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Redactioneel

VVeel van onze patiënten worden tegenwoor-
dig ziek door hun eigen ongezonde gedrag. 
COPD door roken, diabetes door overge-
wicht, hypercholesterolemie door een on-
gezond dieet. Ze weten vaak wel dat ze een 
ongezonde leefstijl hebben. En als huisarts 
weten we hoe moeilijk het voor onze patiën-
ten is om hun gedrag te veranderen, zeker als 
dat niet direct voordeel oplevert. 
Met het milieu en het klimaat is hetzelfde 
aan de hand. De beelden en berichten van 
overstromingen, extreme hitte en bosbran-
den van deze zomer zijn u bekend. Het we-
tenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat 
ons handelen een beslissende, catastrofale 
invloed heeft op onze leefomgeving ook. Bo-
vendien naderen we een kantelpunt: het punt 
waarna de ingezette klimaatverandering 
zichzelf nog verder en uiteindelijk onom-
keerbaar gaat versterken. Ook hier is er een 
verschil tussen weten en ernaar handelen. 
Wat mij betreft de hoogste tijd voor (ge-
drags)verandering. En voor het alternatieve 
kantelpunt: dat van een duurzame levensstijl 
voor een schonere en groenere wereld. Van 
beter weten naar doen. Van zorgen om naar 
zorgen voor. 
En er is een momentum! Dit najaar zijn er 3 
belangrijke bijeenkomsten van de Verenig-
de Naties over de opwarming van de aarde 

en natuurherstel: de jaarlijkse Algemene 
Vergadering, de Biodiversiteitstop in het 
Chinese Kunming en de Klimaatconferentie 
in Glasgow. 
Artsen zijn wereldwijd bezig met gezond-
heid en goede zorg, en ook met de gezond-
heidseffecten van klimaatverandering. Want 
de aarde zal blijven voortbestaan, maar 
hoe en met welke gevolgen voor de 
mensheid? Daarom roepen medische 
tijdschriften deze maand wereldwijd 
zorgprofessionals op zich in te 
spannen voor een duurzamere 
leef- en werkomgeving. Zo ook 
H&W. In dit nummer geven we 
aan u als zorgprofessional enkele 
praktische perspectieven aan de hand 
van een nieuwsbericht, een webtip en 
een interview, als bron van inspiratie 
en informatie om uw zorgverlening te 
verduurzamen. En ook H&W spant 
zich in voor een ‘stoppoging’, door te 
onderzoeken of het plastic cellofaan van 
het blad vervangen kan en moet worden 
door een duurzamer alternatief (wordt 
vervolgd).
Zorgt u mee?

Gijs Baaten, hoofdredacteur

Zorg voor duurzaamheid
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10 Marktwerking in de huisartsenzorg
Huisartsen en andere zorgprofessionals zijn niet erg positief 
over de gereguleerde marktwerking in het huidige zorgstelsel.

16 Niet meteen een zool op maat bij plantaire hielpijn
Het is onnodig om alle patiënten met plantaire hielpijn meteen 
te verwijzen voor een op maat gemaakte zool. Het is beter meer 
nadruk te leggen op andere, goedkopere interventies zoals 
oefeningen. 
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wanneer de omschreven symptomen ook te verklaren zijn door 
andere stoornisgroepen of variaties in de normale ontwikke-
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seksualiteit’
Een interview met huisarts Jan van Bergen over onder meer het 
belang om met patiënten te praten over seksualiteit, de onder-
diagnostiek van hiv en de overdiagnostiek van mycoplasma en 
chlamydia.

33 Validiteit van de 4DKL bij mensen met een migratie-
achtergrond
De 4DKL meet bij personen met een migratie-achtergrond 
hetzelfde als bij mensen met een Nederlandse achtergrond.
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44 Uw diagnose ‘Krater op de huid’

47 Kennistoets ‘Plantaire hielpijn’

48 Het belang van familierelaties
Een patiënt neemt altijd zijn of haar familieomstandigheden 
mee naar de spreekkamer. Het is nuttig om daar aandacht aan 
te besteden.

52 Syndroom van Charles Bonnet
Patiënten met het syndroom van Charles Bonnet hebben com-
plexe visuele hallucinaties waarvan ze weten dat het hallucina-
ties zijn. Eenvoudige maatregelen kunnen soelaas bieden.
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70 Campagne Samen Beslissen: doet u ook mee?
Deze campagne staat in het teken van het gezamenlijke beslis-
singsproces tussen zorgverlener en patiënt. 
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Voor huisartsen die willen verduurzamen, maar niet weten hoe 
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 www.henw.org

	■ Online educatie vermindert het aantal gastroscopieën bij 
dyspepsie

	■ COVID-19-isolatiespreekuren tijdens de ‘eerste golf ’

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.
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Volgens het recent verschenen klimaat
rapport van het klimaatpanel van de 
Verenigde Naties IPCC, is het code rood 
voor het klimaat. Er is sprake van een 
ongeëvenaarde klimaatverandering die 
leidt tot fors meer weersextremen. The 
Lancet en de Wereldgezondheidsorgani
satie WHO betitelden klimaatverande
ring eerder al als de grootste bedreiging 
voor de menselijke gezondheid in de 
21e eeuw. Enkele Nederlandse collega 
artsen brengen deze maand in een 
overzichtsartikel in het NTvG in kaart 
welke directe gezondheidseffecten we in 
de Nederlandse context van klimaatver
andering kunnen verwachten.

Gebaseerd op een onderzoek van de 
(inter)nationale, wetenschappelijke lite
ratuur presenteren de auteurs 5 relevante 
directe gezondheidseffecten: hittegerela
teerde ziektes, UVlichtgerelateerde 
ziektes, hart en vaatziekten, infectie
ziekten, en allergie en luchtwegklachten. 
Hoe klimaatverandering bijdraagt aan 
deze gezondheidseffecten is overzichtelijk 
weergegeven in de [figuur].

HITTEGOLVEN
Hittestress door meer, intensere en lange
re hittegolven leidt tot hitteberoertes en 
exacerbaties van nierfunctiestoornissen 
(door dehydratie), pulmonale en  cardiale 
ziektes, en ook tot slaapverstoring, ver
minderde arbeidsproductiviteit en psy
chische klachten (inclusief psychiatrische 
ziekenhuisopnames en suïcides). Vooral 
ouderen, mensen met chronische ziektes 
en sociaal geïsoleerde mensen zijn extra 
kwetsbaar voor hitte. Dat geldt ook voor 
zwangeren, jonge kinderen en stadsbewo
ners. Een toegenomen sterfterisico tijdens 
hittegolven komt vooral door de respira
toire en cardiovasculaire gezondheidsef
fecten; 31% hiervan blijkt toe te schrijven 
aan klimaatverandering.
Langdurigere blootstelling of herhaalde 
piekblootstelling aan UVstraling leidt tot 

een toename van huidkanker en oogaan
doeningen zoals staar. Een stijgende pre
valentie is nu al zichtbaar, maar het is niet 
geheel duidelijk wat het precieze aandeel 
van klimaatverandering hierin is.
Naast verergering van bestaande cardio
vasculaire ziekten door hitte geeft 
klimaatverandering ook een toename in 
luchtverontreiniging door vorming van 
ozon (zomersmog) en fijnstof. Dit is op 
langere termijn geassocieerd met coro
nairsclerose en hypertensie, en op die 
manier in Nederland geassocieerd met 
jaarlijks 12.000 vroegtijdige doden.

INFECTIEZIEKTEN
Klimaatverandering is een van de factoren 
die bijdraagt aan een toename van water, 
voedsel en vectorgerelateerde infectie
ziekten. Andere factoren zijn menselijk 
gedrag (meer buiten en waterrecreatie 
bij warm weer) en de aanwezig heid van 
dieren die ziekteverwekkers dragen (vec
toren zoals reeën, vogels en muggen). De 
auteurs waarschuwen voor een toename 
van tekenbeten en erythema migrans, de 
eikenprocessierups, de Euro pese en Azia

tische hoornaar, de Aedes albopictus-mug 
(vector van onder andee dengue), het 
WestNijlvirus (eerste autochtone infectie 
in 2020), blauwalgen en waterbacteriën 
zoals Vibrio, Legionella, en Leptospira.
Allergieën en luchtwegklachten (zoals 
luchtweginfecties en astma) nemen toe 
door klimaatverandering, zowel de kans 
op het ontwikkelen van deze klachten 
als de ernst ervan. Hoofdredenen zijn de 
toegenomen luchtverontreiniging (zowel 
binnens als buitenshuis), een langer en 
heviger pollenseizoen, en een toename 
van allergenen zoals huisstofmijt en 
schimmels binnenshuis.

GEZONDHEIDSVOORDELEN
Hoewel het merendeel van de gezond
heidseffecten negatief is, presenteren de 
auteurs ook enkele mogelijke gezondheids
voordelen van klimaatverandering voor 
Nederland, zoals minder koude winters 
(mogelijk daling ziekte en sterftelast 
griep), minder gladheid/ijzel op wegen 
(mogelijk daling van het aantal verkeers
ongelukken) en meer vitamine Daanmaak 
(minder risico op bepaalde tumoren). 

Klimaatverandering vraagt om actie vanuit de 
gezondheidszorg
Rick van Uum

Klimaatverandering en haar gezondheidseffecten in de Nederlandse context.

bron: ntvg.nl/D
6245
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Slachtoffers van seksueel geweld doen 
zelden aangifte bij de politie, hoewel dat 
hen kan helpen bij hun herstel. Nijmeeg-
se onderzoekers namen dit verschijnsel 
onder de loep. Jongere slachtoffers (< 18 
jaar) en slachtoffers met verwondingen 
deden vaker aangifte. Conflicterende 
emoties, zoals schaamte en schuldge-
voel, speelden een rol bij het afzien van 
aangifte. Als een slachtoffer van  seksueel 
geweld bij je in de spreekkamer zit, 
benadruk dan zijn of haar onschuld. Leg 
ook uit dat aangifte doen kan helpen bij 
de verwerking van het trauma. 

De onderzoekers bekeken kenmerken van 
slachtoffer, dader en type seksueel geweld 
en brachten deze in verband met het 
doen van aangifte. Zij voerden een dwars-
doorsnedeonderzoek uit onder slachtof-
fers van acuut seksueel geweld (< 7 dagen 
geleden) die een regionaal Centrum voor 
Seksueel Geweld bezochten. Het onder-
zoek betrof de periode januari 2016-2019. 
De onderzoekers koppelden medische 
dossiers aan politierapporten. Zij bere-
kenden de oddsratio’s (OR) voor het doen 
van aangifte met multivariate logistische 
regressieanalyse. Redenen om af te zien 
van aangifte werden – indien aanwezig – 
uit de politierapporten gehaald. 
Van de 192 slachtoffers deed 40% aangifte 
bij de politie. Van de 60% (n = 115) die 
geen aangifte deed, hadden 45 slachtof-

fers geen enkel contact met de politie en 
zagen 70 af van aangifte na een informa-
tief gesprek. Leeftijd en objectiveerbare 
verwondingen waren geassocieerd met 
het doen van aangifte. Oudere slacht-
offers (> 25 jaar) deden minder vaak 
aangifte dan jongere slachtoffers (< 18 
jaar) (OR 0,34; 95%-BI 0,16 tot 0,74). Bij 
verwondingen deden slachtoffers vaker 
aangifte (OR 2,07; 95%-BI 1,01 tot 4,23). 
Uit de politierapporten kwam naar voren 
dat conflicterende emoties vaak een rol 
speelden bij het afzien van aangifte. Ook 
voelden slachtoffers zich 
vermoedelijk ontmoe-
digd na een informatief 
gesprek met de politie. 
Daarnaast speelden 
angst voor de dader en 
voor victim blaming een 
rol. 
Het percentage slacht-
offers dat aangifte deed 
na seksueel geweld 
was in dit onderzoek 
hoger (40%) dan in de 
 algemene bevolking 
(4-11%). Slachtoffers die 
professionele hulp zoe-
ken, lijken dus vaker be-
reid tot aangifte. Uit eer-
der onderzoek is bekend 
dat het doen van aangifte 
kan helpen bij het herstel 

van het slachtoffer en om gerechtigheid te 
bereiken. Advies van de onderzoekers aan 
betrokken zorgverleners: toon empathie en 
benadruk de onschuld van het slachtoffer. 
Licht het belang toe van aangifte en moe-
dig ook oudere slachtoffers (> 25 jaar) en 
slachtoffers zonder verwondingen aan om 
aangifte te doen van seksueel geweld. ■

Mulder J, et al. Reporting after sexual vio-
lence: the influence of victim, assault and 
perpetrator characteristics. J Forensic Leg 
Med 2021;79:102076.

Aangifte na seksueel geweld: rol voor de huisarts?
Hieke Barends

Foto: U
nsplash

De effecten van klimaatverandering op 
de Nederlandse gezondheid(szorg) zijn 
vooral gebaseerd op empirisch onderzoek, 
maar het uiteindelijke effect zal sterk af-
hangen van het  Nederlandse, en mondiale, 
klimaatmitigatie- en adaptatiebeleid. Eens 
te meer reden om klimaatverandering als 
een reëel volksgezondheidsprobleem te 
zien en actie te ondernemen om klimaat-
verandering tegen te gaan. 

BIJDRAGEN
Als huisarts kunt u hieraan op vele manie-

ren bijdragen. Op patiëntniveau door extra 
oog te hebben voor kwetsbaren tijdens 
hittegolven, en door advisering over veilig 
zonnebaden en buiten recreëren. Op be-
leidsniveau kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren door de ecologische voetafdruk 
van uw praktijk te verkleinen (de LHV kan 
hierover adviseren), deel te nemen aan re-
levant onderzoek naar klimaatverandering 
(het LUMC startte recent een aiototraject 
naar duurzaamheid in de huisartsoplei-
ding), medisch-maatschappelijke initiatie-
ven te ondersteunen of te initiëren (zoals 

de Green Deal Duurzame Zorg), en het 
belang van gezondheid in het nationale/re-
gionale beleid rondom klimaatverandering 
te bepleiten (bijvoorbeeld in collega-net-
werken, via belangenverenigingen of op 
social media). En natuurlijk op persoonlijk 
niveau, in uw eigen eet-, leef- en reisgedrag 
(kijk eens bij Milieu Centraal). ■

Quarsie J, et al. De impact van klimaat-
verandering op gezondheid in Nederland: 
de laatste inzichten. Ned Tijdschr Geneesk 
2021:165:D6245.
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De NHG-Standaard Astma bij volwasse-
nen biedt een duidelijk stappenplan om 
astmacontrole te bereiken, maar toch 
gebruikt een deel van de patiënten meer 
aanvalsmedicatie dan nodig is. Overma-
tig gebruik van kortwerkende luchtweg-
verwijders komt in de eerste lijn vaak 
voor, met slechte astmacontrole en extra 
exacerbaties als gevolg. Dat concluderen 
onderzoekers van het Julius Centrum in 
Utrecht.

Veel mensen in Nederland hebben astma 
en gebruiken hiervoor inhalatiemedica-
tie. Volgens de NHG-Standaard is een 
kortwerkend bèta-2-mimeticum (SABA) 
een eerste stap in de aanvalsbehandeling. 
Sinds de update van de standaard in 2020 
is formoterol met een inhalatiecorticos-
teroïd (ICS) ook een mogelijkheid als 
eerste stap. Als de aanvalsmedicatie meer 
dan 2 maal per week wordt gebruikt, is dit 
een aanwijzing voor slechte astmacontro-
le. Dit kan namelijk leiden tot verminder-
de werking (receptortolerantie) en vormt 
daarmee een risico voor een longaanval. 
De onderzoekers gingen na hoe vaak 
slechte astmacontrole voorkomt. Dat 
deden zij in 5 huisartsencentra in de 
omgeving van Utrecht en daarbij bekeken 
ze in hoeverre slechte astmacontrole is ge-
associeerd met exacerbaties. In de periode 
van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 analyseerden 
zij 1161 patiënten met astma volgens de 
toen geldende NHG-Standaard (uit 2015). 

Van alle patiënten werd 20% volgens stap 
1 (SABA) van deze standaard behandeld, 
30% volgens stap 2 (SABA en ICS) en 49% 
volgens stap 3 (ICS met langwerkende 
luchtwegverwijders). Van de 766 patiënten 
die SABA gebruikten, namen er 193 (25%) 
meer dan 400 inhalaties per jaar, wat in dit 
onderzoek was gedefinieerd als overmatig 
gebruik. Deze patiënten hadden vaker een 
exacerbatie dan patiënten met adequaat 
gebruik van SABA (19% versus 7%). Om-
dat het onderzoek is gedaan in de periode 
vóór de update van de standaard in 2020, 
kon het effect van het toevoegen van for-
moterol met ICS als aanvalsmedicatie niet 
worden onderzocht.

Veel patiënten bereiken geen astmacon-
trole. De reden daarvoor kan zijn dat de 
patiënt al snel tevreden is met het directe 
effect van de aanvalsmedicatie en niet de 
noodzaak ziet om medicatie te gebruiken 
om aanvallen te voorkomen. Huisartsen 
en praktijkondersteuners moeten hierop 
alert zijn en zouden de patiënten bij wie 
betere astmacontrole mogelijk is, actief 
moeten opsporen. ■

Looijmans-van den Akker I, et al. 
Over-prescription of short-acting beta ago-
nists in the treatment of asthma. Fam Pract 
2021 Mar 19;cmab013. DOI:10.1093/fam-
pra/cmab013 [epub ahead of print].

Overmatig gebruik kortwerkende luchtwegverwijders
Rob Strijkers

Foto: shutterstock

Recent publiceerde het Verwey-Jonker 
Instituut het rapport ‘Kwestie van lange 
adem: kan huiselijk geweld en kinder-
mishandeling echt stoppen?’. De auteurs 
schetsen de typerende kenmerken en ge-

volgen van een complex probleem en ge-
ven diverse adviezen. Relevante punten 
voor de huisarts: tijdige melding, aan-
dacht voor de veelheid aan problemen, 
bewaken van duidelijk regiehouderschap 

(of de huisarts nu primair regiehouder is 
of niet), zorgen voor directe betrokken-
heid van het kind bij de hulpverlening en 
aandacht voor de langetermijngevolgen 
voor de ontwikkeling van het kind. 

Lessen uit 1,5 jaar huiselijk geweld en 
kindermishandeling
Aimee Kok-Pigge

HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2021
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De onderzoekers volgden tussen 2010 en 
2013 in 13 Veilig Thuis-regio’s 576 gezin-
nen (633 ouders en 978 kinderen) vanaf 
het moment dat een Veilig-Thuis-melding 
werd gedaan wegens partnergeweld of 
kindermishandeling. Zij includeerden 
alleen gezinnen met ten minste 1 kind 
> 3 jaar waar sprake was van acuut en 
bevestigd partnergeweld of kindermis-
handeling. Op 3 tijdspunten werden 
vragenlijsten ingevuld. Met 74 gezinnen 
werden diepte-interviews gehouden.
Ouders waren grotendeels tussen 35-55 
jaar oud. Qua achtergrondkenmerken 
kwam de onderzoekspopulatie overeen 
met de algemene Nederlandse bevolking. 
Wel was er vaker dan gemiddeld sprake 
van armoede (inkomen < € 1500 per 
maand (47% )) en werkeloosheid (53%). 
Bij 57% van de gezinnen kwam naast fy-
siek, psychisch of seksueel partnergeweld 
ook direct geweld tegen kinderen voor. In 
de meeste gezinnen hadden de kinderen 
aan het geweld gerelateerde problemen, 
zoals hechtingsproblematiek of probleem-
gedrag. Bij deze kinderen lijkt er te weinig 
ruimte om alledaagse problemen con-
structief op te lossen.

PROFIELEN
Geweld in gezinnen verschilt qua ui-
tingsvorm, ernst, context, onderliggende 
factoren en gevolgen voor het kind. Gead-
viseerd wordt om een betere screening en 
analyse te doen van het type geweld en de 
problematiek in het gezin om maatwerk te 
kunnen bieden. Daarbij zijn er 5 profie-
len te onderscheiden waarin telkens een 
ander probleem op de voorgrond staat: 
intieme terreur, gezin in stress, langduri-
ge zorg, kindgedrag en opvoedstress, en 
complexe (conflict)echtscheidingen. Deze 
profielen sluiten elkaar niet uit, maar hel-
pen om de situatie te doorgronden. 

SUCCES INTERVENTIES
Het onderzoek toont ook het succes van 
de interventies na een melding aan het 
einde van de follow-up. Het percentage 
gezinnen waar het geweld stopte was na 
1,5 jaar 29%. Kindermishandeling, inclu-
sief getuige zijn van partnergeweld, nam 
af van 91% naar 66%. Daarnaast is het 
aantal incidenten van kindermishandeling 
en partnergeweld duidelijk afgenomen. 

Geweld leek meer te worden terugge-
drongen bij gezinnen die onder de hoede 
waren van gespecialiseerde instellingen, 
zoals Veilig Thuis. Als er geen sprake was 
van acuut gevaar – en de zorgtaak daar-
om toevalt aan andere lokale zorgverle-
ners zoals het wijkteam, de huisarts of 
een andere reeds bij het gezin betrokken 
hulpverlener – deed zich vaker hande-
lingsverlegenheid voor. Waarschijnlijk is 
dit onder andere te wijten aan gebrek aan 
expertise en de (onterechte) verwachting 
dat de gespecialiseerde instanties verant-
woordelijk zijn voor de veiligheid. Er is 
meer training en ondersteuning nodig 
om ook de zorgverleners van deze groep 
beter toe te rusten. 
Ouders werd ook gevraagd welke hulp 
zij als belangrijk en nuttig ervaren. 
Informele hulp, maatschappelijk werk en 
medische hulp door de huisarts scoor-
den bij ouders het hoogst. Veilig Thuis 
scoorde het laagst (67% vond deze hulp 
belangrijk, maar slechts 43% vond het 
ook nuttig). De jongeren waarderen het 
belang en het nut van alle vormen van 
hulp doorgaans minder dan de volwas-
senen. Daarnaast bleek uit hun erva-

ringsverhalen een sterke wens om eerder, 
vaker en structureler bij de hulpverlening 
te worden betrokken.

CONCRETE ADVIEZEN
Voor de huisarts geeft het rapport meer-
dere concrete adviezen. Huiselijk geweld 
is divers en complex: een grondige analyse 
van de aard van het geweld is essentieel 
voor het inschakelen van de juiste hulp, 
of dit nu (een combinatie is van) formele 
hulp via Veilig Thuis, een ggz-instelling, 
het wijkteam, maatschappelijk werk of in-
formele hulp van naasten. Betrek het kind 
tijdig en expliciet bij de hulpverlening en 
heb oog voor de langetermijngevolgen van 
onveiligheid. Bewaak dat er duidelijk en 
langdurig regiehouderschap is, ongeacht 
bij welke partij. Verlies het gezin niet uit 
het oog: niet na een melding die door Vei-
lig Thuis wordt uitbesteed en ook niet op 
de langere termijn, gezien de hoge kans op 
revictimisatie en chronische problemen. ■

Stekete M, et al. Kwestie van lange adem: 
kan huiselijk geweld en kindermishande-
ling echt stoppen? Utrecht: Verwey-Jonker 
Instituut, 2020.

Foto: shutterstock
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In het Nederlandse zorgstelsel staat gereguleerde marktwerking centraal. Er is discussie over 
de voor- en nadelen van dit stelsel, ook in de eerste lijn. De respondenten van ons online 
Delphi-onderzoek bleken vooral nadelen te zien en verandering op een groot aantal punten 
wenselijk te vinden. Bij verdere uitwerking en optimalisering van het huidige zorgstelsel moet 
rekening worden gehouden met de gewenste veranderingen.

De in 2006 geïntroduceerde gereguleerde marktwerking 
in de Nederlandse gezondheidszorg moest de sturing de-
centraliseren, de toegankelijkheid van de zorg vergroten 
en kosten beheersbaar maken. Marktwerking heeft ook 
negatieve gevolgen, zoals een toename van de complexi-
teit van het stelsel, een grotere bureaucratie en werkdruk, 
een gebrek aan transparantie en een groeiend machts-
conflict tussen verzekeraars en zorgverleners. Dat laatste 
resulteert in wantrouwen bij zorgprofessionals uit de 
huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz).1-3 
Binnen de huisartsenzorg wordt gepleit voor het vermin-
deren van de bureaucratie (bijvoorbeeld door Het Roer 
Moet Om), het herstellen van het vertrouwen tussen 
huisartsen en zorgverzekeraars, en het vernieuwen van 
het kwaliteitsbeleid.4

Met een Delphi-onderzoek wilden we de mate van con-
sensus in kaart brengen over de gevolgen van de invoering 
van het nieuwe stelsel onder zorgprofessionals uit de 
huisartsenzorg en ggz, gezondheidseconomen en zorgver-
zekeraars. In dit artikel belichten we de consensus van de 
deelnemende professionals uit de huisartsenzorg over: 1) 
de voordelen van het systeem van de gereguleerde markt-
werking; 2) de nadelen ervan; en 3) gewenste verande-
ringen in dat systeem. Ook laten we zien hoe een andere 
groep, de zorgverzekeraars, daarover denkt. De meningen 
van beide groepen blijken sterk uiteen te lopen.

METHODE
Onderzoeksontwerp en respondenten
We hebben een online Delphi-onderzoek gedaan onder 
experts uit de huisartsenpraktijk (huisartsen en prak-
tijkondersteuners), de ggz (psychiaters en psychologen), 
gezondheidseconomen en ziektekostenverzekeraars.5 We 
wierven de deelnemers uit heel Nederland via doelgerich-
te (purposive sampling) en sneeuwbalmethoden (snowball 
sampling). Het onderzoek bestond uit 3 ronden.5 In de 
eerste ronde nodigden we 40 experts uit om een breed 
overzicht te krijgen van de door hen waargenomen voor- 
en nadelen van de gereguleerde marktwerking. Het doel 
van de tweede en derde ronde was om bij een grotere 
groep na te gaan of er per type professional consensus be-
stond over de gegenereerde antwoorden uit de eerste ron-
de. Voor de tweede ronde nodigden we 339 experts uit, 
die we ook voor de derde ronde vroegen. Die derde ronde 
was bedoeld om de factoren waarover in de tweede ronde 
geen consensus was bereikt nogmaals te beoordelen. We 
beschrijven de resultaten van deze 2 laatste ronden van de 
deelnemende professionals uit de huisartsenzorg. 

Vragenlijst
Tijdens de eerste ronde legden we de experts 3 open 
vragen voor:
1. Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van de 

gereguleerde marktwerking in de Nederlandse gezond-
heidszorg? 

2. Wat zijn volgens u de belangrijkste nadelen van de 
gereguleerde marktwerking in de Nederlandse gezond-
heidszorg? 

3. Wat zijn volgens u de meest gewenste aanpassingen 
ten aanzien van de gereguleerde marktwerking in de 
Nederlandse gezondheidszorg? 

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: De Vries H, Vahl J, Muris 
J, Evers S, Van der Horst H, Cheung KL. Effects of the reform 
of the Dutch healthcare into managed competition: results of 
a Delphi study among experts. Health Policy 2021;125:27-33. 
Publicatie gebeurt met toestemming.

Marktwerking in de huisartsenzorg: 
veel ruimte voor verbetering
Hein de Vries, Jean Muris, Silvia Evers, Henriëtte van der Horst, Kei Long Cheung
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Na een uitleg over het doel van het onderzoek stelden we in 
de tweede ronde vragen over leeftijd, geslacht, het huidige 
beroep en werkervaring. Vervolgens vroegen we de deelne-
mers in hoeverre ze het eens waren met de (in de eerste ronde 
verworven) 88 voordelen, nadelen en gewenste aanpassingen. 
Daarvoor gebruikten we een 7-puntsschaal: 1 = volledig on-
eens; 7 = volledig eens.
In de derde ronde vroegen we de deelnemers nogmaals een 
oordeel te geven over de voordelen, nadelen en gewenste 

aanpassingen waarover in de tweede ronde geen consensus 
was bereikt.

Analyse
Twee onderzoekers (KLC en JV) analyseerden de ruwe ge-
gevens en kwamen tot overeenstemming over de genoemde 
factoren. Bij onduidelijkheid hakte een derde onderzoeker 
(HDV) de knoop door. Zo kwamen we tot 21 voordelen, 35 
nadelen en 32 gewenste veranderingen. Het belang van de 
factoren (het mee eens zijn (6) of volledige eens zijn (7) met 
de uitspraak) werd bepaald door de mediaan van de gegeven 
score.5 Verder keken we naar de spreiding van deze scores via 
de interkwartielscore (IQR). Bij een lage spreiding (IQR ≤ 1) is 
er sprake van consensus. Hieronder bespreken we de factoren 
waarover consensus bestond. 

RESULTATEN
Kenmerken van de steekproef
Aan de eerste ronde namen 20 experts deel (50% respons). De 
tweede ronde telde 106 respondenten (31% respons), van wie 
35 uit de huisartsenzorg. Van hen waren er 13 huisarts en 22 
praktijkondersteuner. Aan de derde ronde namen 88 respon-
denten deel (83% respons), van wie 28 werkzaam waren in de 
huisartsenzorg: 12 huisartsen en 16 praktijkondersteuners. 
Aan de tweede en derde ronde namen respectievelijk 12 en 8 
vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars deel.

Figuur 1

Nadelen en gewenste veranderingen van het gereguleerde marktsysteem in de zorg waarover de huisartsengroep consensus bereikte

WAT IS BEKEND?
	■ Huisartsen en andere zorgprofessionals zijn niet erg po-

sitief over de gereguleerde marktwerking in het huidige 
zorgstelsel, zoals onder andere blijkt uit initiatieven als 
Het roer moet Om. 

WAT IS NIEUW?
	■ Dit onderzoek laat zien waarover consensus bestaat bij 

de deelnemende professionals uit de huisartsenzorg.
	■ er is geen consensus over de voordelen van de geregu-

leerde marktwerking.
	■ er bestaat consensus over 6 nadelen en 10 gewenste 

veranderingen.

Consensus bij de huisartsengroep

• Gaat ten koste van zorg voor complexe patiënten

• Te veel sturing op geld in plaats van kwaliteit

•  Verlies van zorggeld door de concurrentiestrijd  
tussen marktspelers

• Toename van bureaucratie en regelgeving

• Te veel macht bij zorgverzekeraars

• Toename van complexiteit van het zorgstelsel

Gewenste veranderingen

•  Zorgpolissen moeten transparanter worden op  
kwaliteit, kosten en toegankelijkheid

•  Zorgaanbieders moeten transparanter zijn over de  
geleverde zorg

•  Meer investeren in preventie en vroegsignalering

• Regelgeving moet vereenvoudigd worden

• De macht van zorgverzekeraars moet worden verminderd

• Meer aandacht voor complexe patiënten

•  Administratieve lasten bij zorgaanbieders moeten  
worden verminderd

•  Meer inbreng en regie van uitvoerende behandelaren in 
gewenste behandeltrajecten

•  Implementatie van effectieve, wetenschappelijke  
innovaties moet verbeteren

•  Meer uniformiteit in de eisen van zorgverzekeraars  
naar zorgaanbieders

Nadelen

Figuur: Studio W
iegers
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Voordelen, nadelen en veranderingen
In de tweede ronde gaven alle deelnemers hun mening over 21 
voordelen van het gereguleerde marktsysteem. Respondenten 
uit de huisartsenzorg bleken geen voordelen te zien (mediaan 
≥ 6). Wel noemden ze verschillende nadelen en gewenste 
veranderingen. Er bestond consensus over 6 nadelen en 10 
gewenste veranderingen [figuur 1]. 
De resultaten van de zorgverzekeraars laten een ander beeld 
zien. Zij noemden 9 voordelen, 3 nadelen en 10 gewenste 
veranderingen [figuur 2].

BESCHOUWING
Volgens een onderzoek in opdracht van VGZ resulteert het 
gereguleerde marktsysteem in een goed samenspel tussen 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars, wat de zorg en betaal-
baarheid zou verbeteren.6 De Nederlandse zorg houdt daar-
mee de kosten beheersbaar, zonder nadelige gevolgen voor de 
zorgkwaliteit. De lijst met nadelen en veranderpunten uit ons 
onderzoek laat echter zien dat de deelnemende professionals 
uit de huisartsenzorg hier anders over denken.

De respondenten uit de huisartsenzorg willen meer aandacht 
voor de zorgbehoefte van complexe patiënten. Dit punt komt 
overeen met bevindingen vanuit de ggz, de ouderenzorg en de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en van de 
Onderzoeksraad.7-9 
De respondenten willen ook dat de focus minder op finan-
ciën ligt en meer op kwaliteit. De (te) grote aandacht voor 
prijsbeheersing kan leiden tot vermindering van de kwaliteit, 
en verlies van zorggeld door de concurrentiestrijd tussen 
marktspelers. Ook ggz-professionals trekken deze conclusie.9 
Het systeem leidt daarnaast tot hogere transactiekosten.10 
De respondenten willen dat de zorg transparanter wordt wat 
betreft de kwaliteit en de kosten, en ook toegankelijker wordt.
Ze vinden ook dat er meer mag worden geïnvesteerd in 
primaire preventie en vroegsignalering. Hiertoe is al vaker 
opgeroepen.11,12 Dan moet er wel aan verschillende voorwaar-
den worden voldaan, zoals implementatie van evidencebased 
methoden, goede training van professionals, een vergroting 
van het bewustzijn van het belang van preventie bij patiënten 
en een adequate bekostiging. De toekomstvisie Huisartsen-

Figuur 2

Voordelen, nadelen en gewenste veranderingen van het gereguleerde marktsysteem in de zorg waarover de zorgverzekeraars consensus 
bereikten

Nadelen

• Onduidelijkheid over finale verantwoordelijkheid

• Excessieve onderhandelingsmacht van ziekenhuizen

•  Overbehandeling leidt tot prikkels bij professionals

Voordelen

• Meer bewustzijn over kosten van zorg

• Betere balans tussen kwaliteit, toegang en kosten

•  Meer keuzevrijheid voor verzekerde

•  Meer innovatie

•  Minder lange wachttijden

•  Beheersing kosten

•  Betere toegankelijkheid van zorg

•  Betere efficiëntie

•  Betere kwaliteit van zorg

Consensus bij de zorgverzekeraars

•  Betere transparantie over kwaliteit, kosten  
en toegang van zorg

• Meer aandacht voor resultaten van zorg

• Beter systeem voor risico-equilisatie

•  Grotere verschillen in vergoedingen gecontracteerde en 
niet-gecontracteerde zorg

• Reductieprikkels voor zorgprofessionals

•  Vermindering administratielast voor professionals

•  Vermindering cherry picking door professionals

•  Betere vergoeding voor evidencebased innovaties 
voor professionals

•  Vergroten van regionale verantwoordelijkheid voor zorg

•  Betere waarborging gezondheidsdata

Gewenste veranderingen

Figuur: Studio W
iegers

HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2021



15september 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

zorg 2022 stelt dat hierbij de rol van praktijkondersteuners 
essentieel is. Zij werken veelal met protocollen.13 Huisartsen 
vinden dat geïndiceerde en zorggerelateerde preventie tijdens 
het individuele consult tot de kerntaken behoren.14 Verdere re-
flectie is nodig over mogelijke methoden, zoals de triple en de 
recentere quadruple aim, waarbij domeinoverstijgend wordt 
samengewerkt. Hiervoor moeten adequate bekostigingsmo-
dellen worden gebruikt en moet worden samengewerkt met 
zorgverzekeraars en gemeenten.15 
Volgens de respondenten is het huidige stelsel te complex en 
te bureaucratisch, en veroorzaakt het (te) veel administra-
tie en overleg. Bovendien is er een gebrek aan zeggenschap 
en controle. Hierdoor komt de kwaliteit van de zorg onder 
druk te staan. Binnen de huisartsenzorg is behoefte aan meer 
uniformiteit in de eisen van zorgverzekeraars. Ook ggz-profes-
sionals hebben die behoefte.9 De hoge werkdruk is al in eerder 
onderzoek genoemd en de zorgverzekeraars waren het eens 
over de noodzaak om de administratieve last voor professio-
nals te verminderen.10

De respondenten uit de eerste lijn vinden dat zorgverzekeraars 
te veel macht hebben. Ongeveer 70% van de huisartsen vindt 
dat zorgverzekeraars op de stoel van huisartsen zijn gaan 
zitten.10 En het is de vraag of de marktwerking optimaal kan 
werken als 90% van de markt in handen is van 4 zorgverze-
keraars: Achmea, CZ, Menzis en VGZ. Andere onderzoekers 
wijzen op hun beurt op de machtspositie van huisartsen.16

De zorgverzekeraars blijken een andere visie te hebben. Onder 
hen bestond er consensus over een groot aantal voordelen 
van het gereguleerde marksysteem. Ook noemde deze groep 
andere gewenste veranderingen.

Beperkingen
Het huidige Delphi-onderzoek heeft een aantal mogelijke 
beperkingen. Omdat meerdere groepen met elkaar werden 
vergeleken in het oorspronkelijke onderzoek, is de steekproef 
per subgroep bescheiden. 

Daarnaast kan er altijd responsbias optreden doordat bijvoor-
beeld bepaalde groepen met een uitgesproken mening mee 
hebben gedaan. Replicatie van onderzoek onder een grotere 
steekproef is daarom aan te bevelen.

CONCLUSIE
De lijst van nadelen en knelpunten uit dit onderzoek maakt 
duidelijk dat de deelnemende professionals uit de huisart-
senzorg een verdere optimalisatie van het huidige zorgstelsel 
wensen. Een adviesrapport van het Zorginstituut Nederland 
en de Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat het huidige zorg-
stelsel aanpassingen behoeft om de zorg goed en toeganke-
lijk te maken, bijvoorbeeld door een grotere aandacht voor 
preventie.17 Optimalisatie betekent naar elkaar luisteren, 
met elkaar samenwerken en elkaar vertrouwen. Het ver-
schil tussen de opinie van de huisartsengroep en die van de 
zorgverzekeraars maakt duidelijk dat de ervaringen, visies 
en behoeften voor de toekomst aanzienlijk uiteenlopen. 
Er was ook nauwelijks consensus over de voor- en nadelen 
en veranderingen onder de gezondheidseconomen uit ons 
onderzoek. Voor een goede uitvoering en verdere uitwerking 
van het huidige zorgstelsel moeten alle relevante groepen de 
verschillen en knelpunten onderkennen, zal het vertrouwen 
hersteld moeten worden en moet erkend worden dat het 
belangrijk is om consensus te verkrijgen.2,4,16 De verschillende 
partijen zullen om de tafel moeten (blijven) zitten om deze 
consensus en het draagvlak te vergroten, zodat ze een geza-
menlijk actieplan kunnen opstellen om het huidige stelsel te 
optimaliseren. ■
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Deelnemende professionals uit de huisartsenzorg wensen een verdere 
optimalisatie van het huidige zorgstelsel.  Foto: Shutterstock
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Plantaire hielpijn is een veelvoorkomende voetklacht met veel impact. Er zijn verschillende 
interventies mogelijk, waaronder op maat gemaakte inlegzolen. Die laatste zijn duur (100-150 
euro) en er is geen evidence voor. In dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek met 185 
deelnemers bleek dat een op maat gemaakte zool in eerste instantie geen toegevoegde waarde 
heeft ten opzichte van een placebozool of gebruikelijke zorg door de huisarts. Of dit ook geldt 
bij aanhoudende klachten of bij specifieke subgroepen is niet onderzocht.

‘Plantaire hielpijn’ is in de wetenschappelijke literatuur 
de benaming voor pijn onder de voet ter plaatse van de 
plantaire fascie. Er zijn allerlei andere termen in omloop, 
zoals ‘hielspoor’, ‘fasciitis plantaris’ of ‘plantaire fasciopa-
thie’, maar voor de behandeling en de prognose maakt de 
precieze diagnose (bursitis, fascitis) geen verschil.1 ‘Plan-
taire hielpijn’ is dus een uitermate geschikte term voor de 
huisartsenpraktijk, want aanvullend onderzoek is meestal 
niet nodig en een eerstelijns behandeling is bij de meeste 
patiënten afdoende.
In een Nederlandse normpraktijk ziet men 8 nieuwe 
patiënten met plantaire hielpijn per kalenderjaar.2 Bij 
60-80% van de patiënten gaan de klachten binnen 12-24 
maanden in remissie.3,4 Tegelijkertijd rapporteren pati-
enten wel een hoge impact op hun dagelijkse activiteiten 
en kwaliteit van leven.5 Er is dan ook een gevarieerd 
aanbod van interventies en veel patiënten hebben meer 
dan eens een interventie nodig.2

De NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris geeft aan dat 
sommige patiënten baat hebben bij inlegzolen en dat er in de 
praktijk geen duidelijk verschil lijkt te zijn tussen standaard-
zolen en op maat gemaakte zolen.6 Thuisarts.nl noemt in-
legzolen als mogelijke behandeling om de pijn te verlichten 
wanneer de klachten langer dan 3 maanden duren. Huisart-
sen verwijzen dan vaak naar een podotherapeut voor een op 

maat gemaakte inlegzool, hoewel het bewijs nog onduidelijk 
is.7,8 Een recente review vond geen verschil in effectiviteit 
tussen op maat gemaakte inlegzolen en placebozolen in de 
behandeling van plantaire hielpijn.7 De beide interventies 
zijn echter nog niet vergeleken met gebruikelijke zorg via de 
huisarts. Het doel van ons onderzoek was om behandeling 
met een op maat gemaakte zool bij plantaire hielpijn te ver-
gelijken met placebo en met zorg via de huisarts.

METHODE
Deelnemers
Inclusie vond plaats door 175 huisartsen en 6 sportart-
sen. De inclusiecriteria waren pijn aan de onderzijde van 
het achterste gedeelte van de voet, leeftijd tussen 18-65 
jaar en minimaal 2 weken klachten bij presentatie. We 
excludeerden patiënten bij wie de klachten langer dan 
2 jaar duurden, die eerder waren behandeld met een op 
maat gemaakte zool, bij wie een andere oorzaak van de 
hielpijn werd vermoed (stressfractuur, infectie), die een 
systemische aandoening hadden of die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersten.

Randomisatie en blindering
We randomiseerden de deelnemers over 3 groepen. De 
‘zoolgroep’ kreeg een verwijzing naar een deelnemende 
podotherapeut, die een inlegzool op maat maakte. De 
placebogroep werd eveneens verwezen naar een podo-
therapeut, maar kreeg een placebozool. De controlegroep 
kreeg de gebruikelijke zorg van de huisarts of sportarts.
In de zoolgroep en de placebogroep waren de deelnemers 
en de behandelend artsen geblindeerd voor het type zool 
waarmee werd behandeld. De deelnemende podothera-
peuten waren geblindeerd tijdens het eerste consult met 

Dit artikel verscheen eerder als: Rasenberg N, Bierma-Zeinstra 
SM, Fuit L, Rathleff MS, Dieker A, Van Veldhoven P, Bindels PJ, Van 
Middelkoop M. Custom insoles versus sham and GP-led usual 
care in patients with plantar heel pain: results of the STAP-study 
- a randomised controlled trial. Br J Sports Med 2021;55:272-8. 
Publicatie gebeurt met toestemming.

Niet meteen een zool op maat bij 
plantaire hielpijn
Nadine Rasenberg, Sita Bierma-Zeinstra, Lars Fuit, Amy Dieker, Peter van Veldhoven, Patrick Bindels, et al.
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HIJ REKENT OP U

• Snelle, aanhoudende LDL-c verlaging1-3

• Minder kans op ernstige CV-events1,2

• Veilig en goed verdragen1,2

Voor het leven na het infarct
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de patiënt, maar ontvingen daarna de noodzakelijke infor-
matie om de juiste zool te maken en waren daarna niet meer 
geblindeerd. Zij kregen instructies om de patiënt niet te infor-
meren over het type zool waarmee deze werd behandeld.

Interventies
De deelnemers in de controlegroep kregen de behandeling 
die hun arts voorschreef. De behandelend artsen waren vrij 
om naar eigen inzicht te handelen, maar hen werd verzocht 
tijdens de onderzoeksperiode niet naar een podotherapeut te 
verwijzen. Patiënten werden geïncludeerd op het spreekuur 
en kregen dus voorafgaand aan de randomisatie voorlichting 
van de huisarts over hun klachten. Deze voorlichting was 
hetzelfde in alle 3 de groepen. Alle deelnemers ontvingen ook 
een informatiefolder met algemene informatie en oefeningen, 
vergelijkbaar met de oefeningen die op Thuisarts.nl te vinden 
zijn. De huisartsen waren geblindeerd voor het type zool dat 
de deelnemers in de zool- en de placebogroep ontvingen.

De deelnemers in de zool- en de placebogroep werden 
verwezen naar 1 van de 50 deelnemende podotherapeuten. 
Met de deelnemende podotherapeuten werd van tevoren in 
een consensusbijeenkomst een procedure afgesproken voor 
al hun handelingen tijdens het onderzoek. Deelnemers in 
de zoolgroep kregen een op maat gemaakte zool zoals de 
podotherapeut die normaliter zou maken. Deelnemers in de 
placebogroep kregen een placebozool die op basis van hun 
3D-afdruk werd gemaakt. De deelnemende podotherapeuten 
mochten naast de behandeling met de zool waar nodig advies 
geven over schoeisel of oefeningen, maar moesten tijdens 
de onderzoeksperiode andere behandelopties, zoals tapen of 
shockwave, achterwege laten. De patiënten in de zool- en de 
placebogroep hadden ook toegang tot de gebruikelijke zorg 
van hun huisarts of sportarts. De kosten voor de zorg door de 
podotherapeuten werden vergoed via het onderzoek.

Uitkomsten
Bij aanvang van het onderzoek en na 2, 4, 6, 12 en 26 weken 
vulden de deelnemers online een vragenlijst in. De primaire 
uitkomstmaten waren pijn in rust en tijdens activiteit na 12 
weken follow-up, aangegeven op een numerieke schaal van 
0-10.9 Secundaire uitkomstmaten, eveneens na 12 weken 
follow-up, waren pijn bij de eerste stappen na inactiviteit (nu-
merieke schaal 0-10), voetfunctie op de Foot Function Index 
(FFI, schaal 0-100, hogere score wijst op meer problemen 
tijdens dagelijks functioneren) en zelfgerapporteerd herstel op 
een 7-punts likertschaal.10,11 
Daarnaast vulden de deelnemers vragen in over hun demogra-
fische gegevens, activiteitenniveau op de Short Questionnaire 
to Assess Health-enhancing Physical Activity (SQUASH), 
kwaliteit van leven op de Short Form Health Survey (SF12) en 
over welke eventuele andere interventies zij voor hun klach-

WAT IS BEKEND?
	■ ‘plantaire hielpijn’ is een geschikte verzamelnaam voor 

een aantal veelvoorkomende klachten.
	■ Huisartsen passen vaak verschillende interventies toe, 

waaronder inlegzolen.
	■ er is geen evidence voor de effectiviteit van een op maat 

gemaakte inlegzool.

WAT IS NIEUW?
	■ een verwijzing tijdens het eerste consult voor een inleg-

zool heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van 
oefeningen en afwachtend beleid.

Huisartsen kunnen patiënten met plantaire hielpijn de gebruikelijke zorg geven (afwachtend beleid of een ge-
richte individuele interventie).  Foto: Shutterstock
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ten toepasten.12,13 Deelnemers in de zool- en de placebogroep 
vulden ook vragen in over therapietrouw, tevredenheid en het 
succes van de blindering. De deelnemende podotherapeuten 
rapporteerden na het eerste consult of zij de noodzaak van een 
op maat gemaakte zool onderschreven.

Statistische analyse
De groepsgrootte van de zool- en de placebogroep werd geba-
seerd op het aantal deelnemers dat nodig was om na 12 weken 
een klinisch relevant verschil in pijn tussen beide groepen 
te detecteren. Dit verschil stelden we op 1,05 punten op een 
schaal van 0-10.14 Voor de grootte van de controlegroep, die de 
gebruikelijke zorg kreeg, gingen we uit van een groter ver-
wacht verschil (1,2 punten).
De analyse vond plaats volgens het ‘intention to treat’-prin-
cipe. Continue uitkomsten werden geanalyseerd met lineaire 
gemengde modellen met herhaalde metingen, het zelfgerap-
porteerde herstel werd geanalyseerd met een gegeneraliseerd 
lineair model. We corrigeerden voor potentiële confounders.

RESULTATEN
Deelnemers
Tussen september 2015 en mei 2018 meldden de deelnemende 
huisartsen 318 patiënten aan, van wie er 185 werden geïnclu-
deerd. Van de sportartsen ontvingen we geen aanmeldingen. 
Zie voor de patiëntkenmerken het originele artikel.15

Pijn en voetfunctie
We vonden geen verschillen in pijn en voetfunctie tussen de 
zool- en de placebogroep. Zie voor een uitgebreide weergave 
van de resultaten het originele artikel.15 Ten opzichte van de 
zool- toonde de controlegroep na 12 weken een significant 
grotere vermindering van de pijn tijdens activiteit (gemiddeld 
verschil (MD) 0,94 op schaal 0-10; 95%-BI 0,23 tot 1,65), pijn 
tijdens de eerste stappen (MD 1,48; 95%-BI 0,65 tot 2,31), 
FFI-pijnscore (MD 6,27 op schaal 0-100; 95%-BI 0,84 tot 
11,69), FFI-functiescore (7,37; 95%-BI 1,27 tot 13,46), FFI-to-
taalscore (–2,30; 95%-BI –6,18 tot 1,57) en zelfgerapporteerd 
herstel (RR 0,48 op 7-punts likertschaal; 95%-BI 0,24 tot 0,96). 
Deze verschillen waren statistisch significant maar klein; alleen 
het verschil op de FFI-functiescore was groot genoeg om als 
klinisch relevant te worden aangemerkt (> 7 op een schaal van 
0-100).16,17 De metingen op 2, 4, 6 en 26 weken gaven verge-
lijkbare resultaten: op alle uitkomstmaten zagen we gestage 
verbetering ten opzichte van de aanvangsmeting.

Co-interventies en therapietrouw
We vonden na 12 en na 26 weken geen verschillen in het aan-
tal gerapporteerde co-interventies tussen de zool- en de place-
bogroep. Deelnemers in de controlegroep rapporteerden na 
12 weken meer consulten bij de huisarts (46,2 versus 27,3%), 
meer gebruik van kant-en-klare zooltjes zoals heel cups (41,0 
versus 22,7%) en meer corticosteroïdinjecties (15,4% versus 
0%) dan deelnemers in de zool- en de placebogroep. Van de 
139 deelnemers in de zool- en de placebogroep vulden er 118 

de vragen over therapietrouw in op de vragenlijsten. Het per-
centage deelnemers dat aangaf dat ze de zolen altijd (57,6%), 
of nooit (8,4%) droegen, was in beide groepen hetzelfde. De 
blindering van de deelnemers voor het type zool dat zij had-
den ontvangen, was succesvol.

BESCHOUWING
We hebben in dit onderzoek geen verschillen gevonden tussen 
een op maat gemaakte zool en een placebozool bij patiën-
ten met plantaire hielpijn. Patiënten die van hun huisarts de 
gebruikelijke behandeling kregen, hadden betere uitkomsten 
dan patiënten die alleen een op maat gemaakte inlegzool 
kregen. Deze verschillen waren statistisch significant, maar 
de meeste waren klinisch niet relevant. De resultaten van een 
behandeling door de huisarts lijken dus vergelijkbaar met die 
van een op maat gemaakte inlegzool, terwijl aan die laatste 
vaak relatief hoge kosten verbonden zijn.18

Dit onderzoek is het eerste waarin zorg door de huisarts bij 
plantaire hielpijn vergeleken is met inlegzolen. In eerdere 
onderzoeken werden verschillende soorten zolen met elkaar 
vergeleken of met een andere interventie zoals een nachtspalk 
of een injectie. Een recente systematische review vond geen 
verschil tussen op maat gemaakte zolen, geprefabriceerde 
zolen en placebozolen.7

Beperkingen
Ons onderzoek had een aantal beperkingen. Ten eerste stond 
het de deelnemende huisartsen vrij om in het kader van 
‘gebruikelijke zorg’ verschillende interventies toe te passen. 
In onze controlegroep werden meer interventies (injecties, 
pijnstillers, heel cups) toegepast dan wat in eerder onderzoek 
representatief leek voor ‘gebruikelijke zorg’, en 4 deelnemers 
uit de controlegroep kregen op eigen initiatief alsnog een 
zool.2 Dit kan het behandeleffect in de controlegroep hebben 
vergroot. Een aanvullende subgroepanalyse, waarin we de 
deelnemers die een corticosteroïdinjectie kregen (n = 6) bui-
ten beschouwing lieten, gaf vergelijkbare resultaten als onze 
hoofdanalyse, maar degenen die een corticosteroïdinjectie 
kregen, hadden wel ernstigere klachten bij aanvang. Doordat 
de huisarts de vrije hand had in de interventies bij de contro-
legroep, is het goed mogelijk dat de ‘gebruikelijke zorg’ in deze 
groep meer op de individuele patiënt was afgestemd.
Ten tweede: de deelnemers in de zool- en de placebogroep 
gaven even vaak aan als de deelnemers in de controlegroep dat 
zij oefeningen voor hun klachten deden, maar onze vragenlijst 
ging niet na hoe vaak en hoe intensief die oefeningen waren. 
Het is dus mogelijk dat deelnemers in de controlegroep de 
oefeningen vaker of beter uitvoerden, en dat de oefeningen 
daardoor meer effect hadden.
Ten derde was de placebozool weliswaar ontworpen om zo 
min mogelijk biomechanisch effect te hebben, maar het is niet 
helemaal uit te sluiten dat deze zool toch enig therapeutisch 
effect had. Het ontwerpen van een placebozool is een bekend 
probleem.19,20 
Ten vierde was de inbreng van de deelnemende podothera-
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peuten beperkt tot het geven van een inlegzool. Normaliter 
gebruiken podotherapeuten ook diverse andere behandelop-
ties, zoals schoenadvies, belastingmanagement, oefeningen of 
shockwave. Het afstemmen van interventies op de individu-
ele patiënt is dus niet alleen voorbehouden aan de huisarts. 
Podotherapeut en huisarts kunnen elkaar daarin aanvullen, 
zeker als er bij patiënten met aanhoudende klachten bijvoor-
beeld biomechanische factoren in het spel kunnen zijn die de 
klachten in stand houden.
Tot slot includeerden de deelnemende sportartsen geen deel-
nemers in ons onderzoek, waardoor de resultaten mogelijk 
niet generaliseerbaar zijn naar patiënten met een hoog activi-
teitenniveau. Plantaire hielpijn komt ook veel voor bij atleten 
en bij mensen met een lopend beroep, maar deze groep was 
dus weinig vertegenwoordigd in dit onderzoek.21

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Huisartsen kunnen patiënten met plantaire hielpijn de ge-
bruikelijke zorg geven, die zowel kan bestaan uit een afwach-
tende houding als uit gerichte individuele interventies. Het 
is belangrijk om te beseffen dat een afwachtend beleid niet 
hetzelfde is als niets doen, en dit ook te communiceren naar 
de patiënt. Gerichte oefeningen en adviezen geven is een be-
langrijk onderdeel van dit ‘afwachtende beleid’. Het heeft geen 
toegevoegde waarde om alle patiënten met plantaire hielpijn 
standaard in het eerste consult te verwijzen voor een op maat 
gemaakte zool. Behandelaars (huisartsen en podotherapeuten) 
zouden in beginsel meer nadruk moeten leggen op andere, 
goedkopere interventies, bijvoorbeeld oefeningen. Of inlegzo-
len bij patiënten met bepaalde kenmerken meer effect hebben, 
is nog niet bekend. ■
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Nebido - langwerkend testosteronpreparaat.
Met slechts 4-5 injecties per jaar een stabiele testosteron-
spiegel, binnen de normale fysiologische range.1,2

De intramusculaire injectie vormt een depot waaruit langzaam testosteronundecanoaat vrijkomt. 
Het resultaat is een normalisatie van de testosteronconcentraties van de patiënt. Dit effect 
houdt 10-14 weken aan.1,2

Voordelen Nebido
De enige langwerkende testosteroninjectie welke fysiologische testosteronconcentraties 
geeft met slechts 4-5 injecties per jaar.1,2

Vermindert lichaamsvet en buikomvang.3

Vermindert significant de symptomen van het testosteron deficiëntie syndroom zoals 
stemmingswisselingen, lager libido en minder ochtenderecties.4

Referenties:
1)  SmPC Nebido® (testosteronundecanoaat), 2 maart 2020
2)  Minneman T, Schubert M, Freude S, et al. J Endocrinol Invest 2008; 31(8):718 - 723
3)  Svartberg J, Agledahl I, Figenschau Y, et al. Int J Impot Res 2008; 20(4):378 - 387
4)  Saad F, Gooren L, Haider A, et al. Arch Androl 2007; 53(6):353 - 357

Voor de verkorte productinformatie zie elders in deze uitgave.         
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Huisartsen blijken angststoornissen bij jongeren niet altijd te herkennen en ze behandelen deze 
ook niet vaak. Wij hebben huisartsen die een nascholing bezochten vignetten voorgelegd van 
jongeren die angstgerelateerde klachten hadden. Daarmee wilden we onderzoeken of de onder-
herkenning van angststoornissen al vroeg in het diagnostisch proces plaatsvindt. Huisartsen 
zagen angst bij jongeren relatief vaak over het hoofd wanneer ze de omschreven symptomen 
ook met andere stoornissen of een normale ontwikkeling konden verklaren.

Angststoornissen zijn met voorsprong de meest voorko-
mende psychiatrische klachtengroep.1 Elk jaar voldoet 
10% van de jongeren aan de diagnostische criteria van een 
angststoornis.2 Wanneer ze niet worden behandeld blijven 
hun klachten vaak voortbestaan. Toch is al langere tijd 
bekend dat zorgverleners juist angststoornissen maar in 
beperkte mate herkennen, ook in de huisartsenpraktijk.3-5 
Kenmerkend voor kinderen en jongeren met angststoor-
nissen is dat hun klachten thuis en op school relatief 
weinig in het oog springen en voor de leek geen samen-
hangend geheel lijken te vormen.3 Van woedeaanvallen tot 
aan teruggetrokken gedrag – angst gaat gepaard met een 
breed palet aan symptomen die vaak niet direct als uiting 
van angst herkenbaar zijn.6,7 Dat angst ook hoort bij de 
gezonde ontwikkeling maakt de vroegtijdige herkenning 
van problematische angst des te moeilijker. Het signaleren 
van angst wordt verder bemoeilijkt doordat mensen met 
een angststoornis hun klachten relatief minder etaleren en 
met tal van andere problemen op het spreekuur komen.
Nog niet eerder is onderzocht wanneer onderherken-
ning in de huisartsenpraktijk begint. Nemen huisartsen 
bijvoorbeeld angst wel naar rato mee als mogelijk on-
derliggende factor wanneer ze kinderen of jongeren met 
psychosociale problematiek in de spreekkamer krijgen? 
En als ze dat doen, welke consequenties verbinden ze 
daar dan aan? Om dit te onderzoeken hebben wij casus-

beschrijvingen ontwikkeld (vignetten [kader 1]) die de 
symptoompresentatie in de huisartsenpraktijk nabootsen 
en recht doen aan de diffuse aard van psychosociale 
problematiek. De hypothese was dat huisartsen bij hun 
eerste overwegingen angst slechts in beperkte mate als 

Angststoornissen bij jongeren 
 herkennen
Semiha Aydin, Matty Crone, Bart Siebelink, Robert Vermeiren, Mattijs Numans, Michiel Westenberg

KADER 1 VOORBEELD VIGNET
Jody is 11 jaar en komt met zijn ouders op het 
spreekuur, omdat hij steeds vaker de schooldag niet 
afmaakt. Ze maken zich ongerust over dit gedrag. 
Zijn ouders vertellen dat Jody de afgelopen maan-
den vaak huilt en ook minder goed eet. Volgens de 
onderwijzeres trekt hij zich steeds meer terug en 
steeds vaker is zijn huiswerk niet af. Zijn ouders ver-
tellen dat hij niet graag op de voorgrond treedt. Ver-
der spelen er geen problemen op school. Er is geen 
duidelijke gebeurtenis aan te wijzen die als aan-
leiding tot deze veranderingen gezien kan worden. 
Wel is het gezin 2 jaar geleden vrij plots verhuisd 
uit het noorden van het land. De moeder vraagt 
zich af of Jody dat als traumatisch heeft ervaren of 
daar nog mee zit. Jody is in die tijd eenmaal thuis 
flauwgevallen. Verder was er tot nu niks zorgwek-
kends. Jody was altijd een kind dat het goed deed 
en het goed wilde doen. Het heeft na de verhuizing 
wel even geduurd, maar op school heeft Jody ook 
alweer een beste vriendje en vriendinnetje. 

In dit vignet herkende gemiddeld 6,4% van de 
huisartsen en 22.8% de ggz-professionals angst-
klachten.

Dit is een bewerkte vertaling van Aydin S, Crone MR, Siebelink 
BM, Vermeiren RRJM, Numans ME, Westenberg PM. Recogni-
tion of anxiety disorders in children: a cross-sectional vig-
nette-based survey among general practitioners. BMJ Open 
2020;10:e035799.
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mogelijke factor mee zouden wegen. Dat zou deels verklaren 
waarom ze angststoornissen beperkt, of laat, herkennen en 
behandelen. We legden deze vignetten aan huisartsen voor 
en vroegen hun welke beleidsvoorkeuren ze voor verschil-
lende soorten stoornissen hadden. Vanuit de heersende 
opvatting dat angststoornissen relatief weinig kwaad kunnen, 
verwachtten we dat huisartsen bij angststoornissen minder 
vaak voor een verwijzing naar de ggz zouden kiezen dan bij 
ontwikkelings-, gedrags- en stemmingsstoornissen.8

METHODE
Onderzoeksopzet en -procedure
We legden 5 vignetten met daarin symptomen van angststoor-
nissen en andere milde tot matige psychosociale problematiek 
voor aan 319 deelnemers van een grote landelijke huisartsen-
nascholing (Leiden, 2018). We verzochten hen na elk fragment 
aan te geven waar het gepresenteerde beeld het beste bij paste 
en waar het ‘kind of gezin idealiter behandeld zou moeten 
worden’. Om de deelnemers bij deze gemengde casuïstiek 
voldoende kansen te bieden om angst en angststoornissen te 
selecteren legden we de classificatievraag 2 keer voor. De deel-
nemers konden voor elk vignet zowel een mogelijke hoofd-
klacht als een differentieel diagnostische overweging rapporte-

ren. Door in termen van klachten te spreken, benadrukten we 
dat het ging om de eerste interpretatie van het beeld en niet 
om het stellen van een diagnose. Vervolgens toonden we de 
stoornisgroepen een tweede maal om de beleidsvoorkeuren 
van de deelnemers voor de verschillende klachtengroepen in 
beeld te brengen. Hiervoor gaven ze bij elke stoornisgroep aan 
waar deze in de zorgketen het beste kon worden behandeld.
We verzamelden de reacties volledig anoniem en niet-herleid-
baar met responskastjes. Een vollediger omschrijving van de 
methode is te vinden in de originele publicatie.

Ontwikkeling en validatie van de vignetten
De vignetten die de kern van dit onderzoeksontwerp vormen 
hebben we ontwikkeld op basis van (niet-herleidbare) klini-
sche gegevens. De symptoomomschrijvingen extraheerden we 
uit een gegevensset met geanonimiseerde verwijsbrieven en 
beschrijvende diagnoses. We maakten 5 vignetten met symp-
toomomschrijvingen van angst, in een gemengd beeld met 
1) somatische klachten, 2) gedragsproblemen, 3) stemmings-
klachten, 4) ontwikkelingsproblemen en 5) problematiek die 
ook op een trauma kan wijzen. Elk vignet omvatte sympto-
men die te relateren zijn aan een van deze stoornisgroepen, 
meer eenduidige signalen van angst en symptomen die niet 
alleen op angst, maar ook op andere problematiek wijzen. 
We voegden contextinformatie toe om tot een realistische 
beschrijving te komen, bijvoorbeeld leeftijd, voorgeschiedenis 
of de mate waarin de huisarts bekend is met het kind of het 
gezin.9

We legden de vignetten eerst als test voor aan een kleine groep 
huisartsen, die als referentiegroep diende. Daarna hebben we 
de casusbeschrijvingen niet meer aangepast en presenteerden 
we ze aan ggz-professionals (10 GZ-psychologen/klinisch psy-
chologen en een psychiater). Deze ggz-professionals selecteer-
den angst in 55 van de 11 ggz-professionals × 5 vignetten × 2 
mogelijkheden om angst en angststoornissen te herkennen.

Uitkomstmaten en analyse
De uitkomstmaat herkenning definieerden we als de verhou-
ding tussen het totaal aantal keren dat de deelnemers voor 
angst kozen en het totaal aantal keren dat ze voor een speci-
fieke klachtengroep hadden kunnen kiezen. Met een chikwa-
draattoets vergeleken we de mate van herkenning in de huis-
artsensteekproef met de mate van herkenning door de eerder 
ondervraagde ggz-professionals. We hielden rekening met het 
verschil in steekproefgrootte tussen huisartsen en ggz-profes-
sionals door volgens de methode van Newcombe de 95%-be-
trouwbaarheidsintervallen te berekenen.10 Het verband tussen 
herkenning van angst door huisartsen en hun antwoorden op 
de vragen over het al dan niet verwijzen naar de ggz hebben 
we getoetst in een multilevel logistische regressieanalyse, met 
de 5 vignetten als opeenvolgende metingen. 

RESULTATEN
Van de 319 aanwezigen bij de nascholing waren er 275 huis-
arts en van hen beantwoordden 239 ten minste 1 vraag. Tien 

WAT IS BEKEND?
	■ meerdere onderzoeken plaatsen angststoornissen bo-

venaan de lijst van meest voorkomende stoornisgroepen, 
met grote consequenties voor de kwaliteit van leven. 

	■ Huisartsen herkennen angststoornissen niet altijd en 
behandelen ze relatief weinig.

	■ Angststoornissen ontstaan op een vroege leeftijd en 
ouders herkennen ze vaak niet tijdig als zodanig.

	■ Het is uit het oogpunt van behandelbaarheid en kwaliteit 
van leven belangrijk dat zorgverleners, zowel in de eerste 
als in de tweede lijn, al vroeg voldoende alert zijn op de 
ontwikkeling van angstklachten.

WAT IS NIEUW?
	■ Huisartsen herkenden angststoornissen net zo vaak 

als ggz-professionals wanneer angst letterlijk in door 
ons gepresenteerde vignetten als een van de klachten 
werd genoemd. Ze zagen angst echter relatief vaak over 
het hoofd wanneer de omschreven symptomen ook te 
relateren waren aan andere stoornisgroepen of variaties 
in de normale ontwikkeling.

	■ er is een discrepantie tussen wat huisartsen als voor-
keursbeleid zien voor de in de vignetten gepresenteerde 
casuïstiek en wat zij als voorkeursbeleid bij angstklach-
ten rapporteerden.

	■ Deze keuzen waren wel in overeenstemming wanneer 
de vignetten andere klachten nabootsten, bijvoorbeeld 
stemmingsproblematiek.
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huisartsen excludeerden we omdat ze meer dan de helft van 
de vragen niet beantwoordden. Hiermee was de respons onder 
de huisartsen 83,3%. De leeftijd en het aantal jaren ervaring 
van de huisartsen in de steekproef was vergelijkbaar met die 
van de gemiddelde Nederlandse huisartsenpopulatie. Deze 
kenmerken hielden geen verband met de uitkomstmaten – 
herkenning, de verwijsindicaties voor de casusbeschrijvingen 
of de bewuste verwijsvoorkeuren in de praktijk.

Herkenning
Gemiddeld herkenden huisartsen bij 14,8% van de vignetten 
angst en angststoornissen. Bij de ggz-professionals lag dat 
percentage op 40,0%. Huisartsen overwogen een angststoornis 
als differentiaaldiagnose minder dan een derde van de keren 
dat de ggz-professionals dit deden (OR = 0,26; 95%-BI 0,15 tot 
0,46). Angst werd in ten minste 1 van de casusomschrijvingen 
herkend door 55,9% van de huisartsen; 44,1% koos geen en-
kele keer voor angst als mogelijk onderliggende problematiek. 
De ggz-professionals selecteerden allen bij ten minste 1 vignet 
angst als een mogelijk onderliggend probleem.
Over het totaal van de 5 vignetten kozen de deelnemers het 
vaakst gedragsproblemen, stemmingsproblemen en traumage-
relateerde problemen. De huisartsen en ggz-professionals ver-
schilden niet in de mate waarin ze deze stoornisgroepen selec-
teerden als passend bij het omschreven beeld in de vignetten. 
In vergelijking met de ggz-professionals herkenden huisartsen 
significant vaker normale ontwikkeling in de vignetten.

Verwijzing
Gemiddeld genomen kozen de deelnemers het vaakst voor 
een behandeling in de eerste lijn (POH’s-ggz 40%, lokale 
wijkteams 24%). Een behandeling in de ggz werd niet signifi-
cant minder vaak gekozen als ze een angststoornis herkenden 
(12,0% versus 16,1%; OR = 0,70; 95%-BI 0,42 tot 1,18).
Wat betreft hun voorkeursbeleid vonden de huisartsen dat 
jeugdigen met een angststoornis bij voorkeur in de ggz thuis-
horen (basis-ggz 53,6%, specialistische ggz 10,3%). Bij ontwik-
kelingsstoornissen, gedragsstoornissen en depressies gaven ze 
juist minder vaak dan bij angststoornissen de voorkeur aan de 
ggz (OR = 0,53; 95%-BI 0,39 tot 0,72). 

BESCHOUWING
De resultaten bevestigen dat de bevraagde huisartsen al in 
de eerste diagnostische overwegingen angststoornissen in 
beperkte mate herkennen als mogelijk onderliggende factor.
Een beperking van onze onderzoeksmethode is dat in de wer-
kelijkheid van de dagelijkse praktijk ook patiënt- en systeem-
gerelateerde determinanten een rol spelen, en huisartsen voor 
een grondiger evaluatie meer sessies kunnen inlassen. Toch 
toont dit vignettenonderzoek aan dat de lage herkenningsge-
voeligheid van de huisarts zelf nog vóór zulke interacties zich 
voordoen een drempel kan vormen. Gegeven de beperkte tijd 
die de huisarts voor een consult heeft, is de eerste interpretatie 
van de klachten richtinggevend (anchoring bias).11 Het vroeg-
tijdig meenemen van de kans op een specifieke stoornis, awa-

Angststoornissen en angstgerelateerde klachten worden vaak al in de eerste interpretatie van de gepresenteerde klachten over het hoofd 
gezien. Foto: Unsplash
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reness, vormt een belangrijke stap naar adequate zorg. Zo zal 
de eerste interpretatie van het beeld mede bepalend zijn voor 
de keuze voor eventuele verdere monitoring en het besluit of 
en welke screening moet worden afgenomen.
Er waren in ons onderzoek wel verschillen tussen de deelne-
mende huisartsen. Terwijl ruim de helft van hen in 1 of meer 
vignetten angst herkende, deed ruim twee vijfde dat in geen 
enkel vignet. Hoewel de ggz-professionals elk in ten minste 
1 vignet angst herkenden, lag de herkenning onder hen met 
40% ook ruim onder de 100%. Angst komt in epidemio-
logisch onderzoek herhaaldelijk als meest prevalent naar 
voren, maar wordt dus ook in de ggz geregeld over het hoofd 
gezien.12 

We vonden geen ondersteuning voor de hypothese dat 
huisartsen de behandeling van jeugdigen met angststoornis-
sen over het algemeen bewust minder hoog zouden willen 
inzetten dan de behandeling van bijvoorbeeld een depressie. 
Hieruit leiden we af dat de herhaaldelijk gevonden onderdiag-
nostiek van angstklachten het gevolg is van onderherkenning 
en niet primair een kwestie van beperkt problematiseren. Deze 
bevinding suggereert vooral dat wanneer huisartsen angst 
vaker als een relevant en prevalent probleem zouden zien, dit 
vroege signalering en adequaat management zou bevorderen.
Om op het spoor van angstklachten te komen is het belang-
rijk dat huisartsen op de hoogte zijn van de epidemiologie en 
symptomatologie van angststoornissen, zie www.kenniscen-
trum-kjp.nl/professionals/angst en [kader 2].13,14 Een valkuil is 
dat huisartsen zich lijken te laten leiden door de nog beperkte 
lijdenslast van de ouders.3 Daarom is het cruciaal om infor-
matie van het kind zelf te verkrijgen. Dat kan bijvoorbeeld 
door tijdens het lichamelijk onderzoek consistent aandacht te 
schenken aan het bredere psychosociale functioneren en de 
beleving van de patiënt.15 Naast vragen als ‘hoe gaat het thuis?’ 
en ‘hoe gaat het op school?’, vormen de vragen ‘heb je vriend-
jes of vriendinnetjes?’ en ‘wat doe je in je vrije tijd?’ daarvoor 
een informatief startpunt.16

CONCLUSIE
Angststoornissen en angstklachten in de huisartsenpraktijk wor-
den al in de eerste interpretatie van de gepresenteerde klachten 
over het hoofd gezien. Het potentieel van de huisartsenpraktijk 
kan beter worden benut en bijdragen aan het voorkomen van de 
langetermijneffecten van problematische angst. ■
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KADer 2 epIDemIOLOGIe VAN ANGst
Angst ontstaat vaak rond de leeftijd van 11 jaar (tussen 
6 en 21 jaar). parallel aan de ontwikkelingsuitdagingen 
van de levensfases ontstaan de separatie-angststoor-
nis en specifieke fobieën vaak in de kinderjaren, de soci-
ale angststoornis in de adolescentie, en de gegenerali-
seerde angststoornis en de paniekstoornis in de vroege 
volwassenheid.
Angst wordt onbehandeld gekenmerkt door een persis-
terend beloop. eén op de 10 personen is klachtenvrij in 
de volwassenheid, inclusief degenen die niet voldeden 
aan de volledige diagnostische criteria (subthreshold 
cases). Hiermee is de lifetimeprevalentie van angst-
stoornissen 1 op de 5 personen. Hoewel laagdrempelige 
vroege interventies effectief zijn en ook bijdragen aan 
het voorkomen van latere comorbiditeit, starten patiën-
ten vaak pas ruim een decennium na het begin van de 
klachten met de behandeling.
Angst verhoogt het risico op latere schooluitval, 
spanningen op het werk en suïcidaliteit. Comorbiditeit 
met stemmingsproblemen, middelenmisbruik, ADHD, 
eetstoornissen of obsessieve-compulsieve stoornissen 
zijn eerder regel dan uitzondering.
Angst is bij het bredere publiek vooral bekend in de vorm 
van een paniekstoornis of (angst voor) hyperventilatie. 
De sociale angststoornis en gegeneraliseerde angst-
stoornis (piekerstoornis) komen echter het meest voor.
Angst is met een geschatte ziektelast van 390 per 
100.000 personen (95%-bI 191 tot 371) de zesde 
belangrijkste oorzaak van verloren productieve jaren. Dit 
getal ligt hoger onder de 15- tot 34-jarigen en wanneer 
we de indirecte impact meerekenen.
Dit overzicht is gebaseerd op de reviews van 3 on-
derzoeken.1,6,7 Op de webpagina van het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid is een uitgebreide samen-
vattingskaart signaleren en triageren te vinden en de 
startpagina richtlijn: angst (2016) geeft voorbeelden 
van normale angst, problematische angst en angst-
stoornissen.
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Wie is Jan van Bergen?
Na zijn werk als tropenarts ves-
tigde Van Bergen zich als huisarts 
in de Amsterdamse Bijlmer. Hij 
specialiseerde zich in onder-
zoek en onderwijs naar seksueel 
overdraagbare infecties, met 
name chlamydia en hiv. Dit leidde 
in 2012 tot zijn benoeming als 
bijzonder hoogleraar hiv en soa in 
de eerste lijn (AMC-UvA). Ook was 
hij programmaleider bij Soa Aids 
Nederland. 

Foto: John Klijnen
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Huisarts Jan van Bergen heeft een lange en indrukwek-
kende carrière opgebouwd, waarin soa, hiv en seksua-
liteit de leidende thema’s zijn. Hij verlaat nu het veld, 
met in ieder geval 2 boodschappen voor zijn collega’s. 
De ene is dat het waardevol is als zij met hun patiënten 
praten over seksualiteit, en dat daarbij hoort dat ze luis-
teren en doorvragen. De tweede is dat ze een kritische 
blik moeten behouden op onderdiagnostiek bij hiv en 
overdiagnostiek bij mycoplasma en chlamydia. 

Had Van Bergen zich als huisarts ook onderscheiden 
met de thema’s seksualiteit en soa als hij na zijn jaren als 
tropenarts niet in de Bijlmer, maar ergens in Groningen 
was beland? Ja, toch wel, stelt hij. ‘Vooral met patiënten 

praten over seksualiteit heeft altijd mijn interesse ge-
had. Ik vind het vreemd dat daar voor veel mensen een 
drempel zit, want seksualiteit is een essentieel onderdeel 
van het leven en het geeft zoveel ruimte als je er wel over 
spreekt.’ Van Bergen, bekend als programmaleider van 
Soa Aids Nederland en bijzonder hoogleraar hiv en soa in 
de eerste lijn: ‘Je kunt soa en aids heel microbiologisch be-
naderen, maar zonder praten over seksualiteit zijn zinnige 
diagnostiek, juiste therapie en betekenisvolle counseling 
onmogelijk.’

Tropenarts 
Werken als tropenarts was een langgekoesterde wens. 
In eerste instantie kwam hij in Nicaragua terecht, in een 
oorlogsconflictgebied. Toen hij daarvan terugkwam naar 
Nederland en zijn huisartsopleiding voltooid had, kon hij 
praktijkhouder worden in een plattelandsgemeente, maar 
hij wilde terug. ‘Deze keer werd het Zambia,’ vertelt hij, 
‘in de tijd waarin soa’s daar nog een veel groter probleem 
waren dan hiv. Soa’s vertegenwoordigden voor vrouwen 

toen, na moedersterfte, de belangrijkste ziektelast. Vrou-
wen die een soa opliepen, konden vaak niet eens bij een 
ziekenhuis komen. Dat de zorg daar slecht bereikbaar is, 
realiseerde ik me toen een patiënte in shock arriveerde en 
het dankzij een soeplepel, koffiefilter en wat flessen voor 
autotransfusie wel overleefde. Hoeveel patiënten halen het 
ziekenhuis niet op het Afrikaanse platteland?’ 

Cultuurverschillen
Na zijn tijd in Zambia volgde Van Bergen een master of 
public health in Londen, waar hij meer leerde over soa 
en hiv. Daarna keerde hij terug naar Nederland om zich 
als huisarts te vestigen in de Amsterdamse Bijlmer. ‘Veel 
kleurrijker dan het gemiddelde Nederland’, vertelt hij. 
‘Met al die verschillende culturen zag ik een duidelijke 
parallel met Afrika, maar ik leerde er ook dat de ver-
schillen binnen culturen vaak groter zijn dan die tussen 
culturen. Als huisarts moet je een beetje houden van je 
patiënten, vind ik, en vanuit dat uitgangspunt vond ik 
werken in de Bijlmer juist vanwege dat cultuuraspect zo 
leuk. Er was een wederzijdse klik en die heb je ook nodig. 
Zonder interesse voor mensen kun je geen goede huisarts 
zijn, vind ik.’ Die interesse nam hij ook mee uit de tropen, 
waar hij geconfronteerd werd met andere dan de voor de 
gemiddelde Nederlander bekende patronen bij mensen. 
‘Daarmee leer je relativeren en meer open te staan voor je 
patiënten’, zegt hij. 

Ambassadeur
Seksualiteit bleef een thema voor Van Bergen en met de 
toename van hiv en aids begon ook dit steeds meer op de 
voorgrond te treden. Maar wel altijd in hun onderlinge sa-
menhang. ‘Ik heb mezelf altijd als een soort ambassadeur 
gezien voor soa, hiv en seksualiteit’, zegt hij. ‘Niet alleen 
als programmaleider bij Soa Aids Nederland, maar ook 
via het RIVM waaraan ik verbonden was en als bijzonder 
hoogleraar hiv en soa in de eerste lijn aan de Universiteit 
van Amsterdam. En samen met het NHG natuurlijk, waar 
ik me met hoogleraar vrouwenstudies Toine Lagro-Jans-
sen heb ingespannen om soa en seksualiteit tot een con-
gresthema te maken. Na veel hobbels kwam het tot een 
voorjaarscongres dat heel goed beoordeeld werd. Daar-
mee werd de weg geëffend voor een congres urogynaeco-

‘Hou een beetje van je patiënten, 
en praat met ze over seksualiteit’
Frank van Wijck, Mascha Witteman

‘Zonder interesse voor mensen  
kun je geen goede huisarts zijn’
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logie en sexual health, wat het best bezochte en gewaardeerde 
NHG-congres tot nu toe werd. De emotionele slotlezing over 
transgenderisme staat veel mensen nog steeds bij.’
In het verlengde van deze activiteiten werd Van Bergen 
voorzitter van de NHG-expertgroep seksHAG. Hierin zijn 
huisartsen actief met een specifieke interesse en deskundig-
heid op het gebied van soa, hiv en seksualiteit. ‘Huisartsen die 
intercollegiale consultaties kunnen doen en ook nascholing 
kunnen geven,’ vertelt Van Bergen. ‘Zij bepaalden de nascho-
lingsagenda voor deze onderwerpen en zorgden er mede voor 
dat deze thema’s ook ingebed werden in de opleiding.’

Innovatie en implementatie
Hoewel Van Bergen tevreden zegt te zijn over wat hij in zijn 
carrière heeft kunnen bereiken, begint hij zijn antwoord op 
de vraag hierover met: ‘Natuurlijk is er nog altijd veel meer 
te doen.’ Waarom? ‘Omdat mijn rode draad altijd is geweest: 
innovatie is leuk, maar het gaat om implementatie. En in dat 
laatste is nog steeds veel te winnen, bijvoorbeeld als het gaat 
om huisartsen met patiënten te laten praten over seksua liteit. 
Neem het gegeven dat huisartsen nauwelijks anale testen 
doen. Anale seks is een thema waarover weinig wordt gespro-
ken. Maar als je weet dat meer dan de helft van de chlamy-
dia- of gonorroe-infecties bij mannen die seks hebben met 
mannen anaal is en je vraagt alleen een plasje, dan lever je 
geen goede zorg.’
Gepaste zorg leveren doet de huisarts ook niet als die klak-
keloos accepteert dat de patiënt zegt ‘alleen veilig’ seks te 
hebben, stelt Van Bergen. Hij legt uit: ‘Daarmee bedoel ik niet 
dat die patiënt liegt, maar dat het om meer gaat dan alleen pe-
netratie en dat hij daar wellicht niet altijd bij stilstaat als hij dat 
antwoord geeft. Denk aan vingeren of aan speeksel gebruiken 
als glijmiddel. Dan kan iemand wel een condoom omdoen als 
het eenmaal tot penetratie komt, maar dat wil nog niet zeggen 
dat er sprake is van veilig vrijen. Huisartsen vragen weinig 
door over zulke zaken, ook niet over orale seks. Terwijl ze wel 
weten dat gonorroe ook in de keel kan zitten en dus zo kan 
worden overgedragen, ook al worden condooms gebruikt bij 
penetratie.’

Veel nog onbekend
Verder blijkt dat chlamydia bij vrouwen ook anaal kan voor-
komen zonder dat ze anale seks hebben. ‘Vraag je dan af hoe 
dat kan,’ zegt hij, ‘misschien speelt de korte afstand tussen 
vagina en anus een rol, of de voorkeur van chlamydia voor de 
mucosa van de tractus digestivus. Aan de andere kant is vooral 
de vraag of je alle chlamydia-infecties moet willen vinden en 
behandelen met antibiotica, met alle gevolgen op het gebied 
van antibioticaresistentie van dien. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor mycoplasma. Natuurlijk: hoe meer je zoekt, hoe meer 
infecties je vindt. Maar veel daarvan zijn asymptomatisch en 
leiden niet tot complicaties. Uit recent onderzoek weten we 
bijvoorbeeld dat orale chlamydia na een week al niet meer 

actief is. Behandel je dan met je antibiotica levende of dode 
bacteriën? We weten nog veel niet maar we doen wel veel en 
daarin schuilt een probleem, want je wilt geen infecties be-
strijden maar infectieziekten. “In dubio abstinae” zijn we een 
beetje aan het vergeten in de geneeskunde. Daar zie ik wel een 
gevaar in. Het risico is immers dat je dan een probleem gaat 
creëren zonder te weten of je een probleem oplost.’

Tijd voor andere dingen
Met deze reflecties verlaat Van Bergen het veld. ‘En ik stop 
ook echt helemaal’, zegt hij. ‘Ik had al met mijn zestigste met 
pensioen willen gaan en ik ben nu 66. Dat geeft aan hoe leuk 
ik mijn werk vind. Maar nu gun ik mezelf de luxe om andere 
dingen te gaan doen.’ ■

‘Zinnige diagnostiek,  juiste 
 therapie en betekenisvolle 
 counseling zijn zonder praten  
over seksualiteit onmogelijk’
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De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) wordt in de huisartsenpraktijk veel gebruikt om 
psychische klachten in kaart te brengen. Huisartsen vragen zich wel eens af of de 4DKL wel 
hetzelfde meet bij mensen met een migratieachtergrond als bij mensen met een Nederlandse 
achtergrond. En mogen we de scores op dezelfde manier interpreteren? Om deze vragen te 
beantwoorden hebben we een differential item functioning-analyse uitgevoerd. Het blijkt dat de 
4DKL hetzelfde meet bij personen met een migratieachtergrond – afkomstig uit Turkije, Ma-
rokko, Suriname, Antillen of Indonesië – als bij mensen met een Nederlandse achtergrond. Ze 
moeten daarvoor wel de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.

Huisartsen en POH’s-ggz gebruiken de Vierdimensionale 
Klachtenlijst (4DKL) om psychische klachten in kaart te 
brengen.1,2 De 4DKL heeft aparte schalen voor distress, 
depressie, angst en somatisatie. Bij distress gaat het om 
symptomen van psychische spanningen zoals die onver-
mijdelijk optreden wanneer iemand kampt met te hoge 

eisen in de werk- of privésfeer, problemen door verschil-
lende oorzaken of ingrijpende gebeurtenissen. De dis-
tress-score geeft de huisarts een indruk van hoe moeilijk 
de patiënt het heeft en helpt het gesprek met de patiënt 
op gang te brengen om erachter te komen waarmee deze 
worstelt.3 De depressieschaal meet ernstige depressieve 

bijna een kwart van de Nederlandse bevolking bestaat uit mensen met een migratieachtergrond en ook zij komen met psychi-
sche problemen bij de huisarts.  Foto: ANP

Validiteit van de 4DKL bij mensen 
met een migratieachtergrond
Berend Terluin, Harm van Marwijk
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symptomen en de depressiescore kan de huisarts attenderen 
op een mogelijke depressieve stoornis.4,5 De angstschaal meet 
ernstige angstsymptomen, waaronder paniek en vermijdings-
gedrag. Met de angstscore kan de huisarts een mogelijke 
angststoornis achterhalen.4,6 Bij somatisatie gaat het om licha-
melijke spanningsklachten die tot op zekere hoogte normaal 
zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Relatief hoge 
somatisatiescores wijzen op het mogelijk bestaan van vicieuze 
cirkels, waarbij ongerustheid, gedachten en gedrag de klachten 
onbedoeld versterken, en op mogelijke ‘centrale sensitisatie’.7,8 
Patiënten herkennen zich vaak goed in de dimensies. Een 
hoge distress-score zonder een verhoogde score op een van de 
andere dimensies wijst op een ‘normale’ (vaak voorbijgaande) 
reactie op overbelasting of tegenslagen.2

Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking bestaat uit 
mensen met een migratieachtergrond.9 Tot deze groep be-
horen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de 
eerste generatie), als personen van wie ten minste 1 ouder 
immigrant was (de tweede generatie). Qua aantallen mi-
granten vormen Turkije, Marokko, Suriname en Indonesië 
de belangrijkste herkomstlanden. De (voormalige) Neder-
landse Antillen komen op de zevende plaats, na Duitsland 
en Polen. Al die migranten wonen, werken en studeren in 
Nederland en komen van tijd tot tijd bij hun huisarts, ook 
met psychische problemen. Huisartsen die gewend zijn om 
de 4DKL te gebruiken, hebben zich misschien wel eens af-
gevraagd of zij aan de 4DKL-scores van migranten dezelfde 
conclusies mogen verbinden als aan die van mensen met 
een Nederlandse achtergrond. Een terechte vraag, want ver-
schillen in taalbeheersing en culturele achtergrond kunnen 
ertoe leiden dat vragen van een vragenlijst soms anders 
worden begrepen en dus gescoord.10 
De vraag of de 4DKL hetzelfde meet bij mensen met een 
migratieachtergrond als bij mensen met een Nederlandse 
achtergrond hebben we onderzocht met behulp van differen-
tial item functioning (DIF)-analyse.11

METHODE
Deelnemers en procedure
Wij gebruikten gegevens die zijn verzameld in het LISS-panel 
(LISS: Longitudinal Internet Study of the Social Sciences) en 
het bijbehorende migrantenpanel. Het LISS-panel bestaat uit 
een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking, 
waarvan de deelnemers maandelijks online vragenlijsten 
beantwoorden.12 Het migrantenpanel is samengesteld uit deel-
nemers met een migratieachtergrond. In juli 2013 kregen de 
beschikbare paneldeelnemers van 16 jaar en ouder een 4DKL 
voorgelegd. In beide panels identificeerden we personen 
met een migratieachtergrond, met als herkomstland Turkije, 
Marokko, Suriname, de (voormalige) Nederlandse Antillen 
(verder: ‘Antillen’) of Indonesië. Voor iedere herkomstgroep 
selecteerden we een referentiegroep van personen met een 
Nederlandse achtergrond, gematcht op leeftijd (10 jaar-cate-
gorieën) en geslacht, in een verhouding van 2:1. Van matching 
op opleiding hebben we afgezien, omdat daarvoor gegevens 
ontbraken en eerder bleek dat opleiding op zich nauwelijks 
met DIF samenhangt.10

Het meetinstrument
De 4DKL bestaat uit 50 items, verdeeld over 4 schalen: distress 
(16 items), depressie (6 items), angst (12 items) en somatisatie 
(16 items). De respondenten scoren de items op een 5-punts-
schaal van 0 (‘nee’) tot 4 (‘heel vaak of voortdurend’). Voor het 
berekenen van totaalscores per schaal worden de itemscores 
3 en 4 gehercodeerd naar een 2. Zo moeten de totaalscores 
minder gevoelig worden voor een eventuele neiging om te 
overdrijven. 

Analyse
Vragenlijsten worden vaak gebruikt om constructen te meten 
die we niet direct kunnen observeren, zoals distress. Met ge-
richte vragen (bijvoorbeeld over distress-verschijnselen) probe-
ren we een indruk te krijgen van de mate waarin het construct 
bij een bepaalde persoon aanwezig is. De item-responstheorie 
(IRT) beschrijft de antwoorden op die vragen (items) als func-
tie van het onderliggende construct.13 Met DIF-analyse kunnen 
we onderzoeken of de items van een vragenlijst anders functi-
oneren in verschillende groepen [online bijlage].
We hebben per 4DKL-schaal een op IRT gebaseerde 
DIF-analyse gedaan, waarbij we 5 verschillende groepen 
personen met een migratieachtergrond (de ‘focale’ groepen) 
vergeleken met personen met een Nederlandse achtergrond 
(de referentiegroepen). Voor een uitgebreide technische 
beschrijving van de methode verwijzen we naar een open 
access-artikel waarin de methode is toegepast op de vraag 
of een Deense vertaling van de 4DKL hetzelfde meet bij 
Deense personen als de Nederlandse 4DKL bij Nederlandse 
personen.15

RESULTATEN
We hebben de 4DKL voorgelegd aan 6340 beschikbare deelne-
mers van het LISS-panel en 1851 deelnemers van het migran-

WAT IS BEKEND?
	■ Huisartsen en pOH’s-ggz gebruiken de Vierdimensionale 

Klachtenlijst (4DKL) om psychische klachten in kaart te 
brengen. 

	■ een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een mi-
gratieachtergrond.

WAT IS NIEUW?
	■ mensen met een migratieachtergrond (afkomstig uit 

turkije, marokko, suriname, Antillen of Indonesië) vullen 
de 4DKL niet anders in dan personen met een Neder-
landse achtergrond (met uitzondering van 1 item).

	■ We kunnen de 4DKL-scores van personen met een mi-
gratieachtergrond op dezelfde manier interpreteren als 
die van mensen met een Nederlandse achtergrond.
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tenpanel. De respons bedroeg respectievelijk 78,2% en 74,1%. 
Van 5213 respondenten was het land van herkomst bekend: 
Nederland 3871, Turkije 92, Marokko 102, Suriname 102, 
Antillen 81, Indonesië 197 en andere landen 768. In totaal 
selecteerden we 1003 deelnemers met een Nederlandse achter-
grond verdeeld over de 5 referentiegroepen (waarbij sommige 
deelnemers in meer dan 1 referentiegroep voorkwamen).
[Online tabel 1] toont enkele achtergrondgegevens van de 
verschillende onderzoeksgroepen. Opvallend, maar wellicht 
niet verrassend, waren de verschillen tussen personen met 
een migratieachtergrond en personen met een Nederlandse 
achtergrond voor wat betreft opleiding en inkomen. Ook zien 
we dat de migrantengroepen (vooral de Turkse en Marok-
kaanse groepen) duidelijk hogere 4DKL-scores vertoonden 
dan de groep met een Nederlandse achtergrond. De interne 
consistentie (Cronbach’s alfa) van de 4DKL-schalen was in 

de groepen met een migratieachtergrond zeker niet lager dan 
in de groep met een Nederlandse achtergrond, eerder (iets) 
hoger.
Het onderzoek naar DIF leverde slechts 1 item met DIF op: 
item 26 (‘snel geïrriteerd’) van de distress-schaal voor de 
Marokkaanse groep. [Figuur 1a] toont het effect van deze DIF 
op de gemiddelde itemscore, afhankelijk van het niveau van 
distress. Voor respondenten met een Marokkaanse achter-
grond was item 26 iets ‘makkelijker’. [Figuur 1b] laat zien dat 
het effect van de DIF in item 26 vrijwel geen effect had op de 
distress-score. De gemiddelde distress-score, gecorrigeerd 
voor het verschil in werkelijke distress, was slechts 0,16 punten 
op een schaal van 32 punten (dus niet meer dan 0,5% van de 
schaal).

BESCHOUWING
Door te kijken naar het ‘functioneren’ van de 4DKL-items in 
de verschillende groepen hebben we onderzocht of de 4DKL 
bij mensen met een migratieachtergrond hetzelfde meet als 
bij mensen met een Nederlandse achtergrond. We hebben 
5 (groepen) keer 50 items getest, waarbij we slechts 1 item 
vonden dat anders functioneerde bij mensen met een migra-
tieachtergrond. Dit betrof het item ‘snel geïrriteerd’ van de 
 distress-schaal voor de Marokkaanse groep. Dit item bleek 
voor respondenten met een Marokkaanse achtergrond iets 
‘makkelijker’. Deze personen scoorden dus gemiddeld (iets) 
sneller op ‘snel geïrriteerd’ dan personen met een Neder-
landse achtergrond. Overigens was het effect klein. Op de 
distress-score had de gevonden DIF geen noemenswaardige 
invloed.
We kunnen dus stellen dat de 4DKL dezelfde validiteit heeft 
voor mensen met een migratieachtergrond als voor personen 
met een Nederlandse achtergrond. Met dit gegeven kunnen we 
de verschillen in 4DKL-scores tussen de migrantengroepen en 
de Nederlandse groep [online tabel 1] dan ook met zeker-
heid interpreteren als een aanwijzing dat personen met een 
migratieachtergrond (en in het bijzonder personen van Turkse 
of Marokkaanse komaf) meer distress, depressie, angst en 
somatisatie ervaren dan mensen met een Nederlandse achter-
grond. In het licht van de internationale literatuur is dit geen 
verrassing.16-18 Een migratieachtergrond hangt samen met 
(al of niet traumatische) stress, kansenongelijkheid, armoede 
en discriminatie. In ons eigen onderzoek zijn het vooral de 
mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond die ge-
middeld de laagste opleiding en het kleinste inkomen hebben 
[online tabel 1].
Uit ons onderzoek valt niet op te maken wanneer de 4DKL 
moet worden ingezet. Op basis van onze ervaring adviseren 
wij de 4DKL bij patiënten met een migratieachtergrond in 
principe net zo te gebruiken als bij patiënten met een Ne-
derlandse achtergrond. In een nascholingsartikel hebben we 
praktische adviezen gegeven voor de indicatie van de 4DKL, 
het interpreteren van de scores en het bespreken van de scores 
met de patiënt.3

De onderzochte steekproef uit de algemene bevolking ver-
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Figuur 1a: Gemiddelde score van item 26 in relatie tot het wer-
kelijke niveau van distress (uitgedrukt als Ѳ) bij mensen met een 
Marokkaanse dan wel een Nederlandse achtergrond.  
Figuur 1b: gemiddelde distress-score in relatie tot het werkelijke 
niveau van distress (uitgedrukt als Ѳ) bij mensen met een Marok-
kaanse dan wel een Nederlandse achtergrond.
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schilt natuurlijk van een typische populatie van huisartsen-
patiënten en dat uit zich ook in de gemiddelde 4DKL-sco-
res. [Tabel 2] toont de gemiddelde scores van een groep 
opeenvolgende huisartspatiënten (n = 2127), en van een 
subset van deze groep, bij wie de huisarts een psychosociale 
diagnose had gesteld of een sterk vermoeden had dat de 
klachten een psychosociale achtergrond hadden (n = 665).19 
De onderzochte mensen met een Nederlandse achtergrond 
hadden beduidend lagere 4DKL-scores [online tabel 1] dan 
de huisartsenpopulaties. Mensen met een Turkse of Marok-
kaanse achtergrond scoorden op het niveau van huisartsen-
patiënten. 
Een mogelijke beperking van het onderzoek ligt in de klei-
nere aantallen deelnemers in 4 van de 5 migrantengroepen. 
Het vinden van een DIF-item met een bijna verwaarloosbaar 
effect op de schaalscore suggereert echter dat er voldoende 
deelnemers waren om DIF-items met relevante effecten te 
detecteren.
Een andere beperking is mogelijk de (zelf)selectie van deelne-
mers met een migratieachtergrond. De betreffende deelnemers 
waren digitaal vaardig en kennelijk in staat om Nederlandse 
vragenlijsten in te vullen. Bij een gebrekkiger beheersing van 
de Nederlandse taal kan de 4DKL eventueel worden afgeno-
men via een derde persoon die de lijst voorleest, toelicht en/
of deels naar de moedertaal vertaalt. Het is mogelijk dat de 
4DKL onder dergelijke omstandigheden niet helemaal het-

zelfde meet als bij mensen met een betere beheersing van het 
Nederlands en bij mensen met een Nederlandse achtergrond. 
In voorkomende gevallen kan een 4DKL in de taal van de 
patiënt worden gebruikt. Onder meer de volgende vertalingen 
zijn beschikbaar: Turks, Arabisch, Engels, Frans, Duits en 
Pools (verkrijgbaar bij de eerste auteur of bij de Mapi Research 
Trust, mapi-trust.org). 

CONCLUSIE
We kunnen concluderen dat we de Nederlandse 4DKL bij de 
onderzochte migrantengroepen hetzelfde kunnen interprete-
ren als bij mensen met een Nederlandse achtergrond. Degene 
die de vragenlijst invult moet de Nederlandse taal dan wel 
voldoende beheersen. ■
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Tabel 2

Ter vergelijking: 4DKL-scores van opeenvolgende huisartsenpatiën-
ten (A) en huisartsenpatiënten met psychosociale klachten (B)

4DKL-scores  
(gemiddelde/standaarddeviatie)

A B

Distress 9,7 (8,5) 14,8 (9,1)
Depressie 1,2 (2,6)  2,4 (3,5)
Angst 2,5 (4,0)  4,4 (5,2)
Somatisatie 8,4 (6,2) 11,3 (6,7)

Bron: 4DKL-handleiding19
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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

antistollingannonu.nl/feiten
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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 51 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘Overgeslagen’.
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Ecg-casus ‘Overgeslagen?’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een man van 63 komt op het spreekuur, omdat zijn hart steeds 
overslaat.
Voorgeschiedenis: Hypertensie sinds 15 jaar, bij controle altijd goed 
binnen de streefwaardes.
Medicatie: Lisinopril 1 x 5 mg, hydrochloorthiazide 1 x 12,5 mg.
Anamnese: De patiënt heeft het gevoel dat zijn hart overslaat. Hij voelt 
dit dagelijks en met grote regelmaat. Een broer is op zijn 60e plotseling 

overleden, hij had ook zulke klachten. De oorzaak van het overlijden is 
niet bekend.
Lichamelijk onderzoek: De patiënt is niet ziek en er zijn geen vege-
tatieve verschijnselen. Polsfrequentie 84/min, irregulair. Bloeddruk 
136/80.

De huisarts maakt een ecg vanwege de irregulaire pols. Tijdens het 
maken van het ecg voelt de patiënt de betreffende overslagen.
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Bij een deel van de patiënten die de huisartsenpost bellen, 
kunnen triagisten de klacht niet goed beoordelen omdat ze 
de patiënt niet kunnen zien. Dan wordt er een consult afge-
sproken, terwijl dat achteraf niet altijd nodig bleek te zijn. 
Het gebruik van videobeelden kan dit probleem mogelijk 
oplossen, maar er zijn vragen over de toegevoegde waarde 
van deze methode. In dit artikel geven we antwoord op 
vragen als: hoe vaak worden videobeelden ingezet bij triage, 
wat is daarvoor de indicatie en is het gebruik doelmatig, 
effectief en veilig?

Telefonische triage op de huisartsenpost moet ervoor zorgen 
dat de patiënt op het juiste moment de juiste zorg ontvangt. 
Anders dan fysieke triage kent telefonische triage beperkin
gen omdat visuele beoordeling niet mogelijk is. Bovendien 
gaat het meestal om onbekende patiënten en is dossierinzage 
dikwijls onmogelijk. Telefonische triage is daarom kwetsbaar. 
Dit leidt bij triagisten geregeld tot defensief gedrag en achteraf 
onnodige consulten.1,2 Het gebruik van videobeelden zou dit 
probleem deels kunnen oplossen. Technisch is dat meestal 
uitvoerbaar, want 84% van de Nederlanders heeft een smart
phone en kan live videobeelden versturen.3 Internationaal is er 
steeds meer ervaring met het gebruik van beeldmateriaal, ook 
in de spoedzorg.4,5 

Sinds de coronapandemie maakt driekwart van de Neder
landse huisartsenpraktijken meer gebruik van ehealthtoepas
singen dan voorheen.6 Beeldbellen is hierbij de allergrootste 
stijger en het beperkte onderzoek hiernaar wijst op (zeer) 
positieve ervaringen bij triagisten, huisartsen en patiënten.2,7,8

Triagisten op huisartsenposten zetten steeds vaker beeldbellen 
in. Een voortrekker hierbij is de huisartsenpost Oosterhout, 
waar de triagisten al sinds 2019 videobeelden gebruiken, dus 
nog vóór de coronapandemie [online kader]. Uit onderzoek 
kwam naar voren dat triagisten en patiënten in Oosterhout 
hiermee overwegend positieve ervaringen hadden.2,9 Voorde
len waren volgens hen (reis)tijdbesparing, gebruiksgemak en 
een groter vertrouwen in de triageinschatting. Belemmerin
gen betroffen vooral technische beperkingen en extra tijdsin
vestering tijdens de triage.9

We wilden meer kwantitatief inzicht krijgen in hoe vaak en 
wanneer triagisten videobeelden inzetten, en welke invloed 
deze hebben op de zorginzet en veiligheid. Tussen 25 mei en 
13 juli 2020 voerden we daarom een observationeel dwars
doorsnedeonderzoek uit, dat bestond uit een dossier en 
vragenlijstonderzoek. We maakten een uitdraai van routine
matig geregistreerde, anonieme patiënt en contactgegevens 
uit het huisartsinformatiesysteem. Triagisten vulden na iedere 
triage met videobeelden een papieren vragenlijst in, waarbij ze 

De online applicatie WeseeDo (WsD)

Het gebruik van videobeelden bij 
triage op de huisartsenpost
Marleen Smits, Marijn Konings, Laura Klabbers, Lenneke Fleerakkers, Paul Giesen
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noteerden welke zorginzet ze hadden gekozen en wat deze zou 
zijn geweest wanneer alleen telefonische triage mogelijk zou 
zijn geweest.9 Ten slotte beoordeelden twee huisarts- experts 
onafhankelijk van elkaar de registratiegegevens van een 
random steekproef van 100 patiënten op veiligheid, waarbij ze 
de criteria uit de NHG-TriageWijzer hanteerden. Onveiligheid 
werd hierbij gedefinieerd als (risico op) schade aan de patiënt.

FREQUENTIE VAN VIDEOBEELDEN EN INDICATIES 
In de onderzochte periode vonden 5230 triagecontacten 
plaats, waarbij de triagisten 515 keer (9,8%) videobeelden 
inzetten. Per triagist varieerde het aantal keer dat ze video-
beelden gebruikten van 2 tot 25 keer (mediaan 14). 
De triagisten gebruikten videobeelden vooral bij trauma’s van 
de huid (zoals wonden en beten; 33,8%), huiduitslag (bijvoor-
beeld impetigo, erysipelas en urticaria; 28,4%), trauma’s of 
klachten van het bewegingsapparaat (18,9%) en oogklachten 
(4,7%). [Tabel 1] toont de aandoeningen (ICPC-codes) waar-
bij de triagisten het meest videobeelden inzetten. Scheur-/
snijwonden (S18) en beten/steken van insecten (S12) voeren 
de lijst aan.

VOORSPELLERS VAN DE INZET VAN VIDEOBEELDEN
Van alle onderzochte patiënt-, triagist- en contactkenmerken 
bleken alleen leeftijd en tijdstip gerelateerd aan de inzet van 
videobeelden [tabel 2]. Bij patiënten van 65 jaar of ouder 
gebruikten de triagisten significant minder vaak videobeel-
den dan bij jongere patiënten. In de nacht gebruikten ze in 
significant minder gevallen videobeelden dan in het weekend 
overdag, en in de avond juist significant meer. Het geslacht 
van de patiënt, de afstand tot de huisartsenpost, drukte op de 
huisartsenpost en de onderzochte kenmerken van triagisten 
hingen niet significant samen met de inzet van videobeelden.

URGENTIE, ZORGINZET EN VEILIGHEID
Van de contacten waarbij de triagisten videobeelden inzet-
ten, kreeg de grootste groep urgentie U5 (65,9%; in de totale 
populatie 48,0%). Bij het gebruik van videobeelden rondden 
de triagisten het contact vaker af met een telefonisch advies 
(69,8%) dan in het hypothetische geval zonder videobeelden 
(36,4%). Patiënten kregen met videobeelden minder vaak een 
consult op de huisartsenpost (24,2%) dan zonder videobeel-
den (59,4%).
Beide huisarts-experts beoordeelden alle triagecontacten met 
videobeelden van de steekproef als veilig. De urgentie en zorg-
inzet waren volgens de beoordelaars in 95% van de contacten 
in overeenstemming met de NHG-TriageWijzer. 

BESCHOUWING
Dit is het eerste kwantitatieve onderzoek naar de inzet van 
videobeelden tijdens de triage op huisartsenposten. Voor het 
onderzoek analyseerden we gegevens uit het patiëntenregistra-
tiesysteem. De verkregen resultaten zijn objectief en vormen 
een mooie aanvulling op enkele kwalitatieve evaluaties.2,9 
De uitkomsten van ons onderzoek liggen in lijn met ander 
onderzoek waarbij met de toepassing van videobeelden in de 
triagesetting fysieke consulten werden voorkomen.4,5,7

Het onderzoek heeft enkele beperkingen. Zo zijn de uitkom-
sten niet zonder meer representatief voor de Nederlandse huis-
artsenposten, omdat we het onderzoek uitvoerden op 1 huis-
artsenpost met specifieke kenmerken [kader]. Bovendien was 
er sprake van seizoensbias, want we deden het onderzoek in 
de zomer, met relatief veel contacten vanwege insectensteken. 
Ook vond het onderzoek plaats tijdens de COVID-19-pande-
mie, met toch al relatief veel telefonische contacten.11 
Voor de analyse van de voorspellers van de inzet van videobeel-
den gebruikten we de gegevens van meer dan 5000 triagecontac-

Tabel 1

Aandoeningen (ICPC-code) waarbij triagisten videobeelden inzetten   
(n = 296)

Aandoeningen (ICPC-code) % (n)

Scheurwond/snijwond (S18) 11,8 (35)
Beet/steek insect (S12) 10,5 (31)
Brandwond/verbranding huid (elke graad) (S14)  5,4 (16)
Gegeneraliseerde roodheid/erytheem huid (S07)  4,4 (13)
Lokale roodheid/erytheem huid (S06)  4,4 (13)
Hand/vinger symptomen/klachten (L12)  4,4 (13)
Voet/teen symptomen/klachten (L17)  4,4 (13)
Impetigo/impetiginisatie (S84)  3,7 (11)
Erysipelas (S76.01)  3,7 (11)
Schaafwond/schram/blaar (S17)  3,0 (9)
Beet mens/dier (S13)  3,0 (9)
Urticaria (S98)  2,0 (6)
Been/dijbeen symptomen/klachten (L14)  2,0 (6)
Ander letsel van de huid/subcutis (S19)  1,7 (5)
Koorts (A03)  1,7 (5)

ICPC-codes met een frequentie < 5 zijn niet opgenomen in de tabel.

Tabel 2

De samenhang van patiënt-, triagist- en contactkenmerken met de 
inzet van videobeelden bij triage (n = 5230)

Kenmerk OR 95%-BI

Leeftijd van de patiënt 65 plus* 0,25 0,16 tot 0,40

Geslacht van de patiënt: man (referentie vrouw) 1,12 0,86 tot 1,46
Afstand in km van de patiënt tot de huisartsenpost 0,99 0,98 tot 1,00
Opleiding van de triagist: doktersassistente (referentie 
verpleegkundige)

1,31 0,95 tot 1,82

Aantal jaren werkervaring als triagist 0,98 0,95 tot 1,00
Aantal maanden ervaring met gebruik van videobeelden bij 
triage

1,03 0,99 tot 1,08

Aantal werkuren per week 0,98 0,94 tot 1,02
Tijdstip (referentie weekend overdag) 

 Avond† 1,65 1,16 tot 2,37

 Nacht‡ 0,48 0,24 tot 0,96

Drukte (aantal contacten/uur) 1,01 0,98 tot 1,05

OR = oddsratio; BI = betrouwbaarheidsinterval.
* p < 0,001; † p < 0,01; ‡ p < 0,05.
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ten. Voor de indicaties voor de inzet van videobeelden beschik-
ten we over ongeveer 300 videotriagecontacten. Voorafgaand 
aan het onderzoek instrueerden we de triagisten om bij de inzet 
van videobeelden in de journaalregels ‘WSD’ als markering 
te noteren, zodat we deze videotriagecontacten later konden 
selecteren en analyseren. In slechts 57% van het totale aantal 
inzetten noteerden de triagisten in het patiëntendossier dat het 
een videotriagecontact betrof. Mogelijk is er daarom sprake van 
selectiebias. Ten slotte bestaat er een kans dat de resultaten wat 
betreft de effecten op de zorginzet een te positief beeld schetsen. 
Deze waren immers gebaseerd op een inschatting van de triagist 
en niet op een vergelijking met een controlegroep.
In verder onderzoek op meerdere huisartsenposten en met 
een controlegroep, idealiter na de COVID-19-pandemie, 
kunnen ook gespreksduur, kosten, patiëntenperspectief en 
follow-upcontacten onder de loep worden genomen. Daar-
mee krijgen we meer inzicht in de verandering van werkdruk, 
veiligheid en kosteneffectiviteit.

CONCLUSIE
Triagisten op de huisartsenpost zetten videobeelden bij 10% 
van de triagecontacten in, vooral bij huidklachten en trauma’s, 
en dat lijkt veilig te zijn. In vergelijking met reguliere telefoni-
sche triage kan de toevoeging van videobeelden bijdragen aan 
een relatieve daling van het aantal fysieke consulten. Mogelijk 

leidt dit tot een verlaging van de werkdruk op de huisartsen-
post en tot een kostendaling. ■
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Uw diagnose

Een 65-jarige man komt bij de huisarts in verband met een 
snel (binnen 3 weken) gegroeide plek op zijn rechterwang. De 
plek is iets pijnlijk bij aanraken. De patiënt komt graag in de 
zon en heeft zijn jeugd in de tropen doorgebracht. Wat is uw 
diagnose?

1. Basaalcelcarcinoom
2. Actinische keratose 
3. De ziekte van Bowen
4. Keratoacanthoom

➤   Het antwoord leest u op pagina 57 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Krater op de huid’

Met dank aan André Moyakine, dermatoloog.

Foto: André M
oyakine

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’.

Krater op de huid
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1. Op welke plaats is plantaire hielpijn 
doorgaans opwekbaar door palpatie?2

a. Processus trochlearis calcanei
b. Aan de mediale tuberkel van de 

calcaneus 
c. Aan de dorsale zijde van de calca-

neus

2. De 46-jarige mevrouw Bouhari 
traint voor een marathon. Ze heeft 
sinds 2 maanden pijn aan de onder-
kant van haar rechtervoet, die tijdens 
belasting toeneemt. Sinds een week 
is er ook pijn in rust. Naast fasciitis 
plantaris denkt de huisarts aan een 
stressfractuur van de calcaneus. Wat 
is het advies volgens de NHG-Be-
handelrichtlijn Fasciitis plantaris?2

a. Expectatief beleid met rust 
b. Röntgenfoto 
c. Verwijzing naar de orthopeed

3. Risicofactoren voor het ontstaan van 
plantaire hielpijn zijn onder meer 
langdurig staan of lopen, obesitas en 
standsafwijkingen van de voet. Wat is 
nog meer een risicofactor?2,3

a. Een verkorte achillespees of kuit-
spier, waardoor beperkte dorso-
flexie van de voet

b. Verlengde achillepees of kuitspier, 
waardoor hypermobiliteit van de 
voet

4. Corticosteroïdinjecties worden in 
de NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis 
plantaris niet meer aangeraden. Wat 
is hiervan de reden?2

a. Corticosteroïdinjecties hebben 
mogelijk een klein effect op korte 
termijn, maar zijn niet effectief op 
de lange termijn.

b. Corticosteroïdinjecties hebben een 
bewezen effect op de korte termijn, 
maar zijn niet effectief op de lange 
termijn.

c. Corticosteroïdinjecties hebben 
mogelijk een klein effect op de 
korte termijn, maar hebben een 
nadelig effect op de lange termijn.

d. Corticosteroïdinjecties hebben een 
bewezen effect op de korte termijn, 
maar hebben een nadelig effect op 
de lange termijn.2

5. Onderzoekers vergeleken een the-
rapeutische zool met een placebo-
zool en met een controlegroep die 
reguliere zorg via de huisarts kreeg. 
Er werden na 12 weken geen ver-
schillen gevonden tussen de zool- en 
de placebogroep. Wat geldt voor de 
uitkomsten pijn en voetfunctie voor 
de controlegroep ten opzichte van de 
zoolgroep?1

a. Pijn en functie zijn statistisch 
significant en klinisch relevant niet 
verbeterd.

b. Pijn en functie zijn statistisch 
significant verbeterd, alleen pijn is 
klinisch relevant verbeterd.

c. Pijn en functie zijn statistisch sig-
nificant verbeterd, alleen functie is 
klinisch relevant verbeterd.

d. Pijn en functie zijn statistisch 
significant en klinisch relevant 
verbeterd.

6. Wat willen Rasenberg et al. meegeven 
als boodschap voor de praktijk?1

a. Een afwachtend beleid is niet het-
zelfde als niets doen.

b. Een op maat gemaakte zool heeft 
de voorkeur boven een standaard-
zool.

c. Verwijzing naar de podotherapeut 
is niet zinvol bij plantaire hielpijn.

7. De 11-jarige Jonas heeft pijn in zijn 
beide hielen, rechts meer dan links. 
Hij loopt rechts het liefst op zijn 
voorvoet. Jonas voetbalt fanatiek: 

4 keer per week. De pijn is geleide-
lijk op komen zetten en vooral bij 
belasting aanwezig. Bij lichamelijk 
onderzoek heeft hij vooral pijn bij 
knijpen aan weerszijde van de cal-
caneus. Welke diagnose is het meest 
waarschijnlijk?4

a. Achillespeestendinopathie
b. Apofysitis calcanei (ziekte van 

Sever) 
c. Fasciitis plantaris
d. Stressfractuur van de calcaneus

8. In de NHG-Behandelrichtlijn wordt 
geadviseerd, indien er geen twijfel is 
over de diagnose, om eerst een aantal 
niet-invasieve interventies te probe-
ren alvorens naar de tweede lijn te 
verwijzen. Welke interventie wordt 
genoemd als de eerste interventie die 
orthopeden vaak inzetten?2

a. Shockwavetherapie
b. Nachtspalk 
c. Taping

Plantaire hielpijn Foto: Shutterstock
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Een patiënt neemt altijd zijn of haar familieomstandighe-
den mee naar de spreekkamer en het is nuttig om daar aan-
dacht aan te besteden. Persoonlijke zorg is niet voor niets 
een belangrijke waarde in de huisartsgeneeskunde. Een 
systeemtherapeutische benadering, zoals Contextuele The-
rapie, biedt daarbij praktische en toepasbare handvatten.

Een patiënt komt nooit alleen de spreekkamer binnen, maar 
neemt zijn of haar familieomstandigheden mee.1 Is het nuttig 
om daar als huisarts aandacht en tijd aan te besteden? Dit is 
bijna een retorische vraag. Geen huisarts zal bestrijden dat een 
goed beeld van de context essentieel is om persoonlijke zorg te 
kunnen bieden. In de Toekomstvisie huisartsenzorg staat niet 
voor niets prominent: ‘De huisarts blijft zijn patiënt zien als 
een uniek individu, met een eigen context en specifieke noden 
en behoeften…’2 Maar ‘context’ is een breed begrip. Naast 
feitelijke context, zoals de medische voorgeschiedenis of de 
woonsituatie van de patiënt, kan ook informatie over diens ka-
raktereigenschappen en over interacties binnen gezin of werk 
erg waardevol zijn. Volgens huisartsen die er ervaring mee 
hebben opgedaan, biedt zo’n bredere benadering goede hand-
vatten voor de praktijk. Er is ook wetenschappelijk bewijs: het 
niet uitvragen van een complexe context vergroot de kans op 
niet-adequate zorg en extra kosten, terwijl aandacht voor de 

context een consult gemiddeld niet langer maakt.3,4 Aandacht 
voor de context is dus geen luxe, maar noodzaak.

CONTEXTUELE THERAPIE
Contextueel kijken is kijken naar het systeem rond de patiënt. 
Een voorbeeld van een systeemtherapeutische aanpak is de 
Contextuele Therapie van de Hongaars-Amerikaanse psychi-
ater Ivan Boszormenyi-Nagy.5,6 Diens methode is strikt geno-
men niet onderbouwd – er zijn geen RCT’s gedaan – maar dat 
zij effectief kan zijn, is in het licht van het voorgaande wel aan-
nemelijk. In de afgelopen 10 jaar hebben ongeveer 50 huisart-
sen in en om Den Haag zich verdiept in Contextuele Therapie 
en zijn deze gaan toepassen in hun dagelijkse praktijk. Nagy’s 
benadering bleek goed toepasbaar.7

De theorie
De Contextuele Therapie heeft als uitgangspunt dat recht-
vaardige en betrouwbare relaties voor alle mensen een 
basisbehoefte zijn. Het belangrijkst is het familienetwerk, dat 
wordt gevormd door meerdere generaties. Goede basisrelaties 
zorgen voor stabiliteit, gezondheid en autonomie. Verstoorde 
basisrelaties leiden tot geestelijke pijn, verdriet en vaak lastig 
te behandelen stoornissen of ziekten. Een relatie is ‘rechtvaar-
dig’ als geven en ontvangen op langere termijn in balans zijn, 

Het belang van familierelaties
Contextueel werken in de huisartsenpraktijk
Joke van Ballegooijen, Chantal van Wijngaarden-Timmermans, Karin Jonker, Ingeborg Rozenboom

CASUS: EEN PATIËNT MET HARTKLOPPINGEN
Een gepensioneerde man komt bij u vanwege piekeren, slecht slapen 
en hartkloppingen. Hij is bang voor een hartkwaal. Normaal is hij altijd 
druk bezig en heeft hij veel sociale contacten, maar vanwege corona is 
dat veel minder. De man is 15 jaar geleden gescheiden en daarna gaan 
samenwonen met zijn huidige partner. Zijn kinderen waren destijds tie-
ners. Zijn ex-vrouw werd na de scheiding zo depressief dat hun oudste 
dochter weer thuis is gaan wonen om voor haar te zorgen. Hij voelt zich 
hier schuldig over. Inmiddels heeft hij redelijk contact met zijn kinderen 
en kleinkinderen, maar van zijn partner willen ze niets weten. 
Samen kijkt u naar de mogelijkheden om het contact met zijn kinderen 
en kleinkinderen te verbeteren. Om wie maakt hij zich het meeste 
zorgen? Wie heeft het meest geleden onder de scheiding? Mogelijk zijn 
oudste dochter, die voor het gezin heeft gezorgd als jongvolwassene. 
Daar is nooit meer over gepraat. Eigenlijk zou hij van haar willen horen 
dat ze hem heeft vergeven en haar alsnog de erkenning willen geven 
die haar toekomt. Wellicht kan dit een opening bieden om het contact 
te herstellen. Hij denkt erover om zijn zoon erbij te betrekken, die kan 
goed bemiddelen.
Bij de vervolgafspraak zegt meneer dat het gesprek hem enorm heeft 
opgelucht en dat hij straks naar de verjaardag van zijn kleinzoon gaat.

Goede basisrelaties zorgen voor stabiliteit, gezondheid en autonomie. 
 Foto: Shutterstock
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dus als er een eerlijke verdeling is van liefde, zorg en weder-
zijdse hulp. Dit noemt Nagy de dimensie van de ‘relationele 
ethiek’ [figuur 1]. De andere dimensie is die van loyaliteit en 
betrouwbaarheid, met als meest bepalende relatie die tussen 
kind en ouder. Elke generatie oefent grote invloed uit op 
volgende generaties en de therapie gebruikt de kracht van het 
‘meergeneratie-familienetwerk’ voor de individuele patiënt om 
in evenwicht te brengen wat in een andere generatie uit balans 
is geraakt.8 Dat kan verlichting brengen en herhaling van 
destructieve patronen voorkomen.9

De methode
Ouders kunnen hun kind – vaak onbedoeld – groot onrecht 
aandoen. De hierdoor ontstane trauma’s kunnen het leven van 
het kind en vervolgens van diens kinderen nadelig beïnvloe-
den. Aan de hand van een genogram dat ten minste 3 gene-
raties omvat [figuur 2] gaan de patiënt en de behandelaar in 

op aangedaan onrecht en onderzoeken ze aan welk familielid 
de patiënt steun kan vragen. Het verkennen van de levens-
geschiedenis van de ouders, en van de trauma’s die zij zelf 
hebben opgelopen, kan leiden tot meer begrip en mildheid. 
De schuld blijft, maar onderlinge relaties kunnen verbeteren, 
de last wordt lichter en er ontstaat meer persoonlijke vrijheid 
en autonomie.6

Bij Contextuele Therapie moet de behandelaar vooral ver-
bindend zijn in taalgebruik en attitude, en erkenning geven 
aan de patiënt door goed te luisteren naar diens levens- en 
familieverhaal. Niet veroordelen, maar rekening houden 
met de belangen van iedereen die wordt geraakt door de 
behandeling. Dit wordt ‘meerzijdige partijdigheid’ genoemd. 
Alleen al luisteren en erkenning geven voor verdriet en pijn 
kan ruimte scheppen en daarmee machteloosheid vermin-
deren, niet alleen bij de patiënt maar ook bij de behandelaar. 
Voor ons, als gebruikers van Contextuele Therapie, is duide-
lijk geworden dat vooral de manier van kijken naar gezinnen 
en families erg goed aansluit bij het huisartsgeneeskundig 
handelen.

De praktijk
Bij wie en hoe kan Contextuele Therapie in de spreekkamer 
worden ingezet? Als basis is het besef nodig bij de huisarts dat 
de context, en dan vooral de familiecontext, ertoe doet. 
Patiënten bij wie het nuttig kan zijn de familiecontext te 
onderzoeken zijn bijvoorbeeld mensen met SOLK, depressie, 
angststoornissen of verslaving, mensen bij wie je gezinspro-
blemen vermoedt of mensen in de laatste levensfase. Bij deze 
indicaties spelen problematische (familie)relaties vaak een rol. 
Vooral bij patiënten met SOLK is het cruciaal hoe je de over-
gang maakt van een somatische benadering naar een explora-
tie van het gezin en de familie. In het kader van Contextuele 
Therapie zou je dat op de volgende manier kunnen inleiden: 
‘Er spelen veel problemen en ik vind het moeilijk om de 
vinger op de juiste plek te leggen. Vindt u het goed als ik met 
u eens wat verder praat over het gezin en de familie waarin u 
bent opgegroeid? Dat helpt mij om uw situatie beter in beeld 
te krijgen.’
Een ander geschikt moment om de familiecontext te verken-
nen is het kennismakingsgesprek met een nieuwe patiënt. Een 
contextueel kennismakingsgesprek kan in een dubbel consult 
worden gevoerd. Daarbij kan het tekenen van een genogram, 
een schematische weergave van iemands familierelaties en 
medische voorgeschiedenis, nuttig zijn. Zo’n gesprek is een 
lonende investering. Het levert meteen bij de start van de 
arts-patiëntrelatie veel kennis op. Bovendien begrijpt de pati-
ent dat deze dokter openstaat voor meer dan puur lichamelijke 
klachten. Huisartsen die ermee werken, zeggen dat het hun 
werk als dokter bevredigender maakt.

CONCLUSIE
Oog hebben voor de familiecontext betekent doordringen tot 
wezenlijke aspecten van het leven van de patiënt. Behalve een 
beter begrip ontstaat hierdoor een betere vertrouwensrelatie 

Figuur 1

Contextuele hulpverlening houdt rekening met factoren uit de 
eerste 3 dimensies, maar richt zich specifiek op de overkoepelende 
dimensie van de relationele ethiek

DE KERN
	■ De toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 kent grote 

waarde toe aan individuele zorg met aandacht voor 
de context.

	■ Uit onderzoek blijkt dat verwaarlozing van de con-
text de kans op adequate zorg verkleint en vaak voor 
onnodige kosten zorgt.

	■ een systeemtherapeutische benadering zoals Con-
textuele therapie is goed toepasbaar in de praktijk en 
maakt het werken bevredigender.

	■ De essentie van Contextuele therapie is aandacht 
voor intergenerationele problematiek.
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tussen arts en patiënt. Als huisarts loop je vaak lange tijd mee 
met de patiënt en vaak ook met diens gezin of familie. Tijd 
nemen om de familiaire context te exploreren levert waarde-
volle informatie op. Er is voldoende (indirect) bewijs dat het 
zinvol is om hier op enig moment tijd aan te besteden, bij-
voorbeeld bij het kennismakingsgesprek of later bij specifieke 
problematiek. ■
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Figuur 2

Contextueel genogram van de patiënt uit de casus

Van Ballegooijen JC, Van Wijngaarden-Timmermans CR, Jonker K, 
Rozenboom IR. Het belang van familierelaties. Contextueel werken in 
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | 70/min, onvolledige regelmaat. 

Het RR-interval varieert van 17 mm (= 660 ms) tussen 
het 6e en 7e QRS-complex tot 29 mm (= 1160 ms) na het 
eerste QRS-complex. Enkele artefacten.

2. As | Afleiding I en II zijn het meest positief (0° tot 60°). 
Afleiding III is het meest iso-elektrisch. De meeste stroom 
loopt dus schuin omlaag naar links (30°). Dat is een 
niet-afwijkende asrichting.

3. P-top | In afleiding V1 is het negatieve laatste deel van de 
P-top te breed (dit mag maar 1 mm breed en 1 mm diep 
zijn, hier is de breedte 2,5 mm). Er is dus mogelijk linker-
atriumdilatatie. De 6e P-top wijkt af, deze is negatief in II 
en avF, en positief in avR. Deze afwijkende P-top kan niet 
uit de sinusknoop komen, want de atriale activatie loopt 
weg van II en avF, richting avR. Dit is een hartslag met 
een ectopische bron laag in de atria die richting de sinus-
knoop omhoogloopt: een supraventriculaire extrasystole 
(SVES).

4. PQ-tijd | Normaal. De PQ-tijd na de SVES is iets kor-
ter dan de andere slagen. Dat betekent dat de bron iets 
dichter bij de AV-knoop ligt dan de sinusknoop. De 
sinusknoop ligt namelijk maximaal ver verwijderd van de 
AV-knoop, waardoor een impuls die elders in het atrium 
ontstaat bijna altijd dichter bij de AV-knoop ontstaat dan 
de impulsen van de sinuskoop. Hierdoor is de PQ-tijd bij 
atriale ectopie meestal iets verkort.

5. Q | Normaal. Geen pathologische Q.
6. QRS | Normaal. Normale R-progressie, normale hoogte en 

breedte.
7. ST-segment | Aspecifieke, iets komvormige ST-segmenten 

in I, II, avL, V5 en V6.
8. T-top | Normaal. De negatieve T in III past bij het gemid-

deld juist negatieve QRS-complex in deze afleiding.
9. QT-tijd | Normaal, < 10 mm (< 0,4 sec) en minder dan de 

helft van de cyclusduur.
10. Ritme | Meest regelmatige, normale P-toppen, telkens 

goed gevolgd door een QRS-complex: sinusritme met 1 
enkele SVES.

+ Conclusie | Sinusritme 70/min, met 1 enkele SVES. 
Linker atriumdilatatie. Aspecifieke komvormige ST-seg-
menten anterolateraal met vlakke T in avF.

2. DIAGNOSE EN BELEID
In het verouderende hart ontstaat er steeds meer fibrose tussen 
de myocardcellen. Oftewel: wanneer mensen rimpels in het 
gelaat krijgen, krijgen ze ook ‘rimpels’ in het hart. Dit is het 
eerst merkbaar in de boezems. Hypertensie versnelt dit proces 
en behandeling van hypertensie vertraagt dit proces. Hyper-
tensie kan ook tot dilatatie van de boezems leiden. In de regel 
is de consequentie hiervan – indien mogelijk – verbetering 
van de bloeddrukbehandeling. Bij linkeratriumdilatatie is er 
meer kans op atriale ritmestoornissen zoals atriumfibrilleren, 
maar ook op extrasystolen. De gevoelde overslagen in deze 
casus zijn inderdaad terug te voeren op supraventriculaire 
extrasystolen (SVES’en). Deze SVES’en hebben geen specifieke 
behandeling nodig.
Bij deze patiënt was de bloeddruk al geruime tijd in orde. Op 
basis van het ecg waren de klachten van overslagen dus ver-
klaard, en de optimale behandeling voor de daarnaast gesigna-
leerde linkeratriumvergroting (hypertensiebehandeling) was al 
geruime tijd ingesteld. De aspecifieke repolarisatiestoornissen 
konden niet goed worden verklaard, maar de patiënt had geen 
klachten van pijn op de borst en er waren ook geen alarm-
signalen voor ernstige ventriculaire pathologie. Mede gezien 
de plotselinge dood van de broer waren zowel de patiënt als 
de huisarts toch niet helemaal gerustgesteld. Een hartecho 
toonde een gedilateerd linkeratrium en een normale ventrikel-
wanddikte (dus geen linkerventrikelhypertrofie), maar wel een 
gering verminderde linkerventrikelfunctie (ejectiefractie 57%) 
en een fors aneurysma van de aorta ascendens (61 mm). Twee 
maanden later volgde er een succesvolle operatie.
In deze casus werd echografie ingezet omdat het ecg onvol-
doende zekerheid bood. Bij niet-conclusieve ecg’s is een echo 
vaak een volgende stap om te differentiëren tussen ecg-afwij-
kingen zonder verdere betekenis en pathologie. In de regel is 
de echo in dergelijke gevallen geruststellend en wordt patho-
logie hiermee definitief uitgesloten. In deze specifieke casus 
werd er echter een belangrijke aandoening vastgesteld. ■

Antwoord ecg-casus ‘Overgeslagen?’
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Bij dit weinig bekende syndroom veroorzaakt een visus-
stoornis (meestal leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie) 
hallucinaties waarvan de patiënt wéét dat het hallucinaties 
zijn. Schaamte en angst dat het toch een psychiatrische 
stoornis is, zijn een drempel om de dokter te bezoeken en 
ook die is niet altijd bekend met de kwaal. Daardoor wordt 
de diagnose vaak gemist. Eenvoudige maatregelen zoals 
een goed verlichte omgeving, visushulpmiddelen en sociale 
interactie kunnen soelaas bieden. De beelden nemen na een 
aantal maanden doorgaans af.

Kenmerkend voor het syndroom van Charles Bonnet zijn 
herhaalde of persisterende, complexe, visuele hallucinaties 
terwijl de realiteitstoetsing intact is: de patiënt heeft inzicht in 
de fictieve aard van de hallucinaties. Er zijn dus geen wanen of 
hallucinaties van andere zintuigen, geen onderliggende psy-
chiatrische of neurologische aandoeningen en de cognitie is 
intact.1 De meeste patiënten hebben wel gezichtsvelduitval of 
verminderde gezichtsscherpte. Andere benamingen voor het 
syndroom zijn ‘niet-psychotische hallucinaties’, ‘fantoombeel-
den’ of ‘releasehallucinaties’.2,3 Er bestaat ook een soortgelijk 
syndroom met auditieve hallucinaties, daarop gaat dit artikel 
verder niet in.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Het ontstaansmechanisme van de visuele hallucinaties is nog 
niet geheel duidelijk, maar waarschijnlijk spelen 2 modellen 
een rol. De deprivatietheorie gaat ervan uit dat de visuele-as-
sociatiecortex bij gebrek aan sensorische prikkels zelf beelden 
genereert, zoals dat ook bij fantoompijn gebeurt. Volgens 
de ontladingstheorie maakt een beschadiging in het visuele 
traject de neuronen gevoeliger zodat deze abnormale signalen 
afgeven aan de cortex.2-6

Kenmerkende complexe hallucinaties zijn figuren, gezichten, 
dieren, planten, mensen of voorstellingen.3,4 De beelden zijn 
doorgaans kleurrijk en van betere kwaliteit dan men bij een 
visusstoornis zou verwachten.5 Ze kunnen voorkomen in 1 
oog, in beide ogen of als hemibeelden, corresponderend met 

het aangedane gebied. De aard van de hallucinaties is onaf-
hankelijk van de plaats van het visusdefect; de beelden passen 
doorgaans niet in de omgeving, zijn wisselend van aard en 
kunnen stilstaan of bewegen. Ook eenvoudige hallucinaties 
– stippen, lijnen, geometrische lichamen, floaters, flitsen – 
komen voor.3,6 De duur varieert van enkele seconden tot conti-
nu, maar is meestal enkele minuten. Veel patiënten hebben 
meerdere keren per dag hallucinaties, bij sommigen treden ze 
op gedurende een bepaale periode.4 
Het syndroom van Charles Bonnet kan voorkomen bij alle 
soorten visusstoornissen, waaronder glaucoom, cataract, 
diabetische retinopathie en problemen na een CVA, maar de 
meest voorkomende oorzaak is leeftijdsgerelateerde macula-
degeneratie (LMD).4,7-9 Bij patiënten met chronische visus-
klachten beginnen de hallucinaties doorgaans na ongeveer 
een jaar, bij patiënten met een acute visusstoornis beginnen ze 
soms direct of na enkele dagen.4

De beelden nemen na een aantal maanden doorgaans af, 
of de patiënt leert ermee omgaan. De kans dat de beelden 
verdwijnen of verminderen is groter bij acuut of compleet 
visusverlies.3,8 Hallucinaties komen vaker voor wanneer de 
ogen geopend zijn; uitlokkende factoren zijn fel licht, een witte 
achtergrond of juist een slecht verlichte omgeving. Ook ver-
moeidheid, stress of een tekort aan sociale interactie kunnen 
de beelden uitlokken.8-10

Syndroom van Charles Bonnet
Rosier Hoogelander, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof

Een visusstoornis kan persisterende hallucinaties veroorzaken, waarbij 
de patiënt weet dat het hallucinaties zijn.  Foto: Shutterstock

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van het 
hoofdstuk dat eerder is gepubliceerd in het boek Kleine kwalen en 
alledaagse klachten bij ouderen (tweede druk) 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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DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Bij eenvoudige hallucinaties met intacte realiteitstoetsing staan 
glasvocht- en netvliesaandoeningen, migraine en epilepsie 
hoog in de differentiaaldiagnose. Bij complexe hallucinaties 
kan worden gedacht aan psychotische ziekten, delier of neuro-
degeneratieve ziekten. 
Hallucinaties kunnen ook optreden als bijwerking van medi-
catie, na intoxicatie, bij drugsgebruik en (alcohol)onthouding. 
Ook extreme uitputting, stress en sensorische deprivatie 
kunnen hallucinaties veroorzaken.3,4 
Het is onduidelijk of het syndroom van Charles Bonnet ver-
band houdt met andere aandoeningen die gepaard gaan met 
visuele hallucinaties. Onderliggende oogproblemen, neuro-
logische, psychiatrische en metabole oorzaken of intoxicaties 
moeten worden uitgesloten.4,6,8

EPIDEMIOLOGIE
In de Nederlandse huisartsenpraktijk zijn geen prevalentie- 
en incidentiecijfers bekend over het syndroom van Charles 
Bonnet. Waarschijnlijk is er sprake van onderrapportage 
doordat patiënten er niet veel last van hebben of juist bang zijn 
dat ze een psychiatrische ziekte hebben, of doordat de arts het 
syndroom niet herkent.3,8 Bij patiënten met leeftijdsgerelateerde 
maculadegeneratie is de prevalentie van het syndroom in poli-
klinieken Oogheelkunde ongeveer 7% en in oogheelkundige 
revalidatiecentra rond de 32%.2,9 In de huisartsenpraktijk is de 
prevalentie waarschijnlijk veel lager. Het syndroom komt vaker 
voor bij ouderen en bij vrouwen,10 maar kan ook bij kinderen 
voorkomen.9 Bij blindgeborenen komt het syndroom niet voor.9

ANAMNESE EN ONDERZOEK
Vraag naar de volgende zaken:

	■ begin, aard, frequentie, karakter, locatie en duur van de 
hallucinaties, en uitlokkende of belemmerende factoren

	■ realiteitstoetsing, hallucinaties van andere zintuigen, wanen
	■ voorgeschiedenis, comorbiditeit
	■ bijkomende verschijnselen
	■ visusproblematiek, acute visusvermindering of -verande-

ring
	■ neurologische uitvalsverschijnselen

	■ cognitie
	■ slaappatroon
	■ ziek voelen, koorts
	■ medicatiegebruik, drugsgebruik, middelenonthouding
	■ stress, angst, depressie, levensgebeurtenissen, kwaliteit van 

leven

Het lichamelijk onderzoek omvat de algehele indruk, testen 
van oriëntatie en aandacht, en oriënterend onderzoek om me-
tabole oorzaken als cardiopulmonale insufficiëntie, leverziek-
te, endocriene stoornissen en infectie minder waarschijnlijk te 
maken.
Verricht op indicatie psychiatrisch onderzoek om primaire 
psychotische ziekten uit te sluiten. 
Verricht oftalmologisch onderzoek (visusbepaling, gezichts-
veldonderzoek, amslerkaart) als visusproblematiek afwezig of 
onduidelijk is.
Verricht uitgebreider neurologisch onderzoek bij aanwijzingen 
voor cognitieve achteruitgang, ziekte van Parkinson of andere 
neurologische afwijkingen.1,3,4

BELEID
	■ Uitleg. Informatie over de aard en oorzaken van de halluci-

naties en geruststelling dat ze niet voortkomen uit onder-
liggende neurologische of psychiatrische problematiek zijn 
doorgaans voldoende om de hallucinaties te verminderen 
of de patiënt er mettertijd beter mee te laten omgaan.3,8

	■ Afleidingstechnieken. Er zijn technieken die de hallucina-
ties kortdurend kunnen doen afnemen. Voorbeelden zijn 
snel sluiten van de ogen, veranderen van de blikrichting 
of van de stand van het hoofd, verandering van omgeving, 
sociale interactie zoeken, praten tegen de hallucinaties of 
ernaartoe lopen.5,10

	■ Stop of vervang hallucinogene farmaca. Denk aan psycho-
tropica (benzodiazepines, levodopa, dopamineagonisten, 
tricyclische antidepressiva, morfine), niet-psychotrope 
middelen (digoxine, glucocorticoïden, amantadine, cime-
tidine, ranitidine, sildenafil, bètablokkers (oogdruppels), 
claritromycine, ACE-remmers) en alfa-2-agonisten (brimo-
nidineoogdruppels bij glaucoom).1,4

	■ Medicatie. Terughoudendheid met medicatie is geboden, 

DE KERN
	■ patiënten met het syndroom van Charles bonnet 

hebben complexe visuele hallucinaties waarvan ze 
weten dat het hallucinaties zijn.

	■ De oorzaak is een verworven visuele stoornis, meest-
al leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie.

	■ De diagnose wordt vaak gemist door angst en 
schaamte bij de patiënt en onbekendheid bij de arts.

	■ een aantal eenvoudige maatregelen maakt de aan-
doening draaglijker, monitoring van de neurologische 
en cognitieve toestand is belangrijk

WAArmee KOmt De pAtIËNt?
meestal is de patiënt een oudere met bilateraal centraal 
visusverlies en visuele hallucinaties, zonder halluci-
naties van andere zintuigen.8 De beelden zijn scherper 
en kleurrijker dan men bij visusverlies zou verwachten, 
de duur ervan varieert.5 er zijn geen neurologische 
uitvalsverschijnselen of psychiatrische aandoeningen, 
al kunnen patiënten daar wel bang voor zijn.5,6 patiën-
ten komen bij de dokter omdat ze bang zijn, omdat ze 
depressieve klachten hebben of omdat hun kwaliteit van 
leven in gevaar komt.2,5
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gezien het zeer geringe bewijs voor de effectiviteit en de 
potentiële bijwerkingen. Bij zeer hoge lijdensdruk kan 
medicatie worden overwogen, eventueel via een psychiater. 
Denk hierbij aan selectieve serotonineheropnameremmers 
(SSRI’s zoals escitalopram of venlafaxine), antipsychotica 
(haloperidol, olanzapine, quetiapine) of benzodiazepines 
(diazepam).2-6

	■ Overwegingen bij comorbiditeit. Wees alert op cognitieve 
achteruitgang en op verlies van inzicht in de fictieve aard 
van de hallucinaties. Monitor dit en verwijs zo nodig naar 
een geheugenpolikliniek of neuroloog.7

VERWIJZEN
Overweeg verwijzing in de volgende situaties.

	■ Verwijs naar de neuroloog bij gezichtsveldproblematiek, 
neurologische afwijkingen of cognitieve achteruitgang.4

	■ Verwijs naar de psychiater bij twijfel over de aard van de 
hallucinaties, grote lijdensdruk, gestoorde realiteitstoetsing 
en eventuele farmacotherapie.2,5

	■ Verwijs naar de oogarts bij lichtflitsen of vermoeden van 
netvliesloslating.5 Verwijs zo nodig ook voor het wegnemen 
van reversibele oorzaken van visusverlies (cataractoperatie, 
anti-VEGF-behandeling bij leeftijdsgebonden maculade-
generatie, laserbehandeling bij proliferatieve diabetische 
retinopathie).3,8,10

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE VERZORGING
Zorg voor een goed verlichte omgeving, voor visushulpmidde-
len en voor sociale interactie. Bij gebrekkige realiteitstoetsing 
of cognitieve achteruitgang moet een neurologische aandoe-
ning worden uitgesloten. Adequate monitoring helpt daarbij.5,7

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Houd bij het diagnosticeren van een visusstoornis rekening 
met het syndroom van Charles Bonnet. Vroegtijdige herken-
ning en open communicatie door arts en patiënt, met uitleg, 
geruststelling en aandacht voor coping en verbetering van de 
omstandigheden, maken de aandoening draaglijker.2 ■
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WAT IS AANGETOOND?
In een systematische review over de diagnostische cri-
teria voor het syndroom van Charles Bonnet werden 33 
publicaties geïncludeerd. Intacte realiteitstoetsing werd 
genoemd in 18 onderzoeken (54%), visusverlies in 25 
onderzoeken (76%) en ongestoorde cognitieve functies 
in 14 onderzoeken (42%). De reviewers vonden geen 
uniforme criteria voor diagnose, beleid, pathofysiologie, 
epidemiologie en differentiatie van andere aandoenin-
gen.3 
We vonden geen gecontroleerd onderzoek naar de 
behandeling van het syndroom van Charles Bonnet. 
Uit een aantal patiëntbeschrijvingen en een klein 
niet-gecontroleerd observationeel onderzoek bleek dat 
(atypische) antipsychotica, cholinesteraseremmers, 
memantine, SSRI’s, benzodiazepines en anti-epilepti-
ca een klein effect hebben, maar de bewijskracht was 
minimaal.3-6

In een systematische review over de relatie tussen 
cognitieve achteruitgang en het syndroom van Charles 
Bonnet werden 145 artikelen geïncludeerd (11 observa-
tionele onderzoeken en 134 patiëntbeschrijvingen). De 
beperkte methodologische kwaliteit van de artikelen liet 
geen conclusie toe, maar gezien de vele beschrijvingen 
van patiënten met gedeeltelijke realiteitstoetsing is 
deze relatie er mogelijk wel.7

Hoogelander R, Bruggink SC, Eekhof JA. Syndroom van Charles Bonnet. 
Huisarts Wet 2021;64(9):52-4. DOI:10.1007/s12445-021-1248-2.
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Het juiste antwoord is keratoacanthoom. 
Een keratoacanthoom is een snelgroeiende (binnen enkele 
weken) goedaardige tumor. Bij de klassieke presentatie – zoals 
in deze casus – betreft het een huidkleurige, niet-glanzende, 
kratervormige, geïndureerde (als je het palpeert, voel je dat 
het in diepere huidlagen zit) tumor met een centrale hyperke-
ratotische plug.
De plek is te groot voor een actinische keratose en deze vormt 
ook nooit een krater. Hetzelfde geldt voor de ziekte van Bo-
wen. Dat is een plaveiselcelcarcinoom in situ, wat inhoudt dat 
het zich uitsluitend in de bovenste laag van de huid (epider-
mis) bevindt. Het voelt dan ook nooit geïndureerd aan en het 
klinisch beeld is meestal een langzaam groeiende erythema-
tosquameuze plaque. 
Het onderscheid met een basaalcelcarcinoom is meestal heel 
gemakkelijk te maken. Een keratoacanthoom glanst niet en 
heeft geen teleangiëctasieën (basaalcelcarcinomen hebben dat 
meestal wel). Als u een dermatoscoop hebt, dan is het onder-
scheid met een basaalcelcarcinoom nog makkelijker te maken. 
Basaalcelcarcinomen zijn dermatoscopisch translucent (je 
kunt er als het ware doorheen kijken). Keratoacanthomen en 
plaveiselcelcarcinomen zijn huidkleurig en dermatoscopisch 
niet translucent. Het advies is om deze plek niet te biopteren 
of te shaven, maar om de patiënt naar de dermatoloog te 
verwijzen voor een excisie met minstens 5 mm marge (indien 
de plek < 2 cm is). Een keratoacanthoom ziet er zowel klinisch 
als histopathologisch namelijk precies hetzelfde uit als een 

plaveiselcelcarcinoom. In het PA-verslag zult u daarom vaak 
teruglezen dat de patholoog geen onderscheid tussen die 2 
kon maken. De meeste dermatologen controleren deze pa-
tiënten dan ook, conform de Richtlijn plaveiselcelcarcinoom, 
minstens 5 jaar lang voor inspectie in toto in combinatie met 
de palpatie van de aangrenzende lymfeklierstations. 
In de NHG-Standaard Verdachte Huidafwijkingen wordt 
aangegeven dat u dergelijke patiënten moet verwijzen (sterk 
vermoeden van een plaveiselcelcarcinoom). Mocht u hier 
weloverwogen van willen afwijken en ooit zelf een keratoacan-
thoom of een plaveiselcelcarcinoom willen excideren, houd 
dan rekening met het verloop van de lymfebanen. Excideer 
alle huidmaligniteiten die kunnen metastaseren (zoals plavei-
selcelcarcinomen of melanomen) altijd in het verloop van de 
lymfebanen. Hoe minder lymfebanen gedurende de ingreep 
worden beschadigd, hoe kleiner de kans op ‘triggeren van’ een 
metastase (dit is slechts een theorie en vooralsnog niet hard 
bewezen) en hoe kleiner de kans op eventueel postoperatief 
lymfoedeem aangezien het vrij grote excisies betreft (met 5-10 
mm marge). Snijd dus bijvoorbeeld op de ledematen altijd in 
de lengterichting. ■
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Obstipatie is een veelvoorkomende en vervelende bijwerking 
van opioïden. Orale osmotische en contactlaxantia hebben 
niet altijd voldoende effect. In de NHG-Standaard Obstipa-
tie wordt geadviseerd om bij onvoldoende resultaat van deze 
middelen te starten met rectale laxantia. Orale middelen zijn 
echter prettiger in gebruik. Daarom gingen wij in deze CAT 
na of naloxegol een effectief en veilig oraal alternatief is voor 
volwassen patiënten met opioïdgeïnduceerde obstipatie in 
de huisartsenpraktijk. 

Naloxegol is een relatief nieuw oraal laxans dat het obstiperen-
de effect van opioïden antagoneert. Recente onderzoeken laten 
positieve resultaten zien van naloxegol bij opioïdgeïnduceerde 
obstipatie indien andere orale laxantia niet het gewenste effect 
hebben. Het beperkte aantal (kwalitatief goed) uitgevoerde 
onderzoeken over dit onderwerp vraagt echter een voorzichti-
ge interpretatie van de effectiviteit en veiligheid van naloxegol. 

HUIDIGE RICHTLIJNEN
Naloxegol is een oraal laxans dat door binding aan mu-opioïd-
receptoren in het maag-darmkanaal de obstiperende werking 
van opioïden tegengaat, zonder het analgetische effect op het 
centrale zenuwstelsel te inhiberen.1 In de tweede lijn wordt 
momenteel methylnaltrexon, een mu-opioïdreceptorantago-
nist met subcutane toedieningsweg, genoemd als alternatief 
als orale laxantia niet werken.3 Naloxegol kan hiervoor een 
patiëntvriendelijk alternatief zijn in de eerste lijn.
Voor de behandeling van opioïdgeïnduceerde obstipatie 
worden rectale laxantia aangeraden bij onvoldoende effect 
van orale laxantia.2 De NHG-Standaard Obstipatie raadt het 
voorschrijven van opioïdreceptorantagonisten zoals naloxegol 

af wegens het ontbreken van kwalitatief goede onderzoeken en 
de beperkte plaats van de behandeling van opioïdgeïnduceer-
de obstipatie in de huisartsenpraktijk.2 Wij denken echter dat 
het behandelen van dit type obstipatie relevant is voor huis-
artsen gezien de verschuiving van de tweedelijnszorg naar de 
huisartsenpraktijk en gezien de belangrijke rol van huisartsen 
in de palliatieve fase. De cochranereview die wordt geciteerd 
door de standaard analyseert het laxerende effect van verschil-
lende mu-opioïdreceptorantagonisten, maar niet van naloxe-
gol.3 Het Farmacotherapeutisch Kompas en de richtlijnen voor 
palliatieve zorg geven naloxegol daarentegen wel een (beperk-
te) plaats, namelijk om onderhoudsbehandeling met naloxegol 
te overwegen bij obstipatie die ondanks adequaat laxantiage-
bruik niet reageert op opioïdrotatie.1,4

ZOEKSTRATEGIE
We zochten in PubMed en de Cochrane Library naar arti-
kelen met MeSH- en vrije zoektermen die waren gerelateerd 
aan opioïdgeïnduceerde obstipatie, opioïden en naloxegol 
[online tabel]. De zoekstrategie leverde respectievelijk 62 
en 64 artikelen op, waarvan we 27 artikelen op basis van het 
abstract geheel hebben gelezen. We vonden uiteindelijk 3 
relevante meta-analyses die aansloten op de klinische vraag 
voor deze CAT.5-7 We bespreken hier de resultaten uit de meest 
recente meta-analyse van Vijayvargiya et al. aangezien in deze 
meta-analyse grotendeels dezelfde data zijn gebruikt als in 
de oudere meta-analyses van Nishie en Nee.5-7 Er waren geen 
artikelen beschikbaar die uitsluitend zijn gericht op de eerste 
lijn.

RESULTATEN 
Vijayvargiya et al. voerden een meta-analyse uit waarin de ef-
fectiviteit en veiligheid van diverse perifeer werkende opioïd-
receptorantagonisten werden vergeleken.7 Bij alle geïnclu-
deerde patiënten was er onvoldoende effect van orale laxantia, 
deze werden bij inclusie gestaakt. De gemiddelde leeftijd in de 
onderzoeken varieerde van 47,5 tot 53,6 jaar, met uitzondering 
van Tummala et al. die een onderzoekspopulatie van 65+ had-
den.8-11 Het overgrote deel van de onderzoeken includeerde 
alleen patiënten zonder onderliggende maligniteiten, behalve 
Webster et al. die patiënten met en zonder maligniteit inclu-
deerden (2,4% van het totale aantal patiënten geïncludeerd in 
de meta-analyse).

EFFECTIVITEIT
Bij 2057 van de geïncludeerde patiënten werd de effectiviteit 
van naloxegol geanalyseerd. Naloxegolgebruikers hadden 
significant meer defecaties per week dan de patiënten in de 
placebogroep, zowel bij een dosering van 12,5 mg (gemiddeld 

Naloxegol bij opioïdgeïnduceerde obstipatie
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Bij het voorschrijven van naloxegol is het van belang om de patiënt te 
blijven monitoren op defecatiepatroon en bijwerkingen. Foto: Unsplash
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Dit is een critically appraised topic (CAT), waarbij de auteur een evidence based 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.

verschil 0,53; 95%-BI 0,26 tot 0,8) als bij een dosering van 25 
mg (gemiddeld verschil 1,05; 95%-BI 0,78 tot 1,33). De tweede 
uitkomstmaat was het hebben van meer dan 3 spontane defe-
caties per week én een toename van 1 spontane defecatie per 
week ten opzichte van baseline.7 Voor zowel naloxegol 12,5 mg 
als voor 25 mg was er een significant verschil ten opzichte van 
placebo (respectievelijk OR 1,56; 95%-BI 1,18 tot 2,06 en OR 
1,87; 95%-BI 1,42 tot 2,47). Er was geen significant verschil 
tussen de verschillende doseringen (p = 0,36). 

BIJWERKINGEN
In totaal werd bij 2336 van de geïncludeerde patiënten geke-
ken naar het optreden van bijwerkingen. Er was geen signifi-
cant verschil in ernstige bijwerkingen zoals cardiovasculaire 
toxiciteit, maagdarmperforaties en verminderde werking 
van opiaten tussen naloxegol en placebo (naloxegol 12,5 mg 
OR 0,80 (95%-BI 0,46 tot 1,41) en naloxegol 25 mg OR 0,66 
(95%-BI 0,39 tot 1,13)).7 Wel gaf behandeling met naloxegol 
25 mg significant vaker niet-ernstige bijwerkingen dan place-
bo (OR 1,53; 95%-BI 1,19 tot 1,95), terwijl behandeling met 
naloxegol 12,5 mg niet meer bijwerkingen gaf dan placebo 
(OR 1,01; 95%-BI 0,79 tot 1,29). De meest gerapporteerde 
bijwerkingen waren misselijkheid, buikpijn en diarree. 

KRITISCHE BESCHOUWING
De meta-analyse is van goede kwaliteit, waarbij de geïn-
cludeerde onderzoeken zijn geëvalueerd met de Cochrane 
Collaboration risk of bias tool.12 Verder zijn de geïncludeer-
de onderzoeken alle van methodologisch hoge kwaliteit en 
tezamen betreft het een grote groep patiënten. De analyse laat 
zien dat zowel een dosering van 12,5 mg als 25 mg effectief is, 
waarbij de gemiddelde toename van het aantal defecaties per 
week bij 25 mg naloxegol significant hoger was (1 defecatie 
per week) dan bij 12,5 mg (halve defecatie per week). Deze 
dosering geeft echter ook significant meer bijwerkingen. Dit 
sluit aan bij het advies om te starten met 25 mg en bij hinder-
lijke bijwerkingen deze dosering te halveren.1

Er is onvoldoende informatie over de effectiviteit en veiligheid 
van naloxegol bij patiënten met onderliggende maligniteit, 
met bijbehorend verhoogd risico op maag-darmperforaties, 
aangezien zij grotendeels uit de klinische onderzoeken werden 
geëxcludeerd. Gezien het schaarse aantal klinische onderzoe-
ken was verder een statistische analyse naar publicatiebias niet 
mogelijk, waardoor overschatting van het effect van naloxegol 
niet kan worden uitgesloten. Ten slotte is het overgrote deel 

van de gepubliceerde data over naloxegol verkregen uit 4 door 
de farmaceut gesponsorde onderzoeken.8-11

CONCLUSIE EN AANBEVELING
Naloxegol is mogelijk een nuttig oraal medicijn voor de be-
handeling van opioïdgeïnduceerde obstipatie bij onvoldoende 
effect van reguliere orale laxantia. Omdat de onderzochte 
onderzoekspopulatie niet goed is te generaliseren naar onze 
huisartsenpopulatie moeten de positieve onderzoeksresul-
taten zorgvuldig worden geïnterpreteerd. Voor palliatieve 
patiënten is naloxegol nog onvoldoende onderzocht. Er is 
meer onafhankelijk onderzoek nodig om de effectiviteit en 
veiligheid van naloxegol te bevestigen, bij voorkeur in de 
eerste lijn met de focus op oudere patiënten en patiënten met 
maligniteiten (de meest relevante groep). Daarnaast is het 
zinvol het effect van naloxegol te vergelijken met het effect 
van rectale laxantia, naast de vergelijking met een placebo-
groep. De kosten van naloxegol zijn 2 keer hoger dan rectale 
laxantia: € 5,40 per dag voor naloxegol ten opzichte van € 1,22 
tot € 2,44 per dag voor natriumlaurylsulfoacetaat/ natriumci-
traat/ sorbitol (Microlax).1,13

Bij het voorschrijven van naloxegol is het van belang om de 
patiënt te blijven monitoren op defecatiepatroon en bijwerkin-
gen, de patiënt in te lichten over de minimale klinische erva-
ring van dit medicijn en eventueel een rectaal ‘escape’-laxans 
mee te geven. ■
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Tijdens de overgang hebben veel vrouwen last van opvliegers 
en zij gaan met deze klachten vaak naar de huisarts. De richt-
lijnen adviseren het effect van een hormonale behandeling in 
deze gevallen af te wegen tegen de bijwerkingen en risicofacto-
ren. Ik vroeg me of een ganglion stellatum- blokkade bij deze 
klachten een goed en hormoonvrij alternatief is. Dat bleek niet 
het geval te zijn. Het is nog onduidelijk of een ganglion stel-
latum-blokkade een gelijkwaardig alternatief is voor de reeds 
beschikbare behandelingen van overgangsklachten. 

Een 48-jarige perimenopauzale patiënte met blanco voorge-
schiedenis kwam op mijn spreekuur omdat ze regelmatig opvlie-
gers had. De patiënte wilde geen hormoonbehandeling en vroeg 
een verwijzing voor een ganglion stellatum-blokkade (GSB) in 
een nabijgelegen kliniek. In de gangbare richtlijnen (NHG-Stan-
daard De overgang en de richtlijn Standaard Menopauze 
Management van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gy-
naecologie) wordt geen melding gemaakt van GSB als behande-
loptie.1,2 Deze casus leidde tot de volgende onderzoeksvraag: is 
een ganglion stellatum-blokkade een effectieve en veilige behan-
deloptie voor vrouwen met vasomotore overgangsklachten?
Opvliegers, spontane aanvallen van perifere vasodilatatie, 
komen vaak voor in de overgang. De oorzaak is mogelijk een 
verhoogde centrale noradrenerge activiteit met scherpere 
thermoregulatie en deze wordt waarschijnlijk voorafgegaan 
door verandering in oestrogeenspiegels. De precieze oorzaak 
van opvliegers is echter onbekend.1 Tijdelijke sympathicus-
remming zou de doorstroming van het hoofd-halsgebied (en 
mogelijk het thermoregulatiegebied) kunnen verbeteren.3 Dit 
gebeurt door het ganglion stellatum, een cervicale sympathi-
sche zenuwknoop, te blokkeren met een bupivacaine depot 
[figuur].4 Deze behandeling wordt momenteel in diverse 
Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd. 

ZOEKSTRATEGIE
Een zoekactie in PubMed op 18 januari 2021 met de zoekter-
men ‘stellate ganglion’ AND ‘autonomic nerve block’ AND 
(‘postmenopause’ OR ‘menopause’ OR ‘hot flashes’). Alle 
zoektermen (zowel ‘MESH’ als ‘all fields’) leverden 32 resulta-
ten op. Hieronder vielen 4 RCT’s en 6 patiëntenseries waarin 
de focus vooral lag op borstkankerpatiënten. In de referenties 
 vonden wij tevens een onderzoek naar de bijwerkingen van 
deze behandeling. Bij nadere bestudering bleken 2 artikelen 
relevant (1 RCT van Walega et al. en 1 vragenlijstonderzoek 
van Wulf et al.).5,6 Daarnaast vonden we een relevant artikel 
van Goel et al. met de zoektermen ‘complications stellate 
ganglion block’.7

GESELECTEERDE LITERATUUR
Walega et al. vergeleken in een geblindeerde, placebogecon-
troleerde RCT 40 postmenopauzale patiënten (power 80%) 
met matige/ernstige overgangsklachten (> 25/week).5 Twintig 
vrouwen kregen een GSB en 20 een subcutane placebo-injectie 
met 0,9% NaCl. Bij optreden van een voorbijgaand syndroom 
van Horner werd de GSB beschouwd als geslaagd. Primaire 
eindpunten waren frequentie en intensiteit van opvliegers 
(objectief gemeten met elektrodes op het sternum en subjec-
tief met dagboekgegevens). Secundaire eindpunten waren de-
pressieve symptomen, slaapkwaliteit en kwaliteit van leven. De 
follow-up was 6 maanden. Patiënten met somatische/psychia-
trische comorbiditeit, weinig klachten, interfererende medica-
tie (zoals SSRI’s) en angst voor injecties werden uitgesloten.
De patiëntengroepen lijken grofweg vergelijkbaar met de 
Nederlandse patiëntenpopulatie. De onderzoekers includeer-
den postmenopauzale vrouwen uit de algemene bevolking, 
ongeacht of de overgang natuurlijk van aard was of chirur-
gisch (na borstkanker). Zeventien van de 20 vrouwen hadden 
een natuurlijke overgang in de GSB-groep versus 13 van de 20 
in de placebogroep. 
Wulf et al. (alleen abstract beschikbaar) onderzochten bijwer-
kingen van GSB bij chronische pijnsyndromen met vragen-
lijstonderzoek onder 76 West-Duitse anesthesieafdelingen.6

Goel et al. analyseerden complicaties van GSB tussen 1990 en 
2018.7 Uit 1909 artikelen selecteerden zij 67 artikelen waarin 
260 complicaties werden gemeld. 

SAMENVATTING RESULTATEN 
Walega et al. randomiseerden uit 266 aanmeldingen 40 
vrouwen in een behandelgroep (20) en een placebogroep (20). 
Tot 3 maanden na de interventie was het aantal opvliegers in 
beide groepen gelijk. Na 3 maanden nam in de behandelgroep 
het gemiddeld aantal opvliegers per dag af met 21% (7,21 
per dag vóór versus 5,74 na de interventie), terwijl er in de 
placebogroep 11% toename was (5,60 vóór versus 6,24 na de 
interventie). Dit verschil is statistisch significant (p < 0,05). 
Subjectief was na 6 maanden sprake van 34% afname in de be-
handelgroep versus 18% in de placebogroep (niet significant; 
p = 0,10). Met name de matige tot zeer ernstige opvliegers na-
men significant af (interventiegroep 52% versus placebogroep 
4%). Er werden geen serieuze bijwerkingen gemeld. Hoewel 
deze resultaten bemoedigend zijn, is er een aantal kritische 
kanttekeningen te plaatsen. Zo is de onderzochte groep klein, 
is er sprake van een duidelijk placebo-effect en is niet duidelijk 
in hoeverre de participanten ervan op de hoogte waren dat 
het syndroom van Horner alleen ontstond bij patiënten die 
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werden behandeld. Ook is statistisch significante afname van 
anderhalve opvlieger per dag niet per se voor iedereen ook 
klinisch relevant. Daarnaast ontbreken onderzoeksgegevens 
in het artikel en ontvingen 2 van de auteurs sponsoring voor 
(non-)hormonale behandeling van overgangsklachten.
Wulf et al. ontvingen vragenlijsten van 39 anesthesieafdelin-
gen (51%), die naar schatting over 45.000 GSB-behandelingen 
rapporteerden. Bij 1,7 patiënten per 1000 behandelingen was 
er sprake van een ernstige complicatie (pneumothorax (9x), 
hoog subarachnoïdale blokkade (6x), epidurale blokkade (3x) 
en allergie (2x)). Dit onderzoek is uitgevoerd voordat de be-
handeling standaard onder doorlichting plaatsvond. Mogelijk 
is hierdoor het risico op complicaties overschat, aangezien de 
kans dat de injectie niet op de juiste plaats komt zonder door-
lichting groter is. Er is echter ook een onderschatting mogelijk 
vanwege zelfrapportage (bijwerkingen zijn niet gemeten).
Goel et al. beschrijven 260 complicaties bij GSB-behandelin-
gen met (51,5%) en zonder (48,5%) doorlichting. Het totaal 
aantal uitgevoerde procedures is onbekend.  Tweeëntachtig 
(31,5%) patiënten ervoeren lokale bijwerkingen en 178 (68,5%) 
systemische of medicatiegerelateerde bijwerkingen. De meest 
voorkomende systemische complicaties waren heesheid (73 
patiënten), hoofdpijn (20) en hypertensie (13). Lokaal werden 
hematomen (41) het vaakst gerapporteerd. De meeste bijwer-
kingen waren van voorbijgaande aard. Eén patiënt overleed 
als gevolg van de procedure, 1 patiënt raakte volledig verlamd 
ten gevolge van een cervicaal epiduraal abces en discitis na de 
procedure en 5 patiënten kregen een tracheostoma ten gevolge 
van cervicale hematomen. Bijwerkingen traden ook op bij pati-
enten die eerder werden behandeld zonder complicaties. 

CONCLUSIE
Hoewel GSB in diverse ziekenhuizen wordt aangeboden voor 
overgangsklachten bestaat hiervoor zeer weinig bewijs. Het 
grootste placebogecontroleerde onderzoek omvat slechts 40 
patiënten en laat naast een kleine significante vermindering 
van opvliegers ook een duidelijk placebo-effect zien. In een 
gedateerd vragenlijstonderzoek was bij 1,7 per 1000 behan-
delingen sprake van een ernstige complicatie. In recente 
onderzoeken (waarin de behandeling inmiddels standaard 
onder doorlichting plaatsvindt) wordt geen melding gemaakt 
van ernstige bijwerkingen of complicaties. Wel zijn ernstige 
bijwerkingen als overlijden, verlamming en cervicale hema-
tomen beschreven. Patiënten moeten zich realiseren dat GSB 
een experimentele behandeling is die in grotere onderzoeken 
nader moet worden onderzocht. Dan wordt duidelijk of GSB 
inderdaad een gelijkwaardig alternatief is voor de reeds be-
schikbare behandelingen van overgangsklachten. ■

LITERATUUR
1. NHG-werkgroep De overgang. NHG-Standaard De overgang. 

Versie 2.0. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2012. 
 richtlijnen.nhg.org, geraadpleegd op 18 januari 2021.

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

Figuur Ganglion stellatum-blokkade

Vennemann eCA. Ganglion stellatum-blokkade bij overgangsklachten? Huisarts 
Wet 2021;64(9):62-3. DOI:10.1007/s12445-021-1244-6.
Amsterdam UmC, locatie AmC, afdeling Huisartsgeneeskunde: e.C.A. Venne-
mann, aios, e.vennemann@amsterdamumc.nl.
mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een critically appraised topic (CAt), waarbij de auteur een evidencebased 
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.
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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. Klinisch epidemioloog Mirrian 
Hilbink is sinds medio 2018 lid van de H&W-redactie.

PASSIE
‘Ik ben een analytisch denker en houd ervan om datageïn-
formeerd te werken. Data zijn voor mij echter geen “heilige 
graal”. Data alleen vertellen namelijk niet het hele verhaal, 
maar vormen voor mij – naast ervaringen, intuïtie, menin-
gen en soms ook enig onderbuikgevoel – wel een belangrijk 
element bij het vinden van oplossingen of het nemen van 
beslissingen. Mijn passie voor data sluit naadloos aan bij mijn 
functie als klinisch epidemioloog. Als redacteur bij H&W 
kan ik mijn analytische vaardigheden combineren met een 
van mijn andere passies: schrijven over wetenschap. Op deze 
manier geniet ik van the best of both worlds. Passies waar ik 
me in mijn vrije tijd graag mee bezighoud zijn theaterbezoek, 
wandelen en reizen. Die activiteiten halen me uit mijn denk-
wereld en zorgen voor ontspanning.’

MISSIE
‘Er wordt veel en nuttig onderzoek gedaan waar zorgpro-
fessionals baat bij hebben om de zorg te verbeteren. Hoewel 
wetenschappelijke kennis pas echt waarde krijgt als mensen 
uit de praktijk deze kennis ook toepassen, is het benutten van 
wetenschappelijke kennis in de dagelijkse huisartsenpraktijk 
makkelijker gezegd dan gedaan. Mijn missie is om kennis 
te laten stromen van wetenschap naar de huisartsenpraktijk 
door wetenschappelijke kennis te vertalen naar concrete en 
bruikbare handvatten voor de huisarts en overige praktijkme-
dewerkers. Wanneer in het redactieteam wordt geconcludeerd 
dat een onderzoek belangwekkende implicaties heeft voor de 
huisartsenpraktijk vind ik dat verdienstelijk: hoe beter onder-
zoeksresultaten bruikbaar zijn in de spreekkamer, des te meer 
is mijn missie geslaagd!’

HUISARTS
‘Ik ben de enige niet-huisarts van het redactieteam en wil 
met mijn expertise graag een waardevolle aanvulling op het 
team zijn. Mijn bijzondere interesse voor de eerstelijnszorg 
komt voort uit mijn promotieonderzoek. In 2009 promoveer-
de ik op het onderwerp “meten en verbeteren van eerstelijns 
gezondheidszorg voor mensen met depressie en angststoor-
nissen”. Hierna volgde ik de masteropleiding epidemiologie 
en momenteel werk ik als klinisch epidemioloog en senior 

onderzoeker bij het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis en de Reinier van Arkel 
groep. De dynamiek van het combi-
neren van 2 parttime functies spreekt 
me aan en daar gedij ik goed bij.’

WETENSCHAP
‘Ik heb psychogerontologie 
gestudeerd en ben de eerste 
jaren na mijn afstuderen 
werkzaam geweest als ver-
pleeghuispsycholoog. Ik wist 
al vrij snel dat ik de intramura-
le ouderenzorg wilde verruilen 
voor een functie op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Toen ik de kans kreeg om een pro-
motieonderzoek te starten over een 
ggz-onderwerp heb ik die gegrepen. 
In de academische wereld voelde ik 
me direct als een vis in het water en 
het doen van promotieonderzoek vond 
ik dan ook een bijzonder leuke periode 
in mijn arbeidscarrière. Een aantal jaren 
na afronding van mijn promotieonder-
zoek verliet ik de academische setting. 
Het doet me erg goed om als redacteur 
van H&W weer een stapje dichter bij 
de wetenschap te staan en door zowel 
H&W-bijdragen als gesprekken met 
collega-redactieleden op de hoogte 
te blijven van ontwikkelingen in de 
eerstelijnszorg.’ 

MOOISTE ARTIKEL
‘Als epidemioloog en redacteur vind ik het boeiend wanneer 
naast klinische huisartsgeneeskundige materie ook epide-
miologische onderwerpen binnen H&W aan bod komen, 
toegespitst op huisartsgeneeskundige onderwerpen. Een 
voorbeeld hiervan is het artikel “Wat gaat er fout met SPIN en 
SNOUT?” over sensitiviteit en specificiteit van diagnostische 
tests van Hans van der Wouden uit 2019. Wanneer dergelijke 
stof toegepast wordt op belangrijke, actuele onderwerpen, 
zoals COVID-19-testuitslagen in het recent verschenen artikel 
van Michiel Bos, kan ik daar zeer van genieten in de hoop 
dat huisartsgerelateerde en epidemiologische onderwerpen 
op deze manier letterlijk en zinvol gecombineerd worden in 
Huisarts en Wetenschap.’ ■

H&W-redacteur Mirrian Hilbink: ‘Ik wil kennis laten 
stromen van wetenschap naar huisartsenpraktijk’

Foto: Vincent boon
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Naar aanleiding van het artikel ‘Lokaal tranexaminezuur bij 
spontane neusbloedingen’ (Huisarts Wet 2021;64(4):72-3) 
is bij onze lokale huisartsenpost een richtlijn epistaxis met 
tranexaminezuur ingevoerd. Er ligt inmiddels een doosje 
ampullen (meer dan € 4 per ampul) in de koelkast. Door een 
consult waar de intranasale toediening geen meerwaarde had, 
ben ik eens naar de evidence gaan kijken. Tot mijn verbazing 
kwam ik een recente publicatie tegen van de NoPac-studie. 
In dit Amerikaanse onderzoek, met een grotere populatie 
dan de door jullie gebruikte RCT’s samen, wordt gesteld dat 
tranexaminezuur bij epistaxis niet effectiever is dan placebo 
(gaasje gedrenkt in water) voor de behandeling van een bloe-
ding en in het voorkomen van het gebruik van een neustam-
pon.1 Graag hoor ik jullie visie op deze nieuwe informatie. ■

Niek van den Nieuwenhof, aios

LITERATUUR
1. Reuben A, Appelboam A, Stevens KN, et al. The use of tran-

examic acid to reduce the need for nasal packing in epistaxis 
(NoPAC): Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med 2021; 
77:631-40. 

Reacties ‘Tranexaminezuur bij epistaxis’

DE AUTEUR: KLINISCHE ERVARING MET TRANEXAMINE-
ZUUR BLIJFT POSITIEF
Dank voor uw reactie op ons artikel. Het is een goede ontwik
keling dat er meer onderzoek wordt gedaan naar tranexamine
zuur bij epistaxis. Vanwege de recente publicatiedatum konden 
wij dit artikel helaas niet includeren. Het onderzoek heeft een 
kwalitatief goede opzet met dubbele blindering, multicenter 
uitvoering en een grote onderzoekspopulatie. De conclusie is 
tegenstrijdig met wat in eerdere onderzoeken werd gevonden. 
De lagere dosering tranexaminezuur zou hierbij een rol kunnen 
spelen (2 ml van 100 mg/ml oplossing in tegenstelling tot de 
500 mg/ml gebruikt in de andere onderzoeken). Daarnaast 
werden patiënten in dit recente onderzoek voorbehandeld 

met een lokale vasoconstrictor, in tegenstelling tot de eerdere 
onderzoeken. toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten 
op het effect van tranexaminezuur 500 mg en het effect van 
lokale vasoconstrictor versus tranexaminezuur. Onze klinische 
ervaring met tranexaminzuur bij epistaxis blijft positief en we 
zijn benieuwd naar verdere wetenschappelijke ontwikkelingen 
op dit gebied. 

Celine Hogentoren
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Het inbrengen van een neustampon is geen patiëntvriende-

lijke, snelle of eenvoudige procedure bij een neusbloeding. 

Tranexaminezuur (TXZ) lijkt minstens zo effectief en is een 

stuk minder invasief voor patiënten met een spontane bloed-

neus. Omdat TXZ via een gedrenkt gaasje of neusverstuiver 

(MAD) makkelijk en snel is toe te dienen, lijkt dit een goed 

alternatief.

Een spontane bloedneus is een veelvoorkomend probleem 

binnen de huisartsenpraktijk. Zestig procent van de Neder-

landse bevolking maakt in zijn leven een bloedneus door.1 Als 

compressie en zelfhulpadviezen in combinatie met eventuele 

nasale sympathicomimetica (onder andere xylomethazoline) 

niet voldoende helpen, is het inbrengen van een neustampon 

de volgende stap. Dit is een invasieve en zowel in de eerste als 

in de tweede lijn tijdrovende behandeling. Bovendien moet 

de neustampon binnen 48 uur door een arts worden verwij-

derd. Een alternatief is lokale toediening van tranexaminezuur 

(TXZ) met een MAD of gedrenkt gaasje. De Nederlandse 

richtlijnen zeggen hier nog weinig over en in de praktijk wordt 

TXZ nauwelijks gebruikt. Toch is het een effectieve, patiënt-

vriendelijker en makkelijk uit te voeren optie.
ZOEKSTRATEGIE EN RESULTATEN

De onderzoeksvraag naar de effectiviteit van lokale TXZ-toe-

diening vergeleken met een neustamponnade vertaalden we 

in de volgende zoektermen: ‘(“Epistaxis”[Mesh] OR “epis-

taxis”[tiab] AND (“tranexamic acid”[Mesh] OR “tranexamic 

acid”[tiab]’. We zochten in de Cochrane Library, PubMed, en 

Nationale en Europese richtlijnen. Dit leverde 95 artikelen op 

(tot 10 mei 2020), waarvan we 5 artikelen selecteerden voor 

verdere screening: 3 gerandomiseerde gecontroleerde trials 

(RCT’s), 1 review en 1 cochranereview. Van deze artikelen 

includeerden we uiteindelijk 3 RCT’s die de effectiviteit van 

lokale tranexaminezuur vergeleken met een neustamponnade. 

De 2 geëxcludeerde artikelen sloten niet aan bij onze onder-

zoekscriteria omdat ze tranexaminezuur niet vergeleken met 

tamponnade, maar met een placebo of andere anticoagulantia. 

De cochranereview bevatte 2 relevante RCT’s die we reeds 

via PubMed hadden geïncludeerd. Geen van de onderzoeken 

vond plaats in de eerste lijn.DE EERSTE RELEVANTE RCT
Akkan et al. vergeleken in een RCT de effectiviteit van 3 be-

handelopties bij patiënten met een spontane anterieure neus-

bloeding: TXZ toegediend via MAD (n = 45), Merocel neus-

tamponnade (n = 45) en een placebozoutoplossing in spray/

compressie (n = 45).2 Het succespercentage, gedefinieerd als 

het stelpen van de bloeding binnen 15 minuten, was 91,1% in 

de TXZ-groep, 93,3% in de neustamponnadegroep en 71% in 

de placebogroep. Het verschil tussen TXZ en neustamponna-

de was niet significant (2,2%; 95%-BI –10,2 tot 14,8). Binnen 

de neustamponnadegroep werd de neustampon bij 15% van 

de patiënten vanwege pijnklachten vroegtijdig verwijderd. 

Voor de secundaire uitkomstmaat ‘recidiefbloedingen binnen 

24 uur’ vonden de onderzoekers percentages van 13% in de 

TXZ-groep, 26% in de neustamponnadegroep en 40% in de 

placebogroep. Alleen het verschil tussen de TXZ- en placebo-

groep was statistisch significant.DE TWEEDE RELEVANTE RCT
De gerandomiseerde trial van Zahed et al. vergeleek de effec-

tiviteit van TXZ (n = 109) met neustamponnade (n = 109).3 

Voor de toediening van TXZ werd een gaasje gedrenkt in 

TXZ-oplossing (500 mg in 5 ml) en vervolgens ingebracht 

in de neus. Nadat de bloeding was gestopt werd het gaasje 

verwijderd. Bij de neustamponnade werd eerst een gaasje 

gedurende 10 minuten in epinefrine en lidocaïne gedrenkt, 

waarna tamponnade met verschillende katoenen propjes in 

tetracycline plaatsvond. De tamponnade werd na 3 dagen 

verwijderd. De primaire uitkomstmaat was het stelpen van de 

neusbloeding binnen 10 minuten na behandeling. TXZ (71%) 

was significant effectiever dan neustamponnade (31,2%; OR 

2,28; 95%-BI 1,68 tot 3,09; p < 0,001). Secundaire uitkomsten 

– zoals de duur van het ziekenhuisbezoek, recidiefbloeding en 

patiënttevredenheid – waren in het voordeel van TXZ, waarbij 

alleen eerstgenoemde significant was. Van de patiënten in de 

Lokaal tranexaminezuur bij spontane 

neusbloedingenCeline Hogentoren, Fleurine Rasenberg

Foto: Shutterstock
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VEERKRACHT VOOR VROUWELIJKE ARTSEN

Marga Gooren | Veerkracht voor vrouwelijke artsen |  Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum, 2021 | 157 pagina’s | € 29,95 | 
ISBN 9789036826013

Artsen houden van 
hun vak en voelen zich 
verantwoordelijk voor 
hun patiënten. De laatste 
jaren wordt de werkdruk 
echter steeds hoger en 
de eisen van overheid, 
verzekeraars en patiënten 
nemen toe. Deze combi-
natie leidt tot stress en 
soms zelfs tot  burn-out. 
Vrouwelijke artsen 
worden hierdoor vaker 
getroffen, omdat zij over 
het algemeen meer en 
beter zorgen voor ande-

ren dan voor zichzelf. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze 
stevig in hun schoenen blijven staan? Coach en oud-huisarts 
Marga Gooren schreef er een boek over.

Juist in crisistijd, zoals de huidige pandemie, is veerkracht 
extra belangrijk. Dit boek geeft hiervoor een aantal modellen 
en concepten. De auteur introduceert in het eerste hoofdstuk 
het instinctieve handelen en laat zien hoe ons brein ons in de 
val laat lopen. In de volgende hoofdstukken presenteert zij 
onder andere de positieve psychologie. De inhoud kwam op 
mij intuïtief goed over en sluit ook aan bij de beweging van 
positieve gezondheid in de eerste lijn. De oefeningen om te 
 reflecteren op je eigen veerkracht zijn zeer de moeite waard. 
De wetenschappelijke onderbouwing van positieve psycho-
logie staat nog in de kinderschoenen, zoals de auteur ook 
ruiterlijk toegeeft, maar als coach en voormalig huisarts heeft 
zij hiermee goede ervaringen. De casusbeschrijvingen van 
huisarts Maartje in het boek zijn ook overtuigend. 
De auteur gebruikt wel veel Engelse woorden. Ik zie de meer-
waarde hiervan niet in en deze leiden bovendien af van de 
boodschap die ze wil brengen. Ik denk dat de meeste artsen 
ook zonder coach veel aan dit boek kunnen hebben. Persoon-
lijk had ik veel aan de reflectiemomenten. Door dit boek ben 
ik ook gemotiveerd geraakt om meer oog te hebben voor veer-
kracht en met mijn vrouwelijke collega’s over hun veerkracht in 
gesprek te gaan. Het boek is overigens ook een aanrader voor 
mannelijke artsen om hun vrouwelijke kanten te ontplooien! ■

Jean Muris

BEOORDELING: ∫∫∫∫∫

Lid gezocht voor  
NHG-Verenigingsraad

In december neemt één lid van de Verenigingsraad afscheid 
vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van 
twee maal vier jaar. Hierdoor ontstaat een vacature. 

De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. De 
Raad heeft instemmingsrecht bij de jaarplannen en meerja-
renbeleidsplannen en geeft gevraagd en ongevraagd advies 
over de hoofdlijnen van het te voeren inhoudelijk beleid. De 
leden van de Verenigingsraad weten wat er speelt in huisart-
senland en onderhouden contacten met hun achterban.

De Verenigingsraad vergadert ongeveer zes maal per jaar met 
het bestuur van het NHG. Daarnaast is er eenmaal per jaar 
een beleidsmiddag en worden er soms extra themabijeen-
komsten georganiseerd. Hiervoor is een vacatievergoeding 
beschikbaar. 

Wilt u dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? 
Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en daarmee 
indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? 
Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren. 

Geïnteresseerd? 
Bekijk de uitgebreide profielschets op nhg.org/vacatures. 

Mail uiterlijk 5 oktober uw cv en motivatie naar mevrouw  
drs. Lisette Verlee, secretaris NHG-Verenigingsraad,  
via solliciteren@nhg.org. Vermeld hierbij ‘vacature  
Verenigingsraad’.

HUISARTS EN WETENSCHAP SEPTEMBER 2021
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‘Als arts heb je een stem die serieus wordt genomen. Wil jij 
weten hoe je die kunt inzetten voor het klimaat? Daarbij 
gaan wij je helpen!’ aldus de homepage van www.deklimaat-
dokter.nl. De klimaatdokters en oprichters van deze website 
zijn 4 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding). De 
site biedt inspirerende voorbeelden van andere artsen en 
vooral ook veel praktische tips. 

Deze overzichtelijke en strak vormgegeven website is verdeeld 
in een paar duidelijke onderdelen: de dokterstas, inspiratie en 
de patiëntenfolder.

TIPS, INTERVIEWS EN PATIËNTENFOLDER
In het onderdeel ‘dokterstas’ vinden we vooral praktische 
tips over hoe je je huisartsenpraktijk en je privéleven ‘groen’ 

kunt maken en hoe je bijvoorbeeld groener kunt omgaan met 
financiële zaken zoals het kiezen van je bank, verzekeraar of 
pensioen. Bij de tips over het meekrijgen van je werkgever 
staat een compleet stappenplan en ook een verzameling aan-
sprekende gifjes. Leuk gedaan! Daadwerkelijk in actie komen? 
Daarvoor is een aparte pagina ingericht, kijk onder het kopje 
‘luie stoel’. Het hoofdstuk ‘evidencebased medicine’ lijkt een 
goed voornemen, maar is nog niet gevuld. 
Bij ‘inspiratie’ zijn boeiende interviews te vinden met een 
aantal (huis)artsen en adviseurs die speciale aandacht hebben 
voor klimaat en duurzaamheid, zowel privé als zakelijk. 
Er is een te downloaden patiëntenfolder beschikbaar, waarmee 
je patiën ten kunt stimuleren zo duurzaam mogelijk om te 
gaan met zorggebruik. Geschikt voor de zeer bewuste patiënt.

EINDOORDEEL
Deze nobele website biedt een praktisch overzicht van maat-
regelen die dokters kunnen nemen om de zorg  daadwerke lijk 
duurzaam te maken. Een belangrijk onderwerp in een opwar-
mend klimaat, waarvan we de gevolgen inmiddels echt gaan 
voelen. De site is uitzonderlijk compleet en uitgebreid, maar 
blijft toch overzichtelijk. Het grootste manco is de missende 
onderbouwing (‘evidence’), wij roepen de makers op deze 
informatie snel aan te vullen. Naast hier en daar een schoon-
heidsfoutje is ons eindoordeel toch: een echte aanwinst! ■

Webtip ‘De Klimaat Dokter’
Bart Timmers, Annet Sollie 

Naam De Klimaat Dokter

Makers Anne Roosendaal, Esther Lugten, Florian Huiskes en Dagmar 

Keizer

Doel Artsen inspireren en helpen om zich vanuit hun rol in te 

zetten voor het klimaat

Prijs Gratis

Oordeel ∫∫∫∫
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 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke 
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Samen Beslissen
Deze maand start een grote campagne over 
‘Samen Beslissen’. Iets wat we als huisartsen, 
met persoonsgerichte zorg als een van onze 
kernwaarden, volgens mij bij uitstek doen. Uit 
de peilingen die aan de campagne voorafgin-
gen blijkt echter dat slechts 37% van de 
patiënten het gevoel heeft dat een beslissing 
samen met hen genomen wordt. Nu kan ik 
natuurlijk heel makkelijk zeggen dat dat vast 
komt door andere specialisten. Maar af en toe 
je eigen gedrag eens kritisch onder de loep 
nemen, kan ook geen kwaad. 
Zo werd ik eens met mijn neus op de feiten 
gedrukt toen aan het einde van het consult 
mijn patiënt nog een vraag had. Hij was bij me 
gekomen met een forse keelontsteking waar 
hij veel last van had. Hij wilde er graag snel van 
af. Ik nam met behulp van Thuisarts.nl de 
verschillende opties en voor- en nadelen door 
en we besloten samen dat hij met een 
antibioticum zou beginnen. Een betere 
illustratie van samen beslissen kon je niet 
krijgen, dacht ik.
Ik maakte het receptje, legde hem uit hoe vaak 
en hoe lang hij de tabletten moest gebruiken 
en gaf hem nog een vangnet mee. Voorzichtig 
vroeg hij of er geen andere kuur was. Hij wilde 
meedoen met de ramadan en 3 keer per dag 
een tablet slikken wilde hij daarom liever niet. 
Had ik niet iets dat hij 1 maal daags kon 
nemen, alleen na zonsondergang? Na 
aanpassing van het recept ging hij tevreden 
naar huis, ditmaal met een daadwérkelijk 
samen afgestemde oplossing.
Deze campagne deed me aan dat consult 
terugdenken en ik nam me voor weer wat 
vaker te toetsen of ik écht samen beslis. Doet 
u ook mee?

Wendy Borneman, voorzitter Raad van 
Bestuur

Campagne Samen Beslissen: doet u ook mee?
Op 6 september 2021 is de nationale publiekscampagne Samen Beslissen van start 

gegaan. Het NHG werkt hieraan mee. De campagne duurt 16 maanden en staat in 

het teken van het gezamenlijke beslissingsproces tussen zorgverlener en patiënt. 

Beiden hebben elkaar nodig om tot de beste zorg te komen, met ieder zijn eigen 

expertise. Om Samen Beslissen te bevorderen is een campagnewebsite in het 

leven geroepen: begineengoedgesprek.nl. 

Samen Beslissen heeft veel voordelen en verbetert de zorg; mensen zijn meer betrokken bij de 
behandelkeuze en houden zich beter aan afspraken. Ook leidt het mogelijk tot minder zorgkosten. 
Negentig procent van de mensen zegt samen te willen beslissen. Toch wordt het nog lang niet 
overal toegepast. Minstens een kwart van alle patiënten vindt Samen Beslissen lastig. Vaak zijn dit 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Beter en vaker samen beslissen
Uit doelgroepenonderzoek blijkt dat 46% van de zorgverleners zegt samen met de patiënt de 
beslissing over een behandelkeuze te nemen, terwijl 37% van de patiënten dit ook zo ervaart. Doel 
van de campagne is te zorgen dat zorggebruikers en zorgverleners beter en vaker samen beslis-
sen.  Diverse tips en hulpmiddelen ondersteunen dit doel. De campagne richt zich naast de 
huisartsenzorg ook op de medisch-specialistische en paramedische zorg en de wijkverpleging.

Informatie en tips
Op nhg.org/samenbeslissen staan informatie en tips, zoals teksten en keuzehulpen op Thuisarts.nl die 
patiënten helpen bij het voorbereiden van het consult. Ook het registreren van behandelgrenzen en 
-wensen in het HIS, transmurale keuzehulpen en wettelijke verankering komen aan bod. Huisartsen 
kunnen daarnaast aan de campagne bijdragen door een toolkit aan te vragen met onder meer 
posters, pennen en te downloaden banners voor website en sociale media. Dit is op te vragen via 
communicatie@nhg.org.

kort nieuws
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Verduurzamen. De meeste eerstelijns 

professionals willen dit graag, maar het 

ontbreekt hen aan tijd, geld en kennis. 

Het NHG, de LHV en de Stichting 

Stimular brengen daarom het e-boek 

De Groene Huisartsenpraktijk uit. Dit 

handboek staat vol met tips en 

informatie over verduurzamen: van 

verbouwen tot dubbelzijdig printen tot 

duurzaam voorschrijven. Lees welke 

eenvoudige maatregelen u vandaag al 

kunt nemen en misschien al genomen 

hebt. Lees ook de interviews in het 

e-boek met collega’s die u voorgingen 

en wat het hen opleverde.

Overstappen op een groene energieleveran-
cier, ledverlichting toepassen, afval scheiden, 
apparatuur uitschakelen bij het verlaten van 
de spreekkamer en zo min mogelijk printen 
zijn enkele quick wins om te verduurzamen. 
Net als geen medicijnresten door de 
gootsteen spoelen en poederinhalatoren 
voorschrijven in plaats van dosisaerosolen.  

Milieubarometer
Naast quick wins kunt u ook de CO

2
-voetafdruk 

van de praktijk meten met de milieubarometer. 
Dit is een online tool die met grafieken laat zien 
welke bedrijfsactiviteiten de grootste milieu-im-
pact hebben en waar prioriteiten liggen. Ook is 
het mogelijk om de praktijk te vergelijken met 
het branchegemiddelde. Deelnemers kunnen 
direct aan de slag met een lijst maatregelen, 
waarbij ook financiële aspecten, terugverdientij-
den en toepasbaarheid zijn meegenomen. 
Gebruik van de milieubarometer is het eerste jaar 
gratis.

Green Deal
Het e-boek De Groene Huisartsenpraktijk komt 
voort uit de ondertekening van de ‘Green Deal 
duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ in 
2018. Namens het NHG zijn Iris Wichers en Jan 
Jansen bij het project betrokken, naast de LHV en 
Stichting Stimular . ‘We zijn de eerste eerstelijns 
beroepsgroep die serieus aan de slag gaat met 
verduurzaming’, vertelt Wichers trots. De 
zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de 
Nederlandse CO

2
-uitstoot [figuur]. Uit een 

enquête onder huisartsen, tandartsen en 
fysiotherapeuten begin 2020 bleek dat 90% van 
de respondenten meer zou willen bijdragen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen. ‘Het is de vraag of 
dit helemaal representatief is, maar die motivatie 
komt overeen met de algemene bevolking’, zegt 
Wichers. ‘De bereidwilligheid is groot, goede 

VERDUURZAMEN MET E-BOEK DE 
GROENE HUISARTSENPRAKTIJK

Iris Wichers: ‘Daag jezelf uit en denk na over stappen die je als 

vanzelfsprekend beschouwt. Vraag je af: kan het ook anders?’

Bron: Gupta Strategists
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NHG-richtlijnen op het gebied van praktijk- en 
consultvoering en kennis van Stichting Stimular 
over het verduurzamen van het midden- en 
kleinbedrijf en zorginstellingen. Wichers: ‘Vijftig 
procent van de uitstoot van een huisartsenprak-
tijk komt door geneesmiddelvoorschriften. Dat 
heeft de Britse National Health Service berekend. 
Hier ligt een duidelijke rol voor het NHG, die is 
opgepakt door in sommige richtlijnen aandacht 
te besteden aan de impact van geneesmiddelen 
voor het milieu. Dat hebben we gedaan bij de 
NHG-Standaarden Anemie, Astma bij volwasse-
nen en COPD. Bij de laatste 2 standaarden gaat 
het om de dosisaerosolen bij inhalatoren. Daar 
zitten broeikasgassen in. Een derde van de 
uitstoot van geneesmiddelen komt door gebruik 
hiervan. Volgens de NHG-Standaard kun je bij een 
goede inhalatiekracht ook de keuze maken voor 
een poederinhalator. Bedenk dus goed of het echt 
nodig is om een dosisaerosol voor te schrijven.’

Kan het ook anders?
Volgens Wichers is de belangrijkste boodschap 
van de Green Deal en het verduurzamen dat je 
nadenkt over stappen die je als vanzelfsprekend 
beschouwt. ‘En je afvraagt: kan het ook anders? 
Vaak is het cultureel bepaald. Schrijven artsen het 
voor omdat ze het zo gewend zijn. In Zweden 
schrijven ze in slechts 10% van de gevallen 
dosisaerosolen voor. In Nederland is dat 50%.’
Het handboek vermeldt nog veel meer tips om 
duurzaam voor te schrijven. Naast het voorkomen 
van verspilling van medicijnen en het voorschrij-
ven van poederinhalatoren in plaats van dosisaero-
solen, spelen ook watervervuiling, leefstijladvise-
ring en e-health een rol. Wichers: ‘Het mooie aan 
de Green Deal is dat maatregelen ook een positief 
effect hebben op de gezondheid. Een win-winsitu-

handvatten ontbraken. Die handschoen hebben 
we als beroepsverenigingen opgepakt.’

Plan van aanpak
Het e-handboek gaat uitgebreid in op te nemen 
stappen in het traject om te verduurzamen. Zo 
staat beschreven wat een plan van aanpak 
inhoudt en waar een duurzaam praktijkgebouw 
of -inrichting aan moet voldoen. Ook is er 
aandacht voor het voeren van een duurzame 
praktijkvoering. Daarbij horen zaken als thermo-
statische radiatorkranen, duurzame dataopslag, 
een elektrische geiser per spreekkamer, een 
duurzame bank, volumestroombegrenzers in 
kranen, maar ook schoon en droog papier van de 
onderzoeksbank bij het oud papier en geneesmid-
delresten uit een ampul niet in de gootsteen 
legen.
Vier praktijkhouders vertellen in het handboek 
over wat zij hebben gedaan om hun praktijk te 
verduurzamen. Zo is Dennis Pot uit Hilversum 
trots om de eerste volledig CO

2
-neutrale 

huisartsenpraktijk in Nederland te zijn. ‘Een 
kwestie van keuzes maken, bewustwording en er 
tijd in stoppen’, zegt Pot. Anne Floor van der Stoel 
vertelt hoe een voormalig schoolgebouw in 
Hoogezand-Sappemeer nu een duurzaam 
energieneutraal multidisciplinair zorgcentrum is 
geworden. ‘Het werken in een duurzaam pand 
heeft meerwaarde, maar het blijft balanceren 
tussen duurzaamheid en serviceverlening’, zegt 
Van der Stoel. Jamy Moussavi, huisarts in Den 
Haag, vindt dat duurzaamheid ook betekent: 
meer aandacht voor de patiënt.

Dosisaerosolen
De informatie in het e-boek is een bundeling van 
kennis van LHV Bouwadvies, kennis uit de 

atie. Door meer plantaardig te eten en geen 
voedsel weg te gooien, doe je al veel meer dan je 
denkt. Omdat milieu-schade uiteindelijk zijn 
weerslag heeft op onze gezondheid, zou 
duurzaamheid van zorg meegewogen moeten 
worden als een nieuw domein bij kwaliteit van 
zorg. Net als dat je kosten en sociale aspecten 
meeweegt.’

Het e-boek De Groene Huisartsenpraktijk vindt u 
op www.nhg.org/duurzaamheid.

Quick wins

	� Een groene energieleverancier
	� Ventilatoren met een dag-/nacht-/

weekendstand
	� Ledverlichting
	� Bij het verlaten apparatuur uitschake-

len, zoals beeldschermen
	� Dubbelzijdig printen op milieuvriende-

lijk papier
	� Afval scheiden
	� Doorstroombegrenzers op kranen
	� Medicijnresten niet door de gootsteen
	� Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen
	� Duurzaam voorschrijven van inhala-

toren

Handige informatie
➤		NHG-Afvalbeheer Huisartsenvoorzienin-

gen
➤		FTO-module Geneesmiddelen en het 

milieu
➤	NHG-Standaard CVRM, paragraaf 3.1 en 3.2

Huisarts Jamy Moussavi richtte zijn praktijk - een voormalige 

drukkerij - in met hergebruikte tweedehands materialen.
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Kees In ‘t Veld was van 1993 tot 2014 werkzaam bij het NHG 

en als afdelingshoofd Implementatie onder andere 

verantwoordelijk voor de nascholing met PIN’s. Hij was 

huisarts in Brielle en is inmiddels gepensioneerd. 

Geen PIN’s, maar NHG E-Learnings, zo 

heet de digitale nascholing van het 

NHG vanaf september 2021. De term 

PIN is voor veel huisartsen nog een 

synoniem voor een boekje en dat 

past niet meer in deze tijd. De 

individuele digitale nascholing is en 

blijft een product van praktiserende 

huisartsen voor huisartsen.

TOEN
Toen de inmiddels gepensioneerde Kees In ‘t 
Veld huisarts werd, bestond er nog geen 
Programma voor Individuele Nascholing of 
PIN. ‘Halverwege de jaren tachtig was er geen 
nascholingsplicht en organiseerden huisartsen 
zelf bijeenkomsten waar ze samen onderwer-
pen bespraken’, zegt hij. ‘Of ze gingen naar 
bijeenkomsten in het naburige ziekenