%).

er is weinig overeenkomst tussen de diagnose van huisartsen en 
die van longartsen bij astma/COPD. Ook tussen longartsen onder-
ling verschilt de diagnose.  Foto: Shutterstock
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In eerdere eerstelijnsonderzoeken werd vaker voldaan aan 
de ATS/ERS-criteria dan in ons onderzoek (32-40% versus 
13%).7,13,14 Hiervoor kunnen we verschillende verklaringen 
geven: samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen waarbij 
huisartsen geregeld spirometrietraining en support kregen, in-
tensieve spirometrietraining bij deelname aan het onderzoek, 
en de vereiste van 2 accepteerbare curves (in plaats van 3).7,14 
We vonden maar 1 onderzoek waarin spirometrietests in de 
tweede lijn op ATS/ERS-criteria beoordeeld werden en daaruit 
bleek dat 41% van de tests aan de criteria voldeed.15 
Voor veel zorggroepen in Nederland behoort het volgen van 
de CASPIR-cursus tot de vereisten om spirometrie in de huis-
artsenpraktijk te mogen uitvoeren. Ons onderzoek laat zien 
dat de gewenste kwaliteit van spirometrietests op basis van de 
strikte ATS/ERS-kwaliteitseisen vaak niet gehaald wordt. Deze 
kwaliteitseisen zijn inmiddels aangepast.16 Naar verwachting 
zal zonder CASPIR of andere vergelijkbare cursussen niet 
alleen de kwaliteit, maar ook de klinische bruikbaarheid 
afnemen. Hiervoor is tot op heden geen wetenschappelijke 
onderbouwing.

Diagnose ‘onduidelijk’
In totaal beschouwden de longartsen de diagnose bij 1 op de 3 
spirometrietests als ‘onduidelijk’. Maar longarts 1 en long arts 2 
vonden respectievelijk 75% en 100% van de tests met de diag-
nose ‘onduidelijk’ wel klinisch bruikbaar. We denken niet dat 
de longartsen de diagnose ‘onduidelijk’ minder vaak zouden 
kiezen wanneer ze de patiënten ‘live’ gezien hadden. Immers 
eerder onderzoek, dat gebruikmaakte van een vergelijkbare 
vragenlijst, vond een goede overeenkomst tussen ‘live’ en 
‘papieren’ beoordeling (κ 0,82).17 De frequente ‘onduidelijke’ 
diagnose laat vooral zien hoe lastig het kan zijn om een diag-
nose te stellen met de beperkte diagnostische faciliteiten in de 
huisartsenpraktijk. Dit zou voor een derde van de patiënten 
een verwijzing voor aanvullend onderzoek rechtvaardigen.
In de herziene NHG-Standaard Astma wordt gesuggereerd om 
te verwijzen bij diagnostische problemen. De anderhalvelijns-
zorg zou ook meer gebruik kunnen maken van provocatietests 
(bijvoorbeeld in huisartslaboratoria).18 Op dit moment loopt 
er een onderzoek dat een diagnostisch algoritme gebaseerd op 
machine learning moet valideren op basis van de gegevens van 
ons onderzoek.19 Zulke algoritmes, die klinische gegevens en 
spirometriegegevens combineren, zouden de kwaliteit van de 
diagnostiek kunnen vergroten en daarmee de variatie tussen 
zorgverleners kunnen verkleinen.

Overeenstemming tussen de beoordelaars
De bedoeling van ons onderzoek was dat de diagnose die de 
longarts formuleerde de gouden standaard zou zijn. We kozen 
ervoor om de beoordelingen te laten doen door 2 longartsen 
en 2 longfunctieanalisten, omdat we er zeker van wilden zijn 
dat de gouden standaard juist vertegenwoordigd werd. De 
overeenstemming tussen de longfunctieanalisten was goed (κ 
0,67 voor de consensusbijeenkomsten, κ 0,81 na de consensus-
bijeenkomsten). De overeenstemming tussen de longartsen 

was echter matig (κ 0,38), ook al beschouwden ze de meeste 
tests als klinisch bruikbaar. De overeenkomst tussen de long-
artsen was het grootst wanneer we alleen naar de diagnose 
COPD (κ 0,60) keken. Toch is ook deze overeenkomst lager 
dan verwacht, omdat COPD een ziekte is die gedefinieerd 
wordt op basis van spirometriebevindingen. Van astma is 
bekend dat er meer variatie is tussen artsen, omdat het een di-
agnose is die behalve op spirometrieresultaten ook gebaseerd 
is op de anamnese en ander aanvullend onderzoek.20

CONCLUSIE
In dit onderzoek vonden we weinig overeenkomst tussen de 
diagnose (gebaseerd op spirometrie en een uitgebreide inven-
tarisatie van patiëntkenmerken en klachten) van huisartsen en 
die van longartsen, en tussen die van longartsen onderling. 
Wanneer we alleen de tests meenamen waarbij de longart-
sen het eens waren over de diagnose, was de overeenkomst 
in diagnose tussen huisartsen en longartsen een stuk groter. 
Slechts een beperkt aantal tests voldeed aan de ATS/ERS-cri-
teria, maar de longartsen en huisartsen vonden het merendeel 
van de tests wel klinisch bruikbaar. Dit kan erop wijzen dat 
voldoen aan de spirometriekwaliteitscriteria geen vereiste 
hoeft te zijn om een diagnose te stellen op basis van spirome-
trie in combinatie met (voldoende) patiëntgegevens. Het is 
nog onduidelijk of de overeenkomst in diagnose, en daarmee 
de klinische besluitvorming, beter is wanneer spirometrietests 
wel aan de spirometriekwaliteitscriteria voldoen. ■
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Wie het artikel van Van de Hei leest, raakt misschien ontmoedigd over de diagnostiek van astma en COPD in de 
Nederlandse huisartsenpraktijk. Slechts 13% van de spirometrieonderzoeken was kwalitatief van een goed niveau 
en longartsen en huisartsen verschilden vaak van mening over gestelde diagnoses. Saillant detail is dat de longart-
sen onderling het nog minder vaak eens waren over de diagnoses. 

Natuurlijk kunnen er vraagtekens gesteld worden bij het 
zeer lage percentage spirometrietests die voldeden aan 
de kwaliteitscriteria van de American Thoracic Society 
(ATS) en European Respiratory Society (ERS).1-3 Eerdere 
onderzoeken van Schermer en Verhoeckx lieten immers 
zien dat praktijkondersteuners die een intensieve scholing 
gevolgd hadden in staat waren om spirometrie te verrich-
ten die voor respectievelijk 51% en 65% voldeed aan de 
strenge ATS/ERS-criteria.4, 5 En dat was dan niet eens zo 
anders dan de kwaliteit van spirometrie die een eerstelijns 
diagnostisch centrum leverde.6 Feit blijft dat een aanzien-
lijk deel van de spirometrietests ook niet voldoet aan de 
kwaliteitseisen die onder andere de CASPIR-commissie 
aan eerstelijnsspirometrie stelt. 

KLINISCHE BRUIKBAARHEID VAN SPIROMETRIE
Opvallend is dat longfunctieanalisten bijna altijd positief 
reageerden op de vraag of de tests klinisch bruikbaar wa-
ren.4-6 En ook de longartsen en huisarts uit het onderzoek 
van Van de Hei waren positief over de klinische bruik-
baarheid van de tests.1,2 Maakt het dan niet uit dat de tests 
van onvoldoende kwaliteit zijn?
Het is belangrijk om bij de interpretatie van de bruik-
baarheid rekening te houden met de vraagstelling van 
spirometrie en welke longfunctieparameters daarbij een 
rol spelen. De nieuwe ATS/ERS-richtlijn spirometrie 
maakt voor het eerst onderscheid in kwaliteitscriteria 
voor de geforceerde vitale capaciteit (FVC) en voor de 
eensecondewaarde (FEV1).7 Zo bleek bij eerstelijnsspiro-
metrie het niet bereiken van een plateaufase het meest 
voorkomende probleem te zijn.6 Dit kan wijzen op een 
onvolledige uitademing en dus een onderschatting van 
de FVC. Voor de diagnostiek van astma van een jonge, 
niet-rokende patiënt zal dat weinig invloed hebben. Bij 
astma is het verschil in FEV1 immers het belangrijkste 
diagnostische criterium.
Maar zelfs zonder een duidelijk plateau kan een test nog 
steeds bruikbaar zijn voor COPD-diagnostiek. Als er bij 
een mogelijke onderschatting van de FVC sprake is van 
een obstructie (z-score FEV1/FVC-ratio < -1,64), zal dat 
bij een optimaal bepaalde FVC niet anders zijn geweest. 
Juist als (net) niet voldaan is aan het obstructiecriterium 
bij een sterk vermoeden van COPD is het ontbreken van 
een plateau een belangrijke reden om de diagnose COPD 
niet uit te sluiten, maar spirometrie te herhalen.
Een spirometrie van onvoldoende kwaliteit kan dus nog 
steeds bruikbaar zijn, maar dat vergt wel de nodige kennis 
van de beoordelaar. Het bereiken van een 100% kwalitatief 
goede spirometrie is in onze ogen een utopie. Het is dus 
van belang dat huisartsen toegerust zijn met voldoende 
kennis om op basis van niet-optimale spirometrie-uitsla-
gen toch de juiste (diagnostische) conclusies te trekken. 

Het bepalen van de variabiliteit in FeV1 leent zich bij uitstek voor de eerste 
lijn.  Foto: Carla Walk
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DE HERZIENE NHG-STANDAARD ASTMA BIJ VOLWASSENEN
Dat het trekken van diagnostische conclusies ook lastig is en 
niet eenduidig verloopt blijkt ook uit dzelfde publicaties.1,2 
Vooral bij de diagnose astma was de overeenstemming over 
de diagnose laag. Het is logisch dat over een diagnose COPD 
minder onduidelijkheid bestaat. Als huisarts bevestig je een 
vermoeden op COPD met een aangetoonde luchtwegobstruc-
tie.8 Bij blijvende onduidelijkheid kun je verwijzen naar een 
longarts voor aanvullend diagnostisch onderzoek, zoals een 
bodybox of een diffusiemeting.
Tot voor kort was een gestoorde longfunctie niet noodzakelijk 
voor de diagnose astma, wat de diagnose veel subjectiever 
maakt. De herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen 
biedt meer handvatten voor het diagnosticeren en stelt daar 
ook strengere eisen aan.9 Voor deze aanscherping is geko-
zen omdat diverse onderzoeken laten zien dat er bij astma 
vaak sprake is van overdiagnostiek.10 Een adequate diagnose 
voorkomt overbehandeling en bespaart daarmee onder andere 
kosten en beperkt ongewenste bijwerkingen van medicatie.11 

VARIABILITEIT IN FEV1

Een praktisch extra diagnostisch instrument bij het ontbreken 
van reversibiliteit is het bepalen van de variabiliteit in FEV1 
(een verschil van 12% en 200 ml tussen twee opeenvolgende 
metingen). Die bepaling leent zich bij uitstek voor de eerste 
lijn. Wanneer bij klachten een aanvankelijk normale spiro-
metrie wordt herhaald, is variabele luchtwegobstructie aan 
te tonen en is verwijzing naar de tweede lijn voor een pro-
vocatietest mogelijk te voorkomen. Variabiliteit is echter per 
definitie minder betrouwbaar dan aangetoonde reversibiliteit 
of een positieve histamine/metacholineprovocatietest.12 

DIAGNOSTISCHE DILEMMA’S 
De kans is dus groot dat er door de aangescherpte diagnosti-
sche criteria van de herziene standaard minder patiënten aan 
de diagnose astma voldoen. Omdat patiënten wel klachten 
hebben voelt dat mogelijk oncomfortabel. Toch is het zinnig 
om extra energie te steken in het vroegtijdig bevestigen van 
de diagnose astma, omdat er ook een uitgebreide differentiële 
diagnose bestaat bij op astma lijkende klachten (bijvoorbeeld 
disfunctionele ademhaling of een bovensteluchtwegobstructie).
Aan de andere kant laat een ouder Canadees onderzoek zien 
dat maar 50% van de 644 patiënten die aan de ATS-criteria 
voor reversibiliteit voldeden, ook aan de klinische criteria 
voor de diagnose astma voldeden.13 De auteurs van dit onder-
zoek concluderen dan ook dat de diagnose astma niet enkel 
op basis van een afwijkende spirometrie moet worden gesteld, 
maar gebaseerd moet zijn op een deskundige interpretatie van 
longfunctiebevindingen, in combinatie met klinische ken-
merken en gegevens over de voorgeschiedenis van de patiënt. 
Daarom is het belangrijk om diagnostische spirometrie alleen 
in te zetten als er gerede klinische vermoedens zijn op COPD 
of astma (een hogere voorafkans). Anders draagt de test juist 
bij aan fout-positieve diagnostiek.
Deze diagnostische dilemma’s kunnen deels worden onder-

vangen door uit te gaan van een beschrijvende diagnose. 
Dit sluit goed aan op het gedachtegoed van treatable traits, 
geeft meer inzicht in de onderliggende pathofysiologie en 
voorkomt verwarring over een mogelijk beeld van astma- 
COPD-overlap.14 Onder treatable traits vallen behandelbare 
kenmerken, die afzonderlijk de ziektelast bepalen, in plaats 
van een diagnose. Voorbeelden zijn luchtwegobstructie en 
eosinofiele inflammatie, maar denk ook aan obesitas of chro-
nische rinosinusitis. Het behandelen van deze laatstgenoemde 
extra-pulmonale treatable trait kan bijdragen aan een goede 
astmacontrole. Deze aanpak sluit beter aan bij de heterogeni-
teit van de ziektebeelden astma en COPD, en draagt bij aan 
een persoonsgerichte behandeling. Dit geeft de huisarts ook 
meer mogelijkheden om met de diagnostische onzekerheid 
om te gaan.

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG
Ten slotte zou juist bij weinig overeenkomst in diagnose 
tussen longarts en huisarts intercollegiaal overleg kunnen 
bijdragen aan de juiste klinische besluitvorming. Dat kan 
tegenwoordig goed op afstand via teleconsultatie – in de eerste 
lijn met een kaderhuisarts astma/COPD of met de tweede lijn 
met een longarts.
In de huisartsenzorg is de informatie waarop beslissingen 
moeten worden genomen zelden volledig. Dat geldt zeker 
bij het nemen van beslissingen over astma- en COPD-zorg. 
Kennis, ervaring en intercollegiaal overleg zijn belangrijke 
hulpmiddelen om op basis van onzekere informatie toch tot 
het beste besluit te komen. ■
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Bij de monitoring van patiënten met astma wordt momenteel vooral gekeken naar symptomen 
en de longfunctie, en niet naar de ernst van de onderliggende inflammatie. Toch kan het meten 
van de ontsteking nuttig zijn voor een subgroep van astmapatiënten. Dat blijkt uit een nieuwe 
analyse van gegevens uit de ACCURATE-trial. Regelmatige inzet van fractional exhaled nitric 
oxide (FeNO)-meting bij eerstelijnsastmapatiënten met weinig inflammatie leidt namelijk tot 
significant minder medicatiegebruik. De ernst van de symptomen, astma-aanvallen en kwaliteit 
van leven blijven gelijk.

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen, 
gekenmerkt door reversibele bronchusobstructie, verhoog-
de gevoeligheid voor prikkels en inflammatie. De typische 
symptomen zijn kortademigheid en een piepende ademha-
ling.1,2 De NHG-Standaard Astma bij volwassenen adviseert 
om patiënten regelmatig te monitoren wanneer de diagnose 
eenmaal is gesteld. Tijdens deze bezoeken wordt de ernst 
van de symptomen ingeschat en eventueel een longfunctie-
onderzoek verricht.1 In de standaard wordt niet geadviseerd 
om met een meting een inschatting te maken van de ernst 
van een mogelijke onderliggende inflammatie. Zo’n meting 
kan echter wel aanvullende informatie opleveren, omdat 
aan de symptomen van astma een chronische ontstekingsre-
actie ten grondslag ligt. De ernst daarvan kan sterk variëren, 
zowel tussen personen als binnen 1 persoon in de tijd.1,2 
Een toename van de onderliggende inflammatie is mogelijk 
een vroege indicator van een naderende longaanval.2

Inzicht in de ernst van de inflammatie kan mogelijk 
verkregen worden met een fractional exhaled nitric oxide 
(FeNO)-meting.3 Deze test meet de concentratie van stik-
stof in de uitgeademde lucht. De resultaten van eerdere 
onderzoeken naar het nut van FeNO-meting bij de moni-
toring van astma zijn echter niet eenduidig.3-7 Dit is ook 
de reden waarom de NHG-Standaard geen advies over af-
name van de FeNO-test bevat. Detail 14 van de standaard 

stelt dat grootschalige implementatie extra onderwijs en 
extra kosten met zich meebrengt, hoewel het gebruik van 
FeNO waarschijnlijk tot een vermindering van het aantal 
longaanvallen leidt. De opbrengst hiervan is echter niet 
hoog genoeg om de extra kosten en onderwijs nodig voor 
grootschalige implementatie te rechtvaardigen. Ook is 
er nog onvoldoende bewijs dat hiermee het gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden (ICS) zal afnemen.1

In een eerder grootschalig Nederlands onderzoek naar 
kosteneffectiviteit en patiëntenvoorkeuren van 3 verschil-
lende astmabehandelingen bij volwassenen (het ACCU-
RATE-onderzoek) onderzochten we de rol van FeNO in 
de huisartsenpraktijk.4 Het gebruik van de FeNO-meting 
bleek kosteneffectief en leidde tot significant minder kosten 
voor astmamedicatie. Ook was er sprake van een niet-sig-
nificante daling in ICS-gebruik. Deze uitkomsten wijken 
af van die van andere onderzoeken, waarbij FeNO-meting 
soms juist tot meer ICS-gebruik leidde of geen toegevoegde 
waarde had.5-7 Deze verschillen vallen gedeeltelijk te verkla-
ren doordat de FeNO-meting op uiteenlopende manieren 
kan worden ingezet. Een hoge uitslag suggereert veel in-
flammatie en daarmee een mogelijk risico op een longaan-
val of toename van symptomen. Een lage uitslag suggereert 
weinig inflammatie en kan gebruikt worden om ICS af te 
bouwen. Veel van de andere onderzoeken naar FeNO zijn 
in tweedelijnspopulaties verricht. Mogelijk is FeNO-meting 
in de eerste lijn vooral zinnig bij een subgroep van de ast-
mapatiënten. Een dergelijke gerichte inzet kan ook kosten 
besparen. We hebben daarom de gegevens van het ACCU-
RATE-onderzoek opnieuw geanalyseerd om te achterhalen 
welke specifieke subgroep van eerstelijnsastmapatiënten 
het meest baat heeft bij een FeNO-meting. 

