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Redactioneel

WWist u dat in Nederland ruim een half 
miljoen thuiswonende 65-plussers kwets-
baar zijn? Kwetsbare ouderen hebben veel 
gezondheidsklachten en moeite om de regie 
over hun leven te voeren. Ook hebben zij 
een verhoogde kans op ziekenhuisopname 
of overlijden. Kent u ze allemaal? Of wordt 
het de hoogste tijd om deze ouderen op te 
sporen met vragenlijsten? 
Op het Veld en collega’s pleiten ervoor om te 
stoppen met de screening van kwetsbare ou-
deren met standaard vragenlijsten. Zij stellen 
een aantal terechte vragen: Wat is kwetsbaar-
heid precies? En: Hoe weten we zeker dat we 
kwetsbaarheid op de juiste manier meten? 
Tja, toch maar niet screenen dan? 
Numans en De Wit pleiten er juist voor om 
de oudere, pardon, het kind niet met het 
badwater weg te gooien. Tijdige herkenning 
van potentieel kwetsbare ouderen is be-
langrijk. De auteurs betogen dat deze groep 
beter in kaart gebracht kan worden door een 
geautomatiseerde voorselectie aan de hand 
van routinematig verkregen zorggegevens uit 
het HIS. 
Hoe houdt u als huisarts zicht op de kwets-
bare ouderen? Werkt u veel samen met de 
praktijkondersteuner? Maakt u optimaal ge-
bruik van de functies van uw HIS? Of maakt 

u gebruik van vragenlijsten? Hoe zorgt u 
voor een goede respons en hoe bereikt u 
de juiste doelgroep? Wist u dat patiënten 
deelname sneller overwegen als de huisarts 
hen persoonlijk uitnodigt? 
Ik denk dat het belangrijk is om als huisarts 
te weten welke mogelijkheden er zijn 
om te screenen op kwetsbaarheid. 
Ook is het belangrijk om kwetsbare 
ouderen tijdig in het vizier te krij-
gen én te houden, zodat crisissitu-
aties en onnodige ziekenhuisop-
names voorkomen worden. Dus 
vragenlijsten en optimaal gebruik 
van ons HIS niet als doel, maar 
als middel voor tijdige, persoons-
gerichte zorg.
Deze H&W geeft veel stof tot naden-
ken over de weerbarstige praktijk 
van het toepassen van planmatige, 
gestandaardiseerde en geprotocolleer-
de screening. Hopelijk heeft u na dit 
drukke jaar voldoende tijd om deze 
zomer tot rust te komen en wellicht te 
reflecteren op de vraag: to screen or not 
to screen? 

Susanne Claessen, lid redactiecommissie

To screen or not to screen? 
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 www.henw.org

	■ Astmapatiënten gebruiken te veel kortwerkende 
luchtwegverwijders

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.
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De sociaal kwetsbare groepen die er het 
meest van kunnen profiteren, doen het 
minst mee aan cardiometabole preven-
tieprogramma’s in de huisartsenpraktijk. 
Dat blijkt uit Nederlands onderzoek in 
de eerste lijn. Het lijkt dan ook nodig 
deze groepen op een andere manier te 
benaderen.

Preventieprogramma’s zijn pas (kosten-)
effectief bij een minimale deelname van 
de doelgroep. Het aantal mensen dat mee-
doet aan preventieprogramma’s varieert 
echter enorm en juist de  beoogde doel-
groep wordt vaak niet bereikt. Daarom 
gingen de auteurs na wat de kenmerken 
en redenen zijn van non-responders in 
een Nederlandse RCT waarin de effecti-
viteit van een stapsgewijs preventiepro-
gramma voor cardiometabole aandoenin-
gen werd onderzocht. Alle patiënten van 
45 tot 70 jaar van 36 huisartsenpraktijken 
ontvingen een uitnodiging voor  deelname 
aan het preventieprogramma namens 
hun huisarts (n = 29.758). Uitgezonderd 
waren de patiënten met cardiometabole 
aandoeningen, hypertensie of hyperchole-
sterolemie. 
In fase 1 werd patiënten gevraagd om een 
risicoscore in te vullen. Bij een afwijkende 
score kregen zij het advies om een afspraak 
te maken op de praktijk voor het opstellen 
van een cardiovasculair risicoprofiel (fase 
2). Een vraag over de reden van non-res-
pons in fase 2 stond in een vragenlijst van 
de trial. Vervolgens werden de risicoscores, 
vragenlijsten en HIS-gegevens gekoppeld 
aan de CBS-database. Van de uitgenodigde 
patiënten berekende 41% hun risicoscore. 
Een derde van de 41% met een verhoogd 
risico kwam naar de praktijk. 
Non-responders in fase 1 betroffen vaker 
jongere patiënten, mannen en mensen 
met een migratieachtergrond of met een 
lage sociaaleconomische status (SES). Dat 
gold ook voor degenen die als zelfstandi-
ge werkten of geen inkomen hadden en 
überhaupt weinig in de praktijk kwamen. 

Non-responders in 
fase 2 hadden vaker 
een lage SES, rook-
ten vaker en waren 
minder frequente 
praktijkbezoekers. 
Als reden noemden 
de non-respon-
ders vooral dat zij 
verwachtten geen 
cardiometabole aan-
doening te hebben. 
Uit dit onderzoek 
kun je concluderen 
dat de kwetsbaarste mensen minder vaak 
reageren op een collectieve uitnodiging 
en hun cardiometabole risico vaker 
onderschatten. Een aangepaste, persoons-
gerichte manier van uitnodigen lijkt daar-
om nodig om deelname van deze groep te 
vergroten. ■

Badenbroek IF, et al. Characteristics and 
motives of non-responders in a stepwise 
cardiometabolic disease prevention pro-
gram in primary care. Eur J Public Health 
2021 May 10;ckab060. DOI:10.1093/eur-
pub/ckab060 [epub ahead of print].

Nieuws

In theorie lijken probiotica aantrek-
kelijk. ‘Goede bacteriën’ zouden door 
hun effect op het microbioom het 
suiker- en vetmetabolisme bij zwange-
ren positief kunnen beïnvloeden en zo 
zwangerschapsdiabetes kunnen voor-
komen. De auteurs van een recente 
cochranereview troffen dit theoretisch 
gunstige effect echter niet aan. Inte-
gendeel: probiotica verhogen mogelijk 
juist het risico op pre-eclampsie.

De auteurs selecteerden 6 RCT’s met 
1440 zwangere vrouwen in overwe-
gend westerse landen. Onderzoeken 
met zwangere vrouwen die al diabetes 
mellitus of diabetes gravidarum hadden 
voor de start van de interventie, werden 
geëxcludeerd. De gebruikte probiotica 

waren stammen Lactobacillus en Bifido-
bacterium in verschillende doseringen 
(bijvoorbeeld 8 miljard bacteriën in een 
flesje van 80 ml of 100 miljoen bacte-
riën per gram). Deze werden gegeven 
voor de 20e zwangerschapsweek. Er 
bleek geen effect van de probiotica op 
het voorkomen van zwangerschapsdia-
betes (RR 0,80; 95%-BI 0,54 tot 1,20; 
lage bewijskracht) in vergelijking met 
placebo. Het risico op pre-eclamp-
sie was daarentegen in 4 van deze 6 
onderzoeken (n = 955) juist verhoogd 
(RR 1,85; 95%-BI 1,04 tot 3,29; hoge 
bewijskracht). 
De auteurs plaatsen als kanttekening 
dat de conclusies van de cochranere-
view nog voorlopig zijn: 8 onderzoeken 
over probiotica bij zwangerschapsdia-

Geen probiotica bij zwangerschap
Raissa Derckx

Kwetsbare groepen doen minder mee aan 
cardiometabole preventie
Mariëlle van Avendonk

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

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

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

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

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

betes volgen namelijk nog. Daarbij was 
de vraagstelling van de cochranereview 
niet primair gericht op pre-eclampsie, 
waardoor de auteurs relevante onder-
zoeken misschien niet allemaal hebben 
meegenomen.
De NHG-Standaard Preconceptiezorg 
en de NHG-Standaard Zwangerschap 
en kraamperiode noemen probiotica 
niet en deze cochranereview onder-
schrijft het niet aanbevelen van 
probiotica ter preventie van zwan-
gerschapsdiabetes. Opsporing van 
zwangerschapsdiabetes blijft dan ook 
het devies. Prik een nuchtere glucose 
bij zwangere vrouwen met een BMI 
van > 30, van Hindoestaanse afkomst 
of met zwangerschapsdiabetes in de 
voorgeschiedenis. ■

Davidson SJ, et al. Probiotics for pre-
venting gestational diabetes. Cochrane 
Database Syst Rev 2021;4:CD0099551.

Foto: u
nsplash

De 2 kanten van afvallen na de diagnose DM2
Guy Rutten

Foto: shutterstock

AUGUSTUS 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP



8 HUISARTS EN WETENSCHAP augustus 2021

Atriumfibrilleren (AF) bij ouderen blijft 
vaak onontdekt. Dat kan anders. Een 
recent onderzoek onder thuiswonende 
75-plussers laat zien dat 14 dagen con-
tinue ecg-monitoring 10 keer meer AF 
opspoort dan de gebruikelijke zorg bij 
patiënten in de eerste lijn.

De onderzoekers includeerden 856 
thuiswonende ouderen van ≥ 75 jaar met 
hypertensie in 48 huisartsenpraktijken 
in Canada en Duitsland. Patiënten met 
AF of patiënten die antistolling gebruik-
ten werden uitgesloten. De interventie 
bestond uit 2 weken continue hartritme-
monitoring met een patch-ecg (een op 
de borstkas bevestigde draadloze moni-
tor). De interventie werd herhaald na 3 
maanden. De controlegroep behield de 
huidige zorg.
De primaire uitkomstmaat was detectie 
van AF binnen 6 maanden na randomisa-
tie. De onderzoekers definieerden AF als 
ten minste 1 episode van AF ≥ 5 minuten 
op de ecg-monitor of AF die werd vast-
gelegd met een 12 lead-ecg. De gemid-
delde leeftijd van de deelnemers was 
80 jaar, 57% was vrouw en de mediane 
CHA2DS2-VASc-score was 4 punten. 
In de interventiegroep (n = 434) werd bij 
23 deelnemers AF gevonden (5,3%). De 
ecg-monitor spoorde 20 gevallen van AF 
op, de overige 3 werden in het ziekenhuis 
vastgesteld met een 12 lead-ecg. In de 
controlegroep (n = 422) werd slechts bij 2 
patiënten (0,5%) AF vastgesteld (verschil 
‘intention to screen’-analyse 4,8%; p = 
0,001). Van de 20 patiënten bij wie de 
ecg-monitor AF vaststelde, werd 75% 
gevonden na de eerste 2 weken screenen.
Dit onderzoek toont aan dat continue 
hartritmemonitoring effectief is in het 
opsporen van AF bij oudere hoogrisico-
patiënten in de eerste lijn. De NHG-Stan-
daard Atriumfibrilleren adviseert niet om 
te screenen op AF, maar bij een vermoe-
den van AF wel een ecg of holteronder-
zoek te verrichten. Dit onderzoek laat 

zien dat er nog de nodige onontdekte 
gevallen van AF zijn bij oudere patiënten 
en alertheid hierop blijft dan ook aange-
wezen. ■

Gladstone DJ, et al. Screening for atrial 
fibrillation in the older population. A 
Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 
2021;6:558-67.

Screening op atriumfibrilleren bij thuiswonende 
ouderen
Tessa Brik, Wim Lucassen

‘Dokter, ik heb last van mijn knie, 
moet ik misschien mijn bloedverdun-
ner staken?’ Die vraag zouden huis-
artsen de komende periode zomaar 
kunnen krijgen. Uit recent onderzoek 
blijkt namelijk dat knie- en heupartro-
se ruim 2 keer zo vaak voorkomt bij 
patiënten die vitamine K-antagonisten 
(VKA’s) gebruiken als bij patiënten die 
geen acenocoumarol of fenprocoumon 
gebruiken.

In april 2021 konden patiënten via ver-
schillende mediakanalen vernemen dat 
VKA’s een risicofactor zouden kunnen 
zijn voor het ontwikkelen van artrose. 
Rotterdamse onderzoekers gebruikten 
gegevens uit de ‘Rotterdam Studie’, een 
observationeel cohortonderzoek waarin 

mensen van ≥ 55 jaar sinds 1990 mini-
maal 10 jaar zijn gevolgd. De onderzoe-
kers vergeleken – bij 3494 deelnemers – 
de incidentie en progressie van artrose 
bij patiënten die VKA’s gebruikten en 
een controlegroep niet-gebruikers. 
Hieruit bleek dat er een verband was 
tussen het gebruik van VKA’s en knie-/
heupartrose dat niet optrad in de 
controlegroep (OR 2,5; 95%-BI 1,94 tot 
3,20). Dit verband bleef ook bestaan na 
correctie voor confounders als hyper-
tensie, HDL-/totaal cholesterolgehalte, 
diabetes mellitus, BMI, lichamelijke 
activiteit, roken en leeftijd.
Een beperking van het onderzoek 
is dat de incidentie/progressie van 
artrose werd bepaald aan de hand van 
röntgenfoto’s en eventueel geplaatste 

Vaker artrose door vitamine K-antagonisten?
Frouke Engelaer en Lester du Perron namens Dokter Media

Foto: M
argot scheerder
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Dry needling is het plaatsen van een 
dunne naald op trigger points in spieren 
om te zorgen voor spierontspanning 
en pijnvermindering. Er is vooralsnog 
geen bewijs dat dry needling effectief is 
bij de behandeling van hoofdpijn. Een 
meta-analyse laat zien dat dry need-
ling de pijn niet vermindert, maar het 
functioneren op de korte termijn wel 
verbetert bij patiënten met bijvoorbeeld 
spanningshoofdpijn. De kwaliteit van 
het bewijs is echter laag.

De auteurs includeerden 11 RCT’s (n = 
685) voor de behandeling van dry needling 
bij spanningshoofdpijn, migraine en cer-
vicogene hoofdpijn. Drie RCT’s kwamen 
uit westerse landen en 4 RCT’s waren van 
hoge kwaliteit. Het effect op hoofdpijn 
werd onderzocht na gemiddeld 2 (range 
0-30) dagen. Om de onderzoeken te kun-
nen vergelijken, rekenden de auteurs alle 
scores om naar een schaal van 0-100, waar-

bij lagere scores op gunstiger uitkomsten 
duidden. De kwaliteit van het bewijs was 
laag. De auteurs zagen dat dry needling 
niet beter was dan alternatieve behande-
lingen (zoals placebo, placebo needling of 
fysiotherapie) om de pijn te verminderen. 
Dry needling verbeterde echter wel het 
hoofdpijngerelateerde functioneren bij 
patiënten met spanningshoofdpijn (SMD 

-2,28; 95%-BI -2,66 tot -1,91; n = 160; 
NNT =1; heel groot effect) of cervicogene 
hoofdpijn (SMD -0,72; 95%-BI -1,09 tot 
-0,34; n = 144; NNT = 3; groot effect). 
Voor migraine waren er geen relevante on-
derzoeken beschikbaar. Ernstige bijwerkin-
gen kwamen niet voor, maar werden ook 
niet (systematisch) onderzocht.
De beperkingen van de onderzoeken in 
de review zijn het gebrek aan blindering 
(met waarschijnlijk overschatting van het 
effect), ontoereikende power, interpreta-
tieproblemen van de effectmaat vanwege 
het omrekenen naar de schaal van 0-100 
en het gebrek aan uniformiteit in de toe-
passing van dry needling.
De NHG-standaard Hoofdpijn beveelt 
manuele therapie en gedragspsycho-
logische interventies aan wanneer de 
klachten onderdeel uitmaken van een 
chronisch klachtenpatroon, waarbij de 
gebruikelijke behandeling en  begeleiding 
onvoldoende verbetering geven. Het 
bewijs voor effectiviteit is namelijk be-
perkt. Mogelijk kan deze groep patiënten 
qua functioneren ook profiteren van 
dry-needling, hoewel het bewijs zwak is.  
Over langer bestaande klachten zijn geen 
uitspraken te doen. ■

Pourahmadi M, et al. Dry needling for the 
treatment of tenstion-type, cervicogenic, or 
migraine headaches: a systematic review 
and meta-analysis. Phys Ther 2021 Feb 19. 
DOI: 10.1093/ptj/pzab068 [epub ahead of 
print].

Dry needling bij de behandeling van hoofdpijn
Raissa Derckx

gewrichtsprotheses. Het is onbekend in 
hoeverre er ook een verband was met 
daadwerkelijke artroseklachten. Daar-
naast waren de aantallen VKA-gebrui-
kers klein en sloten de onderzoekers 
een onderliggende relatie tussen artrose 
en VKA-indicaties niet uit. 
Het is duidelijk dat het mogelijke 

nadeel van bloedverdunners niet 
zwaarder weegt dan het voordeel. De 
onderzoekers concluderen dat er meer 
onderzoek nodig is naar de rol van 
VKA’s bij het ontwikkelen van artrose, 
maar dat de resultaten toch ook een 
reden kunnen zijn om bij het voor-
schrijven van een bloedverdunner een 

DOAC te overwegen in 
plaats van een VKA. Het is 
echter nog te vroeg om (het 
ontwikkelen van) knie-/
heupartrose als een con-
tra-indicatie te zien voor het 
voorschrijven van VKA’s. ■

Boer CG, et al. Vitamin 
K antagonist anticoagu-
lant usage is associated 
with increased incidence 
and progression of oste-
oarthritis. Ann Rheum Dis 
2021;80:598-604.

Foto: shutterstock

Foto: shutterstock
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De behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen blijkt met een app net zo goed te werken 
als de standaardzorg van de huisarts. Huisartsen hebben met deze app een nieuwe, bewezen 
werkzame behandeloptie in handen. De app biedt nog andere voordelen. Zo verlaagt het drem-
pels tot de zorg, verbetert het therapietrouw en verlaagt het kosten.

Urine-incontinentie komt voor bij 1 op de 3 vrouwen, van 
wie een groot deel het lastig vindt om hulp te vragen.1 De 
meest voorkomende soorten zijn stress-, aandrang- en 
gemengde incontinentie. Bekkenbodemspieroefenin-
gen en blaastraining zijn effectieve (70-95%) maar ook 
intensieve behandelingen en het effect is afhankelijk van 
therapietrouw.2 Een app voor zelfmanagement van urine-
inconti nentie kan een laagdrempelig alternatief bieden en 
mogelijk therapietrouw verbeteren. Inmiddels zijn er al 
meer dan 100 apps voor urine-incontinentie. Die richten 
zich echter vooral op stressincontinentie en hun werk-
zaamheid is nauwelijks onderzocht.3

Het is belangrijk om te weten of zo’n app niet slechter 
werkt dan de bestaande zorg. Wij ontwikkelden de URin-
Control-app voor zelfmanagement van stress-, aandrang- 
en gemengde incontinentie bij vrouwen. We testten of 
deze app na 4 maanden net zo effectief was als de stan-
daardzorg via de huisarts. 

METHODE
Onderzoeksopzet
Voor deze pragmatische, gerandomiseerde trial (Neder-
lands Trial Register 5052) rekruteerden we deelnemers 
via huisartsen in Noord-Nederland en (sociale) me-
dia. Volwassen vrouwen met minstens 2 keer per week 
urine-incontinentie, in het bezit van een smartphone of 
tablet en met een behandelwens konden aan het onder-
zoek meedoen. Deelname was uitgesloten wanneer ze 
het Nederlands niet beheersten of als een onderliggende 

ziekte of behandeling de incontinentie of deelname aan 
het onderzoek compliceerde. De vrouwen vulden voor 
randomisatie en na 4 maanden vragenlijsten in en een 
hielden een plasdagboek bij.

Behandelingen
De URinControl-app bevat een stap-voor- stapprogramma 
dat is gebaseerd op de NHG-Standaard Incontinentie 
voor urine bij vrouwen en internationale richtlijnen.2,4 De 
inhoud van de behandeling via de app verschilt niet van 
die van de behandeling via de huisarts. De app biedt de 
behandeling echter wel gestructureerd aan en specifieke 
functies motiveren de patiënte (herinneringen) en geven 
haar feedback (grafieken). De app was alleen  beschikbaar 
in onderzoeksverband. Na randomisatie ontvingen de 
deelnemers instructies om de app te installeren en inlog-
gegevens voor een persoonlijke account. Ze volgden de 
behandeling in de app zelfstandig. Voor vragen over de 
inhoud van de behandeling waren de deelnemers vrij om 
de eigen huisarts te benaderen, maar hun huisarts was 
niet standaard bij de zorg betrokken. Voor  technische 
hulp konden de deelnemers bij het onderzoeksteam 
terecht. 
Deelnemers uit de standaardzorggroep bezochten hun 
eigen huisarts voor het bespreken van de behandelopties 
en opstarten van de behandeling. De huisarts kon zich 
daarbij baseren op de NHG-Standaard. De behandeling 
kon bestaan uit (een combinatie van) de volgende opties: 
informeren, niet-medicamenteuze adviezen (over bij-
voorbeeld leefstijlfactoren, zoals koffiedrinken of over-
gewicht), instructies voor bekkenbodemspieroefeningen 
en/of blaastraining, het voorschrijven van een pessarium, 
medicatie of incontinentiematerialen, en verwijzing naar 
een gespecialiseerde verpleegkundige, bekkenbodem-
fysio therapeut of specialist. 

Dit is een bewerkte vertaling van Loohuis AMM, Wessels NJ, Dekker JH, Van 
Merode NAM, Slieker-ten Hove MCPh, Kollen BJ, et al. App-based treatment in 
primary care for urinary incontinence: a pragmatic randomized controlled trial. 
Ann Fam Med 202119:102-9. Publicatie gebeurt met toestemming.

App voor zelf management van 
urine-incontinentie bij vrouwen
Anne Loohuis, Nienke Wessels, Janny Dekker, Nadine van Merode, Marijke Slieker-ten Hove, Boudewijn Kollen, et al.
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•  Minder bloedingen én minder beroertes t.o.v. 
VKA bij patiënten met niet-valvulair AF1

•  Oók bij risicopatiënten, lichte tot matige 
nierinsuffi ciëntie en ouderen2-6
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WAT ZOU U VOOR UZÉLF KIEZEN?
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Uitkomstmaten
De hoofduitkomstmaat was verandering van de ernst van 
urine-incontinentie na 4 maanden. Deze maten we met de 
gevalideerde ICIQ-UI-SF-vragenlijst (International Con-
sultation on Incontinence Modular Questionnaire Urinary 
Incontinence Short Form), waarbij een hogere score ernstiger 
urine-incontinentie weerspiegelt.5 Secundaire uitkomstmaten 
waren de verandering van impact op de kwaliteit van leven, 
het aantal keren urine-incontinentie per dag en de door de 
patiënt ervaren verbetering. Deze maten we met respectieve-
lijk de LUTS-QOL (Lower Urinary Tract Symptom Quality of 
Life), een plasdagboek en de PGI-I (Patient Global Impression 
of Improvement of Incontinence). Blindering voor behande-
ling en verzameling van gegevens was niet mogelijk.

Statistische analyse
De steekproefgrootte baseerden we op non-inferioriteit met de 
eerder bepaalde grens van het klinisch relevante verschil voor 
de ernst van de urine-incontinentie tussen behandelingen van 
1,5 punt op een schaal van 0-21.6 Met een power van 80%, een 
eenzijdig significantieniveau van 0,025, een correlatiecoëfficiënt 
van 0,4, een standaarddeviatie van 4,1 en een verwachte uitval 
van 20% hadden we 250 deelnemers nodig (125 per groep). We 
vergeleken de groepen met lineaire regressie in een intenti-
on-to-treatanalyse. De secundaire uitkomstmaten beoordeelden 
we op superioriteit met lineaire regressie of Mann-Whitney-U-
test. We beschouwden deze als significant bij een tweezijdige 
p-waarde ≤ 0,05. We gebruikten IBM SPSS, versie 24.0.

RESULTATEN
Deelnemers
Tussen juli 2015 en juli 2018 randomiseerden we 262 deelne-
mers via 88 huisartsen en (sociale) media. Gemiddeld waren 
de deelnemers 53 jaar oud en hadden ze 7 jaar urine-inconti-

nentie, het vaakst gemengde incontinentie (50%). Na 4 maan-
den waren 102 vrouwen uit de interventiegroep (78%) en 93 
vrouwen uit de controlegroep (71%) beschikbaar voor analyse. 
Uitvallers waren jonger, hadden een hoger BMI en minder 
behandelervaring voor urine-incontinentie.

Ontvangen behandelingen
In de appgroep gebruikte 94% de app, kreeg 6% fysiotherapie 
en 4% aanvullende medicatie. Van de controlegroep bezocht 
81% de huisarts, werd 41% verwezen naar een fysiotherapeut 
en ontving 5% medicatie. 

WAT IS BEKEND?
	■ Eerstelijnsbehandelingen voor urine-incontinentie bij 

vrouwen zijn effectief. Helaas kosten ze ook veel tijd en is 
het effect afhankelijk van therapietrouw.

	■ Er zijn meer dan 100 apps voor urine-incontinentie be-
schikbaar, maar hun effect is nauwelijks onderzocht.

WAT IS NIEUW?
	■ De effectiviteit van een app die zich richt op bekkenbo-

demspieroefeningen en blaastraining was nog niet eer-
der vergeleken met de effectiviteit van standaardzorg.

	■ Behandeling met een app en zorg via de huisarts leiden 
tot een vergelijkbare vermindering van de klachten bij 
vrouwen met stress-, aandrang- en gemengd type uri-
ne-incontinentie.

	■ De 3 meest voorkomende soorten urine-incontinen-
tie kunnen met 1 app worden behandeld. Daardoor is 
de app bruikbaar voor de grootste groep vrouwen met 
urine-incontinentie.

Tabel

Gemiddelde veranderscores (standaarddeviatie) op vragenlijsten tussen baseline en follow-up na 4 maanden voor app-behandeling en 
standaardzorg

Veranderscore na 4 maanden Gecorrigeerd verschil (95%-BI)  
of p-waardeUitkomstmaten Appbehandeling n Standaardzorg n

Ernst van de incontinentie* –2,16 ± 2,56 101 –2,56 ± 3,51 93 0,058 (–0,776 tot 0,891)
Impact van de incontinentie op de kwaliteit van leven† –4,34 ± 5,44 101 –3,78 ± 5,90 93 –0,566 (–2,035 tot 0,902)

Ervaren verbetering 102 93 p = 0,349
 Heel veel beter  2 (2,0%) 11 (11,8%)
 Veel beter 25 (24,5%) 20 (21,5%)
 Een klein beetje beter 40 (39,2%) 31 (33,3%)
 Onveranderd 30 (29,4%) 26 (28,0%)
 Een klein beetje slechter  3 (2,9%)  2 (2,2%)
 Veel slechter  2 (2,0%)  3 (3,2%)
 Heel veel slechter  –  -

Frequentie van de incontinentie (per dag) –0,61 ± 2,02  83 –0,48 ± 1,20 74 p = 0,705

Analyses op basis van intention to treat. *ICIQ-UI-SF-score en †LUTS-QOL-score zijn gecorrigeerd voor baselinescores. PGI-I en frequentie van de incontinentie (per dag) zijn 
ongecorrigeerde scores. Waarden zijn gepresenteerd als gemiddelde ± standaarddeviatie of als frequentie (%).

Deel jouw feedback!
Help de NHG-richtlijnenwebsite
verder te verbeteren. 
nhg.org/feedback

Slim 
zoeken 
snel 
vinden
De NHG-richtlĳ nenwebsite is op basis 

van gebruikersfeedback verbeterd! 

Gericht binnen een standaard zoeken 

was al mogelĳ k, maar is nu geïntegreerd 

met behulp van een nieuwe zoekbalk. 

Sinds de lancering vorig jaar is de 

richtlĳ nen website meer dan 4,3 miljoen 

keer bezocht. Daarmee is het een 

belangrĳ k instrument in de huisartsenzorg. 

Waar ben jĳ  blĳ  mee of welke 
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Behandeleffecten
De ernst van de urine-incontinentie verminderde zowel na 
behandeling via de app als via de standaardzorg [tabel], met 
een klein verschil tussen de groepen van 0,058 punten (95%-
BI –0,776 tot 0,891). Dat betekent dat de appbehandeling niet 
slechter werkt dan standaardzorg, maar ook niet beter. In 
beide behandelgroepen was er een vergelijkbare verbetering 
van de impact op de kwaliteit van leven en het aantal keren 
incontinentie per dag. In zowel de appgroep als de standaard-
zorggroep bemerkten de meeste vrouwen na de behandeling 
verbetering (respectievelijk 65,7% en 66,6%).

BESCHOUWING
De zorg met de URinControl-app was na 4 maanden ver-
gelijkbaar met de zorg via de huisarts. Beide behandelingen 

leidden tot een klinisch relevante vermindering van klachten, 
maar geen van beide was superieur.
De combinatie van de pragmatische opzet, de vergelijking met 
de zorg via de huisarts én de behandeling van de 3 meest voor-
komende types van incontinentie maken dit onderzoek uniek. 
De resultaten zijn toepasbaar in de praktijk. De app is zorgvul-
dig ontwikkeld en de uitkomstmaten zijn patiëntgericht. 
Een belangrijke beperking van dit onderzoek is de hoger 
dan verwachte uitval (25,5%). Dat zagen we al voordat de 
inclusie was afgerond en daarom breidden we het deelne-
mersaantal van 250 naar 262 uit. Zo benaderden we toch 
het aantal deelnemers dat nodig was voor voldoende power 
(200 deelnemers). Uitvallers waren jonger en hadden minder 
behandelervaring. Ze waren misschien meer geïnteresseerd 
in de mogelijkheid van een behandeling dan gemotiveerd om 

DE uRINCONtROL-aPP
De uRinControl-app biedt een volledig programma voor 
vrouwen die een behandeling zoeken voor hun ongewilde 
urineverlies. De app bevat informatie, behandelprogram-
ma’s op maat, functies om de oefeningen in het dagelijks 
leven te integreren en feedback over het beloop van de 
training. Zo krijgen vrouwen tips en trucs over het omgaan 
met urineverlies en leren ze over het aan- en ontspannen 
van hun bekkenbodem. Ze volgen blaastraining of bek-
kenbodemspieroefeningen op een niveau dat bij hen past, 
en kunnen herinneringen instellen om te oefenen en hun 
voortgang via grafieken te volgen. De inhoud is een prakti-
sche vertaling van de NHg-standaard Incontinentie voor 
urine bij vrouwen en aanbevelingen door professionals en 

patiënten. De nieuwste versie van de app is beschikbaar 
via https://urincontrol.online/.

Implementatieproject
Wilt u de uRinControl-app voor uw eigen patiënten inzet-
ten? De app is kosteloos beschikbaar voor alle vrouwen in 
Nederland (https://urincontrol.online/). Ook thuisarts.nl 
bevat informatie over de app. Het beschikbaar stellen van 
de app is onderdeel van een implementatieproject gesub-
sidieerd door ZonMw. We bieden de app aan in het kader 
van een onderzoek naar deze implementatie. gebruikers 
vullen voorafgaand aan de start en tijdens het gebruik van 
de app enkele vragen in. Met deze gegevens evalueren we 
het effect van de app in de algemene populatie.
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deze behandeling echt te volgen. Zij hadden een hoger BMI 
– gewichtsvermindering in deze groep had kunnen leiden 
tot verdere vermindering van de incontinentie en een groter 
behandeleffect. De behandelgroepen verschilden niet wat 
betreft deze kenmerken van uitval. De manier van werving 
(via sociale media of de huisarts) was ook niet van invloed op 
de mate van uitval. Interessant is wel dat patiënten die we via 
sociale media hadden geworven gemiddeld 5 jaar ouder wa-
ren. De overige (ziektespecifieke) kenmerken van de groepen 
waren vergelijkbaar.7 De uitval van de groep met een lagere 
leeftijd, minder behandelervaring en een hoger BMI kan het 
behandeleffect van beide behandelgroepen zowel versterken 
als verzwakken. We verwachten echter niet dat dit invloed 
heeft op het verschil tussen de behandelgroepen.
Eerder onderzoek naar appbehandeling voor incontinentie liet 
verbetering van klachten én therapietrouw zien. De gebruikte 
apps beperkten zich tot behandeling van stressincontinentie en 
werden vergeleken met uitgestelde zorg of instructies op pa-
pier.8,9 Ons vervolgonderzoek toont ook aan dat de app na een 
jaar behandeling kosteneffectief is ten opzichte van de stan-
daardzorg.10 Het gebruik van de app leidt tot een gemiddelde 
besparing van € 161 per persoon per jaar. Vooral op de kosten 
van fysiotherapie en incontinentiematerialen wordt bespaard.

App in de praktijk
In de praktijk kan de huisarts de app adviseren aan vrouwen 
die om hulp vragen voor incontinentie. Dankzij de app is er 
voor de patiënt een laagdrempelig alternatief beschikbaar. 
Bovendien bespaart de app de huisarts tijd. Uit eerder onder-
zoek bleek dat huisartsen moeite ervaren met het volgen van 
de huidige richtlijn, onder andere door een tekort aan tijd.11 
Met de app kan de huisarts een ondersteunende rol behouden 
wanneer een patiënte vraagt om begeleiding, medicamen-
teuze behandeling, incontinentiemateriaal of een verwijzing. 
De huisarts kan de drempel voor patiënten verder verlagen 
door de app onder de aandacht te brengen. Dit kan via media 
(de praktijkwebsite, het wachtkamerscherm, social media), 

zorgpaden (COPD, overgangsklachten) of via de sociale kaart 
(fysiotherapeut, consultatiebureau). 

CONCLUSIE
De URinControl-app voor zelfmanagement van urine-in-
continentie bij vrouwen werkt net zo goed als de zorg via de 
huisarts. Beide behandelingen leiden tot klinisch relevante 
verbetering van urine-incontinentie na 4 maanden. De app 
is een modern alternatief dat, met behoud van effectiviteit, 
patiënt en huisarts verschillende voordelen biedt. De app is 
kosteloos beschikbaar voor alle vrouwen met stress-, aan-
drang- en gemengde incontinentie. ■
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De incidentie van soa’s is de afgelopen jaren gestegen. Co-infecties komen vaak voor. De 
NHG-Standaard Het soa-consult adviseert om met hoogrisicopatiënten te overleggen over 
testen op de ‘big five’ (chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis B). Hetzelfde geldt na een 
willekeurige positieve soa-test bij laagrisicopatiënten. Wij vroegen ons af in hoeverre huisart-
sen ‘standaard’ testen op hiv en syfilis wanneer ze een gonorroe-infectie hebben vastgesteld. Het 
lijkt erop dat huisartsen niet consequent doortesten na een positieve gonorroetest. Hierdoor 
kunnen ze diagnoses in een vroegtijdig stadium missen.

Het aantal soa-gerelateerde consulten in de huisartsen-
praktijk steeg van 16,9 per 1000 personen in 2014 naar 
20,6 per 1000 in 2018. Van de soa’s neemt de afgelopen 
jaren alleen het aantal nieuwe hiv-infecties flink af, mede 
dankzij vroegtijdige diagnostiek en behandeling, en 
pre-expositie profylaxe (PreP). Het laatste soa-rapport 

van het RIVM uit 2019 meldt een stijging van het aantal 
nieuwe gevallen van gonorroe. In totaal stelden de Centra 
Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD 8186 en huisart-
sen naar schatting 11.300 gonorroediagnoses vast per jaar. 
Syfilis is terug van weggeweest, met meer dan 1000 vast-
gestelde infecties.1 Op de CSG bleek bij een vastgestelde 

Denk aan testen op hiv en syfilis bij 
een vastgestelde gonorroe-infectie
Michel Baas, Roos van Amerongen, Jan van Bergen

gonorroe-infecties komen vooral voor in hoogrisiconetwerken waarin ook vaker syfilis en hiv optreden.  Foto: Shutterstock
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gonorroe-infectie onder mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) dat 3,8% een syfilis co-infectie had en kreeg 0,8% een 
nieuwe diagnose van hiv.1 Slechts 15% van alle vastgestelde 
gonorroe-infecties op de CSG betrof vrouwen. Onder hen 
werd bij 42,1% een chlamydia co-infectie vastgesteld en geen 
nieuwe diagnoses van hiv of syfilis.1

Vroegtijdige diagnostiek en behandeling van soa’s kunnen 
verdere verspreiding voorkomen en het risico op complicaties 
verkleinen. Daarbij is het van belang om de geïndiceerde tests 
op het juiste moment af te nemen. Omdat co-infecties vaak 
voorkomen, adviseert de NHG-richtlijn bij hoogrisicopatiën-
ten direct op de ‘big five’ (chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis en 
hepatitis-B) te testen. Infecties met gonorroe, syfilis, hiv en 
seksueel overgedragen hepatitis clusteren vooral in risicogroe-
pen als MSM en personen met veel wisselende partners, en bij 
betaalde seks. Ook adviseert de NHG-Standaard Het soa-con-
sult om bij een positieve soa-test ook diagnostiek naar de 
overige soa’s te verrichten. Een reden daarvoor is dat patiënten 
een verhoogd risico kunnen hebben door risicogedrag van 
hun partner of dat ze niet met de huisarts over het seksueel 
(risico)gedrag willen of kunnen praten.2 
Omdat vroegtijdige opsporing en behandeling van infecties 
met hiv en syfilis voor de patiënt en de samenleving van groot 
belang zijn, vroegen wij ons af hoe vaak er bij een vastgestelde 
gonorroe-infectie op deze infecties wordt getest. We kozen 
voor een gonorroe-infectie omdat deze aandoening vooral 
voorkomt in hoogrisiconetwerken waarin we ook syfilis en hiv 
vaker zien. Dat is veel minder het geval bij chlamydia-infec-
ties, die veel breder verspreid in de (jonge) populatie voor-
komen. Een vastgestelde gonorroe-infectie is daarmee een 
indicator voor routinematig testen op syfilis en hiv. We waren 
geïnteresseerd in de uitkomst van syfilis en hiv omdat bij een 
patiënt met gonorroe over het algemeen al een routinemati-
ge chlamydiatest plaatsvindt. Diagnostiek naar syfilis en hiv 
vereist apart bloedonderzoek. Het (aanvullend) testen op he-
patitis B lieten we in dit onderzoek buiten beschouwing, ook 
omdat dit kennis over de vaccinatiestatus vereist.

METHODE
Onderzoekssetting en gegevensverzameling
We gebruikten gegevens van het Academisch Huisartsennet-
werk Amsterdam. Dit gegevensbestand bevat elektronische 
dossiers met routinematig verzamelde gegevens, afkomstig 
van 35 aangesloten huisartsen, verdeeld over 6 huisartsen-
centra met 45.500 actieve patiënten in Amsterdam-Zuid-
oost. Zuidoost is een multicultureel gebied met een lagere 
sociaaleconomische status, waarin een hogere prevalentie 
van soa’s voorkomt. De gegevens betreffen geslacht, ge-
boortedatum, medische voorgeschiedenis, episodejour-
naals, aanvullende diagnostiek en recepten, gekoppeld aan 
ICPC-codes.3,4

We screenden een periode van 6 jaar (1 januari 2010 tot 1 
januari 2016) op basis van ICPC-code (X/Y71 gonorroe, Y99 
urethritis en Y74 epididymitis). Van deze mogelijke gonor-
roecases extraheerden we alle journaalregels van 2 maanden 

vóór tot 2 maanden na de diagnose, de geboortedatum, het 
geslacht, de datum van de diagnose, de seksuele voorkeur 
(wanneer deze was gedocumenteerd), etniciteit en hiv-status. 
Soa-testaanvragen en -uitslagen analyseerden we vanwege de 
windowfase tot 6 maanden na de diagnose. Deze gegevens 
screenden we handmatig voor inclusie.
We includeerden alle patiënten van 15 jaar en ouder met een 
door de huisarts gediagnosticeerde en behandelde gonorroe- 
infectie. Deze definieerden we als microbiologisch bevestigd, 
partnerwaarschuwing of symptoombehandeling. De zoek- en 
inclusiestrategie is elders uitgebreid beschreven.3

De primaire uitkomst was het percentage cases waarin tijdens 
of na een gonorroe-infectie is getest op hiv en syfilis. Aanvul-
lende tests omschreven we als ‘getest’ wanneer de resultaten 
beschikbaar waren in het HIS en als ‘gepland’ als de huisarts 
de aanvraag noemde of adviseerde, maar geen resultaten 
beschikbaar of geregistreerd had. Dit kan betekenen dat de 
test nooit is uitgevoerd, dat het resultaat niet in het dossier 
is verwerkt of dat de patiënt zich elders heeft laten testen. 
Patiënten die gelijktijdig op gonorroe, hiv en/of syfilis werden 
getest, telden we als ‘getest’. Wanneer een patiënt voor aanvul-
lende diagnostiek naar de CSG was verwezen, telden we dit 
als ‘gepland’, tenzij er een terugkoppeling van de resultaten te 
vinden was. Dan telden we de patiënt als ‘getest’.
De resultaten analyseerden we met SPSS versie 24 en rappor-
teerden we per jaar.

RESULTATEN
We analyseerden 1026 cases voor potentiële inclusie (344 
ICPC-code gonorroe, 682 ICPC-code urethritis en epididy-
mitis). Hiervan excludeerden we 750 cases, op basis van een 
andere diagnose dan gonorroe (n = 683), patiënten die niet 
door de huisarts waren gediagnosticeerd en behandeld (n = 
33), patiënten met een dubbele codering (n = 17) of bij ont-
brekende gegevens of negatieve diagnostiek (n = 17). In totaal 
includeerden we 276 cases voor verdere analyse, onder wie 3 
personen met een herinfectie.3

WAT IS BEKEND? 
	■ Er is sprake van een daling van hiv-infecties en een toe-

name van andere soa-diagnoses, waaronder syfilis.
	■ De NHg-standaard Het soa-consult adviseert bij een po-

sitieve soa-test (aanvullend) te testen op de resterende 
‘big five’ (chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis-B).

WAT IS NIEUW?
	■ Van de helft van de gonorroepatiënten was in het HIs 

zichtbaar of er was getest op hiv en/of syfilis; 7,4% van 
de hiv-tests was positief.

	■ Er zijn aanwijzingen dat aanvullend testen niet conse-
quent plaatsvindt, waardoor mogelijke diagnoses wor-
den gemist en verdere verspreiding kan optreden.



18 HUISARTS EN WETENSCHAP augustus 2021

Kenmerken
De meerderheid betrof patiënten tussen 16 en 30 jaar; 53% 
was van het mannelijk geslacht. De infecties waren in 88% 
van de gevallen microbiologisch bevestigd. Informatie over 
de seksuele voorkeur (gedocumenteerd bij 25%) en etniciteit 
(gedocumenteerd bij 1%) ontbrak vaak [online tabel].3 

Aanvullend testbeleid hiv
Ten tijde van de gonorroe-infectie waren al 15 personen 
(5,4%) hiv-positief. Er werd 68 per 261 keer (26,1%) op hiv 
getest; hiervan waren 5 tests positief (7,4%). Bij 59 van de 261 
patiënten (22,6%) was een hiv-test ‘gepland’, maar omdat de 
testresultaten ontbraken konden we niet vaststellen of de test 
uiteindelijk (elders) had plaatsgevonden. Bij mannen werd 
43,4% (59 van de 136) aanvullend getest en bij vrouwen 54,4% 
(68 van de 125).

Aanvullend testbeleid syfilis
Er werden 55 patiënten (19,9%) op syfilis getest, allen met 
een negatieve uitslag. Bij 78 patiënten (28,3%) was een test 
‘gepland’. Bij de overige patiënten vonden we geen aanvullende 
syfilistests. Bij mannen werd 43,5% (64 van de 147) aanvul-
lend getest en bij vrouwen 53,5% (69 van de 129). De [figuur] 
bevat de testpercentages per jaar voor hiv en syfilis, die tussen 
de 35 en 80% varieerden.

BESCHOUWING
In een populatie met een relatief hoge soa-prevalentie werd 

tussen 2010 en 2016 bij circa de helft van de patiënten met 
gonorroe aanvullend getest op hiv en/of syfilis. De test werd 
daadwerkelijk uitgevoerd of de huisarts had zich voorgeno-
men de test aan te vragen. Aanvullende hiv-tests waren in 
7,4% van de gevallen positief. Het aantal gonorroe-infecties 
waarbij geen aanvullende tests zijn gedocumenteerd, is hoog. 
Dat lijkt erop te wijzen dat het advies van de NHG-Standaard 
om bij hoogrisicogroepen direct en bij een positieve soa-test te 
overleggen over aanvullend testen op de big five, niet systema-
tisch wordt opgevolgd.2

Een sterk punt van dit onderzoek is het gebruik van de catego-
rie ‘gepland’. Hierdoor konden we een betrouwbaarder beeld 
schetsen van het testgedrag van de deelnemende huisartsen. 
Wanneer een huisarts een test adviseert, aanvraagt of in de 
status opneemt (bijvoorbeeld voor over 3 maanden), bepalen 
verschillende factoren of de patiënt ook daadwerkelijk wordt 
getest. Omdat we deze tests als ‘gepland’ meetelden, trad min-
der onderschatting van het gedrag van de huisarts op. Doordat 
we alle episodejournaals handmatig op aanvullende soa-tests 
doorzochten, vonden we meer tests dan wanneer we ons 
alleen op diagnostische records gebaseerd zouden hebben.
Een beperking van dit onderzoek is dat de prevalentie, de 
achtergrond van de patiënten en de groep huisartsen niet 
representatief zijn voor de rest van Nederland. Verder kunnen 
coderingsfouten en ontbrekende gegevens bij routinematig 
verzamelde gegevens de uitkomsten beïnvloeden. Een andere 
beperking is de (potentiële) onderregistratie van de aanvullen-
de tests. Tests kunnen immers in een later stadium en op een 

Figuur

Percentage geteste of geplande hiv- en syfilistests, na/bij een gonorroe-infectie, per jaar. 

Patiënten die al hiv-positief waren telden we niet mee. Syf = syfilis.
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andere locatie zijn uitgevoerd of niet in het HIS zijn geregis-
treerd. Ook kan de huisarts gericht afwijken van de richtlijn, 
bijvoorbeeld omdat de patiënt bij de CSG wordt gecontro-
leerd. We weten niet hoeveel patiënten van deze populatie 
voor controle naar de CSG gaan. Dit betekent dat de gepresen-
teerde gegevens over aanvullende hiv-/syfilistests bij gonorroe 
een ondergrens vormen. Ontbrekende tests presenteren we 
daarom ook niet als ‘niet-verricht’, maar als ‘niet-beschreven’. 

Interpretatie
Onze gegevens komen overeen met de resultaten van een 
eerder onderzoek naar het soa-testgedrag van huisartsen. In 
dat onderzoek werd 40% van de hoogrisicopatiënten bij een 
soa-gerelateerd consult op hiv getest. Daarnaast werd 26% 
eerder, later of elders op hiv getest.5 
Er lijkt ruimte voor verbetering als het gaat om tijdige opspo-
ring van hiv. Een gonorroe-infectie is een indicatorziekte voor 
testen op hiv. Het hier geconstateerde percentage positieve 
tests (7,4%) is erg hoog en roept de vraag op of er bij de 
niet-geteste personen geen hiv-infecties zijn gemist. Het aantal 
nieuwe hiv-infecties daalt de laatste jaren gestaag, onder ande-
re door vroegtijdige opsporing en behandeling. Daardoor zal 
het vindpercentage steeds kleiner worden. Zelfs een vindper-
centage van 0,1% wordt echter als kosteneffectief beschouwd. 
Daarmee blijft het belangrijk om steeds zeldzamer wordende 
nieuwe hiv-infecties op te sporen.6 Conform de NHG-Stan-
daard maken de huisartsen in ons onderzoek geen significant 
onderscheid tussen mannen en vrouwen.2 Het bespreken 
van soa-diagnostiek met spiegelinformatie in diagnostische 
toetsoverleggen (DTO’s) kan tot een zinvolle reflectie over 
soa-diagnostiek leiden.4,7

Anders dan op de CSG werden geen co-infecties met syfilis 
gevonden. Gezien de toename van het aantal syfilisinfecties, 
die overigens grotendeels onder MSM worden vastgesteld, 
lijkt het verstandig om hier als huisarts op bedacht te zijn. Dat 

geldt des te meer omdat syfilisinfecties asymptomatisch of 
latent kunnen verlopen.4

CONCLUSIE
In de meerderheid van de gediagnosticeerde gonorroe-infec-
ties konden we in de onderzoeksperiode geen (aanvullend) 
bloedonderzoek op hiv en syfilis terugvinden in het huisarts-
informatiesysteem. Aanvullend (kwalitatief) onderzoek kan 
dit bevestigen en kan nagaan wat de redenen zijn waarom 
huisartsen van de richtlijn afwijken. ■
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Genitale wratten kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven, vooral bij  jongere 
patiënten die nog niet zo lang seksueel actief zijn. De auteurs hebben die invloed in kaart 
gebracht in 21 semigestructureerde interviews met patiënten van 18-26 jaar. Door concreet te 
vragen naar ziektebeleving en -last, aan te geven dat genitale wratten bepaald niet uitzonderlijk 
zijn en gevoelens van onzekerheid, angst en schaamte te erkennen kan de huisarts de aandoe-
ning voor deze patiënten veel draaglijker maken.

Genitale wratten worden veroorzaakt door het humaan 
papillomavirus (HPV), een veelvoorkomend en erg 
besmettelijk virus.1 De overdracht gebeurt voornamelijk 
via seksueel contact: naar schatting 80% van alle seksueel 
actieve mensen loopt ooit een HPV-infectie op en het is 
de meest voorkomende virale soa.2 Ongeveer 1% van de 
besmettingen veroorzaakt genitale wratten.2,3 Nederlandse 
huisartsen diagnosticeerden in 2018 genitale wratten bij 
44.700 mensen,4 van wie 80% jongvolwassenen, met een 
piek in de leeftijd 20-24 jaar.5 Niet iedereen die genitale 
wratten heeft, laat zich testen,3 waarschijnlijk vanwege het 
stigma dat rust op soa’s – en vooral op genitale wratten, 
die immers zichtbaar zijn.6,7 Zowel publiek stigma (vanuit 
de omgeving) als zelfstigma (vanuit de eigen opvatting) 
hebben een negatieve invloed op de testbereidheid.7-11

Genitale wratten zijn meestal niet pijnlijk, maar ze kun-
nen wel zorgen voor cosmetisch en psychisch ongemak 
en de kwaliteit van leven aantasten.12-14 De behandeling 
is niet makkelijk, symptoombestrijding is het hoogst 
haalbare en vaak komen de wratten terug.15 Onbehandeld 
verdwijnen de genitale wratten in 90% van de gevallen 
vanzelf binnen 2 jaar. 16 Uit de weinige, vooral kwantita-
tieve onderzoeken naar de ziektelast van genitale wratten 
blijkt dat veel patiënten last hebben van angst, boosheid 
en depressie,14,17 en dat onzekerheid over het ziekteverloop 
en de invloed daarvan op relaties en seks een belangrij-
ke rol spelen.12-14,18,19 Om meer inzicht te krijgen in de 
onderliggende ervaringen, gedachten en gevoelens van 
Nederlandse jongvolwassenen met genitale wratten, en 
de rol van de huisarts daarin, voerden wij een kwalitatief 
onderzoek uit.

METHODE
Opzet en deelnemers
Op relevante online platforms zoals soaaids.nl, sense.info 
en mantotman.nl plaatsten we een oproep aan jongvol-

wassenen in de leeftijd 18-26 jaar die genitale wratten 
hadden of gehad hadden. We nodigden hen uit deel te 
nemen aan een semigestructureerd individueel interview 
over hun ervaringen met genitale wratten. De oproep 
bevatte een link naar een pagina met informatie over het 
onderzoek en de mogelijkheid tot aanmelden.

Interview
Op basis van literatuuronderzoek ontwikkelden en testten 
we een interviewprotocol. De thema’s waren diagnose en 
behandeling; informatievoorziening; zorgen en onduide-
lijkheden; stigma en schaamte; openheid over de genitale 
wratten; impact op relaties en seks.
Elk interview werd opgenomen en getranscribeerd. Nadat 
saturatie was bereikt en er geen nieuwe onderwerpen 
meer naar boven kwamen, volgden nog 2 interviews ter 
bevestiging. De dataverzameling liep van 25 september tot 
7 november 2019. Het onderzoek is goedgekeurd door het 
Ethics Review Committee Psychology and Neuroscience 
van de Universiteit Maastricht.

Analyse
De kwalitatieve analyse is uitgevoerd in MAXQDA. Tekst-
fragmenten zijn tussentijds gecodeerd op basis van het 
interviewprotocol en met open codering door JP.20 Nadat 
de codering en de eerste analyses waren beoordeeld door 
mede-onderzoekers is een beschrijvende analyse gemaakt.

RESULTATEN
We namen 21 semigestructureerde interviews af bij jong-
volwassenen. De mediane leeftijd was 23 jaar (uitersten 
18-26; standaarddeviatie 1,5), 14 geïnterviewden (67%) 
waren vrouw, 14 (67%) waren heteroseksueel en 11 (52%) 
hadden wetenschappelijk onderwijs gevolgd. Hierna 
presenteren we de beschrijving van de resultaten. Voor 
uitgebreide citaten zie de [online bijlage]. 

De ziektelast van genitale wratten
Jolijn Polet, Suzanne Meijer, Fraukje Mevissen, Arjan Bos
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Huisartsbezoek en informatievoorziening
Veel geïnterviewden gaven aan dat het bezoek aan de huisarts 
een drempel vormde. Ze stelden het dagen, weken, soms zelfs 
maanden uit, vaak uit schaamte of in de hoop dat de wratten 
vanzelf zouden verdwijnen. Uiteindelijk bezochten alle deelne-
mers de huisarts; ongeveer de helft zelfs meerdere keren. Velen 
vonden het huisartsbezoek geruststellend, vooral omdat de 
huisarts aangaf dat genitale wratten niet uitzonderlijk zijn.

‘En ik denk dat de huisarts daar ook in geholpen 
heeft. […] Zij vond het ook helemaal niet gek. Ze 
schrok ook nergens van, ze zei ja je hebt dit en ik 
ga je dit voorschrijven en dan is het zo weg.’

Enkelen waren minder tevreden. Sommigen hadden het idee 
dat hun huisarts zich ongemakkelijk voelde, vooral tijdens het 
fysieke onderzoek. Een aantal geïnterviewden kreeg aanvanke-
lijk een misdiagnose; bij 1 deelnemer werden de wratten daar-
door zo ernstig dat ze operatief moesten worden verwijderd. 
Anderen vonden dat de huisarts te weinig informatie gaf over 
de soa zelf, de behandelopties, de uitvoering en de eventuele 
bijwerkingen van een behandeling.
Veel deelnemers zochten voor en na het huisartsbezoek op het 
internet naar informatie over ziekteverloop, besmettelijkheid 
en behandeling. De meesten vonden die informatie duidelijk, 
een aantal vond dat juist niet; zij gaven aan dat bronnen elkaar 
tegenspraken, vooral over de besmettelijkheid. De online 
informatie beangstigde enkele geïnterviewden; vooral op dis-
cussiefora lazen ze veel stigmatiserende berichten.

Behandeling
De geïnterviewden hadden zeer verschillende ervaringen met 
de (lokale) behandeling. Bij sommigen sloeg de behandeling 
meteen aan, bij anderen kwamen de wratten terug of verdwenen 
ze nooit helemaal. Veel deelnemers waren hierover wel geïnfor-
meerd, online of via de huisarts, maar toch veroorzaakte het veel 
onzekerheid. Een aantal geïnterviewden vond de behandeling 
erg onprettig. Enkelen wilden of konden niet behandeld worden, 
bijvoorbeeld omdat ze geen fysieke last hadden van de genitale 
wratten of omdat de wrat diep in de vagina of anus zat.

‘Ik heb toen allemaal gekke crèmes en aanstip-
dingen gekregen, maar daar had ik superveel last 
van. Dat brandt heel erg dus daar had ik echt 
geen zin in. Toen zeiden ze van we kunnen ze 
ook met stikstof aanstippen. Ik zeg: “Probeer dat 
maar”. En daarvan gaan ze weg. Maar dan heb je 
ze een poosje niet en komen ze weer terug en dan 
laat ik ze weer aanstippen.’

De meeste deelnemers vonden de behandeling onprettig, maar 
niet ondraaglijk. Bij 2 mannelijke deelnemers veroorzaakte 
de behandeling ernstige pijnklachten en zwellingen aan het 
geslachtsdeel (ze gingen hiermee niet terug naar de huisarts). 
Bij anale wratten gaf het aanbrengen van de aanstipvloeistof 

problemen, omdat die niet of moeilijk te bereiken waren.
Sommige deelnemers hadden naar aanleiding van tips op 
discussiefora huismiddeltjes geprobeerd zoals appelazijn of 
aanstipvloeistof voor voet- en handwratten. De ervaringen 
waren wisselend, maar vaak erg pijnlijk.

Zorgen en onduidelijkheid over het ziekteverloop
Sommige geïnterviewden maakten zich zorgen over zaken 
als ziekteverloop, behandeling, risico op kanker of zichtbaar-
heid van de wratjes; bij enkelen leidde dat tot depressieve 
gedachten. De minder bezorgde deelnemers gaven vaak aan 
dat ze waren gerustgesteld door online informatie of door de 
huisarts. Dat genitale wratten geen ernstig gezondheidsrisico 
vormen, werkte ook geruststellend.
Onzekerheid over het ziekteverloop baarde alle deelnemers 
zorgen. De onduidelijke incubatietijd vonden ze vervelend, 
omdat ze daardoor niet zeker wisten hoelang ze het virus al 
hadden of door wie het was overgedragen. Wat ook stress 
veroorzaakte, was onzekerheid over hoelang genitale wratten 
zichtbaar blijven, of ze terugkomen, hoelang het HPV-virus 
in het lichaam aanwezig blijft en hoelang de drager besmet-
telijk is. Een aantal deelnemers ging ervan uit dat de genitale 
wratten de rest van hun leven aanwezig zouden zijn, anderen 
waren overtuigd dat ze ervan af waren.

‘Ik denk dat ik nog een jaar daarna, 2 jaar daarna 
zelfs heel erg onzeker ben geweest of het echt defi-
nitief weg was. Ja, natuurlijk continu op internet: 
hoeveel procent is de kans dat het weer terugkomt.’

Veel deelnemers gaven aan dat ze controleerden of de geni-
tale wratten niet teruggekomen waren en of er geen nieuwe 

WAT IS BEKEND?
	■ genitale wratten komen regelmatig voor; het ziektever-

loop is onduidelijk. 
	■ Onzekerheid over de duur, besmettelijkheid en kans op 

heropleving kan voor jonge patiënten met genitale wrat-
ten een zware last zijn.

	■ De huisarts kan de ziektelast aanzienlijk verminderen 
door genitale wratten te normaliseren en te praten over 
de psychosociale gevolgen ervan.

WAT IS NIEUW?
	■ schaamte en onzekerheid over beloop, besmettelijkheid 

en behandeling verergeren de ziektelast van genitale 
wratten.

	■ De benaming ‘genitale wratten’ draagt bij aan schaamte 
en stigma en wordt daarom vaak vermeden ten faveure 
van ‘plekjes’, of ‘HPV’.

	■ Jongere patiënten ervaren een drempel om met genitale 
wratten naar de huisarts te gaan, maar het bezoek leidt 
meestal wel tot geruststelling en acceptatie. 
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bij gekomen waren. De frequentie van controleren varieerde 
behoorlijk: van af en toe tot meerdere keren per dag.

Schaamte, schuldgevoel en zelfstigma
Op het vlak van zelfbeeld en zelfwaardering gaven bijna alle ge-
interviewden aan dat ze zich ‘vies’ voelden, ‘smerig’, ‘walgelijk’, 
‘lelijk’, ‘onaantrekkelijk’ of ‘onhygiënisch’. Sommige deelnemers 
verwisselden hun ondergoed en hun beddengoed extra vaak.

‘Nu is het daar beneden een slagveld, een slagveld 
aan wratten. Dat ik echt bij mezelf dacht van ik 
voel me zo vies. Ik voel me heel vies en, ja onpret-
tig in mijn eigen lijf.’

Veel geïnterviewden schaamden zich. Ze vonden het hebben 
van een soa beschamend, waren bang dat anderen genitale 
wratten vies vonden, kenden niemand anders die genitale 
wratten had of schaamden zich dat de genitale wratten zicht-
baar waren. Slechts een enkeling had geen last van schaamte, 
maar vond dat ‘genitale wratten iedereen kunnen overkomen’ 
en dat ‘veel mensen HPV hebben zonder symptomen’.
Ook de benaming ‘genitale wratten’ wekte schaamte. Deelne-
mers vonden de term vies klinken; sommigen vermeden hem 
en spraken liever over ‘bultjes’, ‘plekjes’ of ‘HPV’. Voor sommi-
gen was de benaming ‘genitale wratten’ reden om er niet met 
anderen over te praten.
Enkele deelnemers hadden een schuldgevoel omdat ze ver-
schillende partners hadden gehad, geen condoom hadden 
gebruikt of zich ‘niet netjes’ hadden gedragen. Anderen von-
den hun besmetting juist ‘oneerlijk’ omdat ze een condoom 
hadden gebruikt of bijna nooit onveilige seks hadden gehad. 
Enkelen vonden dat ze de wratten ‘verdienden’ omdat ze 
onveilige seks hadden gehad met veel wisselende partners. De 
meeste geïnterviewden herkenden zichzelf niet in het stereo-

type van iemand met een losse moraal en veel 
wisselende partners die niet goed voor zichzelf 
zorgt.

Openheid over genitale wratten
Er waren grote verschillen in hoe open de 
geïnterviewden waren tegenover hun sociale 
omgeving. De meesten hadden in kleine kring 
verteld dat ze genitale wratten hadden, bij-
voorbeeld aan een partner, moeder of goede 
vriend(in). Sommigen hadden het hun ouders 
niet verteld, omdat ze het een privézaak vonden 
of niet met ouders over seks wilden praten. Een 
enkeling gaf aan bang te zijn voor het oordeel 
van haar ouders.

‘Dat ze me een soort van vieze 
dochter vonden of zo. […] Dan ga 
je toch denken misschien dat mijn 
ouders me dan toch een soort van 
naamkaartje “slecht” geven.’

Een aantal geïnterviewden was heel open over de genitale 
wratten. Zij bespraken het met vrienden en maakten er soms 
grapjes over omdat ze hun vrienden ‘vertrouwden’. Anderen 
daarentegen vertelden het aan niemand. Ze vonden het privé, 
wilden anderen niet bang maken, schaamden zich te erg of 
waren bang dat ‘het rond zou gaan’.
Veel geïnterviewden vonden het moeilijk om aan anderen te 
vertellen dat ze genitale wratten hadden. Ze waren bang voor 
negatieve reacties of afwijzing, maar in de praktijk kregen 
degenen die het vertelden juist positieve en steunende reac-
ties. Sommigen gaven aan dat hun eigen openheid een groot 
verschil maakte in kwaliteit van leven. Enkele geïnterviewden 
kregen negatieve reacties van mensen die bang waren besmet 
te raken of aangaven het ‘vies’ te vinden.

Relaties en seks
De genitale wratten hadden een grote impact op de seksuali-
teit van de geïnterviewden, zelfs bij degenen die aangaven dat 
ze verder weinig last hadden. Deelnemers die een relatie had-
den, moesten besluiten of en hoe ze het hun partner wilden 
vertellen. De meeste geïnterviewden gaven aan dat ze dit lastig 
vonden, maar het wel deden. Een aantal vertelde het niet, uit 
angst voor afwijzing.
Een aantal geïnterviewden gaf aan geen seks te hebben op 
momenten dat ze zichtbare genitale wratten hadden, ande-
ren hadden op zulke momenten wel seks. Bij vaste partners 
gebeurde dat meestal in overleg: men besloot het risico op be-
smetting te nemen of bijvoorbeeld een condoom te gebruiken.

‘Ik had op zich nog wel zin [in seks], maar beffen 
dat hoefde hij niet te doen, want ik kon er niet 
echt van genieten want ik was me heel erg bewust 
van dat ze er zaten.’

genitale wratten kunnen voor cosmetisch en psychisch ongemak zorgen en de kwali-
teit van leven aantasten.  Foto: Shutterstock
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Aan onenightstands, dates of scharrels (mensen met wie je 
regelmatig seks hebt, maar geen vaste relatie) vertelden de 
geïnterviewden vaak niet dat ze genitale wratten hadden. De 
meest gegeven redenen waren schaamte, angst voor afwijzing 
of dat de ander waarschijnlijk toch al HPV had.
Sommige deelnemers met zichtbare genitale wratten en 
zonder vaste partner ontweken seks: ze stopten met flirten, 
daten en soms ook met uitgaan. Ze gaven aan dat ze daar geen 
behoefte aan hadden, dat ze het gevoel hadden dat het gewoon 
niet kon of dat ze bang waren voor een afwijzing of een moei-
lijk gesprek. Een aantal gaf aan dat de aandoening het opbou-
wen van een nieuwe relatie erg bemoeilijkte.
De meeste geïnterviewden vertelden de partner niet over hun 
genitale wratten als deze niet meer zichtbaar waren, Ze had-
den daardoor wel extra angst voor een heropleving of besmet-
ting. Enkelen hadden nog een tijdlang nadat de wratten weg 
waren geen of geen prettige seks, uit angst voor besmetting of 
omdat het nog niet goed voelde.

BESCHOUWING
Dit kwalitatieve onderzoek onder 21 jongvolwassenen laat 
zien dat genitale wratten grote impact kunnen hebben, maar 
dat de ziektelast aanzienlijk verschilt. Sommige geïnterview-
den hadden nauwelijks last van de wratten, bij anderen beïn-
vloedden die hun dagelijks functioneren. Alle geïnterviewden 
hadden het moeilijk met het onduidelijke ziekteverloop en de 
impact daarvan op hun seksleven en relaties.

Beperkingen
Een beperking van ons onderzoek is dat de manier van wer-
ven, via websites met informatie over seksualiteit en genitale 
wratten, waarschijnlijk geleid heeft tot selectiebias. Een andere 
beperking is de oververtegenwoordiging van hoogopgeleide 
deelnemers, waardoor de resultaten moeilijk te generaliseren 
zijn. Een laatste beperking is een klein risico op recall bias om-
dat ook deelnemers geïncludeerd werden die in het verleden 
genitale wratten gehad hadden. Gezien hun leeftijd hadden 
de deelnemers echter nog vrij recent genitale wratten gehad, 
omdat ze relatief kort seksueel actief zijn.

Plaatsbepaling
Onze bevindingen zijn in lijn met die uit eerdere kwantitatieve 
onderzoeken, die aantoonden dat genitale wratten invloed heb-
ben op de kwaliteit van leven, met name het zelfvertrouwen, 
en op het aangaan van seksuele relaties.12-14,18,19 Ons onderzoek 
biedt inzicht in de wijze waarop die invloed doorwerkt, zoals 
dat de benaming ‘genitale wratten’ schaamte opwekt en dat 
het wel of niet vertellen een lastig punt is binnen (seksuele) 
relaties. Ook de onduidelijkheid over het ziekteverloop zorgt 
voor problemen op verschillende vlakken: hoelang blijven de 
genitale wratten zichtbaar, hoelang duurt de besmettelijkheid, 
wat is het risico dat de wratten terugkomen? 

Implicaties voor de praktijk
Ons onderzoek verduidelijkt de rol van de huisarts, een aspect 
dat in ander onderzoek veelal buiten beschouwing bleef. 
Hoewel veel geïnterviewden de gang naar de huisarts moeilijk 
vonden, waren ze vaak juist gerustgesteld als ze eenmaal wa-
ren geweest. Dat genitale wratten niet uitzonderlijk zijn en dat 
huisartsen ze dus niet ‘gek’ vinden, zou meer aandacht moeten 
krijgen op online platforms, vaak de eerste plek waar jongeren 
informatie zoeken. Het zou de drempel voor een huisartsbe-
zoek kunnen verlagen.
Uit de literatuur blijkt dat huisartsen zich regelmatig onge-
makkelijk voelen bij een soa-gesprek.21 Ook de patiënten die 
wij interviewden, hadden soms dit idee. Tegelijkertijd laat ons 
onderzoek zien dat huisartsen wel degelijk een belangrijke rol 
kunnen spelen in het omgaan met en accepteren van genitale 
wratten. Andere onderzoeken onderstrepen dat.4,22 

CONCLUSIE
Als huisartsen concreet vragen naar ziektebeleving en ziek-
telast, aangeven dat genitale wratten niet uitzonderlijk zijn 
en gevoelens van onzekerheid, angst en schaamte erkennen, 
maakt dat de aandoening draaglijker, juist bij jonge patiënten 
die nog niet zo lang seksueel actief zijn. Het is belangrijk aan-
dacht te besteden aan de impact op het seksleven en ruimte te 
bieden voor vragen op dat vlak. Ten slotte is het belangrijk te 
bespreken dat het ziekteverloop onduidelijk is en de verschil-
lende behandelopties te benoemen. Zorg ervoor dat de patiënt 
een weloverwogen beslissing kan nemen en weet dat er meer-
dere opties zijn als de eerste behandeling niet aanslaat. ■
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Cardiometabole ziekten (CMZ), zoals hart- en vaatziekten 
en diabetes mellitus type 2, zijn wereldwijd doodsoorzaak 
nummer 1. Mede door een vergrijzende bevolking vormen 
ze een nog altijd groeiende ziektelast en veroorzaken ze een 
enorme druk op de zorgkosten. In de huisartsenpraktijk is 
de zorg voor patiënten met reeds bestaande CMZ onom-
streden, maar er is nog geen eenduidig beleid over vroege 
opsporing van patiënten met een verhoogd risico op CMZ. 
Al jarenlang is er discussie over óf, hoe en waar we selectie-
ve cardiometabole preventie het best kunnen vormgeven.

Sinds de recente herijking van de kernwaarden van de huis-
artsenzorg wordt primaire of universele preventie niet meer 
als kerntaak van de huisarts aangemerkt [online kader].1,2 

Huisartsen lijken universele preventie meer een taak voor de 
overheid te vinden.1 De vraag is dan ook of cardiometabole 
preventie nog wel een plaats heeft in de huisartsenpraktijk.
In 2011 ontwikkelde het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) de NHG-Standaard Het preventieconsult om invulling 
te geven aan stapsgewijze selectieve cardiometabole preventie.3 
Deze standaard is gericht op patiënten tussen de 45 en 70 jaar 
van wie niet bekend is of zij (risicofactoren voor) cardiometa-
bole ziekten (CMZ) hebben en adviseert om hen uit te nodi-
gen voor een risicotest. Die bestaat uit 7 simpele vragen over 
geslacht, leeftijd, rookstatus, BMI, buikomvang en familie-
geschiedenis van vroegtijdige hart- en vaatziekten (HVZ)   
en/of diabetes mellitus type 2 (DM2) (stap 1) [figuur]. 
Wanneer de score boven de drempelwaarde ligt, krijgen deze 

Toekomst voor programmatische 
cardio metabole preventie?
Daphne Stol, Ilse Badenbroek, Monika Hollander, Marcus Nielen, Niek de Wit, François Schellevis

De doelen voor het verminderen van leefstijlgebonden risicofactoren (roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik) worden breed 
gedragen.  Foto: ANP
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pa tiënten het advies om een afspraak te maken bij de huis-
arts. De huisarts stelt vervolgens een volledig risicoprofiel op 
(stap 2), inclusief bloeddrukmeting en bloedbepalingen van 
cholesterol en glucose. Wanneer er sprake is van een relevant 
verhoogd cardiovasculair risico of diabetes start de behande-
ling (stap 3).
De implementatie van deze standaard verliep stroef; naar 
schatting heeft slechts 30% van de huisartsenpraktijken het 
preventieconsult structureel ingevoerd.4 Dit kwam onder 
andere doordat structurele financiering ontbrak en door 
gebrek aan kennis over de haalbaarheid en kosteneffectiviteit 
van selectieve cardiometabole preventie. Om deze impasse te 
doorbreken startte in 2013 het INTEGRATE-onderzoek naar 
de (kosten)effectiviteit en haalbaarheid van selectieve cardio-
metabole preventie in de eerste lijn.5

HET INTEGRATE-ONDERZOEK
Voor het onderzoek vergeleken we in 37 Nederlandse huisart-
senpraktijken de in de NHG-Standaard beschreven stapsgewij-
ze risico-inschatting en gepersonaliseerde behandeling voor een 
verhoogd risico op CMZ met reguliere zorg. In een gerandomi-
seerde onderzoeksetting volgden we deelnemers gedurende een 
jaar en vergeleken we de uitkomsten van de interventiegroep 
(alle deelnemers die stap 1 en 2 van de risicoschatting hadden 
doorlopen) met die van de controlegroep (deelnemers die 
niet waren uitgenodigd voor de risicoschatting en alleen een 
gezondheidsvragenlijst invulden). We verzamelden de gegevens 
tussen 2014 en 2017. De belangrijkste uitkomstmaten waren het 
aantal nieuw opgespoorde (risicofactoren voor) CMZ, de (kos-
ten)effectiviteit van het programma en de deelnamebereidheid. 
Verdere uitkomstmaten waren onder meer de risicoperceptie, 
het effect van responsverhogende strategieën en de bereidheid 
van deelnemers om hun leefstijl te veranderen.
We modelleerden de resultaten om de potentiële gezondheids-
winst en kosten op de lange termijn te berekenen. Een uitge-
breide beschrijving van de onderzoeksopzet is elders te vinden.6

DE RESULTATEN IN VOGELVLUCHT
In totaal nodigden we 16.389 patiënten van de interventie-
groep uit voor de risicotest, van wie 7310 (45%) de risicotest 
ook daadwerkelijk invulden (stap 1). Van de deelnemers aan 
stap 1 hadden 2836 (39%) een uitslag boven de drempelwaar-
de, van wie 967 (34%) zich bij de huisarts meldden voor aan-
vullende metingen. De 37 deelnemende huisartsenpraktijken 
waren, met een spreiding in landelijke en stedelijke setting en 
variabele grootte, representatief voor de Nederlandse huisarts-
geneeskunde.
Voor de (kosten)effectiviteit vergeleken we de 967 patiën-
ten die alle stappen van het programma doorliepen met 967 
deelnemers uit de controlegroep, die vergelijkbaar waren qua 
cardiometabool risico, leeftijd, geslacht, rookstatus en BMI. 
In totaal spoorden we bij ongeveer 1 op de 5 deelnemers aan 
het programma een nieuwe cardiometabole ziekte of risico-
factoren voor CMZ op: onder andere hypertensie (13%), 
hypercholesterolemie (12%) en diabetes (2%) [online tabel].7 

Vroege opsporing van risicofactoren voor CMZ bleek effectief 
en haalbaar. We vonden 2 tot 3 keer meer CMZ-diagnoses in 
de interventie- dan in de controlegroep, vooral hypertensie 
en hypercholesterolemie, en meer nieuw voorgeschreven 
geneesmiddelen [online tabel]. Na een jaar bleek dat de systo-
lische bloeddruk en cholesterolratio significant waren gedaald 
(respectievelijk -2,26 mmHg en -0,15 mmol/L). Behalve een 
daling van de gemiddelde buikomvang (-3,08 cm) vonden 
we geen effect op leefstijlgerelateerde factoren, zoals roken en 
BMI.8 Op individueel niveau lijken de dalingen in bloeddruk 
en cholesterol klein, maar in het kader van de preventiepara-
dox (preventieve maatregelen kunnen op bevolkingsniveau 
een grotere gezondheidswinst opleveren, maar relatief weinig 
voor het afzonderlijke individu) kan deze daling wel relevant 
zijn.
De non-respons in stap 1 en stap 2 was niet gelijk verdeeld over 
verschillende demografische en sociaaleconomische groepen, 
wat resulteerde in een ondervertegenwoordiging van sociaal 
kwetsbare groepen (lage sociaaleconomische status en/of een 
migratieachtergrond). De implementatie van responsverhogen-
de strategieën zorgde nauwelijks voor verbetering in de respons.
De kosteneffectiviteitsanalyse vanuit het gezondheidszorg-
perspectief liet zien dat de gemiddelde extra kosten (ten 
gevolge van de interventie) per deelnemer na een jaar € 132 
bedroegen. Ondanks de significante verbeteringen in bloed-
druk en cholesterol na een jaar follow-up was de interven-
tie bij lange na niet kosteneffectief op de lange termijn. Na 
modellering vonden we een incrementele kosteneffectiviteits-
ratio (ICER) van € 306.000/QALY na 60 jaar. Een preventieve 
interventie wordt als kosteneffectief beschouwd bij een ICER 
van € 20.000/QALY of lager. Ook na een termijn van 20 jaar 
was de interventie niet kosteneffectief.9 We kozen voor een 
termijn van 60 jaar, ofwel ‘lifetime’ (de maximale levensduur 
van het cohort), omdat we met deze termijn alle kosten en 
baten voor beide groepen volledig meerekenen. Het model 
neemt namelijk ook kosten mee die gepaard gaan met een 
langere levensduur. In de interventiegroep nam de totale 
levensduur slechts met een derde dag toe, ondanks alle extra 
kosten die werden gemaakt.9 Hoewel er haken en ogen zitten 

DE KERN
	■ De toenemende ziektelast door cardiometabole ziekten 

(CMZ) maakt (kosten)effectieve preventiestrategieën 
noodzakelijk.

	■ Het INtEgRatE-onderzoek laat zien dat programmati-
sche selectieve preventie van CMZ in de huisartsenprak-
tijk op de korte termijn meer CMZ opspoort, maar op de 
lange termijn niet kosteneffectief is.

	■ speerpunten zijn opportunistische screening in de huis-
artsenpraktijk en bredere universele preventie om het 
risico op CMZ en ongelijkheid in gezondheid te vermin-
deren.
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Figuur

Stroomschema van het preventieconsult

* De drempelwaarde is 35 punten voor vrouwen en 30 punten voor mannen.

aan dit soort modelleringsonderzoeken, zijn de resultaten van 
de analyses in onze ogen overtuigend.9

HOE NU VERDER?
De resultaten van het INTEGRATE-onderzoek laten duidelijk 
zien dat programmatische selectieve cardiometabole preventie 
in de huisartsenpraktijk op de lange termijn geen effect heeft 
op CMZ-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit, en ook niet 
kosteneffectief is. Slechts bij zeer drastische verbeteringen op 
het gebied van leefstijl (zoals 2 tot 3 keer zoveel mensen laten 
stoppen met roken) zou de drempelwaarde van kosteneffec-
tiviteit kunnen worden bereikt. Dat lijkt ons op dit moment 
geen haalbaar scenario.
Verder is het bereik van de NHG-Standaard Het preventiecon-
sult beperkt en selectief, wat tot gezondheidsverschillen tussen 
sociale groepen kan leiden. Onze conclusie is dan ook dat 
grootschalige implementatie van programmatische selectieve 
cardiometabole preventie in de eerste lijn niet zinvol is.
De NHG-Standaard Het preventieconsult is mede naar aan-
leiding van de uitkomsten van het INTEGRATE-onderzoek 
inmiddels ingetrokken. Zijn er geschikte alternatieven?

OPPORTUNISTISCHE SCREENING
De NHG-Standaard Het preventieconsult is oorspronkelijk 

ontwikkeld als hulpmiddel in de spreekkamer, bijvoorbeeld 
als patiënten vragen hebben over hun risico of als de huisarts 
het relevant vindt om dit risico zelf ter sprake te brengen. 
Dit is een vorm van opportunistische screening, die gerich-
ter en goedkoper lijkt dan de onderzochte programmatische 
aanpak.10 Uit het INTEGRATE-onderzoek bleek dat non- 
responders het meest geneigd waren deelname te herover-
wegen wanneer de huisarts hen persoonlijk zou uitnodigen. 
Daarnaast was in dat onderzoek een persoonlijke herinnering 
van de huisarts tijdens het spreekuur de enige effectieve res-
ponsversterkende strategie.
De individuele setting van een huisartsconsult is uitermate 
geschikt om risicocommunicatie te personaliseren, waardoor 
deze begrijpelijker en relevanter wordt voor de patiënt. Dit 
is van belang, want we zagen dat de online uitslag van de 
risicotest alleen niet voldoende was om patiënten te overtui-
gen van hun verhoogde risico en de noodzaak om hun leefstijl 
structureel aan te passen.11 Hoewel eerdere onderzoeken 
aantoonden dat betere communicatiestrategieën de risicoper-
ceptie kunnen verbeteren, hebben deze mogelijk geen effect 
op de bereidheid om de leefstijl te veranderen.12-14 En zelfs als 
een patiënt bereid is zijn leefstijl aan te pakken is het maar de 
vraag of dat veel oplevert, want de huidige leefstijlprogram-
ma’s lijken buiten een strikt gecontroleerde onderzoekssetting 

Risicoscore onder de drempelwaarde* Risicoscore boven de drempelwaarde
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weinig effect te hebben.12,15 Zelfs binnen een onderzoeksetting 
blijken ze alleen succesvol als de omgeving van de deelnemers 
er nadrukkelijk bij wordt betrokken.16 Om leefstijlverandering 
teweeg te brengen, en daarmee het risico op CMZ te verklei-
nen, zullen we dus verder moeten kijken dan de setting van de 
huisartsenpraktijk.

UNIVERSELE PREVENTIE
Wij denken dat naast opportunistische screening een uni-
versele aanpak voor de preventie van CMZ de sleutel is voor 
succes. Een universele strategie moet het CMZ-risico op 
populatieniveau verlagen. Dit kan door een gezonde leefstijl 
te bevorderen en/of door omgevingsfactoren te beïnvloeden 
waar iedereen tegelijk profijt van heeft. De fysieke, sociaal- 
culturele en sociaaleconomische leefomgeving spelen een 
belangrijke rol bij het vormen van gedragspatronen en het 
succesvol aanpassen van de leefstijl.17 Daarnaast worden de 
meeste van dit soort populatiegerichte interventies (onder 
andere het ontmoedigen van roken en het stimuleren van 
gezond eten of  voldoende bewegen) beschouwd als snelle, 
krachtige, rechtvaardige en kosteneffectieve interventies die 
ook kwetsbare groepen bereiken. Zo zou bijvoorbeeld het ver-
lagen van de dagelijkse hoeveelheid zout van 9 naar 6 gram op 
populatieniveau een systolische bloeddrukdaling van 2 mmHg 
kunnen bewerkstelligen.18 
De verschuiving van een individuele aanpak naar een popu-
latiegerichte aanpak betekent echter ook dat de verantwoor-
delijkheid voor een gezondere populatie grotendeels bij de 
publieke sector komt te liggen. Dit is in lijn met de recente, 
tijdens de Woudschoten-conferentie herijkte, kernwaarden van 
de huisartsenzorg.1,2 Ook het preventieakkoord uit 2018 sluit 
hier bij aan. De hierin opgestelde doelen voor het verminderen 

van leefstijlgebonden risicofactoren – zoals roken, overgewicht 
en problematisch alcoholgebruik – worden breed gedragen 
door publieke en private partijen.19 De overheid richt zich 
hierbij vooral op de leefomgeving; denk aan het uitbreiden van 
rookvrije zones of het aanleggen van meer fietspaden. Sociale 
druk, gemak en financiële prikkels vergroten de acceptatie van 
‘gezond gedrag’. Daarom is het van belang dat gezonde keuzen 
(financieel) aantrekkelijker worden gemaakt, zodat de gezonde 
keuze ook de makkelijkste keuze is. 

CONCLUSIE
Het INTEGRATE-onderzoek laat zien dat programmatische 
selectieve cardiometabole preventie voor CMZ in de huis-
artsenpraktijk op de korte termijn meer CMZ opspoort. Op 
de lange termijn heeft ze echter geen effect op morbiditeit en 
mortaliteit als gevolg van CMZ, waarmee ze ook niet kostenef-
fectief is. Grootschalige implementatie van de NHG-Standaard 
Het preventieconsult is in Nederland dus niet zinvol. Omdat 
preventie van CMZ een belangrijke doelstelling blijft, willen 
we benadrukken hoe belangrijk opportunistische screening 
in de huisartsenpraktijk is. We pleiten verder voor bredere 
universele preventie om het risico op CMZ en ongelijkheid in 
gezondheid te verminderen. ■
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In hun beschouwing stellen Stol en collega’s zich de vraag of er in de huisartsenpraktijk nog een toekomst is voor 
programmatische cardiometabole preventie van cardiometabole ziekten (CMZ). Omdat deze vorm van preven-
tie niet kosteneffectief is, is volgens hen grootschalige implementatie van het preventieconsult in Nederland niet 
zinvol. Ze benadrukken het belang van opportunistische (‘ad hoc’) screening in de huisartsenpraktijk. Stol en 
collega’s doen hiermee verslag van hun indrukwekkende gerandomiseerde onderzoek. Is nu dan het doek gevallen 
voor een rol voor de huisarts bij het groepsgewijs, programmatisch opsporen van personen met een nog onbekend 
verhoogd cardiometabool risico? Die conclusie kunnen we volgens mij nog niet trekken, want er is voldoende 
perspectief.

De vraag is of het onderzoek van Stol en collega’s het 
PreventieConsult een eerlijke kans heeft gegeven. Het 
eindoordeel over kosteneffectiviteit wordt sterk bepaald 
door een ‘door-gemodelleerde toekomst’: de daadwerkelij-
ke follow-up is slechts 1 jaar en daarna volgen modelma-
tige aannamen. Een tijdvenster van 1 jaar is te kort voor 
een preventietrial, omdat de kosten weliswaar op de korte 
termijn worden gemaakt, maar de opbrengsten vaak pas 
later komen. De tijdshorizon van 60 jaar voor het model-
leringsonderzoek is onvoorstelbaar lang. Want die toe-
komst zal er qua incidentie en overleving van cardiovas-
culaire ziekten waarschijnlijk heel anders uitzien. Daarbij 
geeft de interventie in het model tot 20 jaar follow-up wel 
degelijk positieve resultaten op de kwaliteit van leven en 
zorgkosten.1 Daarnaast heeft de kosteneffectiviteitsanalyse 
niet het gangbare maatschappelijke perspectief, want de 
auteurs nemen alleen de zorgkosten mee en bijvoorbeeld 
niet het werkverzuim of de informele zorg. In het model 
ontbreken bovendien relevante klinische factoren, zoals 
activiteitenniveau (beweging), nierfunctie en bloedsuiker-
waarden. Vanuit huisartsenperspectief wringt de schoen 
hier. Er is discrepantie tussen de stellige conclusies van 
de auteurs en de in klinisch opzicht alleszins acceptabele 
‘opbrengst’ op een aantal parameters (de proportie van 
de gevonden afwijkingen, reductie van de middelomtrek, 
daling van gemiddelde bloeddruk en cholesterol, en een 
reductie van de mortaliteit op de korte termijn in de 
modellering).2

De auteurs betogen dat de selectieve respons binnen 
een gezondheidscheck de sociaaleconomische gezond-
heidsverschillen mogelijk zal vergroten. Tevens stellen 
ze dat responsverhogende strategieën in hun onderzoek 
nauwelijks voor verbetering in respons zorgden. De 

interventie wekt echter onvoldoende de indruk dat de 
auteurs hiervoor een samenhangend implementatiepakket 
met voldoende lange inductie(leer)tijd en kortcyclische 
verbeteringen hebben toegepast, zoals gangbaar is voor 
een optimale respons in implementatieonderzoek.3 In 
het onderzoek zijn implementatiestrategieën ieder voor 
zich in (soms zeer) kleine deelpopulaties gebruikt, en was 
het door het onderzoeksontwerp (randomisatie binnen 
de  praktijken) niet mogelijk om diverse op de praktijk of 
wijk gerichte responsverhogende strategieën in te zetten.4 
Participatieverhogende strategieën die speciaal waren 
gericht op kwetsbare groepen zijn slechts in een kleine 
deelpopulatie toegepast.
De beschouwing van het artikel laat verder enkele me-
thodologische zaken onderbelicht. Deelnemers uit de 
controlegroep moesten voor het onderzoek ook gezond-
heidsvragenlijsten invullen, wat een ‘interventie-effect’ 
kan hebben gehad. In het model waren alleen cholesterol 
en bloeddruk opgenomen, wat ook nog in vrij grote cate-
gorieën is gebeurd (waardoor het klinische effect moge-
lijk onvoldoende tot zijn recht kwam). Ook rekenden de 
auteurs diverse medische en niet-medische kostenposten, 
zoals verwijzing naar de diëtiste en sportabonnementen, 
wel mee voor de interventiegroep en niet voor de contro-
legroep (omdat deze gegevens niet beschikbaar waren).

Perspectief en vervolgstappen
Dit alles betekent niet dat we niet langer hoeven na 
te denken over een programmatische aanpak. De 
NHG-Standaard CVRM heeft namelijk geen duidelijke 
‘voordeur’: hoe en wanneer besluit de huisarts tot een 
uitgebreide risicoschatting (‘opportunistische screening’)? 
De standaard raadt deze aan bij een ‘vermoedelijk ver-
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hoogd risico’, zoals een belaste familieanamnese, een vermoe-
den van erfelijke dyslipidemie, de aanwezigheid van risico-
factoren, bijvoorbeeld roken, obesitas, of risicoverhogende 
comorbiditeit. Dat zijn items die ook al in de vragenlijst van 
het PreventieConsult zaten.
Dan toch maar een risicovragenlijst als ‘voordeur’ inzetten? 
Die is er al: in 2015 is het PreventieConsult overgegaan in de 
online Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC), met steun van 
onder andere de LHV en het NHG.5 Aan de PGC zijn momen-
teel wel kosten verbonden.6 De online vragenlijst (een ver-
plicht onderdeel) kost € 16,95 en aan vervolgmodules hangt 
ook een prijskaartje. De kosten kunnen een drempel vormen 
voor mensen met een laag inkomen, en zo bijdragen aan soci-
aaleconomische gezondheidsverschillen. Patiënten kunnen in 
veel gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding voor de PGC krij-
gen van verzekeraars, gemeenten of werkgevers. Gemeenten 
kunnen werken met de PGC in de minimapolis, of deelnemen 
vanuit het programma ‘De Gezonde Gemeente’.6 Met speciale 
trajecten wordt daarbij verkend hoe de PGC ook toegankelijk 
kan zijn voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.7 
Een wijkgerichte aanpak zou het bereik onder deze doelgroep 
kunnen vergroten. Denk daarbij aan mond-tot-mondrecla-
me door sleutelfiguren, sociale steun van en deelname door 
familie en vrienden, of mogelijkheden om op een bekende 
ontmoetingsplek in de wijk aan de risicotest deel te nemen.7 
Hiervoor is de nuldelijn (GGD en gemeenten) aan zet.
Het in het onderzoek geëvalueerde model (zoals bij de 
introductie van het PreventieConsult), waarin de huisartsen-
praktijk grotendeels opdraait voor de vroegopsporing en de 
vervolgactiviteiten, sluit niet meer goed aan bij de recente her-
ijking van de kerntaak Preventieve zorg voor de huisarts in het 
kader van ‘Toekomst Huisartsenzorg’.8 Die stelt dat de huisarts 
een taak heeft bij geïnduceerde en zorggerelateerde preven-
tie, kortom: preventie gericht op het individu, niet de gehele 
populatie of een groep. De zorg voor een individueel verhoogd 
cardiometabool risico (work-up, medicamenteuze behande-
ling, leefstijladvisering) valt daarbij onder de geïndiceerde 
preventie. Dat hoeven huisartsen echter niet allemaal zelf te 
doen: ze kunnen voor vervolgprogramma’s op het gebied van 
leefstijl naar samenwerkingspartners verwijzen, zoals leefstijl-

coaches, paramedici, aanbieders van stoppen-met-roken- of 
alcoholprogramma’s, GGD of gemeenten.8

De huisarts speelt een belangrijke rol
Door de onduidelijke voordeur blijven veel mensen met een 
verhoogd cardiometabool risico onontdekt. Een programmati-
sche aanpak kan dit ondervangen. Stol en collega’s hebben niet 
definitief bewezen dat de kosteneffectiviteit hiervan onvol-
doende is: methodologisch en implementatietechnisch kun-
nen we kanttekeningen plaatsen bij hun onderzoek. Daarnaast 
zijn er ontwikkelingen die de acceptatie en doelmatigheid van 
een programma kunnen verhogen. Huisartsen kunnen bij het 
uitnodigen een bescheiden rol spelen, terwijl de organisatie 
elders kan liggen. Wel zullen ze hun naam aan het program-
ma moeten verbinden: de respons verdubbelt (!) wanneer de 
huisarts de uitnodiging voor deelname ondertekent. Daardoor 
kunnen huisartsen het bereik van zo’n programma sterk ver-
beteren.9 Gemeenten en verzekeraars zouden samen verant-
woordelijk moeten zijn voor de organisatie van het scree-
ningsprogramma (financiering en logistiek, waaronder het 
daadwerkelijk verzenden van de uitnodigingen) en voor een 
toegankelijk leefstijlaanbod (laagdrempelige voorzieningen, 
buurtsportcoaches en gecombineerde leefstijlinterventies).8 
Met een goede taakverdeling kunnen huisartsen hun belang-
rijke rol als adviseur en verwijzer in preventie en gezondheid 
blijven vervullen, zoals de LHV en het NHG onlangs nog 
eens benadrukten in hun reactie op de discussienota ‘Zorg 
voor de toekomst’ van het ministerie van VWS.10 Belangrijk 
is dat huisartsenpraktijken op wijkniveau en zorggroepen op 
regionaal niveau gemeente en verzekeraars duidelijk maken 
dat huisartsen zich vooral inzetten voor individuele preventie. 
Verder kunnen ze uitleggen wat dit volgens de kerntaak Pre-
ventieve zorg inhoudt, wat de noodzakelijke randvoorwaarden 
zijn waaronder ze deze rol kunnen invullen en wat ze daarin 
van hun samenwerkingspartners verwachten.8 De beschrijving 
van de kerntaak kan daarvoor als onderlegger dienen. ■
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Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt toe en huisartsen voelen vaak de behoefte om negatieve gezond-
heidsuitkomsten bij deze patiënten voor te zijn. Er zijn diverse screeningsinstrumenten ontwikkeld, waaronder 
veel vragenlijsten. Kwetsbaarheidsvragenlijsten waar onderzoek naar is gedaan, blijken negatieve gebeurtenissen 
echter niet beter te voorspellen dan de huisarts zelf. Het heeft dan ook geen zin om kwetsbaarheid te scoren met 
een standaard vragenlijst.

Huisartsen zien in de dagelijkse praktijk steeds meer 
kwetsbare ouderen bij wie de kans op een negatieve 
gebeurtenis groot is, zoals achteruitgang in ADL-functi-
oneren, vallen, opname in een ziekenhuis of verpleeghuis 
of overlijden.1 Met vroege signalering zou een tijdige in-
terventie die negatieve gebeurtenissen misschien kunnen 
vertragen of voorkomen. In theorie lijkt het daarom nuttig 
om oudere patiënten te screenen op kwetsbaarheid.

DEFINITIEKWESTIES
Wie kwetsbare ouderen in de eigen praktijk gaat screenen, 
moet duidelijk voor ogen hebben wat ‘kwetsbaarheid’ 
precies inhoudt. De term, frailty in het Engels, wordt in de 

literatuur al enkele decennia gebruikt maar er zijn grote 
verschillen in de definitie. Sommigen zien kwetsbaarheid 
als een puur fysiek fenomeen, anderen benaderen het 
verschijnsel multidimensionaal en voegen er sociale en/of 
psychische domeinen aan toe.2-4 Onderzoekers hebben ge-
probeerd consensus te bereiken, maar dat is tot op heden 
niet goed gelukt.5

Vanwege deze definitiekwesties wordt kwetsbaarheid 
op allerlei manieren geoperationaliseerd en gemeten. In 
2015 waren in de literatuur al meer dan 60 verschillende 
meetinstrumenten te vinden, variërend van fysieke tests 
tot korte of lange vragenlijsten.2,6-8 Van veel vragenlijsten 
zijn ook nog meerdere varianten in omloop.9 Over de 
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klinimetrische kwaliteit is meestal weinig tot niets bekend en 
de instrumenten die wel zijn onderzocht, bleken slechts weinig 
voorspellend vermogen te hebben.10,11 De meeste onderzoeken 
zijn uitgevoerd in kleine populaties en een goede vergelijking 
van veelgebruikte vragenlijsten binnen een grote groep oude-
ren ontbrak tot voor kort.

WEINIG VOORSPELLEND VERMOGEN
In 2019 publiceerden wij een groot, 2 jaar durend cohorton-
derzoek onder bijna 2500 thuiswonende Limburgse 65-plus-
sers. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de 
2 Limburgse GGD’s. We onderzochten in hoeverre 4 veelge-
bruikte kwetsbaarheidsinstrumenten, gebaseerd op verschil-
lende benaderingen, in staat waren toename in ADL-afhan-
kelijkheid, ziekenhuisopnames of overlijden te voorspellen. 
Het ging om de Tilburg Frailty Indicator, de Groningen Frailty 
Indicator, het Frailty Phenotype en de Frailty Index.2,12-15 De 4 
instrumenten presteerden slecht op deze uitkomstmaten, maar 
wel werd duidelijk dat sommige een relatief hoge sensitiviteit 
hadden en andere een hoge specificiteit. Daarom keken we in 
een vervolgonderzoek of het combineren van een instrument 
met hoge specificiteit en een instrument met hoge sensitiviteit 
het voorspellend vermogen zou verbeteren. Dat bleek niet het 
geval te zijn.16

In de praktijk biedt de totaalscore met bijpassende afkap-
punten op een vragenlijst dus weinig zekerheid of de geteste 
persoon wel of niet kwetsbaar is. Dat roept de vraag op welk 
nut een dergelijke meting dan nog heeft. In een onderzoek is 
huisartsen gevraagd in te schatten of hun patiënt kwetsbaar 
was en dus meer risico liep op negatieve gezondheidsuitkom-
sten. Hun oordeel bleek even waardevol als dat van een veel-
gebruikt meetinstrument of de opinie van een expertpanel.17 
Ook huisartsen konden niet heel goed voorspellen wanneer 
iemand door kwetsbaarheid zou overlijden of zou worden op-
genomen in een verzorgings- of verpleeghuis, maar ze konden 
dat wel beter dan de onderzochte meetinstrumenten. We we-
ten natuurlijk niet of huisartsen zoiets ook zouden kunnen als 
ze de patiënt niet door en door kennen, wat door taakdelegatie 
in de huidige praktijk steeds vaker het geval is. Misschien kan 
een goede registratie van de gezondheidstoestand in het HIS 
dit ondervangen, maar dan nog moet onderzoek uitwijzen 
of huisartsen en bijvoorbeeld praktijkondersteuners iemands 
kwetsbaarheid voldoende kunnen inschatten op basis van die 
informatie.

WAT DAN WEL IN DE PRAKTIJK?
Huisartsen willen de kwetsbare ouderen in hun praktijk graag 
vroegtijdig opsporen. Wij vinden de bestaande vragenlijsten 
daarvoor niet goed bruikbaar, maar daarmee verdwijnt de 
behoefte aan screening niet. Met de toenemende vergrijzing 
zullen huisartsen bij een steeds groter deel van hun patiënten 
het gevoel krijgen dat ze extra gezondheidsrisico’s lopen. Maar 
kwetsbaarheid blijkt een te complex fenomeen om patiënten 
met een (eenvoudige) vragenlijst helder te kunnen uitsplitsen 
in de groepen ‘kwetsbaar’ of ‘niet kwetsbaar’.
Het kan een optie zijn om in de anamnese van een individuele 
patiënt losse items uit kwetsbaarheidsvragenlijsten te gebrui-
ken, bijvoorbeeld: ‘Heeft u problemen in het dagelijks leven 
door slecht lopen?’ (uit de Tilburg Frailty Index), of ‘Heeft u 
zich de laatste tijd somber of neerslachtig gevoeld?’ (uit de 
Groningen Frailty Index). De vragenlijsten bevatten veel items 
die aanknopingspunten bieden voor een gericht advies of 
gerichte actie, wanneer de patiënt op die punten problemen 
ervaart. Het gebruik van zulke lijsten moet echter beperkt 
blijven tot losse items, zonder die te combineren en er een 
algemeen oordeel over de kwetsbaarheid aan te koppelen. 
Een andere optie zijn ‘kwetsbaarheidsprofielen’. In 2018 
hebben Looman et al. 6 kwetsbaarheidsprofielen voorgesteld: 
relatively healthy, psychologically frail, mild physically frail, 
severe physically frail, medically frail en multi-frail.18 De relatief 
gezonde groep heeft beperkte problemen op verschillende 
domeinen, patiënten met een psychisch of fysiek kwetsbaar 
profiel ervaren problemen op 1 specifiek domein en patiënten 
met een medisch kwetsbaar of multikwetsbaar profiel hebben 
problemen op alle domeinen (fysiek, psychisch en sociaal). 
Multikwetsbare personen hebben daarbij ook nog cognitieve 
problemen. Zo’n verfijndere indeling op basis van verschil-
lende soorten onderliggende problematiek kan leiden tot een 
betere classificatie van het risico dan een simpele tweedeling.
In de praktijk moet het nut van dergelijke alternatieve strategie-
en nog worden aangetoond. Misschien moeten we ons voorbe-
reiden op de conclusie dat negatieve gezondheidsuitkomsten bij 
kwetsbare ouderen überhaupt niet goed te voorspellen zijn. ■
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In de discussie over het nut van screenen van ouderen in de huisartsenpraktijk ligt de nadruk te veel op vragen-
lijsten. Juist ouderen bij wie proactief beleid zinvol is, laten zich niet gemakkelijk met vragenlijsten benaderen. 
Geautomatiseerde analyse van dossiergegevens vormt een veel steviger uitgangspunt voor gestructureerd proactief 
beleid bij ouderen in de huisartsenpraktijk.

Het betoog van Linda Op ’t Veld en haar collega’s draagt 
goede argumenten aan om ouderen niet langer met vra-
genlijsten op kwetsbaarheid te screenen.1 Dat raakt een 
gevoelige snaar bij de beroepsgroep. De Landelijke Ad-
viesgroep Eerstelijnsgeneeskunde bij Ouderen  (LAEGO) 
bepleit in haar recente meerjarenvisie een integrale 
aanpak met individuele advance care planning en gestruc-
tureerde proactieve zorg voor alle ouderen, maar laat zich 
niet uit over gestructureerde screeningsmethoden.2 Toch 
wil je in de huisartsenpraktijk, met een groeiende groep 
zorgintensieve ouderen, graag handzame aanknopings-
punten hebben om te kunnen beslissen bij wie en wan-
neer je met zo’n aanpak zou willen beginnen. Als we dat 
niet voor elkaar krijgen met vragenlijsten, hoe dan wel?

ADVANCE CARE PLANNING, HOE DAN?
Goede zorg voor ouderen, tijdig signaleren van risico’s 
op adverse health events, proactieve zorginterventies 

om die te voorkomen en adequaat reageren op geria-
tric giants: deze zaken zijn in de huisartsenpraktijk van 
toenemend belang. Het vermogen van huisartsen om het 
overzicht te houden over de gezondheid van de ouderen 
in hun praktijk is er de laatste jaren echter niet beter op 
geworden. Door taakdelegatie, parttime werken, meer 
waarnemers en kortere praktijkcarrières neemt het aantal 
overdrachtsmomenten toe. Daarbij raken in veel regio’s 
de spoedeisende hulp en de huisartsenposten regelmatig 
verstopt door de aanhoudende toestroom van ouderen die 
thuis, buiten beeld van de eigen huisarts en meestal buiten 
de reguliere praktijkuren, ontregeld zijn geraakt. De 
vergrijzing maakt de uitdaging om kwetsbaarheid tijdig in 
beeld te krijgen alleen maar groter.
Deze ontwikkeling is jaren geleden al gesignaleerd. In 2008 
startte het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), 
waarbinnen huisartsen met veel bezieling deelnamen 
aan een breed scala van projecten die bijvoorbeeld waren 

gericht op het ontwikkelen van instru-
menten om zorg te prioriteren, of van 
gerichte interventies om de zelfredzaam-
heid te ondersteunen.3 Het doel was om 
door middel van evidencebased, proac-
tief, klinisch beleid specifieke, vermijd-
bare adverse health events te voorkomen. 
Tijdig hulp van buiten inzetten, op het 
juiste moment de specialist ouderenge-
neeskunde consulteren, proactief tijdelijk 
of blijvend verpleeghuisplekken regelen, 
medicatiegebruik optimaliseren, vallen 
voorkomen, de voedingssituatie optima-
liseren: al deze interventies vallen tegen-
woordig onder de noemer ‘advance care 
planning’. Ze behoren tot het taakdomein 
van de eerste lijn, de medische verant-
woordelijkheid ligt bij de huisarts en ze 
vragen om een gestructureerde aanpak.4

Alternatieven voor het screenen van 
 kwetsbare ouderen
Mattijs Numans, Niek de Wit

Het is essentieel potentieel kwetsbare ouderen tijdig te herkennen en proactieve zorg nave-
nant te structureren.  Foto: ANP
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De meeste problemen in de zorg doen zich echter voor bij 
ouderen die onbereikbaar zijn voor vragenlijsten of voor het 
informed consent dat in onderzoeksverband nodig is. Dat 
verklaart waarom de uitkomsten van het NPO-traject, dat in 
het algemeen succesvol was, op sommige onderdelen zoals 
screening niet goed zichtbaar gemaakt konden worden.5,6 In 
alle projecten werd ‘tevredenheid’ gerapporteerd, zowel onder 
patiënten als onder verpleegkundigen en huisartsen, maar 
harde, meetbare effecten op behoud van zelfredzaamheid of 
kostenreductie konden vaak niet worden aangetoond. Scree-
nen met vragenlijsten werkt dus niet, maar hoe krijgen we de 
kwetsbare groep ouderen dan wel in beeld?

GEAUTOMATISEERDE POPULATIEOVERZICHTEN MET 
 PERIODIEKE TERUGMELDING
Er is ook een andere strategie voorhanden, zonder vragenlijs-
ten, om kwetsbare ouderen te selecteren, namelijk geautoma-
tiseerde voorselectie aan de hand van routinezorggegevens.7 
Het is mogelijk gebleken een privacybestendige koppeling te 
maken tussen gegevens uit huisartsinformatiesystemen (HIS), 
het ketenzorginformatiesysteem (KIS), dossiers van zieken-
huizen en apotheken en gegevensbestanden uit het sociaal 
domein (maatschappelijk werk, voedselbank, schuldhulpver-
lening).8 Inmiddels is dit op meerdere plaatsen gedaan.9 De 
resultaten van die koppeling worden teruggemeld in de vorm 
van een generieke score zoals een frailty-index, of in de vorm 
van ‘zorghiaten’ op specifieke domeinen. Zo ontstaat het ge-
wenste populatieoverzicht dat als startpunt kan fungeren voor 
een interventie. In 2010 is hiermee in de stad Utrecht geëx-
perimenteerd in de ouderenzorginterventie Om U.10 Het was 
het enige NPO-project dat op deze manier, met een centrale 
datavoorziening, werd georganiseerd. De basis werd gevormd 
door elektronische screening van HIS-gegevens op ‘deficits’ 
die duidden op een mogelijke kwetsbaarheid (35-50 vooraf ge-
definieerde diagnoses, medicatie en andere gebeurtenissen).8 
De huisartsen ontvingen daarover elk kwartaal een terug-
rapportage in tabelvorm met per (in de praktijk herkenbare) 
patiënt niet alleen de frailty- index, maar ook het aantal dagen 
sinds het laatste contact, leeftijd, cognitieve scores, recente 
geriatric giants en (vaker) het aantal medicamenten en het 
aantal chronische aandoeningen. De huisarts of praktijkon-
dersteuner kon aan de hand van zo’n lijst de zorg individueel 
verder prioriteren, eventueel te beginnen met een geriatrisch 
assessment thuis door een verpleegkundige. Getuige de evalu-

atieonderzoeken zorgde deze aanpak niet voor grote klinische 
verschillen: de betrokken professionals en patiënten waren 
tevreden maar de kwaliteit van leven nam niet meetbaar toe, 
de zelfredzaamheid van de ouderen ging iets minder snel 
achteruit.10,11 Maar het op deze aanpak gebaseerde programma 
bleek wel degelijk kosteneffectief.12

IMPLEMENTATIEPROBLEMEN
Soms ondervindt deze aanpak implementatieproblemen. Het 
gaat dan om bestuurlijke onwil of gebrek aan organisatorische 
mogelijkheden om een collectief systeem als dit op te zetten, 
om gebrek aan mogelijkheden om te investeren in de benodigde 
technologie en ondersteuning, of om veronderstelde privacy-
problemen bij het delen, analyseren of terugmelden van al dan 
niet bewerkte routinezorggegevens. In steeds meer regio’s wordt 
dit soort drempels, die inherent zijn aan vernieuwing, stapsge-
wijs geslecht en worden nieuwe toepassingen van analyse van 
routinezorggegevens in het kader van populatiegerichte zorg 
ontwikkeld en gevalideerd.13 Binnen enkele netwerken, zoals 
VIP-Calculus en de Stichting Informatievoorziening voor Zorg 
en Onderzoek (Stizon), is het algoritme voor de elektronische 
frailty-index al beschikbaar te maken voor de deelnemende 
huisartsenpraktijken. In de regio Utrecht gebruiken veel prak-
tijken het programma U-PRIM nog steeds op die manier.
Wij zijn van mening dat men in de afwegingen rond de op-
sporing van potentieel kwetsbare populaties in de huisartsen-
praktijk het kind niet met het badwater moet weggooien. Het 
is te belangrijk dat men potentieel kwetsbare ouderen tijdig 
herkent en proactieve zorg navenant kan  structureren. Daar-
voor zijn geen vragenlijsten nodig, het kan ook met population 
health management in de eerste lijn. Dit soort geavanceerde 
ICT-toepassingen vraagt weliswaar om visie en investeringen, 
maar het kan. Er zijn meer initiatieven als deze, die ‘de juiste 
zorg op de juiste plaats’ ondersteunen. Soms lopen ze nog vast 
in domeindiscussies, versnippering en financiële onmogelijk-
heden, maar intussen tikt de klok verder. De potentieel kwets-
bare doelpopulaties worden steeds ouder en groter, huisartsen 
dreigen onder overbelasting te bezwijken en de kosten in de 
tweede lijn blijven oplopen. Het is tijd dat we in de eerste-
lijnszorg breder kijken dan vragenlijsten en op efficiënte wijze 
werk gaan maken van proactieve ouderenzorg. ■
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De Outcome Prioritisation Tool (OPT), ook wel ‘het 
schuifje’ genoemd, kan een handige gesprekshulp zijn 
om samen te beslissen met palliatieve oncologische 
patiënten, zo is gevonden in de OPTion-studie. Deze 
tool kan ook bruikbaar zijn voor andere patiëntengroe-
pen met complexe problematiek. Mariken Stegmann en 
Annette Berendsen adviseren naar aanleiding van hun 
onderzoek om de OPT te introduceren in de praktijk, te 
gaan gebruiken en ermee te oefenen. Omdat de patiënt 
hier niet zelf mee komt, moet de dokter het initiatief 
nemen. Dat wordt gewaardeerd en kan helpen bij de 
besluitvorming.

Na de diagnose kanker moeten arts en patiënt samen 
grote behandelbeslissingen nemen. Stegmann vindt het 
belangrijk om het beleid samen met de patiënt te bepalen. 
Bij samen beslissen is het inventariseren van de wensen 
en voorkeuren van de patiënt een essentiële stap. ‘Die stap 
vinden dokters vaak best lastig. Of ze denken te weten 
wat de patiënt belangrijk vindt, omdat ze deze al kennen. 
Daarom slaan ze die stap soms over. Dat lijkt helaas niet zo 
goed te werken. Het enige wat echt goed werkt, is om het 
expliciet met de patiënt hierover te hebben.’

Handig hulpmiddel
De gesprekshulp OPT is een nieuw middel dat artsen kan 
helpen om het gesprek over wensen en voorkeuren met 
de patiënt aan te gaan, in ieder geval in de palliatieve fase. 
‘Die tool kan je op tafel leggen of op je beeldscherm zetten 
 (optool.nl) en samen met de patiënt bekijken’, vertelt 
Stegmann. ‘Dat biedt een handvat om met de patiënt het 
gesprek aan te gaan over de vraag: Wat vindt u op dit 
moment belangrijk?’ 
Er zijn weliswaar ook andere beslishulpen, maar die zijn 
veelal ziektespecifiek. ‘Het mooie van de OPT’, vindt Steg-
mann, ‘is dat je het voor iedereen kunt gebruiken, omdat 
het gaat over overkoepelende doelen, zoals levensverlen-
ging of vermindering van pijn. Dat is generiek en niet 
afhankelijk van een bepaalde behandeling die de patiënt 
gebruikt.’

Belangrijke steun 
In de OPTion-studie bestond de interventiegroep uit ou-
dere patiënten met kanker die stonden voor een palliatieve 
behandelkeuze en de onderwerpen uit de OPT met hun 
huisarts bespraken. ‘We vroegen aan de patiënten in zowel 
de interventie- als de controlegroep na het bezoek aan de 
specialist wat de score was op hun vertrouwen om mee te 
beslissen’, vertelt Berendsen. De helft van de patiënten uit 
de interventiegroep geeft aan dat het gesprek met de huis-
arts hen geholpen heeft bij het nemen van een beslissing. 
‘Dat is best veel’, vindt Stegmann. ‘Sommige huisartsen 
gaven aan dat ze het al min of meer volgens dit systeem 
deden, maar niet direct prioriteerden, terwijl anderen aan-
gaven veel aan de OPT gehad te hebben’, voegt Berendsen 
toe. ‘De OPT kan dus een belangrijke steun voor huisart-

Gesprekshulp helpt samen 
te beslissen bij complexe 
problematiek
Daniël Dresden, Ariëtte Sanders

Mariken stegmann is huisarts in uithuizen en postdoc onderzoe-
ker op de afdeling Huisartsgeneeskunde van het uMCg. De titel 
van haar proefschrift is: Communication in oncology. Positioning 
the general practitioner in shared decision making for patients 
with cancer. 
https://www.publicatie-online.nl/publicaties/mariken-stegmann
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sen zijn.’ Stegmann zag deze feedback ook in de huisartsevalu-
atie van de OPTion-studie: ‘Daarin schreven collega’s: “Dit is 
een fijn handvat of een mooie tool om het gesprek te openen.”’ 

Veel vertrouwen in beide groepen
In de OPTion-studie werd geen verschil gevonden in de 
primaire uitkomstmaat: vertrouwen in het vermogen om mee 
te beslissen, gemeten na het gesprek met de medisch onco-
loog, maar wel in secundaire uitkomstmaten: angstklachten 
en milde vermoeidheid. ‘In beide groepen is het vertrouwen 
heel hoog, een compliment voor de Nederlandse gezondheids-
zorg,’ reageert Stegmann. ‘Tegelijkertijd betekent het dat de 
vragen lijst waarmee de tool geëvalueerd is, niet geschikt is. We 
hadden helaas te maken met een plafondeffect: een behoorlijk 
deel in beide groepen had de maximale score. Om eventuele 
verschillen te meten, hadden we een andere puntenschaal 
moeten gebruiken, of de vragen anders moeten stellen.’ 

De bevinding dat het gebruik van de OPT wel invloed heeft 
op angst, heeft volgens Stegmann te maken met het gesprek 
eromheen. ‘Als je als patiënt een gesprek met je huisarts hebt 
over doelen, dan gaat het vaak ook over waar je bang voor 
bent en wat de impact van de diagnose is. Dat kan angstver-
minderend werken. Het gebruik van de OPT leidt wellicht ook 
tot minder angst, omdat de patiënt rust heeft over de beslis-
sing en erover nagedacht heeft. De aandacht van de huisarts 
telt ook.’ Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat derge-
lijke gesprekken gevoelens van angst kunnen versterken, maar 
dat lijkt bij gebruik van de OPT door de huisarts dus niet het 
geval. Bovendien gaven zowel patiënten als huisartsen aan het 
een prettig instrument te vinden. 

Communiceren over veranderende doelen 
De patiënten uit de interventiegroep zijn een half jaar gevolgd. 
Hierbij bleek dat de behandeldoelen soms verschuiven naar-
mate het ziekteproces vordert. Deze veranderingen zijn afhan-
kelijk van de ernst van de symptomen of niet-ziektegerelateer-
de contextuele veranderingen (bijvoorbeeld wat er gebeurt met 
familieleden). Daarom is het belangrijk dat tijdens het behan-
deltraject de huisarts en de behandelaren in het ziekenhuis blij-
ven communiceren over de behandeldoelen. ‘Het mooiste zou 

zijn als alle zorgverleners hier regelmatig naar vragen’, vindt 
Stegmann. ‘Als de patiënt voor controle in het ziekenhuis komt, 
zou het normaal moeten zijn om het hier ook over te hebben. 
Tegelijkertijd is het goed als artsen laagdrempelig en proactief 
ook onderling hierover communiceren. Zo vroeg een patiënt, 
met wie ik de OPT had besproken, of ik de doelen aan de 
longarts zou willen doorgeven. Dat heb ik gedaan. De longarts 
kon daar een week later bij de patiënt op terugkomen.’ 
Berendsen merkt op dat er vooral verschuivingen zijn in de 
late palliatieve fase. ‘Je kunt de OPT nogmaals gebruiken, 
bijvoorbeeld als je je als huisarts afvraagt of de behandeling 
nog naar wens is, of als de patiënt veel klachten of andere 
problemen heeft tijdens een ingezette behandeling, of als er 
iets verandert in de context. Het advies is niet om de OPT bij 
alle patiënten iedere 3 maanden af te nemen. Je moet geen 
aanbevelingen doen waar dusdanig veel werk uit voortvloeit 
dat huisartsen er in omkomen. Het moet tot zinvolle zorg in 
de ogen van de huisarts leiden.’ 
Stegmann beaamt dat de invulling van de OPT geen verplich-
ting moet worden. ‘Als het niet nodig is, kan het achterwege 
gelaten worden. Maar het is goed om als arts er wel af en toe 
over te beginnen. Ook in andere onderzoeken is gevonden 
dat patiënten het fijn vinden als de zorgverlener het initiatief 
neemt, bijvoorbeeld om te spreken over het levenseinde. Kort-
om: ik raad aan om de OPT in je gereedschapskist te hebben.’  

Ook voor andere patiëntengroepen
De OPTion-studie is uitgevoerd met oudere oncologische pa-
tiënten, maar de uitkomsten zijn generaliseerbaar voor andere 
patiëntengroepen. Stegmann heeft hier een mooie anekdote 
over: ‘Ik heb mijn proefschrift ook aan familie en vrienden 
uitgedeeld. Iemand gaf aan dat zijn oom nierpatiënt is en 
zich afvraagt of hij moet gaan dialyseren, en zei: “Door jouw 
proefschrift wist ik wat ik aan mijn oom kon vragen.” Dat was 
een van de mooiste reacties die ik ooit heb gekregen. Als je 
een behandelbeslissing moet nemen die niet rechttoe rechtaan 
is, maar waarbij het afwegen van generieke doelen van belang 
is, dan is de OPT een geschikte tool.’ ■

annette Berendsen is begeleider van stegmann en senior-onderzoeker 
op de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het 
uMCg. Eerder was zij huisarts, staflid bij de Huisartsopleiding en hoofd 
van het onderzoeksprogramma ‘Oncologie in de huisartsenpraktijk’.
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‘De gesprekshulp OPt werkt 
angstverminderend bij de helft 
van de interventiegroep’
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De in 1957 opgerichte NHG-Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) hield in haar 
ruim 60-jarige bestaan meer dan 600 maandelijkse bijeenkomsten. Wat droeg de commissie bij 
aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde, wat heeft zij de leden gebracht en wat kan zij 
betekenen voor de toekomst van de huisartsgeneeskunde? Wij rubriceerden de proefschriften 
van huidige en voormalige CWO-leden en interviewden een aantal van hen.

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) 
was de eerste commissie van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG). Zij werd in 1957 ingesteld om het 
huisartsgeneeskundige handelen een wetenschappelij-
ke basis te geven.1,2 Het bestuur schreef dat jaar in het 
meinummer van Huisarts en Wetenschap (H&W): ‘Naar 
het oordeel van het bestuur dienen wetenschappelijke 
onderzoekingen aan verschillende voorwaarden te voldoen, 

maar vooral aan geneeskundig wetenschappelijke normen, 
ethische toelaatbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. 
Op grond van deze overwegingen heeft het bestuur van het 
N.H.G. in overleg met het congres een commissie weten-
schappelijk onderzoek ingesteld.’3,4

De eerste commissieleden waren NHG-voorzitter Hein 
Hogerzeil, Flip Koperberg, Gerard Bos, Kornelius van 
Deen, Frans Huygen en Wim Vasbinder. Kornelius van 

Elkaar stimuleren in wetenschap-
pelijk onderzoek bij de CWO
Gé Donker, Suzanne van de Werff, Kristel van Asselt, Mark Valk, Ellen Kerseboom, Kees de Kock, et al.

De CWO biedt een platform voor huisartsen die bepaalde onderzoeksvragen verder willen uitdiepen. Foto: Shutterstock
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Deen was in 1952 gepromoveerd op Arbeidsanalyse van een 
plattelandspraktijk, Frans Huygen was in 1948 gepromoveerd 
op Lobaire pneumonie als besmettelijke ziekte, waarvoor hij zelf 
de kweken bij patiënten had afgenomen. Een van de adviseurs 
was Just Buma, in 1949 gepromoveerd op Grondslagen van het 
medisch denken en handelen. Toen al was het sociale domein 
bij uitstek het onderzoeksgebied voor de huisarts. Het gezel-
schap weten schappelijk geïnteresseerde huisartsen rekende 
het tot zijn taak ‘diegenen die zich met een bepaald voorstel 
voor een wetenschappelijk onderzoek tot het NHG wenden, te 
helpen bij de tenuitvoerlegging hiervan’.5

De CWO groeide uit tot een belangrijke initiator van weten-
schappelijk onderzoek. De commissie kwam maandelijks bij-
een, stimuleerde en begeleidde wetenschappelijk onderzoek, 
gaf advies over onderzoeksonderwerpen (de Wetenschapsa-
genda) en bood desgevraagd ondersteuning aan de afdeling 
Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid van het NHG. 
Naarmate de universitaire huisartsinstituten tot ontwikke-
ling kwamen en het wetenschappelijk onderzoek daarheen 
verschoof, richtte de CWO zich meer op onderzoek door 
praktiserende huisartsen en de Nationale Onderzoeksagen-
da Huisartsgeneeskunde. Er is altijd onderzoek dat niet past 
binnen de universitaire onderzoekslijnen.
Sinds ruim 60 jaar functioneert de CWO als klankbordgroep 
voor geïnteresseerde huisartsen. Tijdens de maandelijkse 
avondbijeenkomsten ligt de nadruk op het kritisch lezen van 
wetenschappelijke artikelen en het bespreken en uitdiepen 
van onderzoeksvragen. De meer ervaren leden begeleiden 
beginnende leden en een deskundig adviseur geeft ondersteu-
ning bij methodologische vraagstukken. Het NHG stelt de 
vergaderfaciliteiten beschikbaar. Tot de activiteiten behoren 
cursussen voor huisartsen en standaardwerkgroepen, zoals 
‘Wetenschappelijk denken en doen’ en ‘Schatten en toetsen’, 

en publicaties zoals de Vraagbaak en Kritisch lezen [kader 1]. 
Ook is er het jaarlijkse CWO-weekend, een tweedaagse cursus 
waar huisartsen en onderzoekers (in opleiding) onderzoeks-
methoden uitdiepen, netwerken en inspiratie opdoen.
Na ruim 600 maandelijkse bijeenkomsten lijkt een evaluatie 
op haar plaats. Wat heeft de CWO bijgedragen aan de huis-
artsgeneeskunde, wat bracht zij haar leden en wat is haar 
betekenis voor de toekomst?

METHODE
Door de jaren heen zijn veel CWO-leden gepromoveerd en 
sommige van die proefschriften hebben invloed gehad op de 
NHG-Standaarden. Om inzicht te krijgen in de bestudeerde 
onderwerpen deden wij literatuuronderzoek naar deze disser-
taties (enkelvoudige onderzoeksartikelen lieten we buiten 
beschouwing).
Huisartsen komen vrijwel dagelijks in aanraking met onder-
werpen die een vraag oproepen. Soms is zo’n vraag aanleiding 
om dieper op het onderwerp in te gaan of zelf onderzoeker te 
worden. Aan de hand van een interviewleidraad [online kader 
2] interviewden we 5 gepromoveerde (voormalige) CWO-le-
den over hun drijfveren om zelf onderzoek te doen. De inter-
views werden afgenomen door telkens 2 auteurs (EK, KK, LM, 
JO, PR en SW).

RESULTATEN
Proefschriften
Aan de hand van de doorlopende CWO-ledenlijst vonden we 
73 proefschriften. Daarvan excludeerden we er 2 omdat de 
promovendus korter dan 4 maanden lid was van de commissie. 
Van de 71 overgebleven proefschriften waren er 8 voorafgaand 
aan het CWO-lidmaatschap gepubliceerd maar was de auteur 
nadien langdurig lid of adviseur van de CWO, dus deze inclu-
deerden we ook. We registreerden het onderwerp, de wijze van 
onderzoek, publicatiedatum, universiteit, leeftijd en geslacht 

WAT IS BEKEND?
	■ De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) is de 

oudste NHg-commissie. Ze werd opgericht in 1957 om 
het huisartsenvak wetenschappelijk uit te diepen.

	■ Vooral in haar beginjaren droeg de CWO veel bij aan de 
wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsge-
neeskunde en aan de ontwikkeling van NHg-standaar-
den.

WAT IS NIEUW?
	■ De CWO biedt tegenwoordig vooral ruimte aan onderzoek 

buiten de gebaande paden, dat anders niet tot stand zou 
komen.

	■ Promotieonderwerpen die momenteel in de belangstel-
ling staan, zijn palliatieve zorg en samenwerking met 
andere disciplines.

KaDER 1: INItIatIEVEN WaaRBIJ DE CWO BEtROKKEN 
Was
 ∫ Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgenees-

kunde (1983).6

 ∫ Vraagbaak statistiek en methodologie, leidraad om 
artikelen te kunnen lezen en beoordelen (2003).7

 ∫ Kritisch lezen (2009), hulpmiddel om medisch-we-
tenschappelijke artikelen te lezen en kritisch te be-
oordelen, met uitgewerkte voorbeelden en vragenlijs-
ten. Deze opvolger van de Vraagbaak wordt gebruikt 
in de beroepsopleiding voor huisartsen.8

 ∫ Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde 
(2018), op instigatie van de CWO ontwikkeld door het 
NHg in samenwerking met de werkgroep Research 
van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskun-
de.9,10

 ∫ Het Fonds alledaagse Ziekten (https://fondsalle-
daagseziekten.nl), inmiddels ingelijfd bij ZonMw, 
financiert onderzoek naar alledaagse ziekten.
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van de promovendus. Vier auteurs (GD, KvA, ML en MV) 
classificeerden de proefschriften onafhankelijk van elkaar naar 
orgaansysteem (ICPC-klasse) en thema (epidemiologie, preven-
tie, diagnostiek, therapie, palliatieve zorg, praktijkmanagement, 
samenwerking). Over verschillen van inzicht werd overlegd tot 
consensus bereikt was; de overeenstemming vooraf was 80%. 
De indeling naar orgaansysteem had wel tot gevolg dat infectie-
ziekten niet als aparte categorie in de analyse konden worden 
opgenomen. Om ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken, 
hebben we onze resultaten uitgesplitst in 4 ‘decennia’, waarbij 
we de periode 1951-1990 als een geheel nemen.

Onderzoeksthema’s
Uit de analyse per orgaansysteem blijkt dat de grootste groep, 
22 van de 71 proefschriften (31%), niet een specifiek or-
gaansysteem betrof [online figuur 1]. Van deze 22 proefschrif-
ten gingen er 3 over infectieziekten (mazelen, ECHO-virus en 
tuberculose), 2 over palliatieve zorg, 2 over diverse chronische 
ziekten en comorbiditeit en 2 over laboratoriumonderzoek. 
De overige 13 behandelden ziekteoverstijgende onderwerpen 
zoals het niet-pluisgevoel, richtlijnen, evidencebased ge-
neeskunde, kwaliteit van zorg en verslaglegging van medisch 
handelen.11-13 Kleine specialismen, zoals kno en oogheelkun-
de, kwamen weinig aan bod. De figuur laat ook zien hoe het 
interessegebied per decennium verschoof. Hart- en vaatziek-
ten en infectieziekten kwamen in alle decennia aan bod; na 
1990 kregen aandoeningen van het bewegingsapparaat en de 
luchtwegen meer aandacht en vanaf 2000 verschenen er enkele 
dermatologische onderwerpen. Aandacht voor ziekteoverstij-
gende onderwerpen, waaronder het niet eenvoudig te onder-
zoeken niet-pluisgevoel, was er in alle decennia.13,14 

Als we kijken naar de 7 thema’s, was de interesse in diagnos-
tiek en therapie het grootst, en door de jaren heen constant 
[online figuur 2]. Preventie en praktijkmanagement waren 
vooral in de eerste decennia actueel, palliatieve zorg en sa-
menwerking komen op na 2010.15

Demografische gegevens
Aan alle Nederlandse huisartsinstituten zijn CWO-leden 
gepromoveerd, de meesten deden hun onderzoek gelieerd 
aan Nijmegen, Utrecht of Amsterdam, misschien omdat deze 
instituten het dichtst bij de vergaderlocatie liggen [online 
figuur 3]. De huisartsinstituten van Rotterdam en Maastricht 
bestonden gedurende de eerste jaren van de CWO nog niet. 
De man-vrouwverdeling onder de promovendi was zeer on-
gelijk, maar wordt langzaam iets evenwichtiger [online figuur 
4]. Janny Dekker was in 1992 de eerste vrouwelijke CWO-pro-
movenda in haar dubbelpromotie met Joan Boeke.16 Tot 2000 
was 11% van de promovendi vrouw, in de periode 2001-2020 
werd dat 38%.
Veel CWO-promovendi combineren hun onderzoekswerk met 
de dagelijkse praktijk. Dat wordt weerspiegeld in hun gemid-
deld hogere promotieleeftijd dan die van aioto’s, die promo-
tieonderzoek combineren met een opleiding tot huisarts. Van 
57 van de 71 CWO-promovendi (80%) achterhaalden we de 

leeftijd ten tijde van de promotie: over de hele periode was 
deze 43 jaar (spreiding 26-62), de promovendi na 2010 waren 
gemiddeld ouder, 48 jaar (spreiding 33-62).

Stellingen
Stellingen bij een proefschrift zijn niet verplicht, maar veel 
promovendi maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid het 
onderzoek kernachtig samen te vatten en persoonlijk stelling 
te nemen.17-25 We hebben een bloemlezing gemaakt van de 
stellingen uit 15 van de 71 proefschriften (zie [online tabel]). 
De stellingen hadden doorgaans betrekking op de huisartsge-
neeskunde en het onderzoeksonderwerp, soms ook helemaal 
niet.11,26 Opvallend is de poëtische kwaliteit van sommige 
stellingen.13,17 

Interviews
De CWO als inspiratiebron
De meeste geïnterviewden waren onderzoek gaan doen vanuit 
de persoonlijke wens om zich te verdiepen in een onderwerp 
naast de dagelijkse praktijk. Meestal gebeurde dit in de loop 
van hun carrière, op het moment dat zij het huisartsenvak 
voldoende in de vingers hadden.
Siep Thomas (promotie 1968,26 CWO-lid 1974-1985) promo-
veerde voordat hij huisarts werd. Thomas was geïnteresseerd 
in wetenschappelijk onderzoek en mocht op grond van een 
uitmuntend tentamen pathologie promoveren bij professor 
Hoedemaker in Groningen. Het feit dat Thomas gepromo-
veerd was, was in de jaren zeventig reden om hem uit te nodi-
gen voor de CWO en als commissievoorzitter gaf hij de aanzet 
tot de NHG-Standaarden. Het onderzoek op de huisartsin-
stituten stond nog in de kinderschoenen en de CWO speelde 
een grote rol in de wetenschappelijke onderbouwing van het 
huisartsgeneeskundig handelen. 
Janny Dekker (promotie 1992,16 CWO-lid 1985-2004) was een 
bevlogen huisarts. Zij zag de CWO als bron van vooral prakti-
sche kennis over wetenschappelijk onderzoek: uitwisseling van 
ervaring en ideeën, brainstormen over onderzoeksvragen en 
deze formuleren.
Peter Lucassen (promotie 1999,27 CWO-lid 1987-1997) had 
nog niet de wens om te promoveren, maar werd lid van de 
CWO uit een behoefte om kritisch te leren lezen. Daar vond 
hij collega’s die kritisch konden meedenken toen hij zich van-
uit zijn eigen praktijk vragen begon te stellen over het verband 
tussen huilbaby’s en voeding. Zijn onderzoek leverde hem 
meer zelfvertrouwen in contacten met specialisten.
Jacquelien Dros (promotie 2013,23 CWO-lid 2004-2014) werd 
CWO-lid na een CWO-weekend. Zij ondervond van de ande-
re leden vooral veel steun en kameraadschap zonder compe-
titie. De CWO-weekenden waren voor haar een moment van 
bijzonder praktische scholing en reflectie. 
Mark Valk (promotie 2017,25 CWO-lid 2010-heden) deed al 
onderzoek naar hartfalen voordat hij lid werd van de CWO. 
De CWO bood hem verbreding en verdieping in de verschil-
lende fasen van zijn promotie-onderzoek. De geboden ruimte 
hielp hem te groeien in zijn rol als onderzoeker en expert. Zijn 
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onderzoekservaring bood hem structuur bij het monitoren 
van ziekteprocessen.

Wat leverde het lidmaatschap op?
Bij alle geïnterviewden zagen we dezelfde motivatie, bestaande 
uit nieuwsgierigheid tezamen met verwondering over ont-
brekende kennis en de behoefte om een bijdrage te leveren 
aan de wetenschappelijke basis van de huisartsgeneeskunde. 
Het doen van onderzoek beïnvloedde hun beleving van het 
dagelijks werk: sommigen voelden zich completer als arts. Op 
het professionele vlak opende het CWO-lidmaatschap nieuwe 
deuren: meewerken aan de ontwikkeling van een NHG-Stan-
daard of aan richtlijnen voor samenwerking met andere 
disciplines, onderwijs geven, een onderzoeksaanstelling bij 
een wetenschappelijk instituut, de redactie van een medisch 
tijdschrift of lidmaatschap van de standaardenautorisatiecom-
missie van het NHG.

Is er plaats voor de CWO in de toekomst?
De geïnterviewde huisartsen zijn het erover eens: de CWO 
blijft. De commissie moet haar unieke positie delen met 
de huisartsinstituten, waar het aioto-traject de gelegenheid 
biedt de opleiding tot huisarts te combineren met een bege-
leid onderzoekstraject.28 Na de invoering van het aioto-tra-
ject veranderde de doelgroep van de CWO geleidelijk. Het 
aantal proefschriften nam af en de gemiddelde leeftijd van 
CWO-promovendi steeg. De CWO is nu vooral een platform 
voor ervaren huisartsen die een onderwerp verder willen uit-
diepen. Prille ideeën kunnen getoetst worden aan ervaringen 
en inzichten van meer ervaren onderzoekers. Kameraadschap, 
een open houding, het ontbreken van hiërarchie en de moge-
lijkheid je eigen pad te kiezen geven de commissie een enorme 
meerwaarde. De CWO biedt ruimte voor onderzoek dat niet 
past binnen de bestaande onderzoekslijnen van universitaire 
instituten. Alle geïnterviewden menen dat er een rol blijft 
voor de CWO in wetenschappelijk onderwijs en scholing: het 
CWO-weekend, het werkboek, de cursus Kritisch Lezen, de 
wetenschapsagenda.6-10

BESCHOUWING
De CWO is na ruim 60 jaar springlevend. De commissie biedt 

een platform aan huisartsen die al dokterend gefascineerd 
raken door een bepaald onderwerp en dat verder willen 
uitdiepen. De CWO biedt ruimte aan innovatief onderzoek 
buiten de gebaande paden, dat anders niet tot stand zou 
komen, en is een veilige, leerzame omgeving voor wetenschap-
pelijk geïnteresseerde huisartsen. Cruciaal voor de commissie 
is samenwerking binnen het NHG, met het Nivel en met 
de huisartsinstituten. De CWO denkt mee over toekomstig 
huisartsgeneeskundig onderzoek, was in 2018 betrokken bij 
het ontwikkelen van de Nationale Onderzoeksagenda Huis-
artsgeneeskunde en levert bijdragen aan NHG-Standaarden, 
multidisciplinaire richtlijnen en Thuisarts.nl. CWO-leden zijn 
gewaardeerde referenten bij medische tijdschriften. Promove-
ren is geen voorwaarde voor CWO-lidmaatschap, geïnteres-
seerd zijn in kritisch lezen wel. Wie weet volgt die promotie 
alsnog! ■
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Met een antigeensneltest kan een besmetting met SARS-CoV-2 binnen enkele minuten worden 
aangetoond. Wij onderzochten de validiteit van zo’n antigeentest in de eerstelijns spoedzorg 
bij patiënten met matig-ernstige corona-achtige klachten. De onderzochte antigeentest bleek 
een sensitiviteit te hebben van 65,7% en een negatief voorspellende waarde van 95-98%. Het is 
daarom aan te raden om een negatieve sneltestuitslag bij patiënten die klachten hebben altijd te 
bevestigen met een PCR-test.

Om blootstelling aan SARS-CoV-2 te voorkomen triëren 
huisartsenpraktijken alle patiënten die bellen voor een 
afspraak op coronagerelateerde klachten. Als de patiënt 
klachten heeft die passen bij COVID-19 (hoesten, koorts, 
kortademigheid, keelpijn, verlies van reuk en smaak) 
kan de huisarts besluiten om de patiënt eerst naar een 
GGD-teststraat te verwijzen en pas na een negatieve 
PCR-testuitslag op de praktijk uit te nodigen.
Met de toenemende beschikbaarheid van antigeensnel-
tests (hierna kortweg ‘antigeentests’ te noemen), zal het 
steeds vaker voorkomen dat patiënten bij het maken van 
de afspraak melden dat ze over een negatieve sneltestuit-
slag beschikken. Huisartsen zouden in principe zelfs een 
antigeentest voor de deur kunnen afnemen.
Er zijn tot nu toe enkele validatieonderzoeken uitgevoerd 
naar de nauwkeurigheid van antigeentests en er loopt nog 
een groot aantal onderzoeken in verschillende populaties 
(kwetsbare groepen, zorgmedewerkers, asymptomatisch 
en symptomatisch).1 De resultaten van het eerste Neder-
landse validatieonderzoek met de Panbio™ antigeentest 
van Abbott waren dermate positief dat de vraag ontstond 
of zulke antigeentests zouden kunnen worden ingezet 
in de eerstelijnszorg.2,3 Ons onderzoek had tot doel de 
negatief voorspellende waarde van deze antigeentest te 
bepalen. We richtten ons op patiënten met symptomen 
passend bij COVID-19 die zich bij de huisartsenpost 
meldden met een klacht die niet kon wachten op een 
reguliere coronatest. Vooraf stelden we als criteria voor 
implementatie van de antigeentest een sensitiviteit van 
≥ 95% en een specificiteit van ≥ 99%.

METHODE
Patiënten op coronahuisartsenpost
Wij deden een onderzoek naar de diagnostische waarde 
van de COVID-19 antigeentest bij de bezoekers van de 
coronahuisartsenposten in Leiderdorp en Den Haag. Dit 
onderzoek was goedgekeurd door de medisch-ethische 
commissie van het LUMC. Patienten gaven informed 
consent.
Naar deze coronaposten werden patiënten verwezen met 
klachten passend bij COVID-19 en met daarnaast een zo-
danige spoedindicatie (U3 bij triage) dat de uitslag van de 
reguliere PCR-test niet kon worden afgewacht. De inclusie 
vond plaats tussen 16 november 2020 en 18 januari 2021. 
In de regionale GGD-teststraten was het percentage posi-
tieve PCR-tests in deze periode 9-15%.4,5 Exclusiecriteria 
waren leeftijd < 18 jaar, een recente (< 2 weken) positieve 
PCR-testuitslag voor SARS-CoV-2 of onvoldoende be-
heersing van de Nederlandse taal.

Antigeentest
De deelnemers ondergingen de standaard PCR-test en 
daarnaast de Panbio™ antigeentest.6 Die laatste werd uitge-
voerd door getrainde doktersassistenten met een naso-
faryngeale swab volgens het protocol van de fabrikant. De 
uitslag van de antigeentest, die na 15 minuten kon worden 
afgelezen, werd medegedeeld aan de deelnemers, met het 
nadrukkelijke advies om ook bij een negatieve uitslag van 
de antigeentest die van de PCR-test thuis in quarantaine af 
te wachten. Daarnaast vulden de deelnemers een vragen-
lijst in over de duur van de symptomen, de medische 
voorgeschiedenis en het medicatiegebruik.

De SARS-CoV-2-antigeentest is 
niet accuraat genoeg
Febe Smits, Bart Torensma, Rolf Groenwold, Maurine Leversteijn-Van Hall, Nathalie van Burgel, Robert Jansen, et al.
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PCR-test
De nasofaryngeale swabs werden verwerkt in de microbiolo
gische laboratoria van het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp en 
het Haga Ziekenhuis te Den Haag. De real-time polymerase
kettingreactie (RTPCR) werd uitgevoerd volgens de stan
daardprocedure met RNAamplificatie in 45 cycli, waarbij de 
uitslag als positief gold zodra 1 van de 2 of 3 SARSCoV2ge
nen in het monster kon worden aangetoond.
Een positieve PCRuitslag wordt uitgedrukt als cycle thres-
hold (CT): het aantal cycli (maximaal 45) dat nodig was om 
de hoeveelheid genetisch materiaal voldoende te verme
nigvuldigen om gedetecteerd te kunnen worden. Naast de 
reguliere PCRanalyse werd een tweede analyse gedaan met 
CT ≥ 32 als drempelwaarde voor een negatief testresultaat. 
In recente onderzoeken naar de relatie tussen PCRuitslagen 
en besmettelijkheid is namelijk gebleken dat in samples met 
CTwaarden ≥ 32 geen virusreplicatie meer optreedt zodat 
de persoon in kwestie als ‘nietbesmettelijk’ kan worden 
beschouwd.79

Analyse
We berekenden de sensitiviteit, specificiteit en negatief 
voorspellende waarde van de antigeentest door de uitslagen te 
vergelijken met die van de PCRtest als gouden standaard.

RESULTATEN
Op de coronahuisartsenposten werden 534 patiënten geïnclu
deerd. Hun mediane leeftijd was 50 jaar (interkwartielafstand 
(IQR) 3365) en 64,2% was vrouw. De mediane duur van de 
klachten was 5 dagen (IQR 29). Bij 70 deelnemers (13%) was 
de PCRuitslag positief voor SARSCoV2. De [online tabel] 
laat de resultaten van de antigeentest zien ten opzichte van die 
van de PCRtest bij 2 drempelwaarden. 
Bij de standaard PCRdrempelwaarde CT 45 had de antigeen
test een sensitiviteit van 65,7% (95%BI 54,6 tot 76,8) en een 
specificiteit van 100,0% (95%BI 99,2 tot 100,0). De antigeen
test miste de diagnose COVID19 dus bij 34,3% van de patiën
ten die een positief PCRtestresultaat hadden. De negatief 
voorspellende waarde was 95,1% (95%BI 93,1%, 97,0%).
Bij de 24 patiënten met een foutnegatieve antigeentest was 
de mediane CTwaarde 33,3 (IQR 29,935,6) en de mediane 
klachtenduur 9 dagen (IQR 511); 11 van hen hadden een 
klachtenduur van ≤ 7 dagen.
Als de drempelwaarde voor een negatief PCRtestresultaat 
zou worden verlaagd naar CT ≥ 32, zou de sensitiviteit van de 
antigeentest 80,7% zijn (95%BI 70,5 tot 90,9), de specificiteit 
100% en de negatief voorspellende waarde 97,7% (95%BI 
96,4 tot 99,1).
Als we alleen patiënten met een klachtenduur ≤ 7 dagen in de 
analyse zouden betrekken, zou de antigeentest een sensitiviteit 
hebben van 70,7% (95%BI 59,0 tot 82,4%). 

BESCHOUWING
De PCRtest is de gevoeligste methode om een SARSCoV
2besmetting aan te tonen. Nadeel is dat het gemiddeld 712 

uur duurt voor het testresultaat bekend is. Antigeensneltests 
kunnen dan een uitkomst bieden als men grote groepen 
mensen wil screenen en snel wil starten met bron en contact
onderzoek in geval van een positieve testuitslag. Het is echter 
bekend dat antigeentests minder gevoelig zijn dan PCR omdat 
ze pas positief uitslaan wanneer de hoeveelheid virusdeeltjes 
(viral load) groot genoeg is.
Onze resultaten laten zien dat bij gebruik van Panbio™ als 
diagnostische test in een populatie die door de huisarts naar 
de coronaspoedpost was verwezen (en dus al COVID19ach
tige klachten had), 34,3% van de diagnoses ‘COVID19’ wordt 
gemist. We concluderen daarom dat deze antigeentest niet 
geschikt is als diagnostische test voor deze groep. Dat de pa
tiënten met een foutnegatieve antigeentest een klachtenduur 
van mediaan 9 dagen hadden, wijst erop dat zij pas relatief laat 
in de geïnfecteerde fase last kregen van het verergerde klini
sche beeld van COVID19. Na besmetting met SARSCoV2 
neemt de viral load exponentieel toe, bereikt binnen enkele 
dagen een piek en neemt daarna gestaag af. De lage sensitivi
teit die wij vonden, kan echter maar ten dele verklaard worden 
door het relatief late moment van testen. De antigeentest miste 
namelijk ook 11 PCRpositieve patiënten met een korte ziekte
duur en met lage CTwaarden, wat correspondeert met een 
grotere viral load.
Volgens de fabrikant heeft de Panbio™ antigeentest een sensi

WAT IS BEKEND?
	■ De polymerasekettingreactie (PCR) is de gouden 

standaard voor het aantonen van een besmetting met 
saRs-CoV-2, maar de testuitslag is pas beschikbaar na 
gemiddeld 7-12 uur.

	■ De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben 
inmiddels enkele antigeentests goedgekeurd waarmee 
een besmetting met saRs-CoV-2 binnen enkele minuten 
kan worden aangetoond.

	■ Om de antigeentest in de eerstelijnszorg te kunnen 
implementeren, moet deze een sensitiviteit hebben van 
≥ 95% en een specificiteit van ≥ 99%.

WAT IS NIEUW?
	■ De onderzochte antigeensneltest (Panbio™) heeft in 

de eerstelijns spoedzorg een sensitiviteit van 65,7% bij 
patiënten met matig-ernstige klachten (dit verbetert 
tot 80,7% indien de drempelwaarde voor een negatieve 
PCR-test wordt verlaagd van Ct 45 naar Ct ≥ 32).

	■ De kans op een fout-negatieve uitslag van de antigeen-
test is 2-5%.

	■ Bij patiënten die zich op de eerstelijns spoedzorg melden 
met corona-achtige klachten en een negatieve sneltest, 
is het aan te raden de uitslag te bevestigen met een 
PCR-test.
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tiviteit van 93,3%, die oploopt tot 98,2% wanneer de drempel-
waarde voor een negatieve PCR-uitslag verlaagd wordt tot CT 
> 33.10 De sensitiviteit van 65,7% die wij vonden, is in over-
eenstemming met recent validatieonderzoek in mild-symp-
tomatische populaties, waarin de gerapporteerde sensitiviteit 
van de antigeentest varieerde van 57,6 tot 79,6%.3,6,11-14 Wij 
vonden dat de antigeentest een sensitiviteit van 80,7% had 
ten opzichte van PCR met drempelwaarde CT ≥ 32; daarmee 
voldeed de antigeentest niet aan het vooraf gestelde criterium 
voor implementatie van de antigeentest (sensitiviteit ≥ 95%). 
Een Nederlands onderzoek met de Panbio™ antigeentest vond 
met drempelwaarde CT ≥ 32 een sensitiviteit van 95,2% bij 
mild-symptomatische mensen in de algemene bevolking.3 
Spaanse onderzoekers beschreven, evenals wij, een hogere 
sensitiviteit wanneer zij alleen patiënten includeerden met 
een klachtenduur < 7 dagen.13 In hun onderzoek verbeterde 
de sensitiviteit van de antigeentest daardoor tot 86,5%, in ons 
onderzoek tot 70,3%.
Het moment in de pandemie waarop de antigeentest wordt af-
genomen, heeft grote invloed op de voorspellende waarde. Een 
test afgenomen tijdens een hoge prevalentie van besmettingen, 
zoals tijdens de piek van een besmettingsgolf, heeft namelijk 
een hogere positief voorspellende waarde dan een test in een 
periode van weinig besmettingen. Bij een lage prevalentie 
wordt de negatief voorspellende waarde juist hoger.15 Zouden 
we de resultaten van ons onderzoek interpreteren als voorspel-
lende waarden voor een andere groep patiënten of een andere 
populatie, dan zou er selectiebias (spectrumbias) kunnen 
ontstaan. Dit illustreert het belang van de vele validatieonder-
zoeken in Nederland met antigeentests in steeds verschillende 
populaties.
Uit ons onderzoek blijkt de kans dat iemand met een nega-
tieve antigeentest toch PCR-positief is voor SARS-CoV-2, en 
dus mogelijk besmettelijk is, 2-5%. Het belangrijkste voor-
deel van de antigeentest is dat een positieve sneltestuitslag 
tijdwinst oplevert in het kader van infectiepreventie. Aan de 
andere kant kan een negatieve testuitslag leiden tot een zekere 

schijnveiligheid. Bij het gebruik van deze antigeentests moet 
daarom te allen tijde worden benadrukt dat een negatieve 
uitslag geen vrijbrief is voor het negeren van de basismaat-
regelen (anderhalve meter afstand houden en bij klachten 
thuisblijven).

CONCLUSIE
Het lijkt er vooralsnog op dat het onverstandig is antigeensnel-
tests in te zetten als enige test bij het screenen van sympto-
matische patiënten in de eerstelijns spoedzorg. Het blijft de 
individuele keuze van de huisarts hoe hierop het beleid in de 
praktijk aan te passen. In sommige praktijken is het misschien 
mogelijk om patiënten met COVID-19-achtige klachten en 
een negatieve antigeentest bijvoorbeeld te zien in een aparte 
spreekkamer met de standaard beschermingsmaatregelen (af-
stand, medisch mondmasker, extra hygiëne), of aan het einde 
van het spreekuur. Dit is in lijn met de aanbevelingen in het 
NHG-dossier Coronavirus om een negatieve antigeensneltest 
bij kwetsbare patiënten altijd te bevestigen met een PCR-test. 
Pas als uit toekomstig onderzoek zou blijken dat de negatief 
voorspellende waarde van de antigeentest hoger wordt onder 
bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld duur of aard van de 
klachten), kan de positie van de antigeentest in de eerstelijns-
zorg heroverwogen worden. ■
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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 57 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘Kransslagaderlijden?’.
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Ecg-casus ‘Kransslagaderlijden?’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 68-jarige vrouw bezoekt het spreekuur van de huisarts.
Voorgeschiedenis: Osteopenie, humerusfractuur.
Medicatie: Calcium met vitamine D.
Anamnese: Sinds 4 maanden heeft de patiënte bij haar dagelijkse 
fietstocht pijn rechts in haar borstkas en oksel. Ze heeft het idee dat de 
pijn ook naar haar keel trekt. De klacht doet zich uitsluitend voor als ze 
een brug op moet fietsen. Ze komt wel fietsend boven, maar moet dan 
even wachten. Binnen 2 minuten kan ze weer pijnvrij verder. Haar vader 
is overleden aan een hartinfarct toen hij 69 jaar was.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 140/86 mmHg. Pols 74/min, regu-
lair. Hart: normale tonen, geen souffle. Longen: vesiculair ademgeruis 
zonder bijgeluiden. Geen enkeloedeem.

De huisarts denkt aan stabiele angina pectoris (AP). Het pijnpatroon is 
echter niet eenduidig. Er zijn 2 van de 3 criteria voor typische AP aan-
wezig: de pijn neemt toe bij inspanning en reageert op het staken van 
de inspanning, maar de pijn rechts in de borst/oksel is niet klassiek. De 
huisarts constateert dat er sprake is van atypische AP en verwijst de 
patiënte, conform de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris, naar de 
cardioloog. Tien dagen later maakt de cardioloog in voorbereiding op de 
poliklinische afspraak een ecg dat de huisarts direct in het elektronisch 
postvak ontvangt. Op het moment van het ecg heeft de patiënte geen 
klachten.
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Het nefrotisch syndroom is een zeldzame aandoening die 
te ernstig is om te missen. Met een gerichte anamnese en 
een eenvoudig dipstickonderzoek kan de diagnose ook in 
de huisartsenpraktijk gemakkelijk en snel worden gesteld. 
Maar je moet er wel aan denken. 

Deze casus is ontleend aan een tuchtrechtelijke uitspraak uit 
2015.1 Het nefrotisch syndroom is een ernstige aandoening 
die zo snel mogelijk moet worden behandeld om (verdere) 
schade te voorkomen. De kenmerken zijn ernstige proteïnurie, 
hypoalbuminemie en perifeer oedeem. Meestal is er tegelijker-
tijd ook hyperlipidemie als gevolg van een verstoring van het 
vetmetabolisme [kader]. De aandoening is zeldzaam en zowel 
de eerste presentatie als het beleid zijn bij volwassen patiënten 
anders dan bij kinderen.2,3

Het nefrotisch syndroom presenteert zich bij volwassenen 
vaak niet alleen met perifeer oedeem, maar ook met ver-
moeidheid, kortademigheid of een van de vele complicaties. 
De diagnose wordt daarom vaak gemist of te laat gesteld (doc-
tor’s delay), met als mogelijk gevolg blijvende schade aan de 
nieren of ernstige complicaties. De huisarts kan de diagnose 
op het spoor komen met een urinedipstick: bij een maximale 
kleuring op eiwit moet de huisarts denken aan een nefrotisch 
syndroom.

PATHOFYSIOLOGIE
Bij een gezonde nier laat de filtratiespleet tussen de podocyten 
alleen elektrolyten en kleine moleculen door. Bij het nefrotisch 
syndroom beschadigt een primair ziekteproces de podocyten 
[figuur 1],  waardoor de filtratiebarrière in de glomeruli door-

laatbaar wordt voor grote moleculen, zoals albumine en ande-
re plasma-eiwitten.4 De lever kan dit eiwitverlies niet com-
penseren en de plasmaconcentratie van albumine daalt. Door 
primaire natriumretentie in de niertubuli als rechtstreeks 
gevolg van de nierziekte, en secundaire natriumretentie als 
gevolg van de door hypoalbuminemie gedaalde osmotische 
plasmadruk, ontstaat interstitieel oedeem.3,5 
De tromboseneiging bij het nefrotisch syndroom is nog niet 
helemaal opgehelderd. Ze lijkt te ontstaan door een combina-
tie van factoren, waaronder verlies van stollingsregulerende 
eiwitten zoals fibrinogeen en protrombine, en een verschui-
ving in het hemostatische evenwicht naar een protrombotisch 
milieu.3,5

INCIDENTIE, ETIOLOGIE EN PATHOLOGIE
De incidentie van het nefrotisch syndroom bij volwassenen is 
3 per 100.000 per jaar.2-3 Dit betekent dat de diagnose jaarlijks 
bij 500 volwassen Nederlanders wordt gesteld. De etiologie is 
complex en divers:

	■ bij 70-85% is de oorzaak onbekend (‘idiopathische nefropa-
thie’)

Het nefrotisch syndroom bij 
 volwassenen: niet te missen
Paul Höppener, Simon Kleijkers, Leon Frenken

CASUS: EEN JONGEMAN MET ONBEGREPEN LABAFWIJKINGEN
Een man van 29 jaar, met adipositas, heeft sinds een maand progres-
sieve vermoeidheid na inspanning en dikke, gevoelige enkels. De ver-
dere anamnese bevat geen bijzonderheden. Bij lichamelijk onderzoek 
ziet de huisarts matig symmetrisch oedeem van de beide onderbenen, 
gewicht 107 kg, RR 150/90 mmHg, pols 100/min. Hart en longen: geen 
afwijkingen. Bloedonderzoek: laag totaal eiwit (52 g/L bij referentie-
waarde 60-80) en laag albumine (31 g/L bij rererentiewaarde 35-50), 
verder geen bijzonderheden (normaal creatinine, glucose en leverenzy-
men). Urineonderzoek niet verricht.
Ondanks diuretische medicatie worden de klachten in de 2 volgende 
maanden erger, het gewicht stijgt tot 115 kg en de buikomvang neemt 
toe. Na 3 maanden verwijst de huisarts de patiënt naar de internist, 
onder andere vanwege de onverklaarde verdere daling van het totaal 
eiwit (44 g/L) en albumine (21 g/L).
Twee weken na de verwijzing belt de patiënt naar de praktijk. Hij is 
angstig, zeer onrustig en ademt snel hijgend. Het advies is meteen 
112 te bellen. Bij aankomst van de ambulance is de patiënt nog aan-
spreekbaar, maar kort daarna krijgt hij een hartstilstand. Reanimatie 
lukt niet. De huisarts was op dat moment nog niet bekend met de 
door de internist gestelde diagnose, ‘nefrotisch syndroom’. Er is geen 
sectie verricht. Waarschijnlijk was hier sprake van een fataal verlopen 
longembolie.

CRItERIa VOOR NEFROtIsCH sYNDROOM
De volgende 3 criteria zijn vereist voor de diagnose bij 
volwassenen:
 ∫ proteïnurie > 3,5 g/24 uur
 ∫ serumalbumine < 30 g/L
 ∫ perifeer oedeem

Bijkomend criterium is ernstige hyperlipidemie (totaal 
cholesterol > 10 mmol/L).
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	■ bij 15-30% is het syndroom secundair; de lijst van onder-
liggende ziekten is lang en omvat onder andere metabole 
ziekten (diabetes), carcinomen, infecties en allergieën 
[tabel 1].3-6

Er zijn enkele zeldzame primaire nefropathieën, verworven 
of erfelijk, die tot een nefrotisch syndroom kunnen leiden. 
De cijfers over de relatieve verdeling van deze aandoeningen 
va riëren sterk, de richtlijn voor Nederlandse nefrologen geeft 
een indruk.6 De meest voorkomende primaire nefropathie 
(20-55%) is focale segmentale glomerulosclerose (FSGS). 
Door een erfelijk bepaalde, niet-reversibele, progressieve 
beschadiging van de podocyten ontstaan sclerotische littekens 
in de glomeruli met chronische nierschade tot gevolg. De kli-
nische manifestatie kan per etnische groep verschillen onder 
invloed van specifieke (combinaties van) genen. Een minder 
vaak voorkomende primaire nefropathie (20-35%) is mem-
braneuze glomerulopathie (MGN), een auto-immuunreactie 
waardoor zich immuuncomplexen vormen die de podocyten 
beschadigen. De minst vaak voorkomende onderliggende 
nefropathie bij volwassenen (5-20%) is minimal-change 
glomerulopathie (MCG). Bij kinderen is MCG veel vaker de 
oorzaak van nefrotisch sydroom (80%), de initiële behande-
ling bestaat uit prednison.2

DIAGNOSTIEK
Klinisch beeld
Recent ontstaan oedeem, vooral in de onderste ledematen 
en periorbitaal, is vaak het eerste symptoom van een nefro-
tisch syndroom. Afhankelijk van de ernst van de ziekte 
kan het oedeem zich uitstrekken tot de proximale onderste 
ledematen, onderbuik of genitaliën. Ook ascites en pleurale 
effusie kunnen optreden. De vochtretentie veroorzaakt een 
sterke gewichtstoename.3,5 Het oedeem dat huisartsen zien is 
meestal statisch en cardiaal; in de differentiaaldiagnose staan 
dan hartfalen en ernstige glomerulonefritis. Tot het klinische 
beeld van het nefrotisch syndroom behoren ook progressieve 

Tabel 1

Oorzaken van het nefrotisch syndroom3,5

Metabole ziekte amyloïdose Infectie epstein-barrvirus
diabetes mellitus hepatitis B en C

Immunologisch cryoglobulinemie herpes zoster
erythema multiforme hiv
polyarteriitis nodosa infectieuze endocarditis
syndroom van Sjögren syfilis
lupus erythematodes malaria

Maligniteiten bronchus, colon, mamma worminfecties
leukemie, lymfoom Allergie antitoxines
melanoom insectenbeten
multipel myeloom slangenbeten

Medicatie, drugs heroïne giftige planten
interferon-alfa Genetische syndromen familiaire focale segmentale glomerulosclerose
lithium syndroom van Alport
NSAID Overige maligne hypertensie

pre-eclampsie
sarcoïdose

Figuur 1

Filtratiebarrière in het nefron

1. endotheelcel; 2. basaalmembraan; 3. filtratiespleet tussen de podocyten; 
4. filtratievenster tussen de endotheelcellen; 5. passage van de gefilterde 
moleculen.
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DE KERN
	■ Bij iedere patiënt met een recent ontstaan oedeem 

moet de urine worden onderzocht op eiwit om een 
nefrotisch syndroom uit te sluiten.

	■ Nefrotisch syndroom kan worden veroorzaakt door 
een groot aantal primaire en secundaire nierziekten.

	■ alle patiënten met een nefrotisch syndroom moeten 
worden doorverwezen naar een nefroloog.
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klachten over vermoeidheid en kortademigheid na inspan-
ning.
Soms heeft de patiënt ook klachten en symptomen van een 
onderliggende aandoening, die oorzaak is van nefropathie.
Hypoalbuminemie komt onder andere voor bij ernstige lever-
ziekte, malabsorptie, gevorderde maligniteit en auto-immuun-
ziekten. Periorbitaal oedeem komt ook voor bij allergische 
reacties.2 Dikke voeten kunnen het gevolg zijn van veneuze 
insufficiëntie of van myxoedeem bij hypothyreoïdie.7

Dipstick en laboratoriumonderzoek
Bij iedere patiënt met een recent ontstaan oedeem moet de 
urine met een dipstick worden onderzocht op eiwit [figuur 2]. 
Een uitslag met 3 plusjes (+++) wijst op aanzienlijk eiwitver-
lies (> 3 g per 24 uur). Bij een positieve dipstick volgt labora-
toriumonderzoek naar de eiwit-creatinineratio in de urine en 
wordt ook de serumalbumineconcentratie bepaald. Een se-
rumalbumine < 30 g/L (hypoalbuminemie) en een eiwit-cre-
atinineratio > 300-350 mg/mmol geven met hoge zekerheid 
aan dat de pa tiënt een nefrotisch syndroom heeft.3 Dit is een 
absolute indicatie voor snelle verwijzing naar de nefroloog 
voor uitgebreidere diagnostische tests om vast te stellen of 
er sprake is van een nefrotisch syndroom. Als dit inderdaad 
het geval is neemt de nefroloog de verdere diagnostiek en be-
handeling over. Alleen deze specialist kan mogelijk uitvinden 
welke nefropathie verantwoordelijk is voor de glomerulaire 
beschadiging en hoe groot de aangerichte schade is. Vaak zal 
hiervoor een nierbiopsie nodig zijn. Toch lukt het ondanks 
alle expertise en uitgebreid diagnostisch puzzelwerk vaak niet 
om de oorzaak op te sporen.

Nefritis of nefrose?
‘Nefritisch syndroom’ is de verzamelnaam voor een aantal 
vormen van glomerulonefritis waarbij niet alleen de basaal-
membraan schade oploopt en doorlaatbaar wordt voor witte 
en rode bloedcellen, maar ook het endotheel beschadigd raakt. 
Bij het nefritisch syndroom kunnen, net als bij het nefrotisch 
syndroom, podocyten beschadigd raken zodat ook eiwitverlies 
optreedt.8,9

Meestal hebben beide syndromen een kenmerkende presen-

tatie en is de juiste diagnose niet moeilijk te stellen [tabel 
2]. Kenmerkende bevindingen bij het nefritisch syndroom 
zijn hematurie (colakleurige urine), hypertensie, gestoorde 
nierfunctie en een urinesediment met erytrocyten en celcilin-
ders.9,10

COMPLICATIES VAN HET NEFROTISCH SYNDROOM
Mogelijke complicaties zijn diepveneuze trombose, trombo- 
embolieën, infecties en hyperlipidemie.
De belangrijkste oorzaak van veneuze trombose in de  nieren 
of benen is de disbalans van stollingsfactoren, onder  andere 
door renaal verlies. Ook daling van het intravasculaire 
 volume, het gebruik van diuretica en immobilisatie kunnen 
een rol spelen.
De kans op longembolieën, de meest gevreesde complicatie 
van het nefrotisch syndroom, neemt toe bij een sterk verlaag-
de albuminespiegel.11,12 Een patiënt met een serumalbumine 
< 20 g/L (bij membraneuze glomerulopathie al < 25 g/L) zit 
in de gevarenzone en moet met spoed worden gezien door de 
nefroloog.
Het verhoogde infectierisico is vooral het gevolg van hypo-
gammaglobulinemie en verminderde cellulaire immuniteit.3

Veranderingen in de biosynthese in de lever en een vermin-
derde afbraak leiden tot hyperlipidemie. Vaak zijn het totaal 
cholesterol en het LDL-cholesterol sterk verhoogd, hetgeen 
bijdraagt aan atherosclerose.3,13

Tabel 2

Differentiatie tussen nefritisch syndroom en nefrotisch syndroom

Nefritis Nefrose

Begin acuut sluipend
Oedeem aanwezig sterk aanwezig
Bloeddruk verhoogd normaal
Proteïnurie aanwezig zeer sterk aanwezig
Hematurie sterk aanwezig mogelijk gering aanwezig
Erytrocyten en celcilinders aanwezig niet aanwezig
Nierfunctie (eGFR) meestal sterk verminderd vaak normaal, soms matig 

verminderd
Urineproductie verminderd normaal

Figuur 2

Dipsticktest
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BEHANDELING
Alle patiënten met een nefrotisch syndroom moeten  worden 
verwezen naar een nefroloog. De behandeling bestaat in 
essentie uit een zeer streng en consequent beperkte inname 
van zout (maximaal 5 g/dag) en soms een matige vochtbe-
perking, met regelmatige controle van de 24-uursurine om te 
zien of de patiënt zich hieraan houdt. De nefroloog bespreekt 
de resultaten van de controles en moedigt de patiënt aan de 
beperkingen vol te houden. Dit is hard nodig, want het volgen 
van een streng zoutbeperkt dieet is een enorme opgave voor 
de patiënt en diens omgeving.
Welke medicatie de patiënt krijgt, hangt af van wat er bekend 
is over de onderliggende nefropathie en over het beloop. Vaak 
zal het gaan om diuretica, ACE-remmers, corticosteroïden en 
andere immunosuppressiva, anticoagulantia en statines.
Hoewel de oedeemvorming het meest opvalt, worden de mor-
biditeit en de mortaliteit van het nefrotisch syndroom voor-
namelijk bepaald door ernstige complicaties. Het ziektebeloop 
kan per patiënt verschillen, afhankelijk van onderliggende 
aandoening en de respons op de behandeling. Bij 30-50% van 
de patiënten met FSGS treedt uiteindelijk nierfalen op, bij de 
andere nefropathiën is de prognose veel gunstiger.3,6

BESCHOUWING
Perifeer oedeem, het kenmerkende symptoom van een nefro-
tisch syndroom, komt ook bij andere ziekten voor. Het was 
niet zo vreemd dat de huisarts bij het recent ontstane oedeem 

in de beschreven casus niet meteen aan het nefrotisch syn-
droom dacht, want deze aandoening is zeldzaam. De diagnose 
‘nefrotisch syndroom’ kan met een gerichte anamnese en een 
eenvoudig dipstickonderzoek ook in de huisartsenpraktijk 
gemakkelijk en snel worden gesteld. Maar je moet er wel aan 
denken. ■

LITERATUUR
1. Broersen S, Drewes Y. Overleg over onbegrepen labafwijkingen. 

Med Contact 2015, 23 september. www.medischcontact.nl.
2. Schijvens AM, Dorresteijn EM, Van Hest M, Van Meel AM, Van 

Wijk JAE, Van Dijk-van Casteren B, et al. Denk aan nefrotisch 
syndroom bij kind met atopie en dikke ogen. Huisarts Wet 
2017;60:370-2.

3. Hull RP, Goldsmith DJA. Nephrotic syndrome in adults. BMJ 
2008;336:1185-9.

4. Menzel S, Moeller MJ. Role of the podocyte in proteinuria. 
 Pediatr Nephrol 2011;26:1775-80.

5. Kodner C. Diagnosis and management of nephrotic syndrom in 
adults. Am Fam Physician 2016;93:479-85.

6. Nederlandse Federatie voor Nefrologie. Behandeling en diagnos-
tiek van minimal change disease en focale segmentale glomeru-
losclerose: de vertaling van de KDIGO richtlijn naar de praktijk. 
Utrecht: Nederlandse Federatie voor Nefrologie, 2013.

7. Hobma S. Dikke voeten. Huisarts Wet 2011;54:109.
8. Xiong W, Meng XF, Zhang C. Inflammasome activation in 

podo cytes: a new mechanism of glomerular diseases. Inflamm 
Res 2020;69:731-43.

9. Khanna R. Clinical presentation & management of glomerular 
diseases: hematuria, nephritic & nephrotic syndrome. Mo Med 
2011;108:33-6.

10. Kroeg JM, Van Helmond KA, Smeets JG. Colakleurige urine bij 
een gezonde jongeman. Huisarts Wet 2020;63:69-71.

11. Kerlin BA, Ayoob R, Smoyer WE. Epidemiology and patho-
physiology of nephrotic syndrome–associated thromboembolic 
disease. Clin J Am Soc Nephrol 2012;7:513-20.

12. Lobbes H, Mainbourg S, Lega JC. Prevention of venous throm-
boembolism in nephrotic syndrome: the quest towards precision 
medicine. Nephrol Dial Transplant 2020:gfaa337.

13. Agrawal S, Zaritsky JJ, Fornoni A, Smoyer WE. Dyslipidaemia 
in nephrotic syndrome: mechanisms and treatment. Nat Rev 
Nephrol 2018;14:57-70.

Höppener PF, Kleijkers S, Frenken L. Het nefrotisch syndroom 
bij volwassenen: niet te missen. Huisarts Wet 2021;64(8):46-9. 
DOI:10.1007/s12445-021-1209-9.
Heerlen: dr. P.F. Höppener, huisarts n.p.: paulhop37@hotmail.nl. 
Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord: S. Kleijkers, huisarts. 
Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen-Geleen: dr. L. Frenken, inter-
nist-nefroloog. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Recent ontstaan oedeem is vaak het eerste symptoom van een 
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Valangst vergroot het risico om daadwerkelijk te vallen. 
Ouderen met valangst raken ook makkelijker in een sociaal 
isolement doordat ze minder activiteiten ondernemen. Een 
medicamenteuze aanpak is niet aangewezen. De behan-
deling berust op het vergroten van de eigen balans en het 
vertrouwen daarin.

In 1982 beschreven Murphy en Isaacs voor het eerst het 
verschijnsel ‘valangst’, onder de naam postfall syndrome.1 
Valangst vergroot niet alleen het risico om daadwerkelijk 
te vallen, maar ouderen met valangst kunnen ook in een 
negatieve spiraal terechtkomen waarin ze angstig zijn om te 
vallen, daardoor minder activiteiten ondernemen, de balans 
en het vertrouwen hierin verder afnemen met een sociaal 
isolement als mogelijk gevolg.

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
Patiënten met valangst vertellen dat ze erg onzeker zijn 
bij het staan en lopen. Bij de helft van hen is de valangst 
ontstaan door een eerdere val. In de wachtkamer en op 
weg naar de spreekkamer hebben ze moeite met opstaan en 
klampen ze zich vast aan objecten of lopen ze aan de arm 
van een naaste. Ze hebben vaak een irregulariteit in hun 
looppatroon.

ETIOLOGIE/PATHOGENESE
Bij circa 20-40% van de ouderen met een valhistorie ontstaat 
valangst, maar ook ouderen die nooit eerder zijn gevallen 
kunnen valangst hebben.2,3 Vallen is een onafhankelijke risi-
cofactor voor valangst, andere risicofactoren zijn vrouwelijk 
geslacht, leeftijd, duizeligheid, depressie en problemen met 
houding en balans. Minder sterke risicofactoren zijn cognitie-
ve achteruitgang, lage sociaaleconomische status en ADL-af-
hankelijkheid.
Er is een ernstige en een milde variant van valangst. Aanvan-
kelijk sprak men van ernstige valangst als een patiënt zonder 
neurologische of orthopedische aandoeningen na een val niet 
meer in staat was om zonder hulp te staan of te lopen. Men 

sprak van milde valangst als de patiënt, met aanmoediging, 
dat wel kon. Later is ditzelfde onderscheid ook beschreven bij 
patiënten zonder valhistorie.
Valangst vergroot het risico om daadwerkelijk te vallen én het 
risico dat de patiënt steeds minder activiteiten onderneemt en 
uiteindelijk in een sociaal isolement raakt. Uit onderzoeken 
blijkt dat anxiolytica het risico op een val zonder uitzondering 
eerder vergroten dan verkleinen.4

Differentiaaldiagnose
In de differentiaaldiagnose staan neurologische en orthope-
dische oorzaken zoals loopapraxie bij vasculaire cerebrale 
schade, ziekte van Parkinson, artrose, osteoporose of quad-
ricepszwakte. Ook visusstoornissen kunnen bijdragen aan 
valangst.

Valangst
Sander Gransjean, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof

Een 92-jarige vrouw die uit angst om te vallen haar huis niet meer 
uit durfde, kan na aanschaf van een rollator weer zelfstandig naar 
buiten. Foto uit: Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van het 
hoofdstuk dat eerder is gepubliceerd in het boek Kleine kwalen en alle-
daagse klachten bij ouderen onder redactie van Just Eekhof, Sjoerd 
Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers, Annemarije Kruis en Tobias 
Bonten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2021. Publicatie gebeurt 
met toestemming van de uitgever.
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EPIDEMIOLOGIE
De incidentie en prevalentie van valangst zijn moeilijk te 
bepalen. Er bestaat geen ICPC-code voor en in de literatuur 
vindt men zeer uiteenlopende prevalenties, want de onderzoe-
ken hebben niet allemaal dezelfde definitie gebruikt, en ook 
niet hetzelfde meetinstrument. De incidentie in de bevolking 
> 65 jaar is naar schatting 10-20% bij ouderen zonder val-
historie en 20-40% bij ouderen die al eens zijn gevallen.2 De 
incidentie ligt bij 75-plussers waarschijnlijk hoger.

ANAMNESE EN ONDERZOEK
Vraag naar de volgende punten:3

	■ Eerder vallen (omstandigheden en toedracht van de val, 
aantal valincidenten in het afgelopen jaar, plaats, letsel, 
valangst)

	■ De mogelijkheid van syncope (cardiovasculaire of neurolo-
gische evaluatie)

	■ Indien geen syncope:
	∂ heeft de patiënt een loopstoornis?
	∂ wat is de actieradius van het lopen?
	∂ gebruikt de patiënt een loophulpmiddel?

	■ Gebruik van medicatie, bijvoorbeeld anxiolytica
	■ Mogelijke balansstoornissen, duizeligheid, evenwicht
	■ Pijn in spieren en gewrichten, rugpijn
	■ Spierzwakte, conditionele beperking
	■ Aandoeningen van het bewegingsapparaat
	■ Mogelijk verminderde visus
	■ Lichamelijk, psychisch, sociaal en dagelijks functioneren
	■ Risicofactoren voor osteoporose

Het onderzoek naar valangst begint al bij het binnenroepen 
van de patiënt. Hoe staat deze op uit de stoel, gebruikt hij of zij 
daarbij hulpmiddelen, naasten of objecten? Hoe is het looppa-
troon, stops-walking-when-talking?
Kijk in de spreekkamer naar lengte, gewicht en BMI. Meet 
de bloeddruk, zowel liggend als staand. Beoordeel de pols op 
irregulariteit. Test naast oriënterend neurologisch onderzoek 
ook de visus, het gehoor en de cognitie. Onderzoek de mobi-
liteit: let op loopsnelheid, staplengte en stapsymmetrie, balans 
en evenwichtszin en spierkracht.
De ‘timed up and go’-test is een handig hulpmiddel om te 
bepalen of nader onderzoek zinvol is.3 Bij deze test moet de 
patiënt opstaan uit de stoel, 3 meter naar de muur lopen, zich 
omdraaien zonder de muur aan te raken, teruglopen naar 
de stoel en weer gaan zitten. De patiënt oefent dit patroon 
tweemaal en voert het daarna driemaal uit, waarna de arts de 
gemiddelde duur berekent. Normaal kan dit binnen 10 secon-
den, kwetsbare ouderen kunnen er 11-20 seconden over doen. 
Bij > 20 seconden kan een nadere evaluatie nuttig zijn.
Een ander hulpmiddel bij het onderzoek is de Short Falls 
Efficacy Scale-International. Deze vragenlijst is ook in het 
Nederlands beschikbaar (zie [gerelateerd)] en geeft een beeld 
van hoe bezorgd de patiënt is om te vallen.5

BELEID
Blijkt bij het onderzoek dat aan de valangst neurologische 
of orthopedische ziektebeelden ten grondslag liggen, dan 
worden deze behandeld volgens de geldende richtlijnen. 
Medicamenteuze aanpak van valangst is niet aangewezen. De 
behandeling berust op het vergroten van het vertrouwen in de 
eigen balans om de angst te verminderen en de stabiliteit te 
vergroten.6

Oefentherapie
Adviseer spier- en balansversterkende oefentherapie onder 
begeleiding van een algemeen of geriatrisch fysiotherapeut. 
De spierversterkende oefeningen zijn gericht op bepaalde 
spiergroepen die de balans en het vertrouwen in de balans 
verbeteren, zoals de extensoren en abductoren van de heup, de 
flexoren en extensoren van de knie en de plantaire en dorsale 
flexoren van de enkel. Balansoefeningen zijn onder andere 

Wat Is aaNgEtOOND?
 ∫ Een systematisch literatuuronderzoek includeerde 12 

gerandomiseerde onderzoeken van goede kwaliteit 
die valangst als uitkomstmaat hadden.6 Fysiothera-
pie aan huis, tai chi en een multifactoriële interventie 
hadden alle drie significant effect. De onderzoekspo-
pulaties waren echter klein.

 ∫ Het effect van oefentherapie bij patiënten met 
valangst is geëvalueerd in een cochranereview met 
24 onderzoeken (n = 1692).8 De auteurs zagen een 
klein effect direct na de oefensessies (standardi-
sed mean difference (sMD) 0,37; 95%-BI 0,18 tot 
0,56. De kwaliteit van bewijs was echter laag en na 6 
maanden was het effect nagenoeg verdwenen.

 ∫ In een meta-analyse met 15 RCt’s (n = 3165) keken 
onderzoekers naar het effect op valangst van cogni-
tieve gedragstherapie in combinatie met oefeningen. 
De combinatie had een klein effect op valangst, zowel 
direct na de interventie (sMD 0,32; 95%-BI 0,15 tot 
0,49) als 6 maanden later (sMD 0,30; 95%-BI 0,14 
tot 0,45). De onderzoeken waren echter heterogeen 
en sommige onderzoekspopulaties waren erg klein.7

KERNPUNTEN
	■ Bij de helft van de ouderen met een valhistorie ontstaat 

valangst, maar valangst kan ook zonder valhistorie 
ontstaan. 

	■ Onzekerheid bij het lopen is het belangrijkste teken van 
valangst.

	■ Zoek naar somatische oorzaken van valangst zoals 
neurologische of orthopedische aandoeningen. 

	■ Fysiotherapie is waarschijnlijk de meest praktische en 
effectieve interventie voor valangst. 
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staan met de ene voet pal voor de andere, lopen door de ene 
voet direct voor de andere te zetten (koorddansgang), lopen 
op de tenen of de hakken, achteruitlopen, zijwaarts lopen, 
zich omdraaien, over een object stappen, buigen en een object 
oppakken, traplopen, opstaan vanuit zittende positie en squats 
(hurkoefeningen). 
Een specifieke vorm van oefentherapie die uit de literatuur als 
effectief naar voren komt is tai chi onder begeleiding van een 
tai chi-docent. Deelnemers leren hoe zij hun gewicht moeten 
verplaatsen als ze bewegen en worden zich bewust van hun 
balans. Tegelijk met coördinatieoefeningen van armen, benen 
en romp worden ademhalingsoefeningen gedaan.6,7

Cognitieve gedragstherapie
Patiënten met valangst hebben vaak negatieve gedachten over 
de consequenties van het vallen. Cognitieve gedragstherapie 
is erop gericht deze negatieve gedachten te vertalen in gedrag 
dat de patiënt helpt minder angstig te zijn, zoals de genoemde 
oefeningen.8

Multifactoriële multidisciplinaire interventies
Multifactoriële interventies zijn een combinatie van een 
terugblik op de eventuele valhistorie, spierversterkende en ba-
lansoefeningen, psychologische ondersteuning, ergotherapie, 
onderzoek naar neurologische en orthopedische oorzaken, 
beoordeling van de medicatie en opstellen van een plan voor 
de toekomst. De interventies zijn veelal niet primair gericht op 
de valangst, maar op vallen in het algemeen. 
Multifactoriële multidisciplinaire programma’s zijn goed op te 
zetten in verpleeg- of verzorgingshuizen en in ziekenhuizen. 
Voor thuiswonende patiënten zijn oefentherapie en cognitieve 
gedragstherapie praktischer behandelopties. 6

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Patiënten met valangst hebben een groter risico om te vallen. 
Als dit gebeurt, moeten zij iemand kunnen waarschuwen. Een 
alarmeringssysteem met bijvoorbeeld een alarmknop die om 
de nek hangt, kan de patiënt een veiliger gevoel geven. Het 
Rode Kruis organiseert telefooncirkels. Deelnemers krijgen 
elke dag een telefoontje van een andere deelnemer en bellen 
daarna zelf een volgende deelnemer. Als er een keer niet wordt 
opgenomen, gaat een vrijwilliger van het Rode Kruis langs. 
Behalve dat patiënten zo een praatje maken, krijgen zij ook 
een veiliger gevoel.
Onder de noemer ‘valpreventie’ vallen tal van andere maat-
regelen die kunnen voorkomen dat mensen vallen of valang-
stig worden, zoals aanpassingen in huis, goed schoeisel, bril, 
gehoorapparaat en regelmatige evaluatie van de medicatie.

Overwegingen bij comorbiditeit
Somatische problemen (bijvoorbeeld cardiale, pulmonale, 
neurologische en gewrichtsaandoeningen) kunnen het moei-

lijker maken om een oefentherapie te volgen. Ook bijwerking-
en van medicatie kunnen het volgen of continueren van 
oefentherapie bemoeilijken.

Aandachtspunten voor de verzorging
Problemen bij douchen en bij de nachtelijke toiletgang moeten 
eventueel worden ondervangen met hulpmiddelen. Als het 
zelfstandig niet lukt, kan thuiszorg worden ingeschakeld. Ook 
huishoudelijke hulp is vaak nodig.

VERWIJZEN
Verwijs als de valangst het gevolg lijkt te zijn van een onder-
liggend neurologisch of orthopedisch probleem; zie daarvoor 
de betreffende richtlijnen. Als een multifactoriële aanpak 
wenselijk is, is samenwerking mogelijk met een ergotherapeut 
voor aanpassingen thuis of een psycholoog voor psychische 
ondersteuning. Als het nodig is om somatische oorzaken uit te 
sluiten, is verwijzing naar een valpolikliniek in het ziekenhuis 
mogelijk. ■
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Het nefrotisch syndroom bij volwassenen

1. In de urine van de 24-jarige heer 
Prins vindt de huisarts te veel eiwit: 
de urinedipstick toont 3 plusjes 
(+++). Het serumalbumine wordt 2 
dagen later bepaald en blijkt verlaagd: 
28 g/L (N 35-55 g/L). Pas een week 
later krijgt de heer Prins dikke enkels 
en oedeem rond de ogen. Wanneer 
is bij de heer Prins sprake van het 
nefrotisch syndroom?
a. Al bij de positieve uitslag van de 

urinestick (+++).
b. Pas na ook de uitslag van het ver-

laagde serumalbumine.
c. Pas na het optreden van oedemen.

2. Het ziekteproces bij het nefrotisch 
syndroom speelt zich af in de glome-
rulus. De filtratiebarrière wordt door-
laatbaar voor grote moleculen (zoals 
albumine). Waar vindt de primaire 
beschadiging plaats?
a. Endotheel (bloedvatwand)
b. Basaalmembraan (tussenlaag)
c. Podocyten (renale cellaag) 

3. Höppener beschrijft de pathofysio-
logie van het nefrotisch syndroom. 
Wat veroorzaakt het oedeem en in 
welke ruimte bevindt zich het extra 
vocht?
a. Verlaagde osmotische plasmadruk 

is de oorzaak van een toename van 
intracellulair vocht. 

b. Verlaagde osmotische plasmadruk 
is de oorzaak van een toename van 
extracellulair vocht. 

c. Verlaagde urineproductie is de 
oorzaak van een toename van 
extracellulair vocht.

4. Door welke factor(en) worden de 
morbiditeit en mortaliteit van het 
nefrotisch syndroom voornamelijk 
bepaald?

a. Door de achteruitgang van de 
nierfunctie

b. Door complicaties, zoals trombo- 
embolieën en infecties

c. Door voortdurende toename van 
het oedeem 

5. De huisarts krijgt de laboratoriumuit-
slagen terug van de 66-jarige heer 
Kievit. De geschatte eGFR is 55 ml/
min/1,73 m2. Drie maanden geleden 
was de eGFR ook 55 ml/min/1,73 m2. 
De huisarts vraagt zich af of er bij de 
heer Kievit nu sprake is van chroni-
sche nierschade. Welk antwoord is 
correct?
a. Ja.
b. Nee, er moet tenminste 6 maanden 

sprake zijn van een verminderde 
nierfunctie.

c. Nee, er is bij de heer Kieviet geen 
sprake van een verminderde nier-
functie.

d. Onbekend, want gegevens over 
albuminurie ontbreken.

6. Chronische nierschade kan het 
gevolg zijn van klassieke nierziekten, 
zoals glomerulonefritis en cyste-
nieren. Maar de nierschade kan ook 
het gevolg zijn van bloedvatveran-
deringen (in de nier) als gevolg van 
hypertensie, DM type 2 en athero-
sclerotisch vaatlijden. Vroeger was 
chronische nierschade vooral het 
gevolg van klassieke nierziekten. Hoe 
is dat nu?
a. Klassieke nierziekten zijn nog 

steeds verantwoordelijk voor de 
meeste gevallen. 

b. Beide oorzaken hebben een even 
groot aandeel.

c. Hypertensie en DM type 2 zijn 
verantwoordelijk voor de meeste 
gevallen.

7. Bij nierschade vallen nefronen uit en 
worden de overgebleven nefronen 
zwaarder belast. Deze nefronen slijten 
daardoor sneller en raken, in de loop 
van de tijd, ook beschadigd. Zo loopt 
de nierfunctie terug. Chronische 
nierschade is onomkeerbaar. Wan-
neer ontstaan klachten?
a. Pas als de nierfunctie 70% van 

normaal is.
b. Pas als de nierfunctie 50% van 

normaal is.
c. Pas als de nierfunctie 30% van 

normaal is.

8. Een hoog zoutgebruik is voor ieder-
een nadelig, niet alleen bij chronische 
nierschade. Consumptie van maxi-
maal 6 gram zout per dag kan chroni-
sche nierschade voorkomen. Van alle 
Nederlanders eet 85% meer zout dan 
de norm van 6 gram/dag. Wat is de 
belangrijkste reden daarvoor?
a. Aan gekochte voedingsmiddelen 

is al zout toegevoegd, waardoor de 
norm al snel in zicht komt.

b. Consumenten voegen zelf te veel 
zout aan het eten toe, ze zijn zich 
niet bewust van de schadelijke 
effecten.

De kennistoets is gemaakt door Henk 
Folkers, toetsredacteur. Over vragen en 
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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Met de vinger tussen de deur gekomen, met de hamer op 
de vinger geslagen of in het topje van de vinger gezaagd: 
nagelletsels zijn vaak het gevolg van alledaagse ongelukjes. 
Huisartsen verwijzen patiënten met traumatische wonden 
veelal naar de SEH of chirurgie wanneer ze vermoeden dat 
de patiënt letsel van pees, gewricht, zenuw of bot heeft. Bij 
nagelletsel bestaat meer twijfel. Kennis over nagelletsels 
kan het aantal verwijzingen en complicaties verminderen.

Nagels groeien vanuit de nagelmatrix, die grotendeels onder-
huids, proximaal van het nagelbed ligt [figuur 2].1 Bij nagel-
letsel moet u altijd nagaan of de nagelmatrix en nagelriem 
intact zijn, en het nagelbed glad is.2 Er kan sprake zijn van een 
intra-articulaire fractuur, peesletsel of avitaal weefsel van de 
vingertop.
In deze bijdrage komen de volgende nagelletsels aan bod: 
 nagellaceratie, wond in het nagelbed, subunguaal hematoom 
en nagelluxatie. Omdat er weinig gecontroleerd of goed 
vergelijkbaar onderzoek is gedaan, is de behandeling van deze 
letsels grotendeels gebaseerd op ervaring, logisch redeneren 
en consensus.3 Het beleid bij kinderen is hetzelfde als bij vol-
wassenen. Voor behandeling kunnen verschillende chirurgi-
sche handelingen nodig zijn. U zult zelf moeten bepalen of u 
zich bekwaam voelt om zo’n behandeling uit te voeren of dat 
u de patiënt doorstuurt. Onderliggende schade, zoals een in-
tra-articulaire fractuur of peesletsel, moet in elk geval worden 
herkend en behandeld om complicaties te voorkomen, zoals 
het verlies van de nagel, misvorming, infecties en verminderde 
functie van de vinger. 
Epidemiologische gegevens over nagelletsels en complicaties 
uit de eerste lijn ontbreken.2,4,5 Volgens schattingen zien huis-
artsen in een normpraktijk jaarlijks 2 tot 4 patiënten met een 
subunguaal hematoom.4

LACERATIE VAN DE NAGEL 
Bij topletsel zien we vaak een laceratie van de nagel, die de 
kans op schade aan het nagelbed vergroot. Knip daarom het 
distale deel van de gescheurde nagel af. Zo kunt u het nagel-
bed beter beoordelen en voorkomt u dat het gescheurde deel 
van de nagel ergens aan blijft haken en de wond nog meer be-
schadigd raakt. Bij een grote laceratie, crush, van het nagelbed 
of schade aan de nagelmatrix overlegt u met de tweede lijn, 
afhankelijk van lokale afspraken (SEH of (plastische) chirur-
gie). Het kan helpen om via een beveiligde verbinding foto’s te 
delen, bijvoorbeeld via de Siilo-app.

Nagelletsel
Saskia van Run, Joost Frenken 

CASUS 
Een 50-jarige man komt op het spreekuur omdat hij zojuist met 
een cirkelzaag in zijn middelvinger heeft gezaagd. Zijn huisarts ziet 
top- en nagelletsel [figuur 1]. Het DIP-gewricht is niet pijnlijk, flexie 
en extensie zijn ongestoord en de vingertop is neurovasculair intact. 
Zijn huisarts twijfelt over het beleid en verwijst meneer naar de SEH. 
Na verdoving en wondreiniging constateert de arts daar een laceratie 
van het nagelbed. De arts reconstrueert de nagelwal, verwijdert het 
gelacereerde distale deel van de nagel en approximeert het nagelbed 
met 1 hechting. Het herstel verloopt ongecompliceerd. Verwijzing was 
in dit geval prima, maar met de juiste kennis had de huisarts het letsel 
wellicht zelf willen behandelen.

Figuur 1

Beschadigde vingertop met laceratie van de nagel. 

Figuur 2

Schematische weergave van de structuur van het nagelapparaat: 
dwarsdoorsnede1

opperhuid cuticula
(nagelriem,
eponychium)

voorste grens
van de lunula

nagelbed

hyponychium

onychodermale
band

nagelmatrix

bot verticale
collageenvezels
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WOND IN HET NAGELBED 
Adequate beoordeling van een wond in het nagelbed is cruci-
aal: passende wondbehandeling vergroot de kans op een glad 
nagelbed, zodat de nagel goed adherent kan blijven. Vooral 
een dwars litteken in het nagelbed kan problemen met distale 
nageladherentie geven. Voor het herstellen van het nagelbed 
zijn er 2 opties: hechten en plakken.
Bij een wijkende wond kunt u het nagelbed hechten met 
een dunne draad (5.0, eventueel nog dunner). Is verdoving 
gewenst, dan kan dat met een volair blok, wat even effectief is 
als oberstanesthesie.6 Eventueel kunt u, zoals in de casus, bij 
een kleine wond door de nagel heen hechten. Eén insteek gaat 
dan door de nagel en 1 insteek gaat door de huid, dan wel het 
nagelbed. De nagel hoeft u dan niet helemaal te verwijderen. 
Deze groeit langzaam genoeg om de wond te laten genezen.
Plakken is een simpel en snel alternatief, vooral bij kinde-
ren. Approximeer de wondranden en breng wondlijm aan.7,8 
Wanneer de wond hiervoor te veel bloedt, kunt u proberen 
bloedleegte te krijgen door de vinger of teen te eleveren en/of 
tijdelijk een schlauch aan te brengen.

SUBUNGUAAL HEMATOOM 
Bij een wond in het nagelbed kan een subunguaal hematoom 
ontstaan, dat druk op het nagelbed uitoefent. Kleine en niet 
pijnlijke hematomen hebben geen behandeling nodig. Bij pijn-
lijke hematomen met een oppervlak > 25% van de nagelplaat 
moet u het nagelbed ontlasten door 1 of 2 gaatjes in de nagel 
te maken, ook wel trepanatie genoemd. Dit kunt u zonder ver-
doving met een verwarmde paperclip, een injectienaald of een 
boortje doen. Een uitgebreide beschrijving van de techniek 
van trepanatie is onder andere te vinden in het Handboek ver-
richtingen in de huisartsenpraktijk.9 Trepanatie is alleen zinvol 
bij verse hematomen, omdat u gestold bloed onder de nagel op 
deze manier niet kunt verwijderen.
Hoewel over subunguale hematomen van > 50% enige con-
troverse bestaat, blijkt trepanatie ook bij grotere subunguale 
hematomen een goede behandeling met een acceptabel herstel 
van de nagel, zowel bij volwassenen als bij kinderen.10,11 Er is 
geen bewijs dat het complexe alternatief beter is: het verwij-
deren van de nagel voor inspectie, zo nodig reparatie van het 
nagelbed en terugplaatsen van de nagel.
Bij een traumatisch subunguaal hematoom kan ook sprake 
zijn van een begeleidende fractuur van de eindfalanx. Alleen 
een intra-articulaire fractuur heeft behandelconsequenties, na-
melijk spalken of een operatie. Wanneer u vermoedt dat daar-
van sprake is, is een röntgenfoto van de vinger aangewezen.

NAGELLUXATIE 
Wees bedacht op een luxatie als de nagel een hoek vormt met 
het nagelbed en/of de nagelriem niet meer over de nagel loopt 
[figuur 3]. Verwijder dan de nagel na verdoving. Wanneer de 
nagel nog niet los van het nagelbed is gekomen, maakt u deze 
los. Dit doet u op dezelfde manier als bij een wigexcisie of 
partiële nagelextractie bij een ingegroeide teennagel.9 U steekt 
dan bijvoorbeeld een anatomische pincet onder de nagel door 

aanhoudende druk uit te oefenen en de nagel daarna los te 
‘raspen’. Als er ook een wond in de vingertop is, houdt u deze 
goed gefixeerd. Zo voorkomt u dat deze uitscheurt. Wanneer u 
de nagel hebt verwijderd, inspecteert u de nagelmatrix en het 
nagelbed op beschadiging.

NAGEL TERUGPLAATSEN OF NIET? 
Er is discussie over het wel of niet terugplaatsen van de nagel 
na eventuele behandeling van het nagelbed. Eerder onderzoek 
in de tweede lijn liet zien dat er in beide gevallen een lage kans 
op complicaties is, zonder verschil in cosmetisch resultaat.12,13 
In de huidige praktijk wordt de nagel ter bescherming van het 
nagelbed vaak teruggeplaatst, om de ruimte tussen nagelriem 
en -matrix open te houden of als spalkfunctie [figuur 4].3,14 

Figuur 3

Traumatische nagelluxatie

Figuur 4

Direct resultaat na behandeling van de nagelluxatie van figuur 3: huid 
en nagelbed zijn gehecht en de nagel is teruggeplaatst. 
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Uit onderzoek bij kinderen bleek echter dat er meer wondin-
fecties ontstonden wanneer de nagel werd teruggeplaatst.15,16 
Uit lopend onderzoek bij kinderen moet blijken of terugplaat-
sen nodig is of dat de nagel juist beter verwijderd kan blijven.17 
Bij volwassenen is hier geen goed onderzoek naar gedaan.
Wanneer u de nagel terugplaatst, maakt u deze eerst goed 
schoon. Wanneer de originele nagel niet bruikbaar is, kunt u 
een alternatieve nagel maken van bij voorkeur vetgaas. Ook 
de verpakking van hechtmateriaal of een stukje plastic is 
geschikt. Plaats de (alternatieve) nagel onder de nagelriem en 
fixeer deze. Vaak geven steristrips voldoende fixatie. Hecht 
anders de nagel losjes vast aan de huid.
Als de nagelmatrix intact is, is de prognose van een trauma-
tische nagelluxatie goed. Wanneer u twijfelt over de toestand 
van de nagelmatrix, overlegt u met de tweede lijn over verder 
beleid. Gebruik eventueel een foto.

AANDACHTSPUNTEN BIJ NAZORG 
Na trepanatie bij een subunguaal hematoom is in principe 
geen controle nodig. Dat geldt niet voor laceraties of luxaties. 
Controleer bij deze letsels eerst op wondgenezing en infectie. 
Regelmatig verband wisselen verkleint de infectiekans. Plan de 
eerste controle een dag of 3 na het trauma en een tweede con-
trole na 7 tot 10 dagen. Bij het tweede controlemoment kunt u 
hechtingen en een teruggeplaatste nagel verwijderen. 

Overweeg, conform het advies van de Nederlandse Vereniging 
voor Traumachirurgie, controle na 4 weken om eventueel 
gestoorde wondgenezing van het nagelbed alsnog te kunnen 
corrigeren.14 Na 2 tot 3 weken moet er een begin van een nieu-
we nagel te zien zijn. De volledige nagel zal in 4 tot 5 maanden 
zijn uitgegroeid.2 ■
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De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Uw diagnose

Een 68-jarige man bezoekt het spreekuur vanwege een wond 
op zijn linkerscheenbeen die 2 jaar geleden is ontstaan toen 
een auto zijn been schampte. Sindsdien komt er telkens weer 
een korst op de wond, maar er vindt geen volledige genezing 
plaats, ondanks afwezige manipulatie. De wond wordt niet 
groter, bloedt niet en geeft geen klachten. De huisarts ziet het 
beeld zoals op bijgaande foto. Het been vertoont geen tekenen 
van veneuze insufficiëntie en de arteriële pulsaties zijn goed te 
voelen. De voorgeschiedenis vermeldt geen diabetes mellitus 
(wel atriumfibrilleren en goed gereguleerde hypertensie). De 
familieanamnese is blanco. Wat is uw diagnose?

1. Ulcus cruris venosum
2. Ulcus cruris door maligniteit
3. Ulcus van Martorell
4. Pyoderma gangrenosum

➤   Het antwoord leest u op pagina 73 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Een gestoten scheenbeen’.

Met dank aan Pim Keurlings.
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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’.

Een gestoten scheenbeen

Van Run SAC, Frenken JGM. Nagelletsel. Huisarts Wet 2021;64(8):54-
6. DOI:10.1007/s12445-021-1204-1.
Máxima Medisch Centrum, SEH, Veldhoven: S.A.C. van Run, anios 
SEH. Elkerliek Ziekenhuis, SEH, Helmond: J.G.M. Frenken, SEH-arts, 
jfrenken@elkerliek.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | 60/min, regelmatig.
2. As | AvL is het meest positief en II het meest iso-elek-

trisch. De stroom loopt dus schuin omhoog naar links, 
haaks op II (-30°). Omdat afleiding II netto negatief is (de 
R is kleiner dan de S), ligt de as net niet meer binnen de 
normale grens van -30° maar gaat het om een linker as 
(-30 tot -50°).

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

4. PQ-tijd | Normaal, 4 à 5 mm (0,16-0,2 sec).
5. Q | Geen pathologische maar ook geen fysiologische Q’s. 

Dat laatste past bij een linkerbundeltakblok (LBTB), waar-
bij het septum abnormaal (van rechts naar links) wordt 
geactiveerd.

6. QRS | R-progressie: in V1-3 is er een diepe S. Er ontstaat 
pas een (kleine) R-top in V4. Er is dus wel S-regressie en 
enige R-progressie. Breedte 3,5 mm (= 0,14 sec), iets ver-
breed dus. In V6 is het hele complex monofasisch positief. 
Er is een ‘LBTB-configuratie’. Normale voltages.

7. ST-segment | 1 mm ST-elevatie in V1-3. Aflopend ST- 
segment in I, avL.

8. T-top | T-inversie in III, avL, avF, V2, V3. De depolarisatie 
verloopt niet in dezelfde richting als de repolarisatie.

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

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

+ Conclusie | Pathologisch ecg. LBTB met de bijbehorende 
abnormale ST-segmenten en T-toppen (abnormale repo-
larisatie bij LBTB). Linker as. Een LBTB veroorzaakt in de 
regel geen asdeviatie, want de verhouding tussen de massa 
van de linker- en rechterventrikel verandert niet door 
een LBTB. De as wordt pas afwijkend bij asymmetrisch 
weefselverlies of hypertrofie. Dat er hier ook een linker as 
is, suggereert dat er weefselschade is aan de rechterkant 
van het hart. Mogelijk heeft die (ischemische) schade ook 
tot het LBTB geleid.

2. DIAGNOSE EN BELEID
Er is sprake van een LBTB en een verdachte anamnese. Beide 
kunnen manifestaties zijn van onderliggend coronair lijden. 
De patiënte werd al naar de polikliniek cardiologie verwezen, 
waar sprake bleek te zijn van een klein doorgemaakt rech-
terventrikelinfarct in het verleden. De hartschade – door het 
infarct en door chronisch kransslagaderlijden – heeft tot uitval 
van de linker bundeltak geleid en tot een asdraai naar links. 
De patiënte kreeg medicatie die was gericht op secundaire pre-
ventie. Ze kon klachtenvrij haar normale inspannings patroon 
hervatten.

Antwoord ecg-casus 
 ‘Kransslagaderlijden?’

ERRATUM

Erratum to: Binnen Europa flexibel, interactief en selectief state-of-
the-art kennis ophalen en delen. DOI: 10.1007/s12445-021-1027-0. 
Dit artikel heeft in SpringerLink (het platform van uitgeverij  Springer) 
als publicatiedatum abusievelijk 13 december 2021 meegekregen. De 
werkelijke publicatiedatum van dit artikel op SpringerLink is 27 januari 
2021. 
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Het NHG-dossier Coronavirus (COVID-19) voorzag 
huisartsen in 2020 en de eerste helft van 2021 van actuele 
informatie over SARS-CoV-2. Nu de kennis over ‘acute’ 
COVID-19 op meer wetenschappelijk onderzoek en ervaring 
is gebaseerd, en de ontwikkelingen minder turbulent zijn, 
heeft het NHG besloten het medisch-inhoudelijke deel van 
het coronadossier in te bedden in de reguliere processen 
en producten. De ontwikkeling van de NHG-Standaard 
COVID- 19 is hiervan het resultaat. In dit artikel gaan 
we met name in op de omzetting van het dossier naar 
een reguliere NHG-Standaard, waarvan de belangrijkste 
kernboodschappen verderop in dit artikel vermeld staan.

Op 27 februari 2020 wordt de eerste patiënt met COVID-19 
in Nederland geïdentificeerd. In de 16 maanden die volgen, 
meldt de GGD in totaal 1.684.366 personen met SARS-
CoV-2.1 Het overgrote deel van de patiënten maakt CO-
VID-19 thuis (of in een instelling) door. Een deel hiervan 
neemt contact op met de huisartsenpraktijk en wordt gezien 

in de spreekkamer, tijdens een visite of middels (beeld)bellen. 
De huisarts monitort patiënten, verwijst de ernstig zieken naar 
de tweede lijn en geeft begeleiding in de terminale fase. Op 
29 juni 2021 waren tot dan toe 57.851 bewezen of verdachte 
COVID-19-patiënten opgenomen op de verpleegafdeling van 
een Nederlands ziekenhuis, van wie 7.782 patiënten overleden. 
Voor 12.841 patiënten was een ic-opname nodig; 3.602 van 
deze patiënten overleden.2

VRAGEN UIT HET LAND ALS BRON VOOR HET CORONADOSSIER
In het begin van de pandemie heerste er veel onzekerheid en 
onduidelijkheid over de ziekte COVID-19. Veel huisartsen na-
men contact op met vragen, opmerkingen, kritiek en sugges-
ties. In heel 2020 ontving het NHG-coronateam 1330 vragen 
over COVID-19. Het bleek waardevolle input om knelpunten 
te identificeren en om adviezen over de diagnostiek, behande-
ling, het testbeleid en infectiepreventie te formuleren. Andere 
onderwerpen waren de organisatie van de zorg en de psycho-
sociale zorg voor patiënten en hulpverleners. Later kwamen 

Van NHG-dossier Coronavirus naar NHG-Standaard 
COVID-19
NHG-coronateam/NHG-werkgroep COVID-19

De scope van de NHG-Standaard COVID-19 is de diagnostiek en behandeling van COVID-19 in de acute fase.  Foto: ANP

Nu ook voor uw 
astmapatiënt

Extrafijne triple-therapie 
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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
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daar ook vragen bij over nazorg, long (langdurige) COVID, 
kennislacunes en natuurlijk de vaccinaties. De informatie 
over al deze onderwerpen vormde samen het NHG-dossier 
Coronavirus, een vaste plek voor de huisartsenpraktijk voor 
informatie over COVID-19. 
Om de samenhang met adviezen van andere organisaties te 
bevorderen, werkte het NHG tijdens deze periode doorlopend 
samen met onder andere het RIVM, de FMS, de LHV en In-
Een. Ook werd al deze informatie toegankelijk gemaakt voor 
patiënten via Thuisarts.nl.

ACTUALISATIES
Voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen vroegen en 
vragen om frequente aanpassingen van het dossier. Tijdens 
de eerste golf werden wijzigingen meerdere keren per week, 
ook in het weekend, doorgevoerd. Dit vormde een uitdaging 
voor het coronateam van het NHG, maar zeker ook voor de 
huisarts om aangesloten te blijven.

VAN DOSSIER NAAR STANDAARD
Ondanks de komst van werkzame COVID-19-vaccins wordt 
SARS-CoV-2 naar alle waarschijnlijkheid een endemisch 
virus. Mede hierom besloot het NHG eind 2020 tot de ont-
wikkeling van de NHG-Standaard COVID-19. Een geauto-
riseerde richtlijn die aansluit op gangbare werkprocessen en 
die de huisarts, zoals alle andere NHG-Standaarden, in een 
vertrouwde structuur ondersteuning biedt tijdens het spreek-
uur. De NHG-Standaard kwam via een versnelde procedure 
tot stand: de ontwikkeling van de standaard kon plaatsvinden 
in 6 maanden door het voorwerk dat het coronateam voor het 
NHG-dossier Coronavirus al had verricht. Net als bij andere 
NHG-Standaarden is ook deze standaard ontwikkeld door 
een werkgroep. Die bestond uit NHG-medewerkers van het 

cluster Richtlijnontwikkeling & Wetenschap die al betrokken 
waren bij het coronadossier, externe huisartsen/experts en een 
longarts. 

SCOPE VAN DE STANDAARD: ACUTE FASE
De scope van de NHG-Standaard COVID-19 is de diagnostiek 
en behandeling van COVID-19 in de acute fase. De acute fase 
duurt tot ongeveer 4 weken na aanvang van de klachten. Zie 
voor de kernboodschappen uit de standaard [kader 1].
De nazorg komt aan bod in de multidisciplinaire richtlijn 
(MDR) Nazorg COVID-19, die de FMS, de LAN en het NHG 
momenteel samen ontwikkelen. Deze wordt in een later stadi-
um aan de standaard toegevoegd. 

‘LEVENDE’ STANDAARD
Flexibiliteit van het coronadossier was noodzakelijk om de 
huisarts van actuele informatie te voorzien. Om deze flexibi-
liteit zo veel mogelijk vast te houden, is de NHG-Standaard 
COVID-19 een ‘levende’ richtlijn, die vaker dan de meeste 
andere richtlijnen geactualiseerd wordt. Hoe vaak herziening 
nodig is, hangt af van het verdere beloop van de pandemie, de 
vaccinatiegraad en nieuwe inzichten voortkomend uit weten-
schappelijk onderzoek. 

AFGESLANKT NHG-DOSSIER CORONAVIRUS
Het coronadossier blijft in een afgeslankte vorm bestaan met 
het laatste nieuws en (achtergrond)informatie over onder 
meer nazorg, infectiepreventie, organisatie van de zorg en 
psychosociale zorg. ■

LITERATUUR
1. RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/weke-

lijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland, 
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KADER 2 GERELATEERDE INFORMATIE
	■ NHg-dossier Coronavirus (corona.nhg.org)
	■ thuisarts.nl (thuisarts.nl/corona)
	■ NHg E-learning COVID-19 (nhg.org/webwinkel)

KADER 1 KERNBOODSCHAPPEN
	■ COVID-19-patiënten met een lage saturatie lijken 

geregeld niet benauwd.
	■ Verricht diagnostiek naar COVID-19 bij patiënten bij 

wie u een vermoeden hebt van COVID-19 en die u ziet 
omdat een klinische inschatting gewenst is. 

	■ De PCR-test heeft de voorkeur boven de antigeen-
sneltest. 

	■ Wees alert op verslechtering na 7 tot 8 dagen (range 
5 tot 12 dagen).

	■ Bij een saturatie < 92% tot 94% en/of ademfrequen-
tie > 24/minuut en/of klinisch snelle achteruitgang, 
is ziekenhuisopname geïndiceerd. 

	■ Denk bij dyspneu en vermoeden van COVID-19 ook 
aan andere of bijkomende oorzaken, zoals een acuut 
coronair syndroom, longembolie, hartfalen, longaan-
val astma/COPD of een luchtweginfectie door een 
andere verwekker (bacterieel/viraal).

NHG-werkgroep COVID-19. Van NHG-dossier Coronavirus naar 
NHG-Standaard COVID-19. Huisarts Wet 2021;64(8):58-61. 
DOI:10.1007/s12445-021-1012-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
De NHG-werkgroep bestond uit (op alfabetische volgorde): El 
Bouazzaoui L, Bouma M, Cals J, Geersing G, Greving J, Kok-Pigge A, 
Loogman M, Nijs M, Platteel T, Verheij T.

Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard COVID-19 op 
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/COVID-19.

Ledenprijs 
€ 34,50
niet-leden  

€ 49,30

CVRM in de huisartsen-
praktijk

Bestel het boek via geneeskundeboek.nl

CVRM in de huisartsenpraktijk is een praktisch boek, 
bestemd voor huisarts, POH en anderen die binnen de 
huisartsenpraktijk met cardiovasculair risicomanage-
ment te maken hebben. Aspecten rondom de organisatie 
en uitvoering van het CVRM-spreekuur (en afzonderlijke 
interventies) komen uitgebreid aan de orde.

Inclusief online omgeving
Bij aanschaf van het boek krijgt u ook toegang tot  
de website waar u het boek online kunt raadplegen.  
U kunt hier tevens alle up-to-date protocollen en  
bijlagen uit het boek downloaden.

Kijk voor meer informatie op  
cvrmindehuisartsenpraktijk.nl



62

Nieuws

HUISARTS EN WETENSCHAP augustus 2021

In de NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen 
staat tolterodine genoemd als middel van eerste keus. In de 
tweede lijn wordt vaker mirabegron voorgeschreven, omdat 
dit middel minder bijwerkingen (zoals een droge mond) zou 
hebben. De effectiviteit van deze middelen lijkt echter ver-
gelijkbaar en er is geen significant verschil in bijwerkingen. 
Dat blijkt uit een update van de bestaande literatuur.

Een 62-jarige patiënte met urine-incontinentie die sinds 
enkele maanden tolterodine gebruikt, heeft last van een droge 
mond. Hoewel het middel werkt, vraagt zij vanwege de bij-
werkingen toch of er een ander medicijn tegen incontinentie 
bestaat.
Urge-incontinentie is een veelvoorkomend probleem in de 
huisartsenpraktijk, met name bij oudere vrouwen. In de 
NHG-Standaard wordt in deze gevallen geadviseerd eerst 
voorlichting en blaastraining te geven. Als deze behandel-
opties na 3 maanden niet helpen, is het anticholinergicum 
tolterodine de eerste medicamenteuze stap.1 Hierbij treden er 
frequent (anticholinerge) bijwerkingen op, vooral een droge 
mond.2 In de NHG-Standaard wordt mirabegron genoemd in 
een detail, waarbij het NICE-rapport uit 2013 werd gebruikt.3 
Op basis van dat rapport concludeert de werkgroep dat de 
meerwaarde van mirabegron dubieus is vanwege gebrek aan 

bewijs en ervaring in de eerste lijn. Wij vroegen ons af of dit 
standpunt inmiddels kan worden herzien. Onze vraagstelling 
luidt: klopt het dat mirabegron even effectief is als tolterodine 
bij urge-incontinentie, maar minder bijwerkingen geeft?

ZOEKSTRATEGIE
Wij zochten in PubMed naar systematische literatuuron-
derzoeken met de termen ‘urge-incontinency’, ‘overactive 
bladder’, ‘mirabegron’ en ‘adrenergic beta-3 receptor agonist’. 
Hierna zochten we naar RCT’s van ná het laatste systemati-
sche literatuuroverzicht. Van de 15 gevonden systematische 
literatuuronderzoeken leek het onderzoek van Sebastianelli et 
al. het meest geschikt.4 De overige 14 artikelen vielen af om 
de volgende redenen: alleen combinatietherapie (n = 3), niet 
alleen RCT’s (n = 1), onderzoek naar scorelijst (n = 2), andere 
vergelijking dan met tolterodine (n = 2), specifieke populatie 
(mannen, ouderen) (n = 3), Franstalig artikel (n = 1) en focus 
op andere non-antimuscarinebehandelingen (n = 2). In de 
review van Sebastianelli zijn 6 van de 7 artikelen geïncludeerd 
die ook in het NICE-rapport uit de NHG-Standaard zijn 
gebruikt, plus nog 2 additionele artikelen. Sebastianelli et al. 
hebben 1 onderzoek (178-Cl-048) uit het NICE-rapport niet 
geïncludeerd omdat het niet gepubliceerd was, maar wij heb-
ben dat onderzoek wel meegenomen in onze analyse omdat 

Gebruik van mirabegron bij urge-incontinentie
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Bij de medicamenteuze behandeling van urine-incontinentie blijft tolterodine het middel van eerste keus. 
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de data geëxtraheerd konden worden uit de NICE-publicatie.5 
De search naar RCT’s met publicatiedatum ná het systema-
tische literatuuronderzoek van Sebastianelli et al. leverde 1 
extra onderzoek op.6 We combineerden de gevonden arti-
kelen in een nieuwe meta-analyse waarbij we keken naar de 
primaire uitkomstmaat ‘vermindering incontinentie-episodes 
per 24 uur’ en naar ‘Treatment Emergent Adverse Events’: 
bijwerkingen die leiden tot stoppen van de behandeling of 
andere medische interventies.

RESULTATEN
Van de 10 beschikbare onderzoeken waren er 7 met de pri-
maire uitkomstmaat urine-incontinentie (5344 patiënten). 
De uitkomst bijwerkingen werd in 6 onderzoeken met 4126 
patiënten besproken. Wij deden onze meta-analyses met een 
‘random effect’-model, omdat er een grote heterogeniteit tus-
sen de onderzoeken was.
Alle RCT’s vonden plaats in de tweede lijn en includeerden 
zowel mannen als vrouwen (gemiddelde leeftijd 58 jaar) met 
(overwegend) urge-incontinentie, meestal > 3 urge-episodes 
per 24 uur. Alle onderzoeken hadden een follow-up van 12 
weken, behalve Chapple et al. (follow-up 48 weken).6

De kwaliteit van de onderzoeken werd beschreven in de 
JADAD-score, waarbij er punten werden gegeven voor wijze 
van randomisatie (2), blindering (2) en omgaan met uitval-
lers (1).7 Zes van de 7 onderzoeken waren van hoge kwaliteit 
(5/5) en 1 onderzoek van matige kwaliteit (3/5). Alhoewel 
alle onderzoeken werden uitgevoerd in de tweede lijn lijkt de 
onderzoekspopulatie vergelijkbaar met de populatie uit de 
Nederlandse huisartsenpraktijk (ernst van de klachten, type 
incontinentie). De populatie was wel relatief jong. 

Effectiviteit
Het aantal keren urine-incontinentie in 24 uur verschilde niet 
significant tussen de mirabegrongroep 50 mg en de tolterodi-
negroep 4 mg: gemiddeld verschil -0,09 (95%-Bl -0,28 tot 0,10; 
‘random effect’-model) [online figuur 1].

Bijwerkingen
Sebastianelli et al. deden geen meta-analyse voor bijwerkin-
gen.4  De data uit deze review werden wel gebruikt samen met 
de 2 additionele RCT’s [online figuur 2].6 In de mirabegron-
groep hadden 776 van de 2100 patiënten (37%) een bijwerking 
waardoor ze met de behandeling moesten stoppen. In de tol-
terodinegroep ging het om 902 van de 2026 patiënten (45%). 
Dit verschil was echter niet significant, oddsratio 0,76 (95%-BI 
0,56 tot 1,05; ‘random effect’-model). 

BESCHOUWING
Om onze vraag te beantwoorden bouwden we voort op het 
bestaande bewijs door data van een goed uitgevoerd syste-

matisch literatuuronderzoek te combineren met data uit de 
NICE-review en een recente RCT. Hieruit bleek dat tussen 
mirabegron 50 mg en tolterodine 4 mg geen verschil is in ver-
mindering van klachten in termen van incontinentie-episodes 
en het aantal bijwerkingen.
De NHG-Standaard is terughoudend bij het voorschrijven van 
mirabegron gezien de onduidelijkheid over cardiale bijwer-
kingen (QT-verlenging, hypertensie).1 Onze CAT laat zien dat 
mirabegron in elk geval niet méér (eerder minder) treatment 
emergent side-effects geeft dan tolterodine. We hebben echter 
geen specifieke data over cardiovasculaire bijwerkingen. 
Bovendien is er weinig bekend over de langetermijnrisico’s; de 
follow-upduur van de meest geïncludeerde onderzoeken was 
12 weken. Hierdoor is terughoudendheid dus op zijn plaats, 
ook omdat er weinig oudere patiënten met comorbiditeit 
waren geïncludeerd.
Indien niet-medicamenteuze behandeling faalt adviseren wij 
als eerste keus tolterodine te blijven voorschrijven aangezien 
hier de meeste ervaring mee is opgedaan, het middel goedko-
per is (30 cent per dag versus 90 cent voor mirabegron) en wij 
geen verschil in effectiviteit en bijwerkingen vonden. Bij onze 
patiënte bespraken wij gezien haar bijwerkingen mirabegron 
50 mg als alternatief. Dit had tevens onze voorkeur boven oxy-
butynine, omdat oxybutynine duurder is (128 cent versus 90 
cent) en huidirritatie kan geven. Verder onderzoek, bij voor-
keur in de eerste lijn, is geïndiceerd om oxybutinine (pleister) 
en mirabegron direct met elkaar te vergelijken. Voordat het 
middel in de toekomst als een volwaardig alternatief kan 
worden aanbevolen, is het noodzakelijk meer informatie te 
hebben over subjectieve verbetering en over de (cardiovascu-
laire) veiligheid van mirabegron. ■
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De kans op genezing van een abces lijkt iets te verbeteren 
door behandeling met adjuvante antibiotica na drainage. De 
meeste patiënten herstellen zonder antibiotische nabehan-
deling. Echter, bij patiënten die een verhoogd risico hebben 
op een gecompliceerde abcesgenezing, kan een aanvullende 
behandeling met antibiotica overwogen worden. 

Abcessen zijn te beschouwen als een complicatie van een bac-
teriële huidinfectie. Ze gaan vaak gepaard met lokale cellulitis, 
waarbij – zonder een abces – behandeling met antibiotica is 
geïndiceerd. Hoewel cutane abcessen veel voorkomen, wordt 
in de NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties, op enkele 
specifieke gevallen na, geen algemeen advies over behandeling 
van een abces met antibiotica gegeven.1,2 Dit riep de vraag 
op of adjuvante antibiotica na abcesdrainage bijdraagt aan 
de genezing bij immuuncompetente patiënten. De primaire 
uitkomstmaat was abcesgenezing na behandeling. Secundaire 
uitkomstmaten waren risico op een recidiverend abces en de 
prevalentie van bijwerkingen.

LITERATUURONDERZOEK
Op 9 mei 2020 voerde ik een zoekopdracht uit met de vol-
gende zoektermen. Cochrane Library: ‘(Skin OR cutaneous 
OR simple) AND Abscess’. PubMed: ‘Abscess/drug therapy’ 
[MAJR] AND ‘Skin Diseases, Bacterial/drug therapy’[MAJR].
De Cochrane Library leverde geen bruikbare reviews. In 
PubMed vond ik 1 systematisch literatuuronderzoek, maar 
gebruikte deze niet omdat 3 van de 5 RCT’s niet  representatief 
waren.3 De overige 2 RCT’s beoordeelde ik als losstaande 
RCT’s. In PubMed vond ik 5 relevante RCT’s, waarvan 1 sub-
analyse dezelfde trial betrof en in 1 alleen kinderen werden 
onderzocht.4,5 Deze onderzoeken werden uitgesloten. Uitein-
delijk selecteerde ik 3 RCT’s voor verdere analyse.6-8

KWALITEIT VAN DE GEVONDEN LITERATUUR
In de RCT’s van Schmitz, Talan en Daum werd het effect van 
adjuvante antibiotica na incisie en drainage op de kans van ab-
cesgenezing onderzocht.6-8 Deze 3 onderzoeken vonden plaats 
in ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Daum et al. rekruteer-
den tevens in ‘urgent care clinics’, deze zijn vergelijkbaar met 
een huisartsenpost. 
In alle trials werden patiënten met een bewezen abces geïn-
cludeerd. In de onderzoeken van Talan et al. en Schmitz et al. 
waren de in- en exclusiecriteria duidelijk omschreven, maar 
bij Schmitz et al. bestond hier onduidelijkheid over. Zij inclu-
deerden patiënten met een ‘ongecompliceerd abces’ en exclu-
deerden patiënten met een abces dat operatief moest worden 

behandeld. Het is echter onduidelijk wanneer hiervan precies 
sprake was, waardoor er mogelijk ruimte was voor selectie bias. 
Randomisering en blindering van allocatie was in alle drie 
de onderzoeken adequaat. In de onderzoeken ondergingen 
de deelnemers incisie en drainage. Talan et al. en Daum et al. 
hanteerden een gestandaardiseerde incisie- en drainagetech-
niek. Schmitz et al. deden dit niet, wat mogelijk leidde tot on-
gewenste variatie in de behandelresultaten. Na incisie en drai-
nage werden de patiënten behandeld met adjuvante antibiotica 
of een placebo. Schmitz et al. en Talan et al. maakten gebruik 
van cotrimoxazol 2 dd 960 mg gedurende 7 dagen [online 
tabel]. Daum et al. werkten met 2 interventiegroepen: de ene 
groep kreeg cotrimoxazol 2 dd 480 mg gedurende 10 dagen en 
de andere clindamycine 3 dd 300 mg gedurende 10 dagen. In 
alle drie de onderzoeken waren de tabletten identiek en waren 
patiënten, behandelaars en effectonderzoekers geblindeerd. 
Schmitz et al. rapporteerden volledige abcesgenezing na 7 
dagen behandeling. Talan et al. en Daum et al. deden dit na 10 
tot 21 dagen. Secundaire uitkomsten waren in alle onderzoe-
ken het optreden van een recidiverend abces binnen 30 dagen 
en het voorkomen van bijwerkingen. Statistische analyse ana-
lyse werd gerapporteerd in het artikel of een studieprotocol en 
was in alle onderzoeken adequaat. 

KRITISCHE BEOORDELING RESULTATEN
Abcesgenezing
Schmitz et al. includeerden 220 patiënten. De genezing van 
een abces bleek niet significant te verbeteren door gebruik van 
cotrimoxazol [online tabel]. Grote abcessen (> 5 cm) kwamen 
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vaker voor in de interventiegroep. Zij beoordeelden abces-
genezing na 7 dagen na drainage. Dit was mogelijk te vroeg 
om een duidelijk verschil in volledige genezing te kunnen con-
stateren tussen beide groepen. 
In de andere 2 onderzoeken leidden adjuvante antibiotica tot 
een betere abcesgenezing. Talan et al. zagen in een groep van 
1265 patiënten dat toevoeging van cotrimoxazol na draina-
ge leidde tot een significant betere abcesgenezing (absolute 
risicoreductie (ARR) 7,2%; 95%-BI 3,2 tot 11,2). Daum et al. 
onderzochten 786 patiënten en concludeerden dat toevoeging 
van clindamycine of cotrimoxazol in beide gevallen leidde tot 
significant een betere abcesgenezing (respectievelijk ARR 14,2%; 
95%-BI 6,4 tot 22,0% en ARR 12,9%; 95%-BI 5,0 tot 20,8%).

Recidieven en bijwerkingen
In het onderzoek van Schmitz et al. leidden adjuvante antibi-
otica tot significant minder recidiverende abcessen binnen 30 
dagen (ARR 19%; 95% BI 4 tot 34). Er was in dit onderzoek 
echter loss to follow-up van 31% na 30 dagen, doordat 1 zie-
kenhuis deze uitkomst niet heeft gemeten (zonder duidelijke 
reden). Hierdoor is mogelijk sprake van selectieve rapportage 
en follow-upbias. In de interventiegroep ondervonden pati-
enten meer bijwerkingen dan in de placebogroep (8,6% tegen 
1%). Er traden geen ernstige bijwerkingen op.
Talan et al. rapporteerden eveneens significant minder recidi-
verende abcessen in de interventiegroep (ARR 7,2%; 95%-BI 
4,1 tot 10,4). Patiënten in de interventiegroep hadden 3,3% va-
ker bijwerkingen (31,0% versus 34,3%). In de interventiegroep 
had 1 patiënt (0,2%) een ernstige, niet-dodelijke bijwerking 
die was gerelateerd aan de behandeling. 
In het onderzoek van Daum et al. leidden adjuvante antibi-
otica niet tot minder recidieven. In dit onderzoek werden 
lagere doseringen gebruikt dan in de andere onderzoeken, wat 
volgens de auteurs kan hebben bijgedragen aan het gebrek aan 
effect. De bijwerkingen waren hoofdzakelijk mild en kwamen 
vaker voor in de clindamycinegroep (21,9%) dan in de contro-
legroep (12,5%). Cotrimoxazol gaf ongeveer evenveel bijwer-
kingen als de placebobehandeling. Er was 1 niet-fatale ernstige 
bijwerking door gebruik van cotrimoxazol.

BESPREKING EN TOEPASBAARHEID IN DE PRAKTIJK 
De onderzoeken van Daum et al. en Talan et al. waren RCT’s 
met weinig factoren die het risico op bias zouden kunnen 
verhogen. Daarmee hebben deze onderzoeken een sterke be-
wijskracht. Het onderzoek van Schmitz et al. is ook een RCT, 
maar heeft een groter risico op bias vanwege methodologische 
onvolkomenheden. Hierdoor is de uiteindelijke kwaliteit lager.
Een belangrijke beperking die directe vertaling van deze on-
derzoeken naar de Nederlandse praktijk bemoeilijkt ligt in de 
keuze van antibiotica. De antibiotica waren zodanig gekozen 
dat ze voldoende dekkend zouden zijn tegen MRSA. MRSA 
komt in Nederland echter veel minder voor en daarom zou 
gebruik van cotrimoxazol of clindamycine leiden tot overbe-
handeling. De keuze voor een smaller middel dat Staphylococ-

cus aureus dekt, bijvoorbeeld flucloxacilline, ligt hier dan ook 
meer voor de hand. Er is helaas geen vergelijkbaar onderzoek 
verricht met de in Nederland gangbare antibiotica. 
De onderzoeksgroepen zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met 
de Nederlandse huisartsenpopulatie. De abcessen waren van 
dezelfde grootte als die wij in de huisartsenpraktijk aantref-
fen. Daarnaast zijn patiënten met een abces in de Verenigde 
Staten vaak primair aangewezen op ziekenhuiszorg vanwege 
het gebrek aan een effectieve poortwachter. Desondanks blijft, 
gezien het verschil in setting en antibioticakeuze, vergelijkbaar 
toetsend onderzoek wenselijk dat is toegespitst op de Neder-
landse situatie.

CONCLUSIE
De kans op abcesgenezing lijkt enigszins te worden vergroot 
door behandeling met adjuvante antibiotica na drainage. Het 
number needed to treat varieerde van 7 tot 14. Ernstige bij-
werkingen komen hierbij zelden voor. De onderzoeken spre-
ken elkaar tegen wat betreft de effectiviteit om recidiverende 
abcessen te voorkomen. De meerderheid van de patiënten (69-
86%) herstelt zonder antibiotische nabehandeling. Daarom 
is nabehandeling met antibiotica in de meeste gevallen niet 
nodig en dient men terughoudend te zijn met het gebruik van 
antibiotica vanwege resistentievorming. Echter, omdat de kans 
op abcesgenezing door antibiotische nabehandeling  enigszins 
wordt vergroot, valt het nabehandelen met antibiotica te 
overwegen bij patiënten die eerder en ernstiger last hebben 
van gecompliceerde abcesgenezing. Voorbeelden hiervan zijn 
kwetsbare ouderen, mensen met diabetes en de specifieke 
risicogroepen die worden genoemd in de NHG-Standaard 
Bacteriële huidinfecties (zoals immuungecompromitteerden, 
patiënten met multiple sclerose of intraveneuze drugsgebrui-
kers).2 ■
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Een lumbaalsacraal radiculair syndroom (LRS) kan zeer 
pijnlijk en hinderlijk zijn. Het is de vraag wat dan de beste 
behandeling is. De auteurs van deze herziene cochrane
review vergeleken het effect van epidurale corticosteroïd
injecties met epidurale placeboinjecties bij patiënten met 
LRSklachten. Zij vonden weinig nieuw ondersteunend 
bewijs voor het toedienen van epidurale corticosteroïd
injecties. 

Het aantal nieuwe gevallen van ‘lagerugpijn met uitstraling’ 
(ICPC-code L86) in de huisartsenpraktijk bedraagt 12 per 
1000 patiënten per jaar. Uit bevolkingsonderzoeken waarin 
strikte criteria voor de diagnose LRS werden toegepast, blijkt 
dat de incidentie van LRS het hoogst is in de leeftijdscategorie 
van 30 tot 64 jaar, de arbeidsgerelateerde leeftijd. De klachten 
gaan nogal eens gepaard met werkverzuim en leiden soms 
zelfs tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Er is dus niet 
alleen een gezondheidsbelang voor de patiënt maar ook een 
economisch belang voor het vinden van een goede behandel-
methode. 
In deze cochranereview vergeleken 2 auteurs het effect van 
epidurale corticosteroïdinjecties met epidurale placebo- 

injecties bij patiënten met LRS-klachten. De uitkomstmaat 
was vermindering van uitstralende pijn in het been en/of 
vermindering van ervaren beperking(en). De cochranereview 
betreft een update van een eerdere review uit 2012; van de 
sindsdien verschenen 29 onderzoeken werden er 25 geïnclu-
deerd. Het ging in totaal om 2470 deelnemers, de gemiddelde 
leeftijd varieerde van 37,2 tot 52,8 jaar. De follow-upduur, na 
behandeling, bedroeg tussen de 12 uur en 1 jaar. 

DE HUIDIGE PRAKTIJK
Epidurale injecties worden vaak toegepast in de tweede lijn 
door pijnteams en in zelfstandige behandelcentra. Na plaat-
selijke verdoving wordt een corticosteroïd (in Nederland 
veelal Depo-Medrol) ingespoten in de epidurale ruimte. Deze 
ruimte kan vanuit 3 manieren worden benaderd: caudaal, 
interlaminair en transforaminaal. Soms wordt er naast het 
corticosteroïd ook wat lidocaïne of een ander anestheticum 
toegediend. Meestal gaat het om een poliklinische behande-
ling die ongeveer 15 minuten duurt. In de NHG-Standaard 
Lumbosacraal radiculair syndroom worden rechtstreekse ver-
wijzingen vanuit de eerste lijn voor behandeling met epidurale 
corticosteroïdinjecties ontraden. De redenen daarvoor zijn het 

Wel of geen injectie bij een rughernia?
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Er is nog steeds weinig bewijs dat epidurale corticosteroïdinjecties helpen bij een rughernia.  Foto: shutterstock
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ontbreken van bewijs voor de effectiviteit van deze middelen 
en ook de onduidelijkheid over het optreden en de ernst van 
bijwerkingen en complicaties.

UITKOMSTEN
De auteurs bekeken de uitkomsten op 4 verschillende meet-
momenten: direct na toediening tot 2 weken, na 2 weken tot 
3 maanden, na 3 maanden tot 12 maanden en na 12 maanden 
of meer. Zij gebruikten de GRADE-methode voor het vast-
stellen van de kwaliteit van de verschillende meetpunten en 
uitkomsten. Corticosteroïdinjecties werden vergeleken met 
placebo’s die bestonden uit zoutoplossingen of een andere 
niet-corticoïde substantie. Uit de meta-analyse bleek dat epi-
durale cortico steroïdinjecties op korte termijn waarschijnlijk 
iets minder pijnklachten geven, gemeten op een schaal van 
0-100. Het effect was echter zo klein dat het niet als klinisch 
relevant mag worden beschouwd (gemiddeld verschil -4,93; 
95%-BI -8,77 tot-1,09; 8 trials; 949 deelnemers). Datzelfde 
geldt voor het  effect van de epidurale corticosteroïdinjecties 
op het functioneren op een schaal van 0-100 (gemiddeld ver-
schil -4,18; 95%-BI -6,04 tot -2,17; 12 trials; 1367 deelnemers). 
Qua bijwerkingen was er geen significant verschil tussen 
de corticosteroïdinjecties en de placebo-injecties: RR 1,14 
 (95%-BI 0,91 tot 1,42; 8 trials; 877 deelnemers). De beschre-
ven bijwerkingen waren veelal reeds bekend als bijwerking van 
corticosteroïdinjecties in het algemeen en of als bijwerking 
van manipulatie in de epidurale ruimte. Het betrof hier vooral 
bekende bijwerkingen als hoofdpijn, onregelmatige menstrua-
tie of flushes. In 1 onderzoek was er een grote retroperitoneale 
bloeding bij een patiënt die anticoagulantia gebruikte tijdens 

de behandeling. In Nederland vormt het gebruik van anticoa-
gulantia een contra-indicatie.
Volgens de GRADE-methode was de algemene kwaliteit van 
bewijs laag tot middelmatig. Er was een duidelijk risico op 
bias bij uitvoerende artsen en verpleegkundigen, onder andere 
door de toewijzing van de interventie en het gebrek aan 
blindering. De aanbeveling voor nieuwe onderzoeken betreft 
vooral het voorkomen van deze tekortkomingen.

CONCLUSIE
De auteurs concluderen op basis van deze recente review 
met nieuwe onderzoeken dat er weinig nieuw ondersteunend 
bewijs is voor het toedienen van epidurale corticosteroïd-
injecties. Als er al enig effect optreedt is dat in de eerste 
weken, maar deze verbetering (van minder dan 10%) kan niet 
als klinisch relevant worden beschouwd. Het advies uit de 
NHG-Standaard om patiënten met een LRS niet voor behan-
deling met epidurale corticosteroïdinjecties te verwijzen blijft 
op basis van deze cochranereview bestaan. ■
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 Cochrane Database of systematic Reviews.

Bijzondere casuïstiek gezocht

Ongetwijfeld komt u in de praktijk wel eens een 

bijzondere casus tegen. Een waarvan u denkt: dat 

zouden mijn collega’s ook moeten weten. Laat het 

niet bij die gedachte, maar schrijf de casus op en 

mail deze naar H&W. U helpt uw collega’s ermee én 

u schrijft een publicatie op uw naam.

uitgangspunt bij casuïstiek is de beschreven klacht van de 
patiënt. Wat is er gedaan aan onderzoek en hoe liep de casus 
af? Wat kan er beter of anders? gaat het om een zeldzame of 
juist een veelvoorkomende presentatie of aandoening?

CRITERIA
Voor casuïstiek zijn er een aantal criteria, zoals een casus-
beschrijving (maximaal 75 woorden), diagnose, korte 
beschouwing met informatie over interpretatie, bespiegeling, 
praktische toepasbaarheid, en een conclusie. Een of meer 
scherpe foto’s van de casus van voldoende kwaliteit maken 
de casuïstiek nog waardevoller, al is dat niet altijd mogelijk. 
Verdere auteursinstructies vindt u op henw.org/casuistiek.

UW DIAGNOSE
Heeft u weinig tijd, maar wel een goede foto van de casus? 
Denk dan aan de rubriek uw diagnose. Mail de foto met een 
korte beschrijving van de casus en geef ook uw differentiaal-
diagnose. Kijk voor meer informatie op henw.org/uw-diagnose.

THEMANUMMER H&W
H&W brengt eind van het jaar een themanummer uit met 
casuïstiek. Lijkt het u leuk om in dit nummer te publiceren? 
Mail dan uw casus of bijdrage uiterlijk 1 september 2021 
naar redactie@nhg.org. De redactie van H&W beoordeelt alle 
binnengekomen kopij.
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Wie zijn de mensen die Huisarts en Wetenschap maken? Die 
elke 2 weken bij elkaar komen om artikelen te bespreken, te 
discussiëren over de ontwikkelingen in het huisartsenvak en 
te brainstormen over themanummers? In de serie Redactie in 
beeld stellen ze zich voor. Gijs Baaten, hoofdredacteur sinds 1 
juni 2021, trapt af.

PASSIE
‘Ik ben altijd nieuwsgierig naar de wereld en de mensen om 
me heen. Ik heb een brede, onderzoekende blik en wil graag 
begrijpen en leren. Reizen, lezen en filosofie zijn dan ook logi-
sche hobby’s. Daarom ben ik huisarts geworden. Ik heb ook al-
tijd de behoefte gevoeld er iets naast te doen: als onderzoeker, 
docent en redacteur. 
Het aantrekkelijke van de functie van hoofdredacteur bij 
H&W zit voor mij in de ‘&’: praktijk & wetenschap, lezer/luis-
teraar & auteur, inhoud & vorm, gedegenheid & vernieuwing, 
toonaangevend & het veld volgend. Het is voor mij een ideale 
functie om mijn medische, wetenschappelijke en onderwijs-
kundige ervaring op een ondernemende en creatieve manier 
te bundelen. Dat voedt mij als huisarts en onderzoeker, maar 
ook als persoon. Bovendien is het mooi en eervol om een 
stukje wetenschap over te brengen aan collega-huisartsen en 
onderzoekers. Die verbindende rol past bij me.’

MISSIE
‘Ik wil wetenschap dichter bij de dagelijkse praktijk van de 
huisarts brengen, in aansluiting op de behoeftes en wensen. 
Wat mij betreft houden we vast aan de reeds in gang gezette 
ontwikkelingen van H&W als ‘sterk merk’. Maar  innoveren 
we ook interactief waar nodig en mogelijk. H&W heeft 
zich ontwikkeld naar een multimediale titel van en voor de 
NHG-leden. Graag trek ik dat nog verder door naar H&W als 
verbindend medium tussen praktiserende huisartsen, onder-
zoekers, kaderartsen, beleidsmedewerkers en andere spelers in 
het veld, en ook de maatschappij. Dat vraagt om meer contact 
en meer mogelijkheden voor reactie, interactie en discussie. 
Multimediaal publiceren in tijden van infobesitas vraagt 
daarnaast om keuzes maken: wat publiceer je en waar? Je moet 
differentiëren. Niet alleen bieden wat de meerderheid wil, 
maar ook tegemoetkomen aan behoeftes van minderheden.’ 

HUISARTS
‘Als huisarts ben ik graag breed en divers bezig. Hoewel mijn 
interesse en expertise liggen op het gebied van (tropische) 
infecties en internationale gezondheidszorg, ben ik in de kern 
een echte generalist. Maar wel eentje met een aanhoudende 
behoefte aan verdieping. 
Na de huisartsopleiding werkte ik enige tijd als Island physician 

op Sint Eustatius. Naast huisartsgeneeskundige 
zorg, verleende ik ook spoedeisende, zieken-
huis- en verpleeghuiszorg op dit kleine Cari-
bische eiland met zijn beperkte middelen en 
verwijsmogelijkheden. Momenteel werk ik met 
veel plezier als niet-praktijkhoudend huisarts 
in de kleurrijke wijk Utrecht-Overvecht. 
Het is een relatief kleine, maar diverse 
praktijk, waar ondanks de hectische 
momenten ook nog tijd en ruimte is 
voor contact met de mens achter de 
patiënt.’  

WETENSCHAP
‘Mijn interesse voor wetenschap begon 
al in mijn kindertijd. Met mijn eeuwige 
waarom-vragen wilde ik blijkbaar toen 
al graag weten hoe ‘het’ zat. Na mijn 
studie geneeskunde lag het dan ook voor 
de hand om onderzoek te gaan doen. 
Voordat ik aan de huisartsopleiding begon, 
werkte ik enige tijd als arts infectieziekten 
bij de GGD Amsterdam en bij het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. 
Vanuit de lancunes in de onderbouwing 
van sommige richtlijnen die ik toen mocht 
schrijven, ontstonden allerlei onderzoeks-
vragen. En zo rolde ik als vanzelf in mijn 
promotie-onderzoek. Op deze manier 
wetenschap bedrijven – vanuit 
(vragen uit) de praktijk – vind ik 
zeer inspirerend. En dat geldt ook 
voor het omgekeerde: van wetenschap terug naar de 
praktijk. Het meeschrijven aan NHG-Standaarden, 
het geven van EBM-onderwijs aan aiossen en het werken als 
redactielid bij H&W waren leerzame en mooie ervaringen in 
het duiden en vertalen van evidence. Als hoofdredacteur kan 
ik daarin mooi mijn hart ophalen.’

MOOISTE ARTIKEL
‘Als redacteur heb ik de mooiste herinneringen aan de artike-
lenreeks in 2019 over de LDL-cholesterol-streefwaardes. Het 
ging om een klein onderdeel van de toen net verschenen nieu-
we CVRM-richtlijn, maar desalniettemin met veel opwaaiend 
stof. Het is toen gelukt om in korte tijd verschillende auteurs te 
vinden die elk hun eigen invalshoek en standpunt deelden, met 
behoud van onderbouwing en nuance. Daarmee heeft H&W 
toen een verbredende en verdiepende bijdrage kunnen leveren 
aan deze controversiële discussie. Dat smaakt naar meer!’ ■

Hoofdredacteur Gijs Baaten: ‘Wetenschap bedrijven 
vanuit de praktijk vind ik zeer inspirerend’

Foto: Vincent Boon
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Dank voor het artikel en het overzicht van de verschillende 
technieken en indicaties. Toch is mij nog niet duidelijk waar-
om ik als huisarts nu meer zou moeten biopteren. Wat ik uit 
het artikel haal is dat ik met een biopt een duidelijke diagnose 
heb en dus minder huid weghaal als een laesie niet kwaadaar-
dig zou zijn. Maar om nu bij een vermoeden van een maligne 
huidlaesie eerst een biopt te doen en dan de patiënt nogmaals 
terug te laten komen als het inderdaad kwaadaardig blijkt 
te zijn, vind ik zonde van de tijd van de patiënt en mij en de 
(dubbele) kosten die ik ervoor declareer. De meeste patiënten 
vinden de ‘marge’ echt geen probleem.

Joris van Driel, huisarts

GEEN ARGUMENTEN OM STANSBIOPT NIET TE DOEN
Ik biopteer al sinds ik aios ben. Weinig simpelers en sneller 
dan een stansbiopt te doen. Ik doe het vrijwel altijd in het 
spreekuur zelf zonder hiervoor een nieuwe afspraak te maken 
en dan vooral bij huidafwijkingen, waarbij ik vermoeden van 
een carcinoom heb. Op deze manier werken geeft je meer 
duidelijkheid en je bouwt meer dermatologische kennis op.
Argumenten om het niet te doen, zie ik eigenlijk niet. Het 
voelt voor mij hetzelfde als een vrouw met contactbloedingen 
gelijk maar naar de gynaecoloog sturen zonder zelf eerst een 
uitstrijkje te maken.

Arjen van Winkel, huisarts

Reacties ‘Diagnostische biopsie’

DE AUTEUR: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING ZIJN APAR-
TE STAPPEN
Ik kan me het gevoel voorstellen dat het doen van een biopsie 
dubbel werk zou zijn. In de NHg-standaard Verdachte huidaf-
wijkingen hebben we ervoor gekozen om de diagnostiek en 
behandeling als aparte stappen te beschouwen. Eerst weten 
wat de diagnose is en dan de therapie bepalen. als je direct een 
‘therapeutische’ excisie doet zal je vaak te veel, maar ook vaak 
te weinig weghalen. als je een morbus bowen lege artis exci-
deert, is een excisiemarge van 3-5 mm nodig. Dat betekent dat 
je al gauw een groot stuk huid moet excideren, terwijl behan-
delen met 5-fluoro-uracil ook een optie was geweest.
Bij een basaalcelcarcinoom moet je eerst het type BCC weten 
voordat je de therapie kan bepalen. Een sprieterig BCC zal je 
niet snel met voldoende marge verwijderd hebben. Bovendien 
is dat een verwijsindicatie. Hoe moet een specialist de re-exci-
sie uitvoeren als het grootste deel van het BCC al geëxcideerd 
is? Maak je een foto en markeer je de bovenrand?
Wat betreft de kosten van een excisie: deze zijn in de eerste lijn 
al laag. Wanneer we als huisartsen een rol willen spelen in de 
behandeling van huidmaligniteiten, dan moeten we dat naar 
mijn idee lege artis doen. Het principe: eerst diagnostiek, dan 
behandelen, is volgens mij een goede. als ik dat zo aan patiën-
ten uitleg, vinden ze deze procedure ook echt geen probleem.

Pieter Buis
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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.2Van 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 TECHNIEKEen 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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In 2020 zette ik in het kader van mijn laatste opleidingsjaar 
een verbeterproject op, waarbij ik patiënten benaderde die al 
langer antidepressiva gebruikten en minstens 1 jaar niet waren 
aangesproken of gecontroleerd op hun gebruik. Van de 23 
mensen die ik opriep voor controle middels een brief, ver-
schenen er uiteindelijk 10 op het spreekuur. Eén patiënt bleek 
zelf al te zijn gestopt en 3 heb ik succesvol begeleid bij het 
afbouwen; een bescheiden resultaat. De door de onderzoekers 
ontwikkelde keuzehulp had mijn opbrengst mogelijk succes-
voller kunnen maken. 
De onderzoekers stelden een top 5 vast van de voor de patiënt 
meest relevante gespreksonderwerpen. Ik herken die onder-
werpen uit de gesprekken die ik heb gevoerd. Vooral de angst 
voor terugval en het niet zonder medicatie kunnen, bleken 
belangrijke redenen om niet af te willen bouwen. Eén patiënt 
dacht dat het antidepressivum continu nodig zou zijn vanwe-
ge een permanent tekort van een stofje in de hersenen. Ook 
patiënten die wél wilden afbouwen, waren huiverig voor een 
terugval en waardeerden het erg dat ik, of de POH-ggz, in de 
afbouwperiode regelmatig contact met hen had.
Ik heb 20 uur besteed aan de selectie vanuit de praktijkpo-
pulatie, inclusief afstemming met mijn opleider. Naast de 
opbrengst van 4 van de 23 patiënten die stopten of afbouwden, 
kreeg ik van anderen te horen dat ze het op prijs stelden dat 

de huisarts aandacht had voor hun medicatiegebruik en hun 
aandoening. Ik ben benieuwd of deze keuzehulp inderdaad 
gesprekken over afbouwen effectiever maakt en ook wat pa-
tiënten uiteindelijk het meeste helpt bij het afbouwen.

Lotte de Vries, huisarts

Reacties ‘Een goed gesprek over het afbouwen van 
antidepressiva’

DE AUTEURS: STOPPEN IS NIET GEMAKKELIJK
uw reactie illustreert heel goed wat de problemen zijn die je als 
huisarts tegenkomt bij het motiveren van patiënten om te stop-
pen met antidepressiva en de grote hoeveelheid tijd die je ermee 
kwijt bent. stoppen is niet gemakkelijk. De kans dat mensen de 
medicatie goed afbouwen wordt groter als de huisarts bij het 
starten van de medicatie duidelijk maakt dat antidepressiva 
bedoeld zijn om een periode te overbruggen en na die perio-
de weer afgebouwd moeten worden. De huisarts moet bij het 
motiveren van patiënten om tijdelijk antidepressiva te gebruiken 
inderdaad nooit de uitleg gebruiken van een ontbrekend stofje 
in de hersenen. Hoewel een te laag serotonine in het verleden 
wel verondersteld werd als oorzaak, is nooit aangetoond dat het 
verbeteren van de concentratie van serotonine het werkzame 
mechanisme is van antidepressiva. Die uitleg is dus zowel onjuist 
als contraproductief bij afbouwen.
De huisarts moet een initiërende rol spelen bij stoppen met de 
antidepressiva; patiënten verwachten dat en stellen prijs op 

begeleiding tijdens het stoppen. Eerdere, niet begeleide, stoppo-
gingen leiden vaak tot terughoudendheid bij volgende pogingen 
vanwege de soms ernstige onttrekkingsverschijnselen. De top 
5 van meest relevante gespreksonderwerpen voor patiënten is 
volgens ons een nuttig hulpmiddel bij gesprekken over stoppen. 
Ons onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat professionals in de 
zorg geneigd zijn andere onderwerpen ter sprake te brengen dan 
patiënten. Het is daarom goed om te zien wat de prioriteiten van 
patiënten zijn bij het denken over stoppen. uiteindelijk is de huis-
arts in de beste positie om het stoppen te begeleiden: de relatie 
met de patiënt – die meestal goed is – speelt een belangrijke rol, 
evenals kennis van de techniek van het stoppen. Kennis van de 
voorkeuren van patiënten ten aanzien van belangrijke te bespre-
ken onderwerpen vergroot de kans op succesvol afbouwen nog 
verder.

Peter Lucassen, namens de auteurs
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Onderzoek
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Steeds meer mensen gebruiken langdurig antidepressiva en niet alleen patiënten aarzelen om 

te stoppen. Meestal heeft de patiënt noch de huisarts duidelijk voor ogen wat er precies aan de 

orde moet komen in een gesprek over stoppen. Wij hebben bij zowel patiënten als zorgprofes-

sionals geïnventariseerd wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn, en een keuzehulp 

ontwikkeld voor gezamenlijke besluitvorming.

Het gebruik van antidepressiva neemt wereldwijd toe, 

voornamelijk door de groei van het aantal langetermijnge-

bruikers. In Nederland gebruiken momenteel ongeveer 1,1 

miljoen mensen antidepressiva. Het percentage langdurige 

gebruikers – dat zijn degenen die > 15 maanden na een 

eenmalige depressieve episode een antidepressivum blijven 

gebruiken – is gestegen van 30% in de periode 1995-2005 

tot 44% in de periode 2005-2015.1 Patiënten lijken te 

aarzelen om te stoppen met hun antidepressivum omdat ze 

bang zijn voor een terugval in depressie of angst, of omdat 

ze onttrekkingsverschijnselen kregen bij een eerdere, 

niet-succesvolle stoppoging. Ook huisartsen zullen niet 

snel het initiatief nemen voor een gesprek over afbouwen.2 

Uit eerder onderzoek bleek dat dit niet verbeterde als huis-

artsen daarbij multidisciplinaire ondersteuning kregen.3 

Het lijkt er dus op dat patiënten meer informatie en bege-

leiding nodig hebben, en zorgprofessionals meer handvat-

ten, om stoppogingen met antidepressiva succesvoller te 

laten verlopen. Ons onderzoek had tot doel te achterhalen 

welke onderwerpen patiënten en huisartsen belangrijk 

vinden als ze gezamenlijk voor de beslissing staan te stop-

pen met antidepressiva.METHODEConcept mappingConcept mapping is een methode die in de gezondheids-

zorg vaak wordt toegepast om complexe begrippen te 

structureren en de kennis die in groepen aanwezig is 

inzichtelijk te maken.4 Het is een wetenschappelijke con-

sensusprocedure die in 3 fasen verloopt: brainstormen, 

prioriteren en sorteren.5 Eerst legden we in brainstorm-

sessies deelnemers de vraag voor: ‘Welke onderwerpen 

zouden besproken moeten worden in een consult tussen 

huisarts en patiënt over het al dan niet afbouwen van 

antidepressiva?’ Vervolgens stelden we een lijst op van 

relevante onderwerpen en vroegen we de deelnemers aan 

elk onderwerp een gewicht toe te kennen van 1 (minst 

belangrijk) tot 5 (belangrijkst). Daarna sorteerde elke 

deelnemer gelijksoortige onderwerpen in 2-10 clusters.

Een goed gesprek over het 

afbouwen van antidepressiva 

Carolien Wentink, Marloes Huijbers, Peter Lucassen, Annoek van der Gouw, Cornelis Kramers, Jan Spijker, et al.

Patiënten vinden het belangrijk om bijvoorbeeld een individueel afbouw-

schema met de huisarts te bespreken. 

Foto: Shutterstock

Dit is een bewerkte vertaling van Wentink C, Huijbers MJ, Lu-

cassen PL, Van der Gouw A, Kramers C, Spijker J, Speckens AE. 

Enhancing shared decision making about discontinuation of 

antidepressant medication: a concept-mapping study in primary 

and secondary mental health care. Br J Gen Pract 2019;69:e777-
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Het juiste antwoord is ulcus cruris door maligniteit.
De huisarts besluit een biopt te nemen. Histopathologisch on-
derzoek toont een nodulair groeiend basaalcelcarcinoom. De 
patiënt wordt verwezen naar de dermatoloog die het basaal-
celcarcinoom onder lokale anesthesie excideert.
Alle vormen van huidkanker, inclusief huidmetastasen, kun-
nen zich presenteren als een ulcus. Het plaveiselcelcarcinoom 
kan secundair ontstaan in een chronisch ulcus, de andere 
maligniteiten ontstaan primair. Het genoemde trauma in deze 
casus heeft niets te maken met het ontstaan van het basaalcel-
carcinoom. 
De NHG-Standaard Ulcus cruris venosum adviseert om een 
atypisch ulcus of ulcus met afwijkend beloop te biopteren om 
een neoplastisch ulcus uit te sluiten, bij voorkeur door een 
dermatoloog. Hiervoor dient een stansbiopt van het meest 
representatieve deel van het ulcus te worden genomen. Bij een 
ulcus met duidelijke rand kan het beste de rand worden geko-
zen. Middels een biopt kan ook een pyoderma gangrenosum 

en ulcus van Martorell (een ulcus bij langdurig bestaande en 
slecht gereguleerde hypertensie) worden uitgesloten. Pyoder-
ma gangrenosum en het ulcus van Martorell zijn zeldzaam 
en kenmerken zich in vergelijking met een neoplastisch ulcus 
meer door pijn en necrose. ■
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column

Even schakelen
Ik schrijf deze column op de dag waarop na 
lange tijd ‘bijna alles weer kan in Nederland’. 
Terwijl sommigen zich vannacht direct 
onbevreesd in het uitgaansleven stortten, 
stond ik vanochtend nog wat onwennig bij de 
bakker. Moest ik in dit minuscule winkeltje 
nou wel of niet een mondkapje dragen? Ik 
moet duidelijk even schakelen.
In de praktijk zijn we 2 weken geleden weer 
overgegaan op ons ‘oude’ spreekuurschema. 
Dat is even wennen voor ons en voor onze 
patiënten. Toen we bijna 1,5 jaar geleden 
noodgedwongen langere consulten invoerden, 
hield ik constant tijd over. Nu moet ik racend 
tegen de klok concluderen dat mijn vaste 
bezoekers en ik ondertussen geheel ingesteld 
zijn op die extra minuten. 
Daarnaast melden zich heel wat patiënten die 
gedurende de coronatijd hun bezoekje 
uitgesteld blijken te hebben en nu met een 
verzameling klachten in mijn spreekkamer 
plaatsnemen. Meerdere keren per dag moet ik 
mensen verzoeken om voor de tweede helft 
van hun lijst een keer terug te komen.
Ook bij het NHG passen we ons na een jaar 
thuiswerken aan en zoeken we naar een 
nieuwe vorm. Dat valt nog niet mee. Als je de 
hele dag op kantoor zit te videobellen omdat 
je collega’s thuis zijn, had je net zo goed zelf 
ook thuis kunnen blijven. En met zijn vieren 
om de vergadertafel naar de 2 thuiswerkende 
mensen op het scherm kijken voelt ook een 
beetje raar. 
In ‘het nieuwe normaal’ proberen we 2 
werelden bij elkaar te brengen. Echt lekker 
mengen doet het nog niet. Ik schakel gewoon 
nog even door…

Wendy Borneman,  
voorzitter Raad van Bestuur

Nieuwe normen spoedzorg 
in Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Huisartsen blijven bij een A1-urgentie bij de patiënt wachten tot de ambulance 

arriveert. Ook bij A2 blijft de huisarts bij de patiënt, tenzij de veiligheid van de 

patiënt anders kan worden gewaarborgd. Bij een overdracht krijgt de patiënt 

duidelijke informatie over het vervolg en wie hij kan bereiken bij vragen of 

verergering van klachten. Dit zijn 2 van de nieuwe - landelijke - normen in het 

Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit kwaliteitskader is een bundeling van nieuwe 

en bestaande normen voor verschillende stappen in de spoedzorgketen. Het is 

opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt.

Behandelwensen en -beperkingen
Het met toestemming van de patiënt opnemen van behandelwensen en -beperkingen in de 
professionele samenvatting is een nieuwe norm waarin NHG en LHV nog bezig zijn nuancering aan 
te brengen. Door voortschrijdend inzicht tijdens de coronapandemie bleek dat deze norm 
multi-interpretabel is. Het is onmogelijk om alle behandelwensen en -beperkingen altijd inzichtelijk 
en up-to-date te hebben.

24/7 spoedzorg van goede kwaliteit
Elf partijen onderhandelden met elkaar over de vraag hoe zij met elkaar willen samenwerken om 
iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Dit resulteer-
de in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, dat het Zorginstituut Nederland in februari 2020 
vaststelde en opnam in het kwaliteitsregister. De implementatie van de normen begon eind 2020, na 
enig uitstel vanwege de coronapandemie.
 www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/spoedzorgketen- kwaliteitskader

kort nieuws

Ledenprijzen
 Boek & online: € 54,25

Online: € 29,75
Boek: € 42,53

Vragen

Heeft u een snelle ademhaling? Heeft
[Kortademig] Hoe snel is het ontstaan

[Insectensteek] Heeft u wel eens een 
van het insect dat u nu heeft gestoken
Door welk insect bent u gestoken?

Waar bent u gestoken?

Heeft u moeite met slikken?

[Teek] Is de teek te verwĳderen?

Heeft u last van jeuk of huiduitslag?
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u2

u4  u3

u5
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Vragen

Heeft u een snelle ademhaling? Heeeeeeeeeeeeeeeeeftftftftftffttfft
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van het insect dat u nu heeft gestokenkenkeketoookekkentoookeokeook
Door welk insect bent u gestoken?????????????

Waar bent u gestoken?

Heeft u moeite met slikken?

[Teek] Is de teek te verwĳderen?

Heeft u last van jeuk of huiduitslag??ggg??gg???gg?gg???gg
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Per 1 juli 2021 droeg Stichting LINKH, het 

Landelijk Implementatie Netwerk 

Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, haar 

werkzaamheden over aan het NHG en 

het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 

van de KNMG. Bestuursleden Paul 

Heuberger en Pieter Antonides zijn blij 

met deze ontwikkeling. ‘De toekomst van 

de huisartsenzorg en het kwaliteitsbeleid 

is bij het NHG in hele goede handen.’

Paul Heuberger was vanaf de oprichting 
betrokken bij LINKH. ‘Het NHG is de juiste plek 
waar het idee over de kwaliteit van de individuele 
huisarts en totale huisartsenzorg goed gewaar-
borgd is. Zij heeft en gebruikt de mogelijkheden 
om het systeem wat wij hebben opgebouwd, in 
stand te houden en verder te ontwikkelen.’ Pieter 
Antonides vult aan: ‘Je merkt dat er een frisse 
wind waait bij de LHV en het NHG met Wendy 
Borneman aan het roer.’ Volgens Heuberger begint 
het ‘domeindenken’ dat ook LINKH parten heeft 

gespeeld, op te lossen. ‘Als je met verschillende 
partijen - regionaal en landelijk - aan tafel zit, dan 
zie je dynamiek ontstaan. Samenwerken levert 
meer op.’

Link op de overheid
De Stichting LINKH werd in 2005 opgericht door 
ex-districtscoördinatoren die voorheen werkzaam 
waren in de door de LHV opgerichte organisatie 
voor deskundigheidsbevordering van huisartsen. 
In 2005 werd de organisatie wegbezuinigd. 
Districtscoördinatoren Adri Evertse, Jaap Eysink 
Smeets, Peter de Groof, Paul Heuberger, Rianne 
Langelaar, Erna van Muijden en Peter Schepp 
wilden het netwerk van kwaliteitswerkers niet 
verloren laten gaan en richtten LINKH op. De 
naam refereert aan het feit dat de oprichters ‘link’ 
waren op de overheid, die met haar beleid het 
zorgvuldig opgebouwde kennisnetwerk dreigde te 
vernietigen. Heuberger: ‘We kregen op verzoek 
van de CvAH (de voorganger van ABC1) de taak 
om voor nascholing en de Perifeer Accreditatie 
Medewerkers (PAM) te zorgen en Erkend 
Kwaliteitsconsultenten (EKC) op te leiden. Een 
voor en door huisartsen georganiseerd netwerk 
om nascholing voor huisartsen te bevorderen.’ 
Antonides: ‘Mijn inziens een uniek netwerk dat al 
die jaren door bureaumedewerkers Erna en Olaf 
van Muijden functionerend is gehouden.’

Inhoudelijke ondersteuning
Door verdere verzelfstandiging van de regionale 
nascholingsorganisaties, richtte LINKH zich de af-
gelopen jaren vooral op de inhoudelijke 
ondersteuning van de PAM en de EKC. Het NHG 
neemt deze ondersteuning over en gaat samen 
met het ABC1 en 3 coördinerende PAM onder 
andere de jaarlijkse Kwaliteitsdag voor PAM orga-
niseren, evenals terugkerende PAM-bijeenkom-
sten gericht op intervisie en nascholing. Ook pakt 
het NHG de samenwerking met de PAM-buiten-
land op. Heuberger: ‘We zijn blij dat het gelukt is 
om alles goed over te dragen. Sabine van 
Logtestijn en Marieke van den Ham van het NHG 
hebben hun uiterste best gedaan om alle 
beschreven taken over te nemen en te zorgen dat 
het systeem gewaarborgd is, met name het 
systeem van PAM en EKC.’

Ideale deskundigheidsbevordering
‘Het lijkt mij ideaal als je kan aansluiten bij het 
werkniveau van de individuele huisarts. Bij dat 
stukje waarvan blijkt dat deskundigheid 
tekortschiet. In de opleiding krijg je een pakket 
mee, daar moet je het mee doen. In de praktijk 
blijken een heleboel andere dingen belangrijk te 
zijn. Daar kom je pas gaandeweg achter. Als je 
behoeftegestuurde nascholing kunt maken, dan 
zou dat mooi zijn. Dat is lastig, omdat behoeftes 
ontzettend uiteenliggen. Als je het kleinschalig 
houdt en regionaal of lokaal kan invullen, dan is 
het best mogelijk.’
Heuberger noemt als voorbeeld een door hem 
ontwikkelde nascholingscursus waarbij van tevoren 
niet bekend was welke onderwerpen aan de orde 
kwamen. ‘Met zo’n cursus kom je tot de essentie 
van nascholing: zoeken naar tekortkomingen, 
elkaar daar in intercollegiaal verband op bevragen 
en stimuleren om er wat mee te doen. In kleine 
groepen, met directe collega’s, waarmee je een 
veilig milieu creëert om je bloot te geven, 
tekortkomingen te etaleren en samen te leren.’ 

Overdracht werkzaamheden LINKH naar NHG/ABC1

‘SAMENWERKEN LEVERT MEER OP’

Paul Heuberger

Pieter Antonides
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Congresvoorzitter Dorien Zwart (l) en Wendy Borneman, 

bestuursvoorzitter van het NHG, openden de WONCA 

Europe Conference op 6 juli 2021.

Dit jaar vond de WONCA Europe 

Conference (woncaeurope2021.org) 

noodgedwongen online plaats, van 

6-10 juli 2021. De organisatie was in 

handen van het NHG. Congresvoor-

zitter Dorien Zwart en de voorzitter 

van de wetenschappelijke commissie 

Jako Burgers geven een korte impres-

sie van het uitgebreide programma. 

Voor het congres waren ruim 1250 

mensen wereldwijd aangemeld, 

afkomstig uit 66 landen, van wie 300 

uit Nederland. Het bezoekersaantal 

kan nog toenemen, omdat de virtuele 

venue tot 10 oktober on demand 

beschikbaar is. 

Het centrale thema was persoonsgerichte zorg in 
de praktijk. Dit thema was uitgewerkt in 
samenhangende sets van plenaire presentaties, 
rondetafelsessies en workshops over de verschil-
lende aspecten van patiëntenzorg, onderzoek en 
onderwijs. De WONCA Special Interest Groups 
en WONCA Networks waren intensief betrokken 
bij het organiseren van de sessies. 
Centraal stonden klinische onderwerpen, zoals 
cardiovasculair risicomanagement (CVRM), 
luchtwegaandoeningen, kanker en ouderenzorg, 
welke gekoppeld waren aan niet-klinische 
onderwerpen, zoals samen beslissen, gezondheids-
vaardigheden, ethische dilemma’s en e-health. 
Ook de impact van COVID-19 op de eerstelijns-
zorg kreeg ruimschoots aandacht.

Openingssessie: samen beslissen
De openingslezing van Glyn Elwyn was volgens 
Burgers een zeer overtuigend en aansprekend 
verhaal met praktische tips over samen beslissen. 
Het vereist bepaalde vaardigheden van de dokter: 
nieuwsgierigheid (curiosity), genereus zijn 
(generosity), kunnen reflecteren op het eigen 
handelen en denken (reflexivity) en efficiënt 
kunnen werken (efficiency). ‘Samen beslissen 
vraagt niet alleen veel van dokters, maar ook van 
patiënten’, stelt Burgers, een punt dat tijdens deze 
lezing ter sprake kwam. ‘Patiënten moeten 
nadenken over wat ze eigenlijk willen. Dat kan 
extra lastig zijn voor mensen met beperkte 
taal- en/of gezondheidsvaardigheden.’ 
Ook de toepassing van tools die digitaal 
beschikbaar komen, vereist vaardigheden. Gaat 
dat niet ten koste van het fysieke, persoonlijke 
contact met de dokter? ‘Belangrijk is dat we ons 
blijven realiseren dat de huisartsenzorg draait om 
de persoonlijke relatie met de patiënt’, benadrukt 
Burgers. ‘De tools moet je als hulpmiddel 
gebruiken om het doel van goede zorgverlening 
te bereiken. Na de lezing kwam de vraag aan bod 
of door het samen beslissen de verschillen in de 
zorg niet alleen maar toenemen. De discussie na 
afloop van die lezing was buitengewoon boeiend.’

CVRM
De eerste plenaire sessie ging over de preventie 
van hart- en vaatziekten en diabetes. ‘Tijdens die 
sessie was er een mooie mengvorm gevonden van 
cardiovasculaire inhoud en samen beslissen’, vindt 
Zwart. ‘Vroeger was het beleid wat de richtlijn 

ONLINE WERELDCONGRES WONCA 
OVER PERSOONSGERICHTE ZORG
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Oncologie
Tijdens het drieluik over oncologie kwamen alle 
fasen van het zorgproces aan bod. Daarbij werd 
het patiëntenperspectief meegenomen. ‘Henk van 
Weert was de plenaire spreker en liet video’s zien 
van patiënten die werden geïnterviewd’, vertelt 
Zwart. ‘Dat was een heel mooi overzicht.’ 
In de andere sessies lag de focus op de diagnos-
tiek. ‘Huisartsen zijn heel goed in het herkennen 
van klachten die passen bij kanker en verwijzen 
daarna heel snel’, zegt Zwart. ‘Toch blijkt de helft 
al gemetasteerde kanker te hebben op het 
moment dat de diagnose wordt gesteld. Daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe tools, om de 
diagnostiek een stap verder te brengen. Daarvoor 
worden op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde 
tools ontwikkeld. Daar gingen die sessies over. Dat 
was echt vernieuwend en een aanrader om terug 
te kijken.’ 

Ouderenzorg
In de sessies over ouderenzorg was er volgens 
Zwart een prachtig deel over kwetsbaarheid. ‘De 
lezing van Cees Hertogh ging over advanced care 
planning. Hij gaf aan dat dit een soort levend 
document is, waarbij je continu in gesprek moet 
blijven. Een prachtige vraag vond ik: “Gaat je visie 
op de terminale zorg over je then self of over je 
now self?”, ofwel welke zorg wil je later en welke 
zorg wil je nu, met als boodschap: continu in 
gesprek blijven met je patiënt, omdat voorkeuren 
veranderen met het stadium waarin de ziekte zich 
bevindt.’ 
Carlos Martins uit Portugal benoemde voorbeel-
den van overbehandeling van ouderen met 
acetylsalicylzuur en statines ter preventie van 
hartvaatziekten. ‘Hij illustreerde dit met aanspre-
kende casuïstiek en presenteerde bevindingen uit 
recent onderzoek’, laat Burgers weten. ‘Een zeer 
overtuigend verhaal.’

Gezondheid van de dokter 
Tijdens dit congres was er ook aandacht voor de 
gezondheid van de dokter en andere zorgverle-
ners. Een professionele dokter is een gezonde 
dokter, zo was de stelling van Lieve Peremans uit 
België. Ze gaf aan dat een gezonde dokter ook 
naar de leuke kanten van het vak kijkt, dus die 
niet te veel stilstaat bij wat er allemaal moeilijk is. 
Dat vonden Zwart en Burgers een enorme 
opsteker. 
In een van de sessies werden strekoefeningen 
gedaan als onderbreking van de lange zit die een 
online congres nu eenmaal met zich meebrengt. 
‘Dat zouden we ook moeten doen tijdens of na 
onze spreekuren’, vindt Burgers. Een andere 
boodschap was dat een burn-out zich niet plots 
openbaart, maar geleidelijk ontwikkelt. Genoeg 
tijd om signalen op te vangen en ernaar te 
handelen. 

voorschreef. Vanuit het concept van samen 
beslissen besteden we tegenwoordig veel meer 
aandacht aan de voorkeuren van de patiënt.’ 
Er zijn meerdere tools beschikbaar om geperso-
naliseerde keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld 
op grond van het levenslange risico op hart- en 
vaatziekten, benoemt Burgers een ander aspect 
van die lezing. ‘In het beleid maken we onder-
scheid tussen hoog- en laagrisicogroepen. In de 
Nederlandse zorgprogramma’s gaat het vooral 
om de hoogrisicogroepen.’ ‘Daarbij kan de 
Utrechtse U-Prevent-tool gebruikt worden’, voegt 
Zwart toe. ‘Die tool kwam tijdens deze sessie aan 
de  orde. Dat past mooi bij het hoofdonderwerp 
van dit congres: steeds meer individualiseren van 
de zorg.’  
Er werd ook ingegaan op de Europese richtlijn en 
er werd kritisch gereflecteerd over de invloed van 
de farmaceutische industrie op de richtlijnen, 
bijvoorbeeld om de streefwaarden zo laag 
mogelijk te stellen. Spreker Xavier Cos uit Spanje 
vertelde over zijn onderzoek naar een betere 
glucoseregulatie bij diabetespatiënten. Ook 
benadrukte hij het belang van een gezonde 
leefstijl naast de medicamenteuze behandeling. 

COVID-19
De tweede plenaire sessie ging over COVID-19. 
‘Chris Butler uit Groot-Brittannië vertelde over zijn 
onderzoek in de eerste lijn naar de effecten van 
medicamenteuze interventies’, zegt Burgers. ‘In de 
zogenoemde platformtrials wordt niet dubbel-
blind en placebogecontroleerd, maar stapsgewijs 
een nieuwe interventie ingezet. Zodra blijkt dat 
deze niet effectief is, wordt de toepassing gestopt. 
Dit soort pragmatisch onderzoek naar de 
mogelijke effectiviteit van meerdere interventies 
zouden we vaker in het veld van de huisartsge-
neeskunde moeten doen.’ 
De tweede lezing ging over de grote impact van 
de pandemie op migranten. ‘Zij hebben 
behoorlijk slechte uitkomsten na COVID-19’, geeft 
Burgers aan. ‘Goed dat hier ruim aandacht aan 
werd besteed, ook in andere sessies.’ 

Multimorbiditeit
Burgers leidde samen met twee Britse collega’s 
een workshop over persoonsgerichte zorg bij 
mensen met multimorbiditeit. Aan de hand van 
casuïstiek kwam aan bod hoe de problematiek 
van een individuele patiënt gevisualiseerd kan 
worden. ‘Door de problemen op papier visueel te 
maken kun je samen met de patiënt kijken wat 
het belangrijkst is en welke problemen met elkaar 
samenhangen’, legt Burgers uit. ‘Angst blijkt 
bijvoorbeeld vaak heel centraal te staan bij 
meerdere problemen. Angst komt echter vaak 
niet meteen naar voren, dus daar moet je echt op 
doorvragen. Dan kun je mensen veel effectiever 
helpen.’

Tijdens de rondetafeldiscussie was er aandacht 
voor intercollegiale contacten en samenwerking 
binnen een team. Die zaken kunnen het 
werkplezier verhogen. Daar zouden volgens Zwart 
de nieuwe digitale mogelijkheden bij kunnen 
helpen. 

On demand goudmijn
Weliswaar misten Zwart en Burgers tijdens het 
online congres de directe sociale contacten, 
vooral tussen de bijeenkomsten door, maar de 
contacten in de Zoommeetings vonden ze toch 
heel persoonlijk. ‘We kregen veel complimenten 
dat mensen het een fijn congres vonden’, geeft 
Burgers aan. ‘Goed georganiseerd, inhoudelijk inte-
ressant, en genoeg mogelijkheden voor interactie.’ 
‘Er wordt veel on demand naar de inhoud 
gekeken’, voegt Zwart toe. ‘Mensen kijken op een 
later moment de sessies terug en dat is precies de 
bedoeling. We horen dat collega’s wereldwijd het 
leuk vinden om digitaal rond te wandelen in zo’n 
conferentievenue. In het platform zit een 
goudmijn aan content, dat je tot 10 oktober kunt 
bekijken.’ ‘Bij een fysiek congres is het klaar, maar 
bij dit online congres kan het voor velen nu pas 
beginnen’, besluit Burgers. ‘Een soort afterparty.’
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Frank van Deursen is praktijkhouder in een dorpspraktijk met 9000 patiënten. Onlangs 
deed hij visite bij een 90-plusser met een plekje op haar voorhoofd. Ze wilde niet naar 
de dermatoloog en naar de praktijk komen was ook lastig. Eerder had Frank ervaring 
opgedaan met een cryo stikstofpen. Handig om mee te nemen en in zo’n geval te 
gebruiken. Ook de doktersassistentes uit zijn praktijk kregen tijdens een nascholing 
dermatologie het advies om een cryo spuitbus (de Cryo Pro®) in te zetten. Frank vroeg 
zich af wat andere huisartsen gebruiken en hoe het zit met de kosteneffectiviteit. Hij 
vroeg via HAweb collega’s naar hun ervaringen.
Er kwamen veel uiteenlopende reacties op zijn oproep. ‘Het heeft me wel een beetje 
verbaasd hoe verschillend collega’s dit inzetten. Zelf gebruiken wij geregeld stikstof in 
de praktijk. Sommige collega’s hebben geen stikstof, dat vind ik bijzonder. Andere 
collega’s zijn na gebruik van een stikstofpen teruggegaan naar de ouderwetse 
stikstofbus. De meesten zijn enthousiast over de Cryo Pro®. Alleen al het gebruiksge-
mak en de patiëntvriendelijkheid zouden aanschaf ervan waarmaken.’ 
Frank las de NHG-Standaarden Verdachte huidafwijkingen en Wratten er nog eens op 
na. ‘Er is nog steeds een goede indicatie voor het behandelen met stikstof in de huisart-
senpraktijk bij wratten of bij actinische keratose. Collega’s beslissen zelf of ze dat wel of 
niet doen. Ik weet niet of de Cryo Pro® betere resultaten geeft dan de wattendrager. 
Door de reacties op HAweb hebben we nu de Cryo Pro® een maand op proef. Maar 
ook de cryopen is nog een optie. We doen ongeveer 30 stikstofbehandelingen per 
maand en de materiaalkosten dekken de werkelijke kosten voor stikstof, dus dat is voor 
ons geen belemmering.’ In zijn praktijk is inmiddels een wekelijks vlekjes- en plekjes-
spreekuur ingericht. ‘We zien tijdens de post-COVID-spreekuren heel veel achterstallige 
vlekjes en plekjes die mensen hebben opgespaard. Onze consulten zijn - door corona 
- van 10 naar 15 minuten gegaan, om meerdere klachten tegelijk te kunnen bespreken. 
Een kwartier voor 1 vlekje is inefficiënt, dus clusteren we ze. Eén dokter ziet nu 9 
patiënten in een uur in plaats van 4. Zo ligt er minder druk op de rest van de week. Als 
je tijdens dat spreekuur meteen met stikstof kunt behandelen, werkt dat wel zo prettig.’
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In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. 
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van 
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen 
biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn 
bewerkt: zie HAweb Ledenforum voor de volledige tekst.

Heel precies bevriezen 
Ik gebruik de Cryoalfa cryopen® nu ongeveer 8 jaar en ben 
super tevreden. Er zijn meerdere applicatiekoppen, maar de 
bijgeleverde fijne spuittip gebruik ik het meest. Je kunt er 
heel precies mee bevriezen, er is geen verlies van stikstof uit 
het vat. Je kunt hem ook meenemen op visite. Ik schat dat 
ik 20 behandelingen doe met een container van 16 gram, 
afhankelijk van de grootte van de laesie.
Huisarts in Zuid-Limburg

Niet kosteneffectief
Wij hadden de CryoSucces® cryotherapeutisch apparaat. 
We gebruiken hem niet meer op de praktijk, omdat er 
weinig uit 1 patroon kan en het niet kosteneffectief is. Bij 
ons staat de stikstofbus weer in de buurt.
Huisarts in de provincie Groningen

Tevreden over Cryo Pro
Wij hebben een Cryo Pro® en zijn daar heel tevreden over. 
Geen gedoe meer met wattenstaafjes. Bevriezen gaat 
preciezer. We vullen onze Cryo Pro® met een hevel vanuit 
de container. Eens per maand krijgen we een nieuwe 
container geleverd.
Huisarts in Noord-Brabant

Voldoende alternatieven
We hebben de stikstoflevering helemaal opgezegd omdat er 
(naar mijn idee) voldoende alternatieven zijn om huidafwij-
kingen op een andere manier te behandelen. Patiënten 
behandelen hand- en voetwratten nu thuis naar tevreden-
heid met vrij verkrijgbare middelen en goede instructies. Is 
ook minder pijnlijk. Grootste nadelen van de bus met 
stikstof vond ik dat de stof helaas toch vaak vervluchtigd 
blijkt circa 1,5 week na levering en de relatief hoge kosten 
ten opzichte van de opbrengsten.
Huisarts in Overijssel

Stikstofpen of 
stikstofcontainer

Uitgelichte post HAweb Ledenforum
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