Gebruik fractional exhaled nitric 
oxide (FeNO) bij astmamonitoring
Persijn Honkoop, Suzanne Boer, Rik Loijmans, Willem Assendelft, Tjard Schermer, Jacob Sont, et al.
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METHODE
We hebben een subgroepanalyse gemaakt van het ACCU-
RATE-onderzoek (geregistreerd op www.trialregister.nl 
(NTR1756)).4 Deelnemers waren patiënten met astma tussen 
de 18 en 50 jaar, die in het jaar voorafgaand aan het onder-
zoek een recept voor ICS ontvingen. De follow-up bedroeg 
12 maanden en patiënten vulden online vragenlijsten in, met 
driemaandelijkse intervallen.
Voor ons onderzoek gebruikten we de gegevens van 2 behan-
delgroepen die aan de oorspronkelijke trial hadden deel-
genomen. De eerste groep kreeg de gebruikelijke zorg, wat 
betekent dat de behandelbeslissingen bij deze patiënten waren 
gebaseerd op de ernst van de symptomen en spirometrie 

(gebruikelijke-astmazorggroep). Voor de andere groep, de 
FeNO-astmazorggroep, werden de ernst van symptomen en 
spirometrie ook geanalyseerd, maar werd in beslissingen over 
de behandeling ook een FeNO-meting meegenomen. Zie de 
[infographic] voor een overzicht van de behandelalgoritmes 
per strategie.
Bij de start van het ACCURATE-onderzoek werd bij beide 
groepen een FeNO-test verricht. Aan de hand van die uitslag 
maakten we voor beide groepen nog een verdere onderverde-
ling in 3 vooraf gespecificeerde subgroepen. Deze baseerden 
we op verschillende niveaus van FeNO op baseline, te weten 
laag (< 25 ppb), intermediair (25-50 ppb) en hoog (> 50 ppb).8 
Voor deze subgroepen maakten we na 12 maanden voor de 
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FeNO-astmazorggroep en gebruikelijke-astmazorggroep een 
vergelijking op 5 verschillende uitkomsten: ernst van de symp-
tomen (astmacontrole), astmagerelateerde kwaliteit van leven, 
medicijngebruik, totale medicatiekosten en het optreden van 
ten minste 1 ernstige longaanval.
De hoeveelheid symptomen werden met de Asthma Control 
Questionnaire (ACQ) gemeten, die we in laag/weinig symp-
tomen (ACQ < 0,75), gemiddeld (ACQ 0,75-1,50) en hoog/
veel symptomen (ACQ > 1,50-6,0) onderverdeelden.9 Voor 
het meten van de astmagerelateerde kwaliteit van leven werd 
de  Asthma-related Quality of Life Questionnaire (AQLQ) 
gebruikt (bereik 0-7; hogere scores duiden op een betere 
kwaliteit van leven).10 Medicatiegebruik en kosten (in  euro’s) 
beoordeelden we op basis van recepten van medicijnen 
verkregen uit het huisartsinformatiesysteem (HIS), aange-
vuld met medicatiegebruik dat patiënten rapporteerden en 
gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Een 
ernstige longaanval definieerden we als een prednisonkuur 
van ten minste 3 dagen en/of een bezoek aan de spoedeisende 
hulp of ziekenhuisopname als gevolg van astma.9

De FeNO-test werd verricht met de NIOX-MINO® ( Aerocrine, 
Solna, Zweden). Bij deze test moeten patiënten gedurende 
10 seconden uitblazen in het apparaat, dat deze uitgeademde 
lucht direct analyseert en binnen 2 minuten uitslag geeft. Er 
zijn in Nederland inmiddels ook andere FeNO-apparaten op 
de markt, die ongeveer op dezelfde wijze werken.

Analyse
Verschillen tussen beide groepen analyseerden we met de 
mann-whitney-U-toets en voor het optreden van ten minste 
1 longaanval gebruikten we de fisher-exacttest. De analyses 
voerden we per FeNO-subgroep afzonderlijk uit. We gebruik-
ten voor alle analyses het statistische programma STATA, 
versie 14 (Statacorp, College Station, Texas).

RESULTATEN
We gebruikten de gegevens van 179 patiënten met astma in de 

huisartsenpraktijk, 94 in de gebruikelijke-astmazorggroep en 
85 in FeNO-astmazorggroep. Er waren geen significante ver-
schillen tussen de deelnemers van beide groepen. De leeftijd 
was vergelijkbaar (41,6 versus 41,2 jaar voor respectievelijk de 
gebruikelijke-astmazorggroep en de FeNO-astmazorggroep), 
net als de FeNO-uitslag bij de start van het onderzoek (res-
pectievelijk 20,5 ppb en 23,1 ppb) en de symptomen (respec-
tievelijk ACQ = 0,91 en ACQ = 0,94). Het aantal rokers en 
voormalig rokers was vergelijkbaar.
Bij de start van het onderzoek waren er voor alle subgroepen 
geen significante verschillen tussen beide strategieën wat be-
treft de ernst van de astmasymptomen, de kwaliteit van leven 
en het medicatiegebruik. In totaal hadden 134 mensen bij de 
start van het onderzoek een laag FeNO (71 in de gebruikelijke- 
astmazorggroep, 63 in de FeNO-astmazorggroep), 27 een 
gemiddelde FeNO (respectievelijk 14 en 13) en 18 een hoge 
FeNO (achtereenvolgens 9 en 9). 
Na 12 maanden behandeling waren er in de subgroep van 
patiënten met een lage FeNO-meting bij de start, tussen de 
gebruikelijke-astmazorggroep en de FeNO-astmazorggroep 
geen verschillen in ernst van astmasymptomen (ACQ) en 
 astmagerelateerde kwaliteit van leven (AQLQ). De dosering 
van ICS en de totale kosten van de astmamedicatie waren 
echter significant lager (respectievelijk een verlaging van 223 
mcg en € 132). Daarnaast zagen we geen verschillen voor de 
ervaring van ten minste 1 ernstige astma-longaanval.
Na 12 maanden waren er in de andere subgroepen geen ver-
schillen tussen de strategieën.

BESCHOUWING
Ons doel was het vinden van een subgroep van patiënten die 
(het meest) kunnen profiteren van astmamonitoring, mede 
aan de hand van FeNO. Onze resultaten laten zien dat mensen 
met astma bij wie de huisarts een laag FeNO-niveau mat, baat 
hadden bij dit type monitoring. Ze gebruikten na 12 maanden 
significant minder ICS, terwijl de ernst van de symptomen, 
het aantal astma-aanvallen en de kwaliteit van leven gelijk 
bleven aan die van patiënten uit de gebruikelijke-zorggroep.
De meerderheid van de mensen met astma in de eerste lijn 
(70%) bleek een lage FeNO-meting te hebben. Er waren 
dus voldoende patiënten in deze subgroep om deze goed te 
analyseren. De aantallen die overbleven voor de intermediaire 
en hoge FeNO-subgroepen waren te klein om de uitkomsten 
met zekerheid te kunnen interpreteren. Door onze uitkomsten 
te vergelijken met die van het originele ACCURATE-onder-
zoek kunnen we er echter wel vrij zeker van zijn dat de meeste 
winst in de lage FeNO-groep te behalen valt. In de ACCU-
RATE-trial bleek namelijk al dat de FeNO-groep minder ICS 
nodig had. De verschillen waren in dat onderzoek echter niet 
significant en beduidend kleiner dan het verschil dat we in 
deze subgroepanalyse vinden (-54 mcg ACCURATE versus 
-223 mcg lage FeNO-subgroep).
Omdat het aantal longaanvallen te klein was bleek het helaas 
niet mogelijk op basis daarvan een goede vergelijking te 
maken. Een andere mogelijke beperking van ons onderzoek is 

WAT IS BEKEND?
	■ Astma is een inflammatoire luchtwegaandoening.
	■ een meting van fractional exhaled nitric oxide (FeNO) 

geeft een indicatie van de ernst van de onderliggende 
inflammatie.

	■ Gebruik van een FeNO-test leidt waarschijnlijk tot een 
vermindering van het aantal longaanvallen.

WAT IS NIEUW?
	■ Bij astmapatiënten met weinig onderliggende inflam-

matie leidt regelmatige inzet van de FeNO-meting tot 
een significante afname van het medicatiegebruik.

	■ Ook de kosten zijn significant lager.
	■ De kwaliteit van leven en de controle over astma blijven 

gelijk.
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dat de huisarts de diagnose astma niet opnieuw beoordeelde. 
We kunnen daardoor niet uitsluiten dat er mensen hebben 
deelgenomen die eigenlijk geen astma hebben, omdat ze ten 
on rechte met astma waren gediagnosticeerd. Uit onderzoek is 
echter gebleken dat astma correct was ingedeeld bij 73% van 
de eerstelijnspatiënten van alle leeftijden in Nederland.12 Bo-
vendien worden deze patiënten in het dagelijkse leven behan-
deld voor astma, en zouden ze dus ook eventueel gebruik gaan 
maken van een FeNO-test. Een andere beperking is dat pa-
tiënten bij het ACCURATE-onderzoek naar medicatiegebruik 
(in het bijzonder prednison) en ziekenhuisopnamen in de 
voorgaande maanden is gevraagd. Het is mogelijk dat mensen 
zich hierbij vergist hebben. Dit hebben we zo veel mogelijk 
proberen te ondervangen door ook de gegevens uit het HIS en 
de Stichting Farmaceutische Kengetallen te gebruiken.

Literatuur
Eerdere onderzoeken naar het gebruik van FeNO lieten geen 
eenduidige resultaten zien.3-7 Bij deze onderzoeken werden 
soms andere afkapwaarden voor de FeNO-test of andere al-
goritmes gebruikt, of verschilde de populatie van die van ons. 
Uit een cochranereview uit 2016 bleek dat het gebruik van ICS 
lager was met gebruik van FeNO – dit verschil was echter niet 
significant en bovendien was het bewijs van een laag niveau.13 
Anders dan bij ons onderzoek zijn in de cochranereview zowel 
eerste- als tweedelijnspopulaties gebruikt. Ook werd er niet 
naar subgroepen gekeken. 

Klinische implicaties 
Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van FeNO in de huis-
artsenpraktijk het medicatiegebruik bij een grote subgroep 
van astmapatiënten significant kan verminderen, zonder dat 
dit tot extra symptomen of verlies van kwaliteit van leven 
leidt. Dit is een belangrijke aanvulling op de NHG-Standaard 
Astma bij volwassenen, waarin staat dat het gebruik van 
een FeNO-meting het aantal longaanvallen waarschijnlijk 

vermindert. In een jaar tijd werd er voor € 132 aan kosten 
voor astmamedicatie bespaard, per patiënt in de lage FeNO- 
subgroep. De kosten voor de FeNO-test zelf komen neer op 
ruwweg € 45-50 (€ 8-12 per meting, 4 metingen per patiënt 
in deze subgroep plus de kosten voor de initiële meting bij 
iedereen). Deze kostenbesparing zou ook voor zorgverzeke-
raars een goede reden kunnen zijn om de test zelf, gerichte 
scholing en adequate financiering voor de huisarts te bekos-
tigen.
Het is belangrijk dat deze test bij de juiste patiënten wordt 
ingezet. In eerste instantie zouden alle patiënten eenmalig 
getest kunnen worden om een uitgangswaarde te bepalen. 
Ons onderzoek laat zien dat langdurig monitoren van FeNO 
vooral nuttig is bij patiënten met minder onderliggende ont-
stekingen in de luchtwegen (laag FeNO-niveau). Voor deze 
groep kan de FeNO-test ingezet worden om de ontstekings-
remmende inhalatiemedicatie veilig af te bouwen, zonder 
dat dit tot meer symptomen of longaanvallen leidt. Blijft de 
FeNO-meting laag en krijgen deze patiënten geen klachten, 
dan kunnen ze zelfs helemaal stoppen met ontstekingsrem-
mende inhalatiemedicatie. Als de FeNO-waarden vervolgens 
toenemen, moet de inhalatiemedicatie opgehoogd worden. 
In toekomstige onderzoeken zou gekeken kunnen worden of 
FeNO bij elke controlemeting ingezet moet blijven  worden, 
of alleen bij sommige, zoals we dat ook bij spirometrie ge-
wend zijn.

CONCLUSIE
Bij mensen met weinig inflammatie van de luchtwegen leidt de 
routinematige inzet van een FeNO-meting, naast een beoor-
deling van de ernst van de symptomen en de longfunctie, tot 
significant minder gebruik van ICS. ■
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Routinematige inzet van een FeNO-meting leidt bij eerstelijns-
astmapatiënten met weinig inflammatie tot significant minder 
iCS-gebruik.  Foto: Shutterstock



HUISARTS EN WETENSCHAP mei 202134 HUISARTS EN WETENSCHAP [MAAND] [JAAR]

Foto: M
argot Scheerder

Rosalie Pronk werkt als promovendus bij 
Amsterdam UmC (locatie AmC) op de afdeling 
ethiek, Recht & Humaniora. Haar promotie-
onderzoek gaat over de praktijk van hulp bij 
zelfdoding voor mensen met psychische aan-
doeningen. Recent publiceerde zij het artikel 
‘Do doctors differentiate between suicide 
and physician-assisted death? A qualitative 
 study into the views of psychiatrists and 
general practitioners’.
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Ethicus Rosalie Pronk schreef een artikel over hulp bij 
zelfdoding aan mensen met psychische problematiek. 
Het geeft een aardig inkijkje in de gevoelens (en twij-
fels) van Nederlandse psychiaters en huisartsen bij het 
voor deze doelgroep extra complexe onderwerp. Want 
hoe bepaal je of een doodswens consistent is en geen 
suïcidale opwelling? ‘Dat is heel lastig, en ik snap dat je 
als huisarts hier je vingers liever niet aan brandt, maar 
ga in elk geval het gesprek aan’, adviseert Pronk.

Hoe zit het met de relatie tussen suïcidaliteit en hulp bij 
zelfdoding onder mensen met psychische aandoeningen? 
Die vraag drong zich op tijdens interviews die Pronk voor 
haar promotieonderzoek hield met psychiaters en huisart-
sen. Ze spreekt met veel betrokkenheid en inlevingsver-
mogen over dit netelige onderwerp. Vooral de complexi-
teit op het grensvlak van disciplines boeit haar. ‘Ik wilde 
een vinger krijgen achter de dilemma’s van psychiaters en 
huisartsen.’

Cijfers
Van de 6092 gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding in 2019 waren er volgens het jaarverslag van de Re-
gionale Toetsingscommissie Euthanasie 68 bij psychiatri-
sche patiënten. Pronk: ‘Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
noemen we in de praktijk allemaal euthanasie, hoewel er 
een belangrijk verschil is tussen die 2.’
Net als somatische patiënten krijgen mensen met psy-
chische aandoeningen vaker euthanasie, iets wat niet bij 
iedereen in goede aarde valt. Want veel mensen zien liever 
dat zij het euthanaticum zelf innemen, zodat duidelijk 
is dat dit hun eigen wens is. ‘De keuze voor euthanasie 
komt vooral van patiënten zelf: ze zijn bang dat ze moeten 
braken, of dat het te lang duurt. Een infuus werkt vaak 
binnen een paar minuten, bij een (barbituraat)drankje bij 
hulp bij zelfdoding kan dat langer duren.’
Tweeënveertig van de gehonoreerde verzoeken kwamen 
in 2019 voor rekening van psychiaters, in 11 gevallen 
was de huisarts verantwoordelijk. Het aantal verzoeken 
stijgt gestaag. Een retrospectief dossieronderzoek (2012-
2018) van het Expertisecentrum Euthanasie vermeldt per 

werkdag zo’n 3 hulpvragen op basis van psychisch lijden, 
waarvan een kleine 10% wordt uitgevoerd. ‘Hiervoor geldt 
een wachttijd van 2 jaar, hetgeen aangeeft hoe nijpend de 
situatie is.’

Individueel proces
Niet alleen huisartsen, ook psychiaters blijken terughou-
dend bij het honoreren van verzoeken. De doodswens 
kan immers een symptoom zijn van de psychopatholo-
gie. En in dat geval is hulp bij zelfdoding of euthanasie 
volgens de wet niet toegestaan. Maar hoe herken je een 
authentiek, consistent verzoek? ‘Dat is heel ingewik-
keld, niet alleen omdat het onderwerp maatschappelijk 
onder een vergrootglas ligt. Het probleem is dat er geen 
meetinstrumenten voor zijn. Het is een puur indivi-
dueel proces, waarvoor je moeilijk een protocol kunt 
formuleren. Maar door veel gesprekken te voeren met de 
patiënt, over een langere periode, kun je wel inschatten 
of iemand nog te behandelen is en of het lijden al dan 
niet ondraaglijk is.’
Het is sowieso een proces van de lange adem, alleen al 
door de wachttijden kan het wel uitlopen tot 2 jaar. ‘Voor 
de patiënt zou het prettig zijn als artsen, zowel behande-
lend psychiaters als huisartsen, minder doorverwijzen 
naar het expertisecentrum en zelf het gesprek aangaan. 
Vervolgens kun je beslissen of je gehoor wilt geven aan 
het verzoek, of samen met de patiënt op zoek wilt gaan 
naar een andere oplossing.’

Psychiater of huisarts?
Je zou misschien verwachten dat hier vooral een taak ligt 
voor psychiaters en niet zozeer voor huisartsen, maar 
daar is Pronk het niet mee eens: ‘De meeste psychiaters 
die betrokken zijn bij een euthanasietraject werken bij het 
Expertisecentrum Euthanasie en hebben geen behan-
delrelatie met de patiënt. Terwijl de huisarts in feite een 
“levenslooparts” is die een patiënt langere tijd meemaakt, 
vaak familieleden in de praktijk heeft en de context ziet 
waarin de problemen zijn ontstaan.’
Huisartsen hebben ook ruimere ervaring met stervende 
pa tiënten dan psychiaters, en meer kennis van het proces 

‘Denk vooral niet dat je dit in je 
eentje moet doen’
Rosalie Pronk over hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten
Tanja Veenstra
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daaromheen: nog een reden om niet meteen te denken dat dit 
niet ‘our cup of tea’ is, vindt Pronk.

Soorten doodswensen
De door haar geïnterviewde psychiaters onderscheiden 3 
categorieën doodswensen: impulsieve suïcidaliteit, chroni-
sche suïcidaliteit en een rationele doodswens (balanssuïcide). 
Alleen die laatste zou een reden mogen zijn voor  euthanasie. 
Maar kun je als huisarts het onderscheid maken, als het voor 
psychiaters al lastig is? ‘Huisartsen die ik heb gesproken 
herkennen zeker het verschil tussen impulsieve en chronische 
suïcidaliteit, maar het wordt lastig in het grijze gebied tussen 
de laatste 2 categorieën.’

De huisartsen die Pronk sprak geven aan dat ze hiervoor 
onvoldoende kennis en ervaring in huis hebben. ‘Ze willen dit 
graag samen met psychiaters doen. In de praktijk gebeurt dat 
ook. Als je ingaat op een verzoek, krijg je sowieso een second 
opinion van een psychiater, gespecialiseerd in de betreffende 
problematiek. En natuurlijk is er de SCEN-arts. Het expertise-
centrum biedt bovendien een buddytraject aan. Maar het is 
verstandig om zelf ook hulp in te roepen: van een psychiater 
uit je netwerk, van collega’s. Denk vooral niet dat je dit in je 
eentje moet doen.’

Contra-intuïtief
Het is voor huisartsen een lastige opdracht om te ‘snijden in 

gezond vlees’. ‘Ik begrijp heel goed dat dat contra-intuïtief is 
voor huisartsen. Veel mensen zijn bovendien bang dat pa-
tiënten suïcidaal worden door met ze te praten over de dood. 
Maar dat is niet zo. Integendeel, zo’n gesprek kan er para-
doxaal genoeg zelfs toe leiden dat iemand van zijn doodswens 
afziet. Doordat erover praten zo oplucht en de mogelijkheid 
van levensbeëindiging zoveel ruimte biedt dat iemand weer 
even vooruit kan.’
Het gaat dus ook om gehoord worden en dat een doodswens 
er mag zijn, aldus Pronk. ‘Ik vind het daarom belangrijk dat 
huisartsen openstaan voor het gesprek daarover, ook al is dat 
niet makkelijk. De huisarts zou kunnen zeggen: “Ik vind dit 
een lastige vraag, maar wat kunnen we doen om jouw situatie 
te verlichten?” Alles in overleg met de patiënt, natuurlijk.’

Comorbiditeit
Het is niet zo dat iemand die dood wil nooit meer goede 
momenten beleeft, benadrukt Pronk. Wel kan een doodswens 
sterk fluctueren. ‘Dat zie je vaak bij persoonlijkheidsstoor-
nissen, zoals borderline, en het is absoluut een aanleiding om 
voorzichtig te zijn met het bieden van hulp bij zelfdoding.’
De belangrijkste (hoofd)diagnoses achter verzoeken zijn 
stemmingsstoornissen, maar ook persoonlijkheidsstoornis-
sen komen veel voor. ‘In de meeste gevallen is er sprake van 
psychiatrische comorbiditeit. Bijvoorbeeld depressie, een 
angststoornis én het horen van stemmen. Dat maakt het lastig 
te bepalen wanneer iemand is uitbehandeld, omdat iedere 
aandoening zijn eigen behandelprotocol heeft. Het gaat er dan 
om dat er geen “redelijke behandelalternatieven” meer zijn. Ie-
mand heeft bijvoorbeeld al 30 jaar een bipolaire stoornis, heeft 
veel medicatie geprobeerd, allerlei soorten therapie gehad en 
is diverse keren opgenomen geweest. En weet het gewoon echt 
niet meer. Dan kun je op een zeker moment redelijkerwijs 
zeggen dat er geen perspectief meer is, als de patiënt langere 
tijd aangeeft niet meer te willen leven.’

Psychisch lijden is geen keuze
Bij dermate psychisch lijden dat een doodswens ontstaat, den-
ken we misschien aan ‘gevallen’ die wel eens op de huisartsen-
post langskomen, met weer een bloedende wond op een arm 
vol littekens. Hoewel het in die gevallen eerder lijkt te gaan om 
de bekende ‘roep om aandacht’ pleit Pronk ervoor die weg van 
de minste weerstand niet in te slaan. ‘Want je weet nooit of zo 
iemand misschien toch een keer echt suïcidaal wordt. En ja, 
het gaat altijd om complexe problematiek, dus je hebt niet met 
de makkelijkste mensen te maken. Maar het zijn stuk voor 
stuk mensen die lijden, iets waarvoor ze niet hebben gekozen. 
Ik vind dat we dat altijd serieus moeten nemen. Mijn ervaring 
is dat je prima kunt praten met psychiatrische patiënten en dat 
ze zelf vaak goed kunnen uitleggen wat het verschil is tussen 
suïcidale neigingen en een fundamentele doodswens: zij zijn 
de belangrijkste experts van zichzelf.’ ■
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Sinds 2011 gebruiken veel huisartsenposten de Nederlandse Triage Standaard (NTS) als beslis-
hulp voor telefonische triage. Doordat het verhaal van de patiënt vaak niet in de starre struc-
tuur van de NTS te passen is, merken triagisten dat de NTS hun besluitvorming niet altijd op-
timaal ondersteunt. Willen we de triage verbeteren, dan zullen we meer inzicht moeten krijgen 
in het redeneren van triagisten en de manier waarop ze de NTS gebruiken.

Adequate telefonische triage op de huisartsenpost (HAP) 
is van vitaal belang.1,2 In veel westerse landen worden di-
gitale beslishulpen gebruikt voor telefonische triage, met 
als doel de urgentiebeslissingen van triagisten te stan-
daardiseren en daarmee de veiligheid te vergroten.3,4 Het 
gebruik van beslishulpen brengt een complexe dynamiek 
met zich mee, die zogenaamde ‘interactionele dilemma’s’ 
kan veroorzaken. Er ontstaat dan wrijving tussen de 
starre structuur van de beslishulp en de bredere context 
van het verhaal van de patiënt.5,6 Congruentie in de inter-
acties tussen de beslishulp, de rol van de gebruiker en de 
context is essentieel, en bevordert het gebruiksgemak en 
de efficiëntie van de beslishulp.5 Het is nog niet bekend 
hoe de interactie werkt bij triagisten die op de HAP de 
Nederlandse Triage Standaard (NTS) voor telefonische 
triage hanteren. 
De NTS wordt sinds 2011 op de meeste HAP’s gebruikt.7 
Het invullen van de vragen leidt tot een urgentieadvies dat 
betrekking heeft op de tijd waarbinnen de patiënt moet 
worden gezien (U0 tot U5 [online tabel 1]).7 Wanneer 
triagisten vinden dat dit automatische urgentieadvies niet 
passend is, mogen ze de urgentie in samenspraak met 
de regiearts op de HAP aanpassen.8 Uit eigen onderzoek 
blijkt dat de NTS-urgentiebepaling bij patiënten met 
acute thoracale klachten zowel onveilig als inefficiënt is.9 
Wanneer triagisten de urgentie aanpasten (in 13,2% van 
de gevallen) verbeterde de patiëntveiligheid, terwijl er 
maar weinig efficiëntie verloren ging.9 Het beslisproces 

van de triagist is dus erg belangrijk voor de uitkomst van 
de patiënt. 
Het bepalen van de urgentie kunnen we zien als een 
klinisch redeneerproces, waarbij de triagist analytisch en 
niet-analytisch redeneert.10-12 Analytisch redeneren begint 
met het verzamelen van informatie, waarop de triagist 
voorlopige hypotheses over een diagnose weegt in het 
licht van de symptomen van de patiënt.13 Kennis en erva-
ring zijn daarbij nodig om met de informatie betrouwbare 
hypotheses te kunnen formuleren.14,15 Niet-analytisch 
redeneren betreft bijvoorbeeld patroonherkenning en 
intuïtie.12,16 Tijdens een telefonische triage moet de triagist 
oordelen op basis van beperkte informatie en het gebrek 

Triagisten redeneren zowel analytisch als niet-analytisch en 
maken een mentaal plaatje van de patiënt.  Foto: Shutterstock
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aan visuele informatie compenseren. Dit vraagt mogelijk om 
specifieke vaardigheden.
Met ons onderzoek wilden we inzicht krijgen in de manier 
waarop triagisten tijdens de telefonische triage redeneren bij 
patiënten van wie ze vermoeden dat ze een acuut cardiovascu-
lair event hebben, en bij wie ze de NTS gebruiken.

METHODE
We interviewden 24 triagisten, waarbij we audio-opnamen van 
hun triagegesprekken maakten om reflectie te stimuleren. De 
transcripten van de interviews analyseerden we en gebruik-
ten we als basis voor een theorie (grounded theory).17-19 Het 
onderzoek vond plaats in de periode 2016-2018 op 9 HAP’s in 
de provincie Utrecht.20

Werving van de deelnemers
We benaderden triagisten via hun teamleiders, die selecteer-
den op reflectievermogen en verschillende niveaus in werker-
varing [online tabel 2].21 We verzochten de triagisten om in 
de 2 weken voorafgaand aan het interview te letten op triage-
gesprekken met patiënten met klachten die konden duiden op 
een acuut cardiovasculaire event, en bij wie ze twijfels hadden 
over de urgentiebepaling. We verwachtten namelijk dat reflec-
tie hierover de meest waardevolle informatie zou opleveren.

Onderzoeksopzet en gegevensanalyse
Elk interview startte met het beluisteren van een triagege-
sprek, waarna we de triagist vroegen te reflecteren op de 
redenering en het gebruik van de NTS. Daarbij gebruikten 
we een lijst met open vragen. Twee onderzoekers (LW, MH) 
analyseerden onafhankelijk van elkaar de transcripten en 
kenden de codes toe aan de tekst.17,18 De beide onderzoekers 

vergeleken tussentijds hun codes en bespraken discrepanties 
met 2 andere onderzoekers (EdG, DZ) totdat consensus was 
bereikt. Zo ontstonden thema’s en verbanden; na 21 interviews 
werd thematische saturatie bereikt. De onderzoeksteamleden 
bespraken de theorie met de overige leden, die verschillende 
achtergronden hadden (FR, AH, RD), om triangulatie en 
robuustheid te bereiken. Daarnaast voerden we een member 
check uit bij triagisten en huisartsen tijdens een bijeenkomst 
van InEen, de landelijke vereniging van eerstelijnszorgorgani-
saties, en kaderhuisartsen spoedzorg. De deelnemers vonden 
dat onze bevindingen representatief waren voor de dagelijkse 
HAP-praktijk. 

RESULTATEN
Klinisch redeneren
Triagisten redeneren zowel analytisch als niet-analytisch. 
Ze interpreteren bij dat laatste de non-verbale, zogenaamde 
paralinguïstische aspecten in de gesprekken: de spreek- en 
ademsnelheid, hijgen en de toon van de stem.22 Ze maken op 
basis van alle verkregen informatie een ‘mentaal plaatje’ van 
de patiënt.

‘Ik hoor aan haar stem dat ze angstig is, ze ademt 
snel en luistert niet goed naar de vragen die ik stel. 
Er zit een soort gehaastheid in haar stem.’ (T13)

‘In mijn hoofd maak ik een plaatje van hoe de pa-
tiënt erbij zit, wat ze doet op het moment, welke 
kleur de huid heeft, hoe ze ademt.’ (T6)

Interactie met de NTS
Triagisten vonden dat de NTS hen ondersteunde wanneer de 
ingangsklacht en bijbehorende vragen aansloten bij de klini-
sche situatie van de patiënt. 

‘Voor deze patiënt was het heel duidelijk. Hij had 
pijn midden op de borst, korter dan 12 uur, en 
vegetatieve verschijnselen. De NTS adviseerde 
een U1 en ik heb meteen de ambulance gestuurd.’ 
(T14)

Interactionele dilemma’s deden zich voor wanneer de NTS de 
besluitvorming van de triagist niet ondersteunde (congruentie 
ontbreekt), bijvoorbeeld wanneer de vragen niet aansloten 
bij de inschatting van de triagist van de klinische situatie van 
de patiënt, of als de triagist de antwoordopties als te beperkt 
ervoer.

‘Als je een patiënt hebt die borstvoeding geeft en 
pijn in de borst heeft, dan past de ingangsklacht 
pijn thorax niet. Het is een ontsteking van de 
borst, maar er is niets met het hart aan de hand. 
Maar je moet wel al die vragen stellen om de 
triage af te kunnen ronden.’ (T4)

WAT IS BEKEND
	■ een beslishulp voor telefonische triage is niet altijd be-

hulpzaam voor triagisten.
	■ er kan wrijving optreden tussen de starre structuur van 

een beslishulp en de bredere context van het verhaal van 
de patiënt.

WAT IS NIEUW
	■ Triagisten ervaren diverse ‘interactionele dilemma’s’ bij 

telefonische triage met de Nederlandse Triage Stan-
daard (NTS) als beslishulp.

	■ Wanneer congruentie met de NTS ontbreekt, passen 
triagisten 4 strategieën toe: ze bespelen, overschrijven 
of volgen de NTS, of ze dragen de verantwoordelijkheid 
van de urgentiebepaling over aan de huisarts.

	■ interpretatie van dat wat niet wordt gezegd, bijvoorbeeld 
de toon of ademhalingssnelheid, en het maken van 
een ‘mentaal plaatje’ zijn belangrijk voor het redeneren 
tijdens triage.
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‘Je moet kiezen tussen drukkende, stekende of 
onduidelijke pijn, maar sommige mensen hebben 
zowel drukkende als stekende pijn. In dat geval 
ga ik voor onduidelijk, maar eigenlijk vind ik dat 
niet passend.’ (T13)

Strategieën bij ontbrekende congruentie
Wanneer congruentie ontbrak zagen we 4 strategieën bij de 
triagisten: bespelen, overschrijven, toch opvolgen van de NTS 
of de verantwoordelijkheid overdragen aan de regiearts.
Bij bespelen streefde de triagist naar een bepaald NTS-urgen-
tieadvies dat aansloot bij haar eigen oordeel, wat ze bijvoor-
beeld bereikte door de pijnscore te verhogen of te verlagen.

‘Ze had dus een drukkende pijn, korter dan 12 
uur. Maar ik had iets meer nodig om een U1 te 
krijgen, dus ben ik op zoek gegaan naar sympto-
men die de urgentie verhogen… Uiteindelijk heb 
ik de pijnscore op ernstig gezet. Dan geeft de NTS 
namelijk een U1 en hoef ik het niet meer uit te 
leggen aan de huisarts.’ (T10)

Bij overschrijven scoorde de triagist de symptomen precies 
zoals de patiënt ze benoemde, maar volgde ze de geadviseerde 
urgentie niet op omdat ze vond dat een hogere of lagere ur-
gentie meer paste bij de toestand van de patiënt. Meestal ging 
dit in overleg met de regiearts.8

‘Sommige patiënten zeggen dat ze het heel 
benauwd hebben en dan geeft de NTS meteen 
een U1. Maar als de patiënt aan de telefoon niet 
benauwd klinkt of zich zo gedraagt, dan vraag 
ik aan de huisarts of ik een lagere urgentie mag 
geven.’ (T13)

Opvolgen van de NTS-urgentie was de derde strategie, 
hoewel deze niet overeenstemde met hun eigen gewenste 
urgentie. Sommige triagisten gaven aan dat managementei-
sen hierbij van invloed zijn. Managers controleren gere-
geld de opnamen van de telefoongesprekken, waarbij ze de 
KERN-setmethodiek gebruiken.23 Triagisten gaven aan dat ze 
spanning voelden tussen de uitvoering van een goed tria-
gegesprek volgens hun professionele overtuigingen en wat 
er van hen verwacht werd om aan de beoordelingseisen te 
voldoen.

‘Maar dan zeggen ze dat je niet goed presteert... 
Dat je gesprekken anders moeten zijn, dat je je 
meer moet houden aan de NTS en dat je je ma-
nier van ondervragen moet veranderen...’ (T3)

De vierde strategie was het overdragen van de verantwoorde-
lijkheid aan de regiearts.

‘Er was zoveel aan de hand bij deze oudere 
patiënt… Het begon met duizeligheid en vallen, 
waardoor hij een hoofdwond had van onduidelij-
ke omvang. Verder een uitgebreide voorgeschiede-
nis met diabetes en hij woont alleen… Bij iedere 
vraag die ik stelde kwamen er meer problemen, 
het werd zo verwarrend dat ik besloot dat de 
huisarts het over moest nemen.’ (T1)

[Figuur 1] toont het volledige model met het klinisch rede-
neren, waarbij de congruentie met de NTS en de 4 strategieën 
centraal staan.
Factoren die de keuze van de strategieën beïnvloedden waren 
ervaring van de triagist, de context van de patiënt, gevoelens 
van onzekerheid en managementeisen. Beginnende triagisten 
voelden zich vaker onzeker en waren meer geneigd de NTS te 
volgen of de huisarts om advies te vragen. Soms versterkte de 
NTS de onzekerheid, omdat deze dwingt het probleem van de 
patiënt terug te brengen tot 1 of meer individuele meetbare 
symptomen die binnen de NTS-structuur kunnen worden 
ingevoerd. Ervaren triagisten gaven aan meer vertrouwen te 
hebben in hun eigen besluitvorming en waren sterker geneigd 
om te overschrijven en te bespelen. Ze maakten vaker gebruik 
van de context om hun besluitvorming te ondersteunen, 
bijvoorbeeld patiëntkenmerken, de culturele achtergrond, de 
geschiedenis van de patiënt of het gedrag aan de telefoon.

‘Mensen uit dit postcodegebied bellen zelden voor 
hulp, ze zijn onverzekerd. Maar als ze bellen, dan 
weet je dat het serieus is.’ (T12)

BESCHOUWING
Triagisten redeneren zowel analytisch als niet-analytisch 
tijdens de telefonische triage van patiënten die vermoedelijk 
acute cardiovasculaire events hebben doorgemaakt. Ze maken 
een mentaal plaatje van de patiënt, waarbij paralinguïstische 
communicatie een belangrijke rol speelt. Wanneer congruen-
tie met de NTS ontbreekt passen triagisten 4 strategieën toe. 
Werkervaring, de context van de patiënt, gevoelens van onze-
kerheid en managementeisen oefenen hierop invloed uit.
De audiogestimuleerde interviewmethode geeft goed inzicht 
in de impliciete theorieën en gedachten die deelnemers over 
situaties vormen.24 We interviewden een gevarieerde groep tri-
agisten [online tabel 2] en omdat we het onderzoek uitvoer-
den op 9 verschillende HAP’s, met elk hun eigen specifieke pa-
tiëntpopulatie, denken we dat onze uitkomsten representatief 
zijn voor triagisten in de rest van Nederland. De uitkomsten 
zijn valide doordat verschillende onderzoekers de thematische 
analyse op een grote hoeveelheid gegevens hebben uitgevoerd, 
waarbij triangulatie en saturatie zijn bereikt. Verder namen 
we de interviews in een vertrouwelijke sfeer af, wat ons ‘rijke 
gegevens’ opleverde. Een beperking is dat sommige opnamen 
van triagegesprekken ouder waren (tot 2 weken), waardoor 
de triagist moeite had zich haar gedachtegang te herinneren. 
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Een video-observatieonderzoek zou aanvullende informatie 
kunnen opleveren over de manier waarop triagisten de NTS 
precies gebruiken. 
Het redeneren van triagisten bij telefonische triage bleek sterk 
overeen te komen met het redeneren bij fysieke triage.10-12,25 Er 
zijn maar weinig onderzoeken gedaan naar paralinguïstische 
communicatie tijdens telefonische triagegesprekken.22 Volgens 
sommige onderzoeken telden ervaren triagisten de ademha-
ling of beoordeelden ze de ‘geloofwaardigheid’ van klachten 
op basis van de manier waarop de patiënt zijn/haar verhaal 
vertelde en zijn/haar gedrag, waarbij ze nadachten over de 
wijze waarop de patiënt er fysiek bij zat.26,27 Eerder onderzoek 
liet zien dat beslishulpen triagisten zowel kunnen ondersteu-
nen (congruentiebevorderend) als tegenwerken.6,28 Wanneer 
de NTS de besluitvorming van de triagisten niet ondersteunt, 
leidt dit tot vertraging en een mogelijke verslechtering van de 
prognose.2 Uit eerdere onderzoeken bleek al dat triagisten niet 
‘blind’ op de aanbeveling van een triagesysteem varen, maar 
dat ze voor hun besluitvorming digitale, klinische en subjec-
tieve patiëntinformatie combineren.28,29 Ervaring speelt hierbij 
een rol – beginnende verpleegkundigen volgen de richtlijnen 
precies op, terwijl ervaren verpleegkundigen meer op hun 
eigen oordeel afgaan.11 Een Zweeds onderzoek liet net als het 
onze zien dat triagisten de beslishulp ‘tegen beter weten in’ 
volgden omdat ze bang waren voor een negatieve beoordeling 
van hun manager.30 Dit laatste werkt contraproductief en daar-
om zouden triagisten beter moeten worden begeleid in hun 
werk, waarbij goede zorg voor de patiënt voorop moet staan. 
In het huidige triageonderwijs wordt onderscheid gemaakt 
tussen ‘urgentiedenken’ en ‘diagnostisch denken’, een tweede-
ling die wij niet terugzagen in de redeneringen van triagisten, 
wat de kans op discongruentie in de dagelijkse praktijk ver-
groot.31 Triagisten vragen zich bij analytisch denken voor de 

urgentiebeoordeling geregeld af welke diagnose de patiënt kan 
hebben (zie bijvoorbeeld het citaat van T4). Daarnaast zitten 
er in de NTS diverse ‘diagnostische hints’ die het diagnostisch 
denken juist aanmoedigen [online figuur 2].
De telefonische triage kan verbeteren door tijdens de op-
leiding en beoordelingen meer aandacht te besteden aan de 
overwegingen van de triagist bij het analytisch en niet-analy-
tisch redeneren, en meer diepgang te geven aan paralinguïs-
tische communicatie. De NTS-ontwikkelaars hebben baat bij 
input van ervaren triagisten over de wijze waarop zij de NTS 
gebruiken.
HAP-managers moeten beseffen dat het redeneren van tria-
gisten en hun werkstrategieën van vitaal belang zijn voor het 
eindresultaat van de urgentiebepaling. Beoordeling op alleen 
de gespreksvorm schiet tekort. We adviseren het klinisch 
redeneren van triagisten mee te nemen in de coaching en 
beoordeling. Terugkoppelen van de klinische uitkomst van de 
patiënt wiens gesprek wordt teruggeluisterd zal inzicht in de 
eigen urgentiebeoordeling vergroten.32,33 Voor huisartsen die 
regiedienst doen is het relevant om voor supervisie inzicht te 
hebben in de manier waarop triagisten redeneren en tegen 
welke interactieproblemen met de NTS ze kunnen aanlopen.

CONCLUSIE
Wanneer triagisten telefonisch moeten bepalen wat de urgen-
tie van de klachten is, zullen ze klinisch moeten redeneren, 
wat niet adequaat wordt ondersteund door de huidige NTS. 
Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor verbetering. ■
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Figuur 1

Model van klinisch redeneren van de triagisten en hun strategieën bij 
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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 70 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘Toename klachten’.
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Ecg-casus ‘Toename klachten’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 78-jarige vrouw.
Voorgeschiedenis: Myocardinfarct 10 jaar geleden, linkerventrikel 
ejectiefractie daarna 36%. TIA 5 jaar geleden. Paroxysmaal atrium-
fibrilleren.
Medicatie: Ramipril 2 x 2,5 mg, bumetanide 2 x 1 mg, carvedilol 2 x 
6,25 mg, lanoxin PG 1 x 0,0625 mg, acenocoumarol gedoseerd via 
trombosedienst, simvastatine 1 x 40 mg.
Anamnese: Sinds 2 dagen inspanningsdyspneu, orthopneu en enkel-
oedeem.

Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 128/86 mmHg. Pols 92/min regulair. 
Normale harttonen, systolische souffle graad III/VI, punctum maximum: 
ostium aortale (bekend). Longen: vesiculair ademgeruis met beider-
zijds inspiratoir fijne crepitaties. Geen percutoire demping over de 
thorax. Matig oedeem enkels, hogerop slanke benen.

De huisarts vermoedt een verergering van het hartfalen. Hij gaat op 
zoek naar een onderliggende oorzaak en maakt onder andere een ecg.
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De voorafkans op een SARS-CoV-2-infectie heeft belangrij-
ke consequenties voor de interpretatie van testuitslagen. In 
periodes waarin de ziekte weinig voorkomt is een positieve 
test relatief onbetrouwbaar en in periodes waarin de ziekte 
veel voorkomt is een negatieve testuitslag relatief onbe-
trouwbaar.

De casussen beschrijven 4 mensen die allemaal positief testten 
op COVID-19. Toch hebben naar alle waarschijnlijkheid 
slechts 2 van de 4 daadwerkelijk COVID-19. Net als voor 
vrijwel alle medische tests geldt namelijk ook voor tests op 
 COVID-19 dat de testuitslag niet 100% betrouwbaar is. De 
uitslag kan fout-positief zijn (de patiënt test positief maar heeft 
in werkelijkheid geen COVID-19) en ook fout-negatief (de pa-
tiënt test negatief maar heeft in werkelijkheid wel COVID-19). 
Om een positieve testuitslag goed te kunnen interpreteren, 
heeft men de positief voorspellende waarde (PVW) nodig: de 
kans dat iemand die positief test de ziekte ook daadwerkelijk 
heeft. En om een negatief testresultaat goed te kunnen inter-
preteren, is de negatief voorspellende waarde (NVW) nodig: de 
kans dat iemand die negatief test de ziekte inderdaad niet heeft.
Helaas zijn de PVW en de NVW van een test geen vaste waar-
den. Beide zijn in hoge mate afhankelijk van de voorafkans: de 
kans dat mensen die de test doen de ziekte ook daadwerkelijk 

hebben. De voorafkans staat los van de eigenschappen van de 
test zelf, die meestal worden uitgedrukt in termen van sensiti-
viteit en specificiteit. Zie [kader Begrippen].
De voorafkans is het belangrijkste waaraan u moet denken 
voordat u een testresultaat gaat interpreteren: hoe groot is de 
kans überhaupt dat de patiënt de ziekte bij zich draagt? Dat 
hangt bijvoorbeeld af van hoe kenmerkend de symptomen 
zijn en hoe vaak de ziekte voorkomt in de populatie waarin 
de test wordt uitgevoerd. Bij een pandemische infectieziekte 
zoals COVID-19 bepaalt de fase waarin de pandemie zich 
bevindt grotendeels de voorafkans. In de afgelopen zomer was 
COVID-19 in Nederland bijna geheel verdwenen en was de 
voorafkans bijna 0, ook bij patiënten met kenmerkende klach-
ten. In het najaar nam het aantal besmettingen enorm toe, en 
dus ook de voorafkans: bij bezoekers van de GGD-teststraat 
liep deze op tot ruim 20%. Dit heeft grote consequenties voor 
de interpretatie van een positieve of negatieve testuitslag.

PCR-, ANTIGEEN- EN ANTISTOFTESTS
De meest gebruikte test voor COVID-19 is de reverse tran-
scriptase–polymerasekettingreactie (RT-PCR) op viraal RNA 
verkregen uit de bovenste luchtweg.1 Bij COVID-19 piekt de 

De interpretatie van een 
 testuitslag bij COVID-19
Michiel Bos

POSITIEVE TESTS
Een positieve PCR-test op 2 juli 2020
Een 32-jarige vrouw bezoekt de GGD-teststraat omdat ze sinds een 
dag een droge hoest heeft en enigszins verkouden is. Een dag na haar 
bezoek krijgt ze de uitslag van de PCR-test: deze is positief.

Een positieve PCR-test op 19 oktober 2020
Een 52-jarige man bezoekt de GGD-teststraat omdat hij sinds een 
dag een droge hoest heeft en enigszins verkouden is. Een dag na zijn 
bezoek krijgt hij de uitslag van de test: deze is positief.

Een positieve sneltest op 19 oktober 2020
Een 52-jarige huisarts heeft dienst op de huisartsenpost. Sinds een 
dag heeft hij een droge hoest en is hij enigszins verkouden. Om te be-
palen of hij veilig kan werken, doet hij voorafgaand aan zijn dienst een 
antigeensneltest. Deze is positief.

GEEN KLACHTEN MEER, MAAR NOG STEEDS POSITIEF
Een huisarts heeft 2 weken geleden COVID-19 opgelopen. Hij heeft een 
droge hoest gehad en is enigszins verkouden geweest, maar intussen 
voelt hij zich weer de oude. Om er zeker van te zijn dat hij niet meer 
besmettelijk is, doet hij een PCR-test via de GGD. Deze is positief.

BEGRIPPEN

Fout-positief De patiënt heeft de ziekte niet, maar de test is 
positief

Fout-negatief De patiënt heeft de ziekte wel, maar de test is 
negatief

Positief voorspellende 
waarde (PVW)

De kans dat iemand met een positieve test de ziekte 
echt heeft

Negatief voorspellende 
waarde (NVW) 

De kans dat iemand met een negatieve test de ziekte 
echt niet heeft

Sensitiviteit De kans dat iemand die de ziekte heeft positief test

Specificiteit De kans dat iemand die de ziekte niet heeft negatief 
test

Voorafkans De kans dat iemand die de test doet de ziekte heeft, 
voordat de uitslag bekend is
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hoeveelheid viraal RNA in de bovenste luchtweg kort na het 
begin van de symptomen. Na week 1 neemt de hoeveelheid 
RNA in de bovenste luchtweg af en vanaf week 4 is het daar bij 
de meeste patiënten niet meer aantoonbaar.
Naast de PCR-test bestaan er ook antigeensneltests. Deze 
hebben een vergelijkbaar werkingsprincipe als zwangerschaps-
tests: ze meten of er viruseiwitten aanwezig zijn in de neus en/
of de keel. Ze zijn minder gevoelig dan PCR-tests.
Er zijn ook (snel)tests die in het bloed IgM- en IgG-antistoffen 
tegen COVID-19 kunnen detecteren. Deze tests worden door-  
gaans positief in week 2 na het begin van de symptomen. IgM- 
antistoffen verdwijnen daarna weer binnen circa 7 weken, IgG- 
antistoffen blijven meestal langer dan 7 weken aantoonbaar.1

SENSITIVITEIT EN SPECIFICITEIT
De kans op een terecht positieve testuitslag
De PCR-test identificeert lang niet alle COVID-19-patiënten. 
In een onderzoek bij patiënten die waren opgenomen met een 
op CT bevestigde COVID-19-pneumonie had slechts 70% een 
positieve PCR-testuitslag.2 En in een onderzoek bij patiënten 
die waren opgenomen met een (uiteindelijk) met PCR beves-
tigde COVID-19-infectie was de eerste PCR-test positief bij 
slechts 88% (95%-BI 82 tot 92).3 We zullen er voor dit artikel 
daarom van uitgaan dat de PCR-test een sensitiviteit heeft van 
88%. Dit is gebaseerd op statistisch heterogene onderzoeken 
van matige kwaliteit die werden uitgevoerd in ziekenhuizen.
Schattingen over de sensitiviteit van antigeensneltests lopen 
sterk uiteen. In Nederland is de sensitiviteit van de meest ge-
bruikte sneltest (PanBio® van Abbott) naar schatting 53-100% 
ten opzichte van de PCR-test.4 Volgens nog niet gepubliceerde 
data van het LUMC heeft de PanBio®-test op de huisartsenpost 
een sensitiviteit van 60% (95%-BI 42 tot 76%).

De kans op een terecht negatieve testuitslag
In de literatuur schat men de specificiteit van de PCR-test 
op 96-99,2%.5 Het zeer lage percentage positieve tests in de 
afgelopen zomer geeft aan dat er in die periode heel weinig 
fout-positieve uitslagen waren. Dit betekent dat de specificiteit 
van de PCR-test in die periode hoger moet zijn geweest dan 
96-99,2%: een schatting rond de 99,5% lijkt gerechtvaardigd. 

De kans dat iemand die géén COVID-19 had toch positief 
testte, is dan 0,5%. De specificiteit van antigeentests ligt waar-
schijnlijk in dezelfde orde van grootte.4 
In perioden waarin het virus veel voorkomt is de specificiteit 
van tests mogelijk lager. Er is een grotere kans dat een afge-
nomen monster gecontamineerd raakt en dat meer mensen 
positief blijven testen zonder dat ze nog besmettelijk zijn.

INTERPRETATIE VAN DE TESTUITSLAGEN
Een positieve PCR-test op 2 juli 2020
Tussen 29 juni en 5 juli 2020 bereikte het aantal besmettingen 
met COVID-19 het laagste peil in Nederland sinds het begin 
van de pandemie. In die week voerden de GGD’s bijna 67.364 
tests uit, waarvan er 377 (0,6%) positief uitvielen.6 In [tabel 
1] is berekend hoeveel uitslagen terecht positief, fout-positief, 
terecht negatief of fout-negatief moeten zijn geweest, uitgaand 
van een geschatte sensitiviteit van 88% en specificiteit van 
99,5%. Volgens die berekening waren 46 teststraatbezoekers 
daadwerkelijk besmet met COVID-19, onder wie slechts 40 van 
de 377 bezoekers met een positieve testuitslag. Voor iemand 
die in juli positief testte, was de PVW (de kans dat zij echt 
COVID-19 had) dus 40 / 377 = 11%. De NVW (de kans dat ie-
mand met een negatieve testuitslag inderdaad geen COVID-19 
had) was daarentegen 66.981 / 66.987, oftewel bijna 100%.

Een positieve PCR-test op 19 oktober 2020
Tussen 19 en 25 oktober 2020 viel de piek van de tweede 
besmettingsgolf in Nederland. In deze week voerden de GGD’s 
ruim 321.363 tests uit, waarvan 59.092 (18%) positief.6 De 
voorafkans dat een getest persoon daadwerkelijk COVID-19 
had, was op 19 oktober dus veel groter dan op 2 juli. In [tabel 
2] is de berekening van hierboven nogmaals uitgevoerd, met 
dezelfde sensitiviteit en specificiteit maar nu met de nieuwe 
cijfers. Van de 262.271 mensen die te horen kregen dat ze 
geen COVID-19 hadden, zouden er volgens de berekeningen 
7.884 bij een herhaalde test positief zijn en van de 59.092 
positief geteste bezoekers hadden er waarschijnlijk 57.814 
daadwerkelijk COVID-19. De grote voorafkans heeft dus grote 

Tabel 1

Schatting van het aantal geteste personen in de week van 29 juni 
tot 5 juli 2020 dat daadwerkelijk COVID-19 had

Daadwerkelijk COVID-19 Totaal

ja nee

PCR positief 40    337    377
PCR negatief  6 66.981 66.987
Totaal 46 67.318 67.364

De vetgedrukte getallen zijn gerapporteerd door het RIVM en de andere getallen zijn 
berekend, uitgaand van een sensitiviteit van 88% en een specificiteit van 99,5%.

DE KERN
	■ De PCR-test voor COViD-19 kan, net als elke medische 

test, fout-negatief en fout-positief zijn.
	■ COViD-19 gaat in golven over de wereld en daardoor 

varieert de voorafkans dat iemand besmet is sterk. De 
positief en de negatief voorspellende waarde van een 
test veranderen mee, ongeacht de testeigenschappen.

	■ Als COViD-19 weinig voorkomt in de geteste populatie, 
is een negatieve testuitslag relatief betrouwbaar en een 
positieve testuitslag relatief onbetrouwbaar.

	■ Als COViD-19 veel voorkomt in de geteste populatie, is 
een positieve testuitslag relatief betrouwbaar en een 
negatieve testuitslag relatief onbetrouwbaar.
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gevolgen voor de PWV en de NVW. De PVW was in oktober 
57.814 / 59.092 = 98%, vele malen hoger dan de 11% uit juli. 
De NVW was 254.387 / 262.271 = 97%. Terwijl een negatieve 
test in de zomer de aanwezigheid van COVID-19 bijna uit-
sloot, had iemand met een negatieve test in oktober toch nog 
3% kans om besmet te zijn.

Een positieve sneltest op 19 oktober 2020
Het is aannemelijk dat de huisarts die de sneltest deed dezelfde 
voorafkans had als de man in de voorgaande casus. De specifi-
citeit van de sneltest is waarschijnlijk vergelijkbaar met die van 
de PCR-test en de PVW zal dus ook rond de 98% liggen. Bij 
een negatieve testuitslag zou het verhaal anders geweest zijn, 
want de sneltest is veel minder sensitief (rond de 60%) dan de 
PCR-test (88%). Daardoor daalt de NVW van 97 naar 85%, 
dus de kans dat iemand ondanks een negatieve sneltest toch 
COVID-19 heeft, is nog altijd 15%. 
Bedenk dat de kans op COVID-19 (dus ook bij een negatieve 
test) nog verder stijgt bij een grotere voorafkans, bijvoorbeeld 
als iemand ook nog koorts heeft of een huisgenoot met een 
aangetoonde infectie.

Geen klachten meer, maar nog steeds positief
De meeste patiënten blijven een aantal weken na COVID-19 
positief bij een PCR-test; patiënten die ernstig ziek zijn ge-
weest meestal langer dan patiënten die milde klachten hebben 
gehad.1 Een PCR-test toont de aanwezigheid van viraal RNA 
aan, maar niet of er voldoende levensvatbaar virus aanwezig 
is om besmettelijk te zijn. Alle beschikbare gegevens wijzen 
erop dat patiënten met milde of matige COVID-19 niet langer 
dan 10 dagen infectieus blijven, ook als ze na die tijd nog 
PCR-positief zijn.7 Patiënten met ernstige COVID-19 of met 
een ernstige immuunstoornis kunnen echter langer dan 10 
dagen besmettelijk blijven. Het lijkt daarom gerechtvaardigd 
om de duur van de quarantaine te laten afhangen van de duur 
en ernst van de ziekte, en niet van PCR-testresultaten.

BESCHOUWING
Het is onjuist om er voetstoots van uit te gaan dat een posi-
tieve testuitslag de ziekte aantoont en een negatieve de ziekte 

uitsluit. Bij het interpreteren van een testuitslag moet u bayesi-
aans denken: een positieve testuitslag maakt de aanwezigheid 
van de ziekte waarschijnlijker dan vóór de test, een negatieve 
testuitslag maakt de aanwezigheid van de ziekte minder waar-
schijnlijk dan vóór de test. Wanneer een aandoening weinig 
voorkomt en de patiënt ook nog een negatieve testuitslag 
krijgt, is het erg onwaarschijnlijk dat de patiënt de aandoening 
toch heeft. Anderzijds zullen veel patiënten met een positieve 
testuitslag de zeldzame ziekte toch niet hebben, zelfs wanneer 
de test een relatief hoge specificiteit heeft. Voor huisartsen 
zal dit geen verrassing zijn. Het is precies de reden dat we bij 
a specifieke klachten terughoudend zijn om op allerlei zeldza-
me aandoeningen te testen.
Wanneer een ziekte echter veel voorkomt, zal een positieve 
testuitslag veel vaker kloppen. Een negatieve testuitslag dient 
in dit geval te worden gewantrouwd, zeker als de sensitiviteit 
van de test beperkt is.
COVID-19 is een pandemische infectieziekte die in golven 
over de wereld gaat en is daarom bij uitstek geschikt om te 
illustreren wat de voorafkans doet met een testuitslag. Iemand 
die positief testte in de zomer van 2020, toen er weinig 
infecties waren, had meestal geen COVID-19, maar iemand 
die eind oktober positief testte, toen er veel infecties waren, 
had bijna zeker wel COVID-19. En iemand die in de zomer 
negatief testte, had bijna 100% zeker géén COVID-19, maar in 
oktober bood een negatieve test die garantie beslist niet.

CONCLUSIE
De PCR-test voor het aantonen of uitsluiten van COVID-19 zit 
er regelmatig naast. Van de mensen met een PCR-bevestigde 
infectie kreeg 12% in eerste instantie een negatieve testuitslag 
en van degenen die de ziekte niet hebben, testte 0,5% in eerste 
instantie positief. De voorafkans op COVID-19 heeft belang-
rijke consequenties voor de interpretatie van testuitslagen. In 
periodes waarin de ziekte weinig voorkomt is een positieve test 
relatief onbetrouwbaar, in periodes waarin de ziekte veel voor-
komt is een negatieve testuitslag relatief onbetrouwbaar. ■
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Tabel 2

Schatting van het aantal geteste personen in de week van 19 tot 
25 oktober 2020 dat daadwerkelijk COVID-19 had

Daadwerkelijk COVID-19 Totaal

Ja Nee

PCR positief 57.814  1278  59.092
PCR negatief  7884 254.387 262.271
Totaal 65.698 255.665 321.363

De vetgedrukte getallen zijn gerapporteerd door het RIVM en de andere getallen zijn 
berekend, uitgaand van een sensitiviteit van 88% en een specificiteit van 99,5%.
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Als een huidafwijking niet of onvoldoende reageert op een 
behandeling kan een biopsie veel nuttige informatie ople-
veren. Bij een mogelijk (pre)maligne huidafwijking is een 
biopsie zelfs aangewezen. De procedure is tamelijk eenvou-
dig, maar is voor veel huisartsen toch niet heel gebruikelijk. 
Dit artikel beschrijft de verschillende technieken met hun 
indicaties, benodigdheden, voor- en nadelen.

De incidentie van ‘verdachte huidafwijkingen’ stijgt al jaren. 
De incidentie van huidmaligniteiten is in de afgelopen 15 jaar 
zelfs verdubbeld. De kans om tijdens het leven een vorm van 
huidkanker te krijgen is tegenwoordig 1 op 6 en de kans op 
een melanoom is 1 op 50. Nederlanders zijn door publiciteit 
en voorlichting alerter geworden op vlekjes en plekjes: voor ie-
dere nieuwe patiënt met huidkanker komen er 20-50 patiënten 
naar het spreekuur met een plekje dat uiteindelijk goedaardig 
blijkt.1

Tussen 2000 en 2010 is het aantal volwassen Nederlanders 
dat de huisarts bezocht vanwege een verdachte huidafwijking 
gestegen van 61 naar 94 per 1000 patiënten per jaar. In die 
periode verdubbelde het percentage dat daadwerkelijk huid-
kanker had van 5 naar 10%. De diagnose ‘maligniteit huid/
subcutis’ (ICPC-code S77) werd in 2013 3,7 keer per 1000 
patiëntjaren gesteld.2 Van de gemiddeld 12 huidafwijkingen 
per jaar die huisartsen verwijderden en lieten onderzoeken, 
bleek er minder dan 1 maligne of premaligne (dit is exclusief 
het melanoom: gemiddeld verwijderde 1 op de 7 huisartsen 
1 melanoom per jaar). Van de 156 diagnostische excisies in 
verband met een vermoede (pre)maligne huidafwijking betrof 
56% een volledige excisie, 26% een stansbiopsie en 13% een 
shavebiopsie.2

Van de huidafwijkingen waarbij de huisarts huidkanker 
vermoedt, blijkt globaal de helft kwaadaardig; van de als 
goedaardig ingeschatte huidafwijkingen zijn enkele procen-
ten kwaadaardig. Het aantal chirurgische verrichtingen dat 
huisartsen doen verschilt sterk, maar zelf biopteren is voor de 
meeste huisartsen niet heel gebruikelijk.3

KEUZE VAN DE TECHNIEK
Een diagnostische biopsie kan met verschillende technieken 
worden uitgevoerd. Elke keuze vergt kennis van anatomie en 
pathofysiologie [tabel].4

	■ Bij een stansbiopsie wordt een klein stukje van de huidaf-
wijking huid weggenomen met een biopteur (‘appelboor-
tje’).

	■ Bij een shavebiopsie wordt de huidafwijking oppervlakkig 
verwijderd met een scherp voorwerp.

	■ Bij een excisiebiopsie wordt de huidafwijking volledig 
verwijderd.

	■ Bij een incisiebiopsie wordt de huidafwijking gedeeltelijk 
verwijderd. Dit type bespreken we verder niet in dit artikel.

Diagnostische biopsie
Pieter Buis

Dit artikel is een bewerkte versie van 2 eerder gepubliceerde hoofstuk-
ken van P.A.J. Buis (Biopt en Diagnostische biopsie) in: Goudswaard 
AN, In ’t Veld CJ, Kramer WL, redactie. Handboek verrichtingen in de 
huisartsenpraktijk. Houten: Prelum, 2018.
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

CASUS MEVROUW KLAASEN
Mevrouw Klaasen (73) heeft al geruime tijd een rood plekje op haar 
schouder [figuur 1]. Verschillende zalfjes hebben geen effect. Er 
komen korstjes op, die er spontaan afvallen. De huisarts ziet een rode, 
schilferige plek van ongeveer 1 bij 1,5 cm. De huisarts vindt eczeem 
minder waarschijnlijk en denkt aan de ziekte van Bowen of een basaal-
celcarcinoom. Ze legt uit dat het verstandig is om eerst een biopt te 
nemen. De huisarts verricht een stansbiopt en leest een paar dagen 
later dat het gaat om een nodulair basaalcelcarcinoom. Ze aarzelt tus-
sen zelf excideren of verwijzen naar de chirurg en kiest voor het eerste 
omdat dat de voorkeur van de patiënt heeft.
Alvorens te excideren fotografeert de huisarts de afwijking en tekent de 
snijranden af met een marge van 3 mm. Ze markeert de bovenkant van 
het excisiepreparaat met een hechting. De PA-uitslag laat zien dat de 
afwijking geheel is verwijderd.

Figuur 1

Een basaalcelcarcinoom op de schouder
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Tabel 

Indicaties voor verschillende biopsietechnieken

Stansbiopsie maligniteit beperkt tot de epidermis (ziekte van Bowen (carcinoma in situ), (grote) lentigo maligna, ziekte van Paget
eczemateuze afwijking
psoriasis
actinische keratose (uitsluiten van plaveiselcelcarcinoom)
basaalcelcarcinoom*
erythema nodosum
vlakke huidafwijking waarvoor microscopisch onderzoek nodig is

Shavebiopsie klinisch benigne naevus naevocellularis: afschaven van het exofytische deel
verruca seborrhoica
rhinophyma
granuloma teleangiectaticum (granuloma pyogenicum)
fibroma molle
keratoacanthoom
hemangioom

Excisiebiopsie nodulair basaalcelcarcinoom zonder hoogrisicokenmerken
klinisch atypische naevus (op verzoek van de patiënt) tot en met lentigo maligna en (lage) verdenking op melanoom

*  Het histologische type bepaalt het vervolgbeleid: een superficieel of nodulair basaalcelcarcinoom kan worden geëxcideerd door de huisarts; bij een sprieterig of micronodulair 
basaalcelcarcinoom wordt verwijzing aangeraden.

Figuur 2

Stansbiopsie

Figuur 3

Shavebiopsie

Figuur 4

Excisiebiopsie

Figuur 5

Stansbiopteurs met verschillende diameters
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Een shavebiopsie of een excisiebiopsie kan direct curatief zijn 
als het lukt de huidafwijking volledig te verwijderen. Bij de 
beide andere technieken is dat meestal niet mogelijk.
De biopsietechniek moet passen bij de differentiaaldiagnose 
die wordt ingevuld op het pathologisch-anatomisch (PA-) 
formulier. Een shavebiopsie kan bijvoorbeeld geen antwoord 
geven op de vraag of het gaat om actinische keratose of plavei-
selcelcarcinoom, want een actinische keratose is altijd beperkt 
tot de epidermis en een plaveiselcelcarcinoom reikt tot in de 
dermis. Een shavebiopsie is dus ook geen goede keuze als 
men wil differentiëren tussen eczeem (epidermale presentatie) 
en erythema migrans (met uitbreiding in de diepere lagen). 
Overweeg daarom de huidafwijking vooraf te fotograferen, 
zodat de uitgangssituatie ook later kan worden beoordeeld. 
Vul na de biopsie het PA-formulier nauwkeurig in, want de 
patholoog heeft gedetailleerde klinische informatie nodig, een 
macroscopische beschrijving van de laesie en een beschrijving 
van de gebruikte biopsietechniek. Anticoagulantia hoeven niet 
te worden gestaakt.

Stansbiopsie
Bij een stansbiopsie [figuur 2] wordt met een biopteur 
een rond stukje huid weggenomen over de volledige dikte. 
Stansbiopteurs hebben een diameter van 3, 4, 6 of 8 mm. 
Een biopt ≥ 3 mm is histologisch al goed te beoordelen. Het 
voordeel van een kleine diameter is dat het huiddefect niet 
hoeft te worden gehecht, gebruik eventueel een hechtpleister. 
Biopten ≥ 4 mm moeten meestal met een hechting worden 
gesloten.
Stansbiopsieën worden in de huisartsenpraktijk niet vaak 
gedaan, hoewel de techniek eenvoudig en diagnostisch waar-
devol is.5 Doordat het biopt de volledige dikte van de huid 
beslaat, is de patholoog goed in staat om infiltratie of ingroei 
in de diepte vast te stellen. Een stansbiopsie kan soms zelfs 
therapeutisch worden ingezet, bijvoorbeeld bij een kleine 
benigne laesie zoals een atheroom.

Shavebiopsie
Als een huidafwijking niet kwaadaardig is en ook nog 
exofytisch groeit, heeft een shavebiopsie de voorkeur omdat 
deze veelal direct curatief is.6 Bij een shavebiopsie wordt de 
huidafwijking oppervlakkig verwijderd tot in de epidermis. 
Dit heeft als voordeel dat er slechts een schaafwond overblijft 
die zonder litteken geneest. Er zijn echter ook nadelen: een 
shavebiopt is niet gemakkelijk toepasbaar bij zeer vlakke 
huidafwijkingen, er kan een verzonken litteken ontstaan en er 
is kans op een recidief. Een ander nadeel is dat bij een klinisch 
verdachte huidafwijking de doorgroei in de diepere huidlagen 
niet kan worden beoordeeld. 
Bij de uitvoering kan men goed een (eventueel gehalveerd) los 
scheermesje gebruiken [figuur 3]. Het pathologisch laborato-
rium kan ook speciale shavebiopteurs beschikbaar stellen. Bij 
beide kan de kromming van het mesje worden aangepast aan 
het huidoppervlak en de grootte van de laesie.

Excisiebiopsie
Verdachte gepigmenteerde afwijkingen, zoals klinisch 
atypische naevi, en reeds het geringste vermoeden van een 
melanoom zijn een indicatie voor een excisiebiopsie. Stans-, 
shave- en incisiebiopsieën komen hierbij niet in aanmerking.7

Een diagnostische excisie reikt tot in de subcutis en heeft een 
excisiemarge van 2 mm. Excideer in de richting van het regi-
onale lymfeklierstation (dit is niet altijd in de richting van de 
huidlijnen) en in de lengterichting van de extremiteit. Markeer 
het proximale deel van het verwijderde weefsel door middel 
van een hechting.
Een excisiebiopsie heeft als voordeel dat de patholoog-ana-
toom de gehele afwijking kan beoordelen. Is de afwijking niet 
compleet verwijderd en zijn de snijranden niet vrij, dan is het 
biopt per definitie een incisiebiopt. Bij een melanoom is dit 
minder wenselijk, hoewel nooit is aangetoond dat de progno-
se na een incisiebiopsie slechter is dan na een excisiebiopsie 
waarbij de snijranden wél vrij zijn. Bij een sterk vermoeden 
van een melanoom is het advies direct te verwijzen.

UITVOERING
Stansbiopsie [figuur 2].

	■ Verdoof met een lokaal anestheticum.
	■ Neem het biopt uit het meest representatieve deel van de 

dermatose. Vermijd cosmetisch gevoelige plaatsen en plaat-
sen waar de huid heel dun is. Buik, rug, armen en dijen zijn 
goede plaatsen om een biopsie te nemen.

	■ Identificeer de huidlijnen.
	■ Spreid de huid loodrecht op huidlijnen (dan blijft na de 

biopsie een ellipsvormige afwijking over die zich gemakke-
lijk laat hechten).

	■ Biopteer door te draaien, met weinig druk, tot in het sub-
cutane vet.

	■ Wip het biopt met een naaldje omhoog of pak het voorzichtig 
met een pincet vast onder de huid in het subcutane vet (ver-
mijd samenknijpen van het biopt door het pincet, de weefsel-
structuur is dan niet meer te beoordelen door de patholoog).

	■ Knip het biopt af onder het niveau van de dermis.
	■ Sluit de wond eventueel met een hechting, weefsellijm of 

hechtpleister.

Shavebiopsie [figuur 3]
	■ Verdoof met een lokaal anestheticum.
	■ Spuit de laesie niet te hoog op, want dan is de diepte van 

de excisie moeilijker te beoordelen en kan een verzonken 
litteken ontstaan.

	■ Shave het stratum papillare (na excisie mag geen vetweefsel 
te zien zijn).

	■ Houd het scheermesje meer of minder gebogen en maak 
een voorzichtig zagende beweging.

	■ Optioneel: stip bloedende vaatjes aan met aluminiumchlo-
ride 20%-oplossing (als adstringens) of coaguleer ze (niet te 
diep, anders ontstaat een wond met een litteken).

	■ Vermeld op het PA-formulier dat het om een shavebiopsie gaat.
	■ Re-epithelisatie volgt binnen 2 weken.
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Excisiebiopsie [figuur 4]
	■ Streef naar volledige verwijdering van de huidafwijking.
	■ Identificeer de huidlijnen.
	■ Verdoof met een lokaal anestheticum. Teken met huidpotlood 

of viltstift een ellips (2/3 × 1/3-regel) en snijd aan de buiten-
rand van deze lijn, dat is dan altijd een marge van 2 mm.

	■ Maak een ellipsvormige excisie in de richting van het regio-
nale klierstation, eventueel tegen de huidlijnen in.

	■ Excideer bij een gepigmenteerde afwijking op een arm of 
been in de lengterichting van de extremiteit.

	■ Houd een marge aan van 2 mm en verricht de excisie tot in 
de subcutis.

	■ Bij een therapeutische excisie wordt een marge van 3-4 mm 
geadviseerd, maar het direct verrichten van een therapeu-
tische excisie met een ruime marge wordt afgeraden. De 
klinische diagnose ‘melanoom’ wordt in ongeveer 30% van 
de biopten niet bevestigd, dus veel afwijkingen die geen me-
lanoom zijn zouden onnodig ruim worden verwijderd. De 
marge van de therapeutische excisie wordt bepaald door de 
breslowdikte (die microscopisch vanaf het oppervlak wordt 
gemeten) en deze is klinisch niet betrouwbaar te schatten.

	■ Sluit de wond met een hechting, weefsellijm of hechtpleister.

PA-AANVRAAG
Stuur bij de PA-aanvraag de volgende informatie mee.

	■ Anamnestische gegevens: sinds wanneer opgemerkt, 
recente verandering, verschijnselen zoals jeuk of bloeden, 
afmetingen.

	■ Klinische diagnose en differentiaaldiagnose.
	■ Sterkte van vermoeden van (pre)maligne aandoening.
	■ Aard van de ingreep (bij excisie de excisiemarge).
	■ Foto of schematische tekening, met plaats van de laesie 

gemarkeerd.
	■ Vraagstelling.

AANDACHTSPUNTEN EN COMPLICATIES
Na een biopsie kunnen, zoals na iedere chirurgische ingreep, 
complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties 
zijn:

	■ Bloeding tijdens of na de ingreep. Let extra op bij patiën-
ten die anticoagulantia gebruiken of een stollingsstoornis 
hebben.

	■ Wondinfectie: let op bij patiënten met diabetes mellitus of 
vaatproblematiek, en bij patiënten die immunosuppresiva 
of prednison gebruiken.

	■ Wonddehiscentie kan optreden als de wond geïnfecteerd 
raakt, maar ook als de hechttechniek niet optimaal is. De 
wond geneest dan per secundam intentionem en dat geeft 
een minder fraai cosmetisch resultaat.

	■ Anafylactische shock als reactie op een lokaal anestheticum 
is zeldzaam. ■
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INSTRUMENTARIUM EN MATERIALEN
Leg de benodigde materialen klaar.

	■ injectiespuit en naalden voor lokale anesthesie
	■ Desinfectans (alcohol 70%, chloorhexidine 1% of 

povidonjodium)
	■ Lokaal anestheticum (lidocaïne 1% met of zonder 

adrena line 1:200.000)
	■ Aluminiumchloride 20%-oplossing (als adstringens 

voor coagulatie)
	■ elektrochirurgische unit (voor coagulatie)
	■ Handschoenen
	■ Hechtmateriaal (bij stansbiopsie > 4 mm)
	■ Verbandmateriaal
	■ Verzendset voor weefselonderzoek
	■ Stansbiopteur 3, 4, 6 of 8 mm (voor stansbiopsie) 

[figuur 5]
	■ Scheermesje (voor shavebiopsie)
	■ Scalpel met mesje nr. 15 (voor excisiebiopsie)
	■ Chirurgisch pincet
	■ Naaldvoerder
	■ Rechte schaar
	■ Fototoestel

Buis PAJ. Diagnostische biopsie. Huisarts Wet 2021;64(5):53-6. 
DOI:10.1007/s12445-021-1110-6.
Huisartsencoöperatie Medicamus, Harderwijk: dr. P.A.J. Buis, huisarts, 
pajbuis.huisarts@planet.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Hevig menstrueel bloedverlies

1. Van den Brink onderzoekt behan
delingen voor hevig menstrueel 
bloedverlies (HMB). Zij vergelijkt 
behandeling startend met de hor
moonspiraal met behandeling star
tend met endometriumablatie. Wat is 
haar onderzoeksvraag?
a. Doet behandeling met de hor

moonspiraal onder voor de behan
deling met endometrium ablatie?

b. Is behandeling met de hormoon
spiraal gelijkwaardig aan behande
ling met endometriumablatie?

c. Is behandeling met de hormoon
spiraal superieur aan behandeling 
met endometriumablatie?

2. In haar artikel geeft Van den Brink 
informatie over HMB. Welke infor
matie geeft zij?
a. Bij HMB vindt de gynaecoloog 

vaak intrauteriene afwijkingen. 
b. Van de vrouwen in de vruchtbare 

levensfase heeft 30% HMB.
c. HMB is hinderlijk, maar heeft ver

der weinig impact op het welzijn 
van de vrouw.

d. Vijf procent van de verwijzingen 
naar de gynaecoloog is vanwege 
HMB.

3. Mevrouw Van ’t Zet, 36 jaar, vraagt 
de huisarts om informatie over 
de kans op zwangerschap na een 
endometriumablatie. Zij heeft last 
van hevig menstrueel bloedverlies. 
Zij is moeder van 2 kinderen en heeft 
gezinsuitbreiding niet uitgesloten. 
Welke voorlichting is correct?
a. Zwangerschap is mogelijk na 

endometriumablatie, de kans erop 
is niet afgenomen.

b. Zwangerschap is zeldzaam na 
endometriumablatie en gevaarlijk, 
anticonceptie is noodzakelijk.

c. Zwangerschap is uitgesloten na 

endometriumablatie, anticonceptie 
is niet meer nodig.

4. De NHGStandaard Vaginaal bloed
verlies geeft aan dat orale medicatie 
(zoals OAC, NSAID of tranexamine
zuur) en de hormoonspiraal gelijk
waardige opties zijn bij HMB. Van 
den Brink haalt gerandomiseerde 
onderzoeken aan waarin beide be
handelingen worden vergeleken. Wat 
laten die onderzoeken zien?
a. Minder bloedverlies en hogere 

kwaliteit van leven bij de hor
moonspiraal.

b. Minder bloedverlies en hogere 
kwaliteit van leven bij orale medi
catie.

c. Beide behandelingen komen 
overeen.

5. Van den Brink et al. kozen in dit 
onderzoek voor het ongebruikelij
ke noninferioritydesign. De hor
moonspiraal was volgens afspraak bij 
meer bloedverlies (tot 25 PBACpun
ten) niet minder effectief dan de 
endometriumablatie. Waarom kozen 
de onderzoekers voor dit design?
a. Om een positief onderzoeksre

sultaat voor de hormoonspiraal te 
verkrijgen.

b. Omdat de hormoonspiraal op 
andere aspecten dan bloedverlies 
juist voordelen heeft.

c. Omdat op voorhand een groot ver
schil in bloedverlies tussen beide 
methoden werd verwacht. 

6. Ondanks de behandeling met hor
moonspiraal of endometriumablatie 
bleef een deel van de vrouwen in het 
onderzoek last houden van hevig 
menstrueel bloedverlies. Zij kregen 
vervolgbehandelingen, zoals orale 
medicatie, ablatie en hysterectomie. 

Om welke percentage in beide groe
pen gaat het?
a. Tien procent van de vrouwen in de 

hormoonspiraalgroep kreeg een 
vervolgbehandeling, en 10% in de 
endometriumablatiegroep.

b. Vijfentwintig procent van de vrou
wen in de hormoonspiraalgroep 
kreeg een vervolgbehandeling, en 
10% in de endometriumablatie
groep.

c. Vijfendertig procent van de vrou
wen in de hormoonspiraalgroep 
kreeg een vervolgbehandeling, en 
20% in de endometriumablatie
groep.

7. De titel van het artikel luidt: ‘De hor
moonspiraal of endometriumablatie 
als behandeling voor hevig menstru
eel bloedverlies’. Geeft Van den Brink 
in haar artikel hierop antwoord?
a. Ja, ze kiest voor de hormoonspi

raal: goedkoper, minder invasief 
en reversibel.

b. Ja, ze kiest voor endometriumabla
tie: sterkere reductie bloedverlies.

c. Nee, ze spreekt geen voorkeur uit.

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

LITERATUUR
Van den Brink, et al. Spiraal of ablatie bij 
hevig menstrueel bloedverlies. Huisarts 
Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-021-
1107-1.
NHG-werkgroep Vaginaal bloedverlies. 
NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies. 
Versie 4.0. Utrecht, Nederlands Huisartsen 
Genootschap, 2014.

ANTWOORDEN

1a / 2b / 3b / 4a / 5b / 6c / 7c
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Een 71-jarige man – met diabetes mellitus type II, COPD, 
jicht en hypertensie – wordt geopereerd vanwege een basaal-
celcarcinoom (nasolabiaalplooi rechts). Op zijn rechterwang 
nabij de kaakrand zijn tevens een drietal noduli zichtbaar. Hij 
weet niet precies hoe lang ze er al zitten. Ze groeien, jeuken of 
bloeden niet en ze zijn niet pijnlijk. Het dimple sign is negatief. 
Dit betekent dat er bij het samendrukken van de huid rondom 
de bulten geen intrekking van de huid zichtbaar is.
Qua medicatie gebruikt hij amlodipine, metoprolol, metformi-
ne, pantoprazol, atorvastatine en artelac oogdruppels. Wat is 
uw diagnose? 

Bij samendrukken van de huid rondom de bulten is er geen 
intrekking van de huid zichtbaar.

1. Nodulaire basaalcelcarcinomen
2. Dermale naevi
3. Dermatofibromen 
4. Skintags 

➤   Het antwoord leest u op pagina 63 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Huidkleurige bobbels op de 
wang’.

Met dank aan: Nadia Kamminga, coassistent, en Petra  Dikrama, 
dermatoloog.
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Bijzondere aandoening gezien?
Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose.
maak een goede en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere 
aandoening (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’.

Huidkleurige bobbels op de wang

Aanvullingen en verbeteringen

 ■ In aanvulling op het eerder verschenen artikel (Manten, 
A. Nieuw onderzoek naar telefonische triage bij pijn op de 
borst. Huisarts Wet 2021;64(4):74) is in de digitale ver-
sie een wijziging aangebracht, waarbij de positie van het 
 nieuwe onderzoek in relatie tot een bestaand onderzoeks-
project nader is toegelicht.

 ■ In het nieuwsbericht iFOBT als screening bij vermoeden 
van colorectaal carcinoom van Rick van Uum (Huisarts 
Wet 2021;64(4):8) is in de papieren versie een 2 weggeval-
len bij het aantal deelnemers aan het onderzoek. Er wordt 
een onderzoekspopulatie van 982 deelnemers vermeld. Dit 
moeten 9822 deelnemers zijn. 
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In de vorige versie van de NHG-Standaard Hartfalen was 
het uitgangspunt dat de huisarts de diagnostiek en behan-
deling van hartfalen met goede instructies vrijwel geheel 
zelf kan uitvoeren. In de praktijk bleken veel huisartsen hun 
patiënten met hartfalen echter vaak te verwijzen naar de 
cardioloog. De herziene NHG-Standaard Hartfalen geeft de 
cardioloog daarom een grotere rol bij de diagnostiek en het 
instellen van de medicatie. We bespreken de belangrijkste 
vernieuwingen in de standaard. 

De indeling van hartfalen is in overeenstemming gebracht met 
de internationaal gehanteerde terminologie. Daarbij is de oude 
onderverdeling in systolisch en diastolisch hartfalen vervan-
gen door een indeling die is gebaseerd op de echografisch 
geschatte linkerventrikelejectiefractie (LVEF). Hartfalen wordt 
voortaan onderscheiden in de volgende typen:

	■ HFpEF: hartfalen met behouden (preserved) LVEF (LVEF 
≥ 50%)

	■ HFmrEF: hartfalen met midrange LVEF (LVEF 40-49%)
	■ HFrEF: hartfalen met gereduceerde (reduced) LVEF (LVEF 

< 40%)

Het medicamenteus beleid wordt bepaald op basis van het 
type hartfalen en is voor HFrEF en HFmrEF hetzelfde.

LAAGDREMPELIG AAN HARTFALEN DENKEN
Uit onderzoek blijkt dat hartfalen vaak niet wordt onderkend. 
Reden is dat de klachten – vooral verminderd inspanningsver-
mogen, vermoeidheid en dyspneu – aspecifiek zijn en ook veel 
andere oorzaken kunnen hebben (zoals COPD). De standaard 
benadrukt dat de huisarts in het bijzonder bij ouderen met 
deze klachten laagdrempelig aan hartfalen moet denken en 
een BNP- of NT-pro-BNP-bepaling en een ecg moet aanvra-
gen. Dat geldt vooral voor patiënten met risicofactoren zoals 
een doorgemaakt myocardinfarct, diabetes mellitus type 2 
(DM2), atriumfibrilleren of hypertensie. 

AFKAPWAARDEN BNP EN NT-PRO-BNP ONGEWIJZIGD
De werkgroep keek opnieuw naar de testeigenschappen 
van de BNP- en NT-pro-BNP-bepaling. Uit het beschikbare 
onderzoek blijkt duidelijk dat de sensitiviteit van beide be-
palingen afneemt en de specificiteit toeneemt naarmate men 
het afkappunt hoger legt en dat parallel daaraan de positief 
voorspellende waarde (PVW) toeneemt en de negatief voor-
spellende waarde (NVW) afneemt. Bij een priorkans van 30% 
op hartfalen, hetgeen een redelijke schatting is van de kans dat 

het hartfalen betreft op basis van klachten, bedraagt de NVW 
van BNP < 30-80 pg/ml of NT-pro-BNP < 125-200 pg/ml cir-
ca 95%. Een duidelijk verschil in voorspellende waarde tussen 
BNP-bepaling en NT-pro-BNP-bepaling komt uit de onder-
zoeken niet naar voren.
De werkgroep hechtte vooral veel belang aan een hoge NVW, 
zodat hartfalen niet vaak wordt gemist. Daarom is ervoor 
gekozen de lage afkappunten uit de vorige versie van de 
standaard te handhaven: 35 pg/ml voor het BNP en 125 pg/ml 
voor het NT-pro-BNP.
De kans dat het bij een waarde boven deze afkappunten 
daadwerkelijk om hartfalen gaat, bedraagt hooguit 40%. Dit 
betekent dat een vermoeden van hartfalen op basis van een 
verhoogd BNP of NT-pro-BNP doorgaans bevestiging behoeft 
met echocardiografie. Daarmee kan ook het type hartfalen 
worden vastgesteld, hetgeen van belang is voor de behandeling.
Verder zijn de afkapwaarden voor BNP en NT-pro-BNP bij 
acuut hartfalen vervallen, omdat de patiënt dan meteen moet 
worden ingestuurd en er voor deze bepalingen geen tijd is.

BESLISREGELS NIET BRUIKBAAR
Verminderd inspanningsvermogen, vermoeidheid en be-
nauwdheidsklachten kunnen behalve door hartfalen ook door 
andere aandoeningen worden veroorzaakt. Daarom deed zich 
de vraag voor of er een beslisregel kan worden gebruikt om 
een vermoeden van hartfalen waarschijnlijker te maken. In de 
literatuur bleken vooral beslisregels voorhanden waarvan de 
BNP- of NT-pro-BNP-bepaling deel uitmaakte. Deze regels 
presteerden niet duidelijk beter dan de BNP- of NT-pro-BNP-
bepaling alleen. In enkele regels kon de bepaling in welom-
schreven gevallen worden overgeslagen. Het betrof dan vooral 
patiënten met een myocardinfarct in de voorgeschiedenis. De 
werkgroep concludeerde daarom dat het gebruik van een be-

Grotere rol cardioloog in de nieuwe NHG-Standaard 
Hartfalen
Marjolein Dieleman, Tjerk Wiersma, Alma van de Pol

Denk bij ouderen met aspecifieke klachten, zoals een verminderd 
inspanningsvermogen, vermoeidheid en dyspneu, aan hartfalen. 
 Foto: Shutterstock
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slisregel geen toegevoegde waarde heeft. Het heeft de voorkeur 
het beleid eenvoudig te houden en bij iedereen bij wie een 
vermoeden van hartfalen bestaat, een BNP- of NT-pro-BNP-
bepaling alsmede een ecg aan te vragen.

VERDERE DIAGNOSTIEK
In principe verwijst de huisarts een patiënt met een verhoogd 
(NT-pro-)BNP en/of afwijkend ecg voor nadere diagnostiek 
naar de cardioloog. In overleg met de patiënt kan de huisarts 
ook besluiten om niet te verwijzen naar de tweede lijn. Reden 
hiervoor kan bijvoorbeeld comorbiditeit of kwetsbaarheid 
zijn, waarbij het wenselijk is de zorg zo gecentraliseerd en 
gecoördineerd mogelijk te leveren. 
De cardioloog stelt met behulp van echografie vast welk type 
hartfalen het betreft en doet onderzoek naar de oorzaak. 
Daarnaast start de cardioloog de medicatie, waarbij anders 
dan bij hypertensie bij het voorschrijven van RAS-remmers 
en bètablokkers niet wordt getitreerd op de waarde van de 
bloeddruk, maar wordt gestreefd naar de hoogste dosering die 
de patiënt zonder bijwerkingen verdraagt. Nadat de patiënt is 
ingesteld en stabiel is, volgt terugverwijzing naar de huisarts.

MEDICAMENTEUZE BEHANDELING
De kern van de behandeling van HFrEF is ongewijzigd en 
bestaat uit het geleidelijk ophogen van een RAS-remmer, bèta-
blokker en eventueel een aldosteronantagonist tot de maxi-
male dosering die de patiënt verdraagt. Daarnaast wordt een 
lisdiureticum gebruikt bij tekenen van overvulling, en wordt 
gezocht naar de laagst mogelijke onderhoudsdosering. 
Bij patiënten met HFpEF is het beleid gericht op  optimale 
behandeling van comorbiditeit volgens de betreffende 
NHG-Standaarden (bijvoorbeeld CVRM of Atriumfibrille-
ren). Daarnaast is lisdiureticum geïndiceerd in perioden van 
overvulling. Toch zijn er enkele veranderingen.

Geen angiotensinereceptorblokker naast ACE-remmer
Het is niet langer een optie om een angiotensinereceptorblok-
ker (ARB) toe te voegen in plaats van een aldosteronantago-
nist bij mensen die klachten houden ondanks gebruik van een 
ACE-remmer, bètablokker en lisdiureticum. Gecombineerd 
gebruik van een ARB en een ACE-remmer geeft veel vaker 
bijwerkingen.

SGLT-2-remmer nieuwe optie voor DM2-patiënten
SGLT-2-remmers zijn relatief nieuwe geneesmiddelen voor 
de behandeling van DM2. Uit cardiovasculaire veiligheidson-
derzoeken met deze middelen blijkt dat hun gebruik leidt tot 
minder hart- en vaatziekten en dat ze vooral leiden tot minder 
voorkomen van hartfalen en exacerbaties daarvan. Dit is vooral 
onderzocht bij mensen met DM2, maar er is inmiddels ook 
onderzoek met dapagliflozine verricht bij mensen die alleen 
hartfalen hebben, met gelijksoortige resultaten. Dit middel is 
naar aanleiding daarvan sinds oktober 2020 geregistreerd voor 
de behandeling van HFrEF. 
De herziene standaard geeft de start van een SGLT2-remmer 

als optie voor mensen met hartfalen die ook DM2 hebben. De 
NHG-Standaard Hartfalen is daarmee welwillender ten aan-
zien van SGLT2-remmers dan de NHG-Standaard Diabetes 
mellitus type 2, maar deze standaard wordt momenteel op dit 
punt herzien. De verwachting is dat deze middelen bij pa-
tiënten met diabetes en een hoog risico op hart- en vaatziek-
ten eveneens een prominentere positie in het medicamenteuze 
stappenplan krijgen. 
De NHG-Standaard Hartfalen bevat nog geen aanbevelingen 
voor de inzet van SGLT2-remmers, in het bijzonder dapag-
liflozine, voor patiënten met hartfalen zonder diabetes. De 
werkgroep achtte de toegevoegde waarde van SGLT-2-rem-
mers ten opzichte van de gebruikelijke medicatie voor hartfa-
len daartoe nog onvoldoende goed uitgekristalliseerd.

Thiazidediuretica en digoxine niet langer aanbevolen
In de oude versie van de standaard was het voorschrijven van 
een thiazidediureticum nog een optie, hoewel ook daarin de 
voorkeur al uitging naar een lisdiureticum. Daarnaast kon 
digoxine aan de medicatie worden toegevoegd bij patiënten 
met aanhoudende klachten ondanks gebruik van diuretica, 
een RAS-remmer, een bètablokker en een aldosteronantago-
nist of bij een sinusritme. Beide opties zijn vervallen vanwege 
twijfel over de toegevoegde waarde en het veelvuldig optreden 
van bijwerkingen. 

SAMENWERKING
Het is belangrijk dat op ieder moment duidelijk is wie de 
hoofdbehandelaar is. De cardioloog is in principe de hoofdbe-
handelaar bij het instellen van medicatie. De huisarts heeft de 
regie na terugverwijzing van:

	■ patiënten die stabiel en optimaal zijn behandeld
	■ patiënten in de terminale levensfase

Terugverwijzing moet plaatsvinden met een duidelijke 
overdracht waarin diagnose, behandeladvies en vervolgbeleid 
worden beschreven. Er kunnen eventueel regionale afspraken 
worden gemaakt over gedeelde zorg of over welke patiënten 
worden terugverwezen naar de huisarts. ■

Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard Hartfalen op 
https://richtlijnen.nhg.org.
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Het juiste antwoord is dermale naevi.
Melanocytaire naevi of naevi naevocellularis (in de volksmond 
‘moedervlekken’) zijn per definitie benigne, al dan niet gepig
menteerde huidafwijkingen die berusten op een overmaat aan 
melanocyten. Hoe een moedervlek eruitziet, is afhankelijk van 
de diepte waar de melanocyten (en dus het pigment) liggen. 
Als het pigment hoog ligt (op de overgang van epidermis 
naar de dermis), dan is de moedervlek bruin. Bij een dermale 
naevus liggen de melanocyten dieper in de huid. Dan wordt 
de huid naar boven gedrukt, waardoor er vaak een lichtbruine 
tot huidkleurige nodus of nodulus zichtbaar is.
Dermale naevi worden vrijwel nooit kwaadaardig. Er is bij 
deze patiënt dan ook geen indicatie voor verwijdering met 
histopathologisch onderzoek. Omdat dermale naevi boven 
het huidniveau uitsteken, vinden mensen ze soms cosmetisch 
storend. Daarnaast kunnen ze ook mechanische hinder geven, 
bijvoorbeeld tijdens het scheren. Mocht dit het geval zijn, dan 
kan er een shave excisie of excisie in toto worden gedaan.

Voor de overige antwoordopties geldt het volgende. Een 
basaalcelcarcinoom groeit en heeft vaak een glanzend opper
vlak, met teleangiëctasieën en eventueel ulceratie. Dermato
fibromen komen het meest voor op de extremiteiten en hierbij 
is er sprake van een positief dimple sign. Skintags zijn over 
het algemeen meer gesteeld dan de huidafwijkingen bij deze 
patiënt en komen meestal voor op plaatsen met frictie, zoals in 
de hals of oksel. 
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NEUROLOGIE IN DE PRAKTIJK

G.W. van Dijk, E.A.C. Beenakker | Probleemgeoriënteerd denken in 
de neurologie | Utrecht: Tijdstroom, 2021 | 409 pagina’s | € 49,50 | 
ISBN 9789058983367

In dit boek bespreken de auteurs 
veelvoorkomende neurologische 
problemen aan de hand van ca-
suïstiek. Voor de huisarts in op-
leiding kan dit een goede manier 
zijn om een overzicht te krijgen 
van de neurologische problemen 
waarmee huisartsen te maken 
kunnen krijgen. Voor de ervaren 
huisarts kan het boek een opfris-
ser zijn en een manier om kennis 
te nemen van het neurologische 

substraat achter bepaalde aandoeningen en klachten.

In deze herziene versie is de structuur onveranderd. De 
auteurs beschrijven een herkenbaar medisch probleem aan de 
hand van een casus, waarbij de lezer de casus doorloopt door 
middel van vragen. De antwoorden worden toegelicht aan de 
hand van de neurologische theorie.
De kwaliteit van de hoofdstukken is wisselend. Sommige 

hoofdstukken zijn helder geschreven en geven je in kort 
bestek precies de informatie die je wilt hebben. In andere 
hoofdstukken is de achtergrondinformatie zo uitgebreid dat 
het overzicht verloren gaat. Daarnaast dekt de titel van de 
hoofdstukken niet altijd de lading, wat verwarrend is. 
De doelgroep is breed, van studenten geneeskunde tot neuro
logen en huisartsen. Dit is meteen het grootste manco van het 
boek. Casuïstiek uit de eerste en tweede lijn loopt door elkaar, 
waardoor niet elk hoofdstuk nuttig voor de huisarts is. Daar
naast is het niveau van de achtergrondinformatie erg divers, 
van heel basaal en passend in het basiscurriculum van de ge
neeskundeopleiding tot specialistisch neurologisch. Ten slotte 
is het voorgestelde beleid niet overal in overeenstemming met 
de adviezen uit de NHGrichtlijnen. Ook hier wreekt zich dat 
de auteurs niet hebben gekozen voor een setting in de eerste 
of de tweede lijn en dat er geen huisarts als medeauteur bij het 
boek is betrokken. 
Ondanks deze kanttekeningen geeft het boek een mooi over
zicht van de neurologische problematiek waarmee huisartsen 
worden geconfronteerd en kan het huisartsen (in opleiding) 
zeker helpen bij het ontwikkelen van een systematische aan
pak van deze problemen. ■

Antonette Smelt

BEOORDELING: ∫∫∫∫∫

Oplossing Uw diagnose  
‘Huidkleurige bobbels op de wang’

Uw diagnose
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Bij de start van een behandeling met insuline is NPH-in-
suline het middel van voorkeur, maar in de praktijk kiezen 
huisartsen toch vaak voor een langwerkend insulineanaloog. 
De langere werkingsduur en minder piekwerking van de 
insuline zouden leiden tot een betere regulatie en minder 
hypoglykemieën. De auteurs van een cochranereview verge-
leken daarom NPH-insuline met de langwerkende insuline-
analogen. Het totaal aantal hypoglykemieën was weliswaar 
lager bij de langwerkende insulineanalogen, maar er werd 
geen verschil aangetoond voor ernstige hypoglykemieën. 

De gebruikte streefwaarden van de onderzoeken waren lager 
dan in Nederland gangbaar is en er was het nodige aan te mer-
ken op de (lage) bewijskracht.1 De conclusie is dat NPH-insu-
line leidt tot een vergelijkbare glykemische regulatie. Er is dus 
geen reden insulineanalogen voor te schrijven.    

COCHRANEREVIEW
In 1921 ontdekten Banting en Best insuline. In 1982 slaagde 
men erin menselijke insuline na te maken door toepassing 
van recombinant-DNA-technieken. Door het koppelen van de 
insuline aan protamine (eiwit) ontstond de NPH-insuline, ook 

wel isofaan insuline genoemd. De koppeling van protamine 
aan insuline zorgt ervoor dat insuline minder goed oplosbaar 
wordt en dat de afgifte van de insuline vanuit de subcutis naar 
het bloed vertraagt. In 1996 vond de ontwikkeling plaats van 
de snelwerkende analogen, later gevolgd door de langwerken-
de analogen.2 Het gaat hier om de insulines glargine, detemir 
en (van recentere datum) degludec. In theorie hebben de 
insulineanalogen een aantal voordelen, namelijk een langere 
werkingsduur en minder piekwerking. Het aantal hypogly-
kemieën zou daarmee kunnen afnemen zonder dat het ten 
koste gaat van de glykemische regulatie. De auteurs van deze 
cochranereview vergeleken NPH-insuline met de langwerken-
de analogen om te kijken of deze theoretische voordelen ook 
daadwerkelijk bestaan.
De auteurs zochten naar gerandomiseerde onderzoeken met 
een minimale onderzoeksduur van 24 weken. De primaire 
uitkomstmaten waren diabetesgerelateerde complicaties, hy-
poglykemieën en kwaliteit van leven. Secundaire uitkomstma-
ten waren sterfte, bijwerkingen, sociaaleconomische effecten 
en het HbA1c. De auteurs zochten in alle relevante medische 
databases tot en met 5 november 2019. Zij includeerden 
uiteindelijk een totaal van 24 afgeronde onderzoeken in de 

NPH-insuline of langwerkende insulineanalogen bij 
volwassenen met DM2?
Hans van Hateren, Jaap Kroon

NPH-insuline werkt net zo goed als langwerkende insulineanalogen, maar is wel goedkoper.  Foto: Shutterstock

Nu ook voor uw 
astmapatiënt

Extrafijne triple-therapie 
met een hoge depositie 
in de kleine luchtwegen*1-3

Trimbow

1. SmPC Trimbow®, 2. Jabbal et al. J Allergy Clin Immunol 2017;139(6):2013–2014,  3. Usmani et al. Int J COPD 
2020;15:2433. Voor verkorte productinformatie zie elders in deze uitgave.                                         PM-2021-9800

beclometason/formoterol/
glycopyrronium (87/5/9µg)

Indicatie: Astma: Onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten 
met astma die niet voldoende onder controle zijn met een LABA en 
een middelmatige dosis ICS, en die het afgelopen jaar één of meer 
astma-exacerbaties hebben gehad. COPD: Onderhoudsbehandeling bij 
volwassen patiënten met matige tot ernstige COPD die niet voldoende 
kunnen worden behandeld met ICS/LABA of LABA/LAMA.     

Meer informatie? 
chiesipro.nl/trimbow

*24% van de afgegeven dosis, berekend met
 Functional Respiratory Imaging gebruikmakend 
van inhalatieprofielen van 20 COPD-patiënten3
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cochranereview. Zestien onderzoeken vergeleken NPH-insuli-
ne met insuline glargine (100 U/ml) en 8 onderzoeken verge-
leken NPH-insuline met insuline detemir. De auteurs vonden 
geen vergelijkende onderzoeken tussen NPH en glargine (300 
U/ml) of tussen NPH en degludec.
Het aantal bevestigde hypoglykemieën (gedefinieerd als een 
glucosewaarde < 3 mmol/l) lag lager bij de langwerkende ana-
logen dan bij NPH-insuline. Het relatieve risico bedroeg 0,88 
(95%-BI 0,81 tot 0,96) voor insuline glargine en 0,48 (95%-BI 
0,32 tot 0,71) voor insuline detemir. Het relatieve risico van 
een ernstige hypoglykemie – waarbij hulp van derden nood-
zakelijk was – was 0,68 (95%-BI 0,46 tot 1,01) voor insuline 
glargine in vergelijking met NPH-insuline, en 0,45 (95%-
BI 0,17 tot 1,20) voor insuline detemir in vergelijking met 
NPH-insuline. Deze ernstige hypoglykemieën kwamen zelden 
voor. Bovendien werden in de geïncludeerde onderzoeken veel 
lagere streefwaarden gehanteerd dan in Nederland gebruike-
lijk is. Zo waren de streefwaarden in de onderzoeken met de-
temir: nuchtere glucose 4-7 mmol/l, glucose voor de nacht 4-7 
mmol/l en HbA1c 5,8-6,4% (40-46 mmol/mol). De kwaliteit 
van bewijs varieerde voor de uitkomstmaat hypoglykemie van 
laag tot zeer laag. Wat betreft het effect op het verlagen van het 
HbA1c vonden de auteurs geen relevante verschillen tussen 
NPH-insuline en de analogen glargine en detemir. Wat betreft 
effecten op het gewicht vonden zij ook geen relevante verschil-
len. Voor alle andere eindpunten rapporteerden de onderzoe-
kers weinig tot geen gegevens, waardoor het niet mogelijk is 
om hierover conclusies te trekken.

COMMENTAAR
In alle NHG-Standaarden Diabetes Mellitus type 2 die sinds 
2006 zijn verschenen, is het advies om bij de start met insuline 
te kiezen voor NPH-insuline.3 Desondanks wordt nog steeds 
vaak besloten om te starten met insuline glargine. In de 
eerste lijn start slechts een derde van de nieuwe gebruikers 
met NPH-insuline, de meeste nieuwe gebruikers starten met 
insuline glargine.4. Noot 93 van de huidige NHG-Standaard 
Diabetes mellitus type 2 beschrijft een systematische litera-
tuurzoekactie (tot en met mei 2016) naar gerandomiseerde 
onderzoeken en systematische reviews die de langwerkende 
insulineanalogen en NPH-insuline met elkaar vergelijken. 
Hoewel de besproken cochranereview een aantal nieuwe 

onderzoeken vond, is de eindconclusie niet anders. Er bestaan 
geen verschillen op het gebied van verandering van het HbA1c 
en gewicht. Op basis van de lage kwaliteit van bewijs was de 
conclusie in de NHG-Standaard dat het onduidelijk is hoe 
glargine en detemir zich verhouden tot NPH-insuline ten 
aanzien van (ernstige) hypoglykemieën. De huidige cochra-
nereview verandert die conclusie niet. Dat het gebruik van 
NPH-insuline ook veilig is blijkt uit de retrospectieve analyse 
van Lipska: bij patiënten met diabetes mellitus type 2 die 
startten met basale insuline was, in vergelijking met NPH-in-
suline, een langwerkend analoog niet geassocieerd met een 
verminderde kans op een SEH-bezoek of ziekenhuisopname 
door een hypoglykemie.5 Het wordt hoog tijd dat de richtlijn 
ten aanzien van insuline in de eerste lijn wordt opgevolgd. 
De analogen hebben geen bewezen voordeel maar zijn wel 
duurder. ■

LITERATUUR
1. Semlitsch T, Engler J, Siebenhofer A, Jeitler K, Berghold A, 

Horvath K. (Ultra-)long-acting insulin analogues versus NPH 
insulin (human isophane insuline) for adults with type 2 diabetes 
mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2020;11:CD005613.

2. Verhoeven S, Van Hateren KJJ, Bilo HJG, Verhoeven RP, Houwe-
ling ST, Kleefstra N. Diabetes Mellitus type 2. De achtergronden. 
Zeist: Langerhans, 2015.

3. NHG-werkgroep Diabetes mellitus type 2. NHG-Standaard Dia-
betes mellitus type 2. Versie 5.3, september 2018. Utrecht: NHG, 
2018.

4. Instituut Verantwoord Medicijngebruik. MedicijnBalans. www.
medicijngebruik.nl/nieuwe-geneesmiddelen.

5. Lipska KJ, Parker MM, Moffet HH, Huang ES, Karter AJ. Asso-
ciation of initiation of basal insulin analogs vs neutral protamine 
hagedorn insulin with hypoglycemia-related emergency depart-
ment visits or hospital admissions and with glycemic control in 
patients with type 2 diabetes. JAMA 2018;320:53-62.

Van Hateren KJJ, Kroon J. NPH-insuline of langwerkende insulineanalogen bij 
volwassenen met Dm2? Huisarts Wet 2021:64(5):64-7. DOi:10.1007/s12445-
021-1111-5.
Huisartsenpraktijk Floralaan-meeuwenplein, Hardenberg: K.J.J. van Hateren, 
huisarts en penningmeester Stichting Langerhans Onderzoeksinstituut, Om-
men, hateren.langerhans@gmail.com. Diabetes Zorggroep PoZoB, Veldhoven: 
J. Kroon, stafarts en kaderhuisarts diabetes.
mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een PeARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van Cochra-
ne Database of Systematic Reviews.
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Zelfstandige behandelcentra die zich hebben gespecialiseerd 
in vitamine B12-problematiek adviseren patiënten met 
vitamine B12-deficiëntie te behandelen met injecties. De 
NHG-Standaard Anemie adviseert echter tabletten. Recente 
wetenschappelijke publicaties laten zien dat er geen reden 
is om de NHG-Standaard op dit punt te herzien. Vitamine 
B12-deficiëntie kan in principe oraal worden behandeld.

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie werd fysiek 
contact tot een minimum beperkt. Het leek daarom logisch 
om bij patiënten die wegens vitamine B12-deficiëntie injecties 
kregen deze al dan niet tijdelijk te vervangen door tabletten. 
Volgens de NHG-Standaard Anemie en het NHG-Standpunt 
over vitamine B12-deficiëntie genieten tabletten immers de 
voorkeur.1,2 Een patiënt wees ons erop dat dit beleid niet over-
eenkomt met het advies van de B12 Kliniek. Op haar website 
vermeldt deze kliniek inderdaad dat de werking van orale 
suppletie niet wetenschappelijk is bewezen.3 De documenten 
die op de website staan onder ‘academische basis’ zijn niet 
gepubliceerd in tijdschriften die peer reviewed zijn. Het lite-
ratuuronderzoek van de NHG-Standaard is echter al in 2013 
verricht, waardoor er mogelijk nieuwe inzichten zijn. Daar-
om voerden wij een CAT uit met als onderzoeksvraag ‘Hoe 
effectief is orale toediening van vitamine B12 ten opzichte van 
intramusculaire injectie in het verhogen van de serumwaarde 
vitamine B12 bij patiënten met vitamine B12-deficiëntie?’

ZOEKSTRATEGIE
We zochten op 18 april 2020 in de Cochrane Library met de 
zoektermen ‘Vitamin B12’ OR ‘Vitamin B12 deficiency’. Dit le-
verde 1 relevant systematisch literatuuronderzoek op, namelijk 
dat van Wang et al. gepubliceerd in 2018.4 Vervolgens zochten 
we via PubMed met de zoektermen ‘Vitamin B12 Deficiency’ 
OR ‘B12’ OR ‘cobalamin*’ AND ‘injections’ OR ‘parenteral’ 
AND ‘Administration, Oral’ OR ‘oral’ OR ‘tablet’. Van de 260 
gevonden onderzoeken waren er 20 gepubliceerd sinds de 
uitgebreide zoekstrategie van Wang et al. Hiervan sloten er 
18 niet aan bij onze vraagstelling en was er 1 niet-gerandomi-
seerd onderzoek bij kinderen.5 Een RCT van Schijns et al. uit 
2018 bij volwassenen was wel geschikt voor nadere analyse.6

RESULTATEN EN BESCHOUWING
Wang et al. includeerden in hun systematische literatuuron-
derzoek 3 RCT’s met in totaal 153 proefpersonen.4 De onder-
zoeken vonden plaats in de tweede lijn bij patiënten met een 
serum vitamine B12 van maximaal 148 pmol/l en duurden 3 
tot 4 maanden. De auteurs hebben deze waarde in hun analyse 
ook gehanteerd als ondergrens-normaalwaarde. In de eerste 
RCT (Bolaman et al.) werden patiënten geïncludeerd met me-

galoblastaire anemie.7 De 2 andere RCT’s (Saraswathy en Kuz-
minsky) includeerden patiënten met recent ontdekte vitamine 
B12-deficiëntie.8,9 De onderzoeken verschilden in dosering van 
de toegediende vitamine B12. Bij Bolaman was de cumulatieve 
dosering gerekend over 90 dagen zowel oraal als intramuscu-
lair 15 mg, bij Saraswathy 90 mg versus 15 mg en bij Kuzmin-
ski 180 mg versus 9 mg. De doseringen die het NHG adviseert 
komen neer op oraal 90 mg en intramusculair 10 mg.1,2

Bolaman en Kuzminski analyseerden als uitkomstmaat de 
serumwaarde vitamine B12. Daarbij vond Bolaman geen 
significant verschil tussen beide groepen (p = 0,20). Kuzmin-
ski toonde wel een significant verschil van omgerekend 502 
pmol/l (95%-BI 290 tot 714 pmol/l; p < 0,001) in het voordeel 
van de orale groep. De auteurs geven hiervoor zelf de hoge 
dosering van oraal vitamine B12 als verklaring. Daarnaast 
bepaalden Kuzminski en Saraswathy bij welk percentage van 
de patiënten de serumwaarde normaliseerde. Beide onder-
zoeken tonen geen significant verschil tussen de orale en de 
intramusculaire groep: respectievelijk een relatief risico van 
1,39 (95%-BI 0,99 tot 1,95) en een normalisatie bij 20 van de 
30 proefpersonen versus 27 van de 30 (p = 0,06). Gezien het 
beperkte aantal onderzoeken werd geen meta-analyse verricht. 

Geen voorkeur voor injectie bij vitamine B12-tekort
Melvin Hazelhoff, Mariken Stegmann

Er zijn geen aanwijzingen dat vitamine B12-injecties beter zijn dan 
orale behandeling.  Foto: Shutterstock
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Slechts bij enkele patiënten werden bij aanvang  neurologische 
symptomen beschreven.9 Bij patiënten die oraal werden be-
handeld en bij patiënten die intramusculair werden behandeld 
namen deze af. De aantallen zijn echter te klein voor analyse.
Het systematisch literatuuroverzicht is goed opgezet en 
zorgvuldig uitgevoerd. De kwaliteit van het bewijs is echter 
laag door het kleine aantal proefpersonen in de onderliggende 
onderzoeken. Bovendien gaven de onderzoeken onvoldoende 
informatie over randomisatie, allocatie en uitval.
Schijns et al. richtten zich in een in Nederland uitgevoerde 
RCT op patiënten met vitamine B12-deficiëntie na een gastric 
bypass.6 Ze includeerden patiënten met een vitamine B12 van 
< 200 pmol/l. Dit afkappunt is hoger dan dat in de Nederland-
se standaard (148 pmol/l). De onderzoekers vergeleken orale 
behandeling (23 personen) met een tweemaandelijkse injectie 
(27 personen). De behandelduur was een halfjaar. De cumu-
latieve doseringen gerekend over 90 dagen waren oraal 90 mg 
en intramusculair 3 mg. 
In het artikel worden de gemiddelde serumwaarden van de 
beide groepen op de verschillende meetmomenten in een 
[figuur] weergegeven.
De 2 groepen verschillen niet significant in serumwaardes 
over de tijd (ANOVA; p = 0,75). In beide groepen stegen de 
serumwaarden vitamine B12 significant ten opzichte van de 
uitgangswaarden (p < 0,001). Bovendien hadden alle deelne-
mers in beide groepen aan het eind van het onderzoek een 
normale waarde vitamine B12 (> 200 pmol/l).
Het onderzoek is gedegen opgezet met aandacht voor zorgvul-
dige randomisatie en allocatie. Er werd niet geblindeerd maar 
omdat de uitkomstvariabele objectief is, doet dit niet af aan de 
kwaliteit van het onderzoek.

CONCLUSIE
Sinds het verschijnen van de NHG-Standaard Anemie is er een 
beperkte hoeveelheid nieuwe literatuur verschenen waarin ora-
le en intramusculaire toediening van vitamine B12 met elkaar 
worden vergeleken. Geen van de onderzoeken is in de eerste 
lijn verricht. Enkele onderzoeken richtten zich specifiek op 
patiënten met megaloblastaire anemie of op patiënten die een 
gastric bypass hadden ondergaan. De doseringen verschillen 
tussen de onderzoeken. In totaal gaat het nog steeds om een 
klein aantal proefpersonen waardoor de kwaliteit van het be-
wijs laag blijft. Desondanks zijn de conclusies consistent. Er is 
geen aanwijzing dat vitamine B12-injecties superieur zijn aan 
orale behandeling. Op basis van de op dit moment beschikbare 
wetenschappelijke literatuur kan vitamine B12-deficiëntie con-
form de NHG-Standaard dus oraal worden behandeld. ■
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Figuur

Mediane vitamine B12-concentraties in het serum over de tijd.

Bron: Schijns et al.6
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Ouderengeneeskunde: m. Hazelhoff, aios, m.hazelhoff@umcg.nl; m.e. Stegmann, 
huisarts en postdoconderzoeker. 
mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een critically appraised topic (CAT), waarbij een aios een evidencebased 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.

Tijd na behandeling (maanden)

Oraal (n = 23)
Intramusculair (n = 27)

0 2 4 6

Het verschil tussen beide groepen berekend met ANOVA
(repeated measures) is niet significant (p = 0,75)
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Casuïstiek

HUISARTS EN WETENSCHAP mei 2021

1. BESCHRIJVING ECG VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | 72/min, regelmatig.
2. As | Afleiding I is het meest positief, en avF het meest 

iso-elektrisch. De as wijst dus precies horizontaal (0°).
3. P-top | ‘Normaal’. De P-top is nergens te breed of te hoog. 

De P-top is negatief in III, maar positief in II en avF. Mo-
gelijk ligt de focus laag in – of net onder – de sinusknoop. 
Dit is in elk geval niet erg afwijkend.

4. PQ-tijd | Normaal.
5. Q | Solitaire Q in III. Deze is dieper dan een derde van de 

R-top. Dit is afwijkend. Anderzijds is dit beeld alleen in III 
te zien en niet in de aanpalende afleidingen II en avF. Er 
zijn dus onvoldoende argumenten voor een doorgemaakt 
onderwandinfarct.

6. QRS | Normaal. Goede R-progressie, normale hoogte en 
breedte.

7. ST-segment | Minimale depressie in V1-6, telkens circa 
0,5 mm. Geen elevaties.

8. T-top | Negatieve T-top in V2 bij nog negatief QRS-com-
plex. T-inversie in V3-6.

9. QT-tijd | Normaal; 10 mm (= 0,4 sec) en minder dan de 
helft van cyclusduur.

10. Ritme | Sinusritme: normale P-toppen, telkens gevolgd 
door QRS-complexen.

+ Conclusie | Pathologisch ecg. Solitaire Q in III, repolarisa-
tiestoornissen in de voorwand bij mogelijke ischemie. Er 
is geen sprake van andere afwijkingen die bij acute ische-
mie passen, zoals een STEMI. Er zijn ook geen ritme- of 
geleidingsstoornissen.

2. DIAGNOSE EN BELEID
In deze casus is er een verergering van het hartfalen. Hartfa-
len beschrijft een symptomencomplex, het is geen diagnose 
op zich. Bij het ontstaan en verergeren van hartfalen is het de 
vraag wat de onderliggende oorzaak is. Er lijkt hier sprake van 
ischemisch hartlijden, met als gevolg symptomatisch hart-
falen. De patiënte wordt met spoed naar de eerste harthulp 
verwezen en krijgt later op de dag een stent in de left anterior 
descending artery (LAD). Het verdere beloop was gunstig.

Antwoord ecg-casus ‘Toename 
klachten’
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NHG: schakel tussen 
wetenschap en 
praktijk
Al een jaar lang zijn NHG-medewerkers elke 
dag bezig om zo goed en zo snel als het gaat 
beschikbare informatie over COVID-19 te 
vertalen naar betrouwbare richtlijnen en 
aanbevelingen voor gebruik in de praktijk. 
Daarbij weten ze als geen ander op welke 
informatie huisartsen zitten te wachten. Niet 
altijd zijn daarover al goede onderzoeksuit-
komsten bekend. Dat is lastig voor onze 
medewerkers, maar meer nog, vervelend voor 
u en uw patiënten.
Daarom stelt het NHG de komende tijd de 
Onderzoeksagenda COVID-19 samen. Hierin 
verzamelen en prioriteren we de belangrijkste 
kennislacunes over COVID-19 voor de 
huisartsgeneeskunde. Dat doen we met de 
inbreng van onder andere universitaire 
onderzoeksafdelingen, de LHV en InEen. Dit 
helpt onderzoekers en financiers zoals ZonMw 
met het opzetten van onderzoek dat straks 
ook echt van nut is voor de praktijk. 
Daarbij heeft ieder zijn eigen rol. Zo werkt het 
NHG niet mee aan onderzoeken die de basis 
vormen voor onze richtlijnen. Op die manier 
beoordelen en wegen we onafhankelijk de 
resultaten en kunnen huisartsen er zeker van 
zijn dat wat er in onze richtlijnen staat 
objectief en betrouwbaar is.
Ook op andere manieren proberen we 
onderzoek te stimuleren. Zo zetten we ons in 
voor de komst van een verzekering voor 
huisartsen die in hun praktijk aan onderzoek 
willen meewerken. En komen we met een 
nieuwe prijs voor het proefschrift van een 
niet-huisarts met de meeste waarde voor de 
huisartsgeneeskundige praktijk (voor 
huisartsen hadden we al zo’n prijs, de 
NHG-Wetenschapsprijs). Zo brengen we niet 
alleen de wetenschap naar de praktijk, maar 
ook de praktijk naar de wetenschap.

Wendy Borneman,  
voorzitter Raad van Bestuur

NHG-Congreswebinar over digitale praktijkvoering
Wat betekent digitale praktijkvoering voor u? Op welke manier geeft u hier handen 

en voeten aan? Het antwoord op deze vragen zal voor ieder van u anders zijn. Feit is 

dat het digitaal werken in de huisartsenpraktijk een enorme vlucht heeft genomen. 

Door corona, maar ook omdat patiënten dankzij OPEN in 2020 toegang kregen tot 

hun patiëntdossier. Zoals huisartsen verschillend denken over digitale zorg, doen 

patiënten dat ook. Voor sommigen is het een uitkomst, voor anderen een brug te ver.  

Digitaal het nieuwe normaal 
In aanloop naar het NHG-Congres op 5 november 2021 belichten we tijdens een drietal webinars de 
inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk. De goede maar ook de lastige punten van 
digitale zorg komen daarbij aan de orde. Tijdens het congres in november in Den Bosch vindt 
verdere verdieping plaats.

Het eerste webinar was op 10 december 2020 en ging over telemonitoring. Tijdens het tweede 
webinar op donderdag 10 juni 2021 maken we een korte verkenning wat het digitale werken 
betekent voor de huisarts, voor de patiënt en voor de toekomst. Het webinar is gratis voor 
NHG-leden en bedoeld voor huisartsen die

 ■ benieuwd zijn hoe andere huisartsen invulling geven aan digitaal werken
 ■ aan het begin staan van digitaal werken of juist al stappen gemaakt hebben
 ■ in 1 à 1,5 uur tijd inspiratie op willen doen wat er komt kijken bij digitaal werken in de 

huisartsenpraktijk

Algemene Ledenvergadering 24 juni 2021
Op donderdag 24 juni 2021 vindt de online Algemene Ledenvergadering van het NHG plaats.  
De aanvangstijd is 19.00 uur. 
Wilt u weten hoe het gaat met uw beroepsvereniging? Zet de datum vast in uw agenda en meld u 
aan. Alle NHG-leden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen. Wij kijken uit naar uw 
aanwezigheid!

kort nieuws

Digitaal:  
het nieuwe normaal

Webinar #2 10 juni 2021

  NHGCONGRES.NL 

Datum: 24 juni 2021
Tijd: 19.00 uur
Aanmelden: online via nhg.org/agenda
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Categorieën
  Praktiserend
  Aios
  Oud-huisarts
  Starters

70%
20%

7%

4%

VERENIGING

13.353 leden

Nieuwe Raad van Bestuur:
Wendy Borneman en Eric Scheppink

CORONADOSSIER

67
updates en  nieuwsberichten

150
publicaties op nhg.org

1.330
vragen  beantwoord

23
corona nieuwsbrieven 
voor leden

9
webinars COVID-19 
met LHV en  Medische  Scholing

> 500 
persvragen beantwoord

Totaal > 1.500.000 paginaweergaven

28 januari 2020 22 december 2020
Publicatie coronadossier | Publicatie vaccinatiedossier

Top 3
Meest bezochte pagina’s
1.   Achtergronden over COVID-19 
2.  Behandeling 
3.  Organisatie van de zorg

1.   Opstellen en actualiseren  standaarden en  richtlijnen
2.  Duiden van wetenschappelijk onderzoek

3.  Zorgen voor betrouwbare en  onafhankelijke  informatievoorziening

NHG-TRIAGEWĲ ZER 2020

7.662
verkocht

4.200
boeken

3.462
digitaal

=

LEDENENQUÊTE

rapportcĳ fer van onze leden

Top 3 
Producten en diensten 

Top 3 
Belangrĳ kste rollen NHG

NHG- Standaarden 
en richtlijnen

Thuisarts.nl NHG- Instructiefi lms

8,28,59,1

7,5

63% vrouw 
37% man

Facts & Figures 2020
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THUISARTS.NL 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

8 mil.

6 mil.

4 mil.

2 mil.

0

  2020        2019

65.6
miljoen in 

2020
5.5

miljoen per 
maand

36%
Bezoekers

RICHTLĲ NEN 

Totaal > 10.000.000 
 paginaweergaven
(oude en nieuwe website)

PRĲ ZEN

Wetenschapsprĳ s 
Vincent van Vugt
Vestibulaire revalidatie bij duizeligheid

Casuïstiekprĳ s  
Pim Keurlings
Een wond  hechten van de tong, wel of niet?

Jan van Esprĳ s
Jeffrey Bouwmeester
Shockwavetherapie bij fasciitis plantaris 
– vakjury

 Eleonore Vennemann
Blokkade van het ganglion stellatum bij 
overgangsklachten 
– publieksprijs589.896

623.619
682.766
844.212
 1.537.198

V
IE

W
S

HAWEB 

70.000 
bezoeken Ledenforum

> 375 
nieuwe berichten

70%
meer dan 

2019

KENNISCENTRUM 

1.470 
samenwerkings verzoeken

900
medisch- inhoudelĳ ke vragen 

NHG-NASCHOLING

TOP 3 

Meest doorlopen e-learningmodules 
1. Pneumokokkenvaccinatie
2. Stoppen met roken
3.  Bevolkingsonderzoek  darmkanker

TOP 3 

Meest bekeken instructiefi lms
1.  Lichamelijk onderzoek bij traumatische 

knieklachten van volwassenen 
2.  Onderzoek van de schouder 
3.  Zuurstof toedienen

TOP 3 

Meest bezochte richtlijnen
1. Urineweginfecties 
2.  Cardiovasculair risicomanagement
3. Diabetes mellitus type 2

lancering
nieuwe
 richtlĳ nen-

website
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kenmerken (syndromaal) en craniosynostose 
waarbij de afwijkingen zich beperken tot de 
schedelvorm (niet-syndromaal). Craniosynostose 
heeft vaak een levenslange impact, met zowel 
fysieke als psychosociale problemen.
  nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/ 

craniosynostose

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een progressieve 
neurologische aandoening, die autosomaal- 
dominant overerft. Kenmerkend voor de ziekte is 
de geleidelijke irreversibele achteruitgang van de 
motoriek en cognitieve functies. Deze symptomen 
gaan vrijwel altijd gepaard met psychiatrische 
symptomen en gedragsveranderingen. De 
symptomen kunnen per patiënt erg verschillen in 
aard en in ernst, ook binnen 1 familie. Symptomen 
ontstaan vaak geleidelijk en nemen langzaam toe. 
Uiteindelijk wordt de patiënt rolstoelafhankelijk 
en/of bedlegerig en zijn de cognitieve functies sterk 
verminderd. Behandeling is symptomatisch en richt 
zich op verbetering van kwaliteit van leven.
  nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/ 

ziekte-van-huntington

Autoinflammatoire aandoeningen
Autoinflammatoire aandoeningen (AIA) zijn een 
groep van zeldzame ziekten, waarbij een 
genetische afwijking een disregulatie veroorzaakt 
van het aangeboren immuunsysteem. Kenmer-

kend zijn recidiverende episoden van koorts en 
hoge ontstekingswaarden. Dit gaat vaak gepaard 
met wisselende combinaties van lokale ontste-
kingsverschijnselen, zoals huidafwijkingen, 
gewrichtsklachten en serositis. Er is echter geen 
infectieuze of auto-immuunoorzaak te vinden. De 
episodes gaan in veel gevallen gepaard met steeds 
dezelfde klachten en worden afgewisseld met 
asymptomatische perioden.
AIA komen zowel bij volwassenen als kinderen 
voor. De behandeling is symptomatisch en gericht 
op het beperken en verminderen van inflammatoi-
re episoden en het voorkomen van complicaties.
  nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/ 

autoinflammatoire-aandoeningen

Autosomaal dominante cerebellaire ataxie
Autosomaal dominante cerebellaire ataxie (ADCA) 
is een klinisch heterogene groep van zeldzame 
(langzaam-) progressieve neurodegeneratieve 
aandoeningen. Typen waarvan de genetische 
oorzaak bekend is, worden aangeduid als 
spinocerebellaire ataxie (SCA). De ziekte tast het 
cerebellum aan. Kenmerkende symptomen zijn 
evenwichtsproblemen, dysarthrie, dysfagie, 
oogbewegingsstoornissen, visusstoornissen en 
vermoeidheid. De eerste verschijnselen van ADCA/
SCA treden meestal op 30-40-jarige leeftijd op. 
Het verloop is progressief en tot op heden zijn er 
geen medicijnen of behandelingen die de ziekte 
kunnen stoppen of genezen. De symptomatische 
behandeling bestaat bijvoorbeeld uit medicatie, 
valpreventie, psychosociale ondersteuning, 
fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. De 
prognose is afhankelijk van het type en de 
beginleeftijd.
  nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/autosomaal- 

dominante-cerebellaire-ataxie-adca

NIEUWE HUISARTSENBROCHURES 
OVER 4 ZELDZAME ZIEKTEN

Colofon NHG Forum

Redactie: NHG-bureau. Met bijdragen van Lia 

Boelman, Arianne Verburg, Shutterstock en Margot 

Scheerder (beeldredactie). Eindredactie en contact:  

Susan Umans, s.umans@nhg.org, 088 5065546.

NHG Forum is een uitgave van het NHG-bureau. 

Voor het colofon van het wetenschappelijke deel van 

Huisarts & Wetenschap: blader 4 pagina’s terug.

Op nhg.org zijn recent 4 nieuwe 

huisartsen brochures gepubliceerd over 

zeldzame ziekten. Het gaat om cranio-

synostose, ziekte van Huntington, 

autoinflammatoire aandoeningen en 

autosomaal dominante cerebellaire 

ataxie.

Er zijn meer dan 70 brochures beschikbaar met 
voor huisartsen relevante informatie over 
zeldzame ziekten. De Vereniging Samenwerkende 
Ouder- & Patiëntorganisaties en het NHG maken 
deze sinds 2007. In de brochures zijn wetenschap-
pelijke inzichten en praktische informatie 
gebundeld. Een compleet overzicht van alle 
ontwikkelde huisartseninformatie staat op nhg.
org/thema/zeldzame-ziekten en zichtopzeldzaam.
nl.

Craniosynostose
Craniosynostose is een aangeboren schedelaandoe-
ning waarbij 1 of meerdere schedelnaden te vroeg 
sluit(en), meestal vóór de geboorte. Hierdoor 
ontstaan karakteristieke vormafwijkingen van de 
schedel. Er zijn verschillende typen craniosynostose, 
met een grote variatie in ernst, type en presentatie 
en prognose. Daarnaast is er onderscheid tussen 
craniosynostose met aanwezigheid van bijkomende 
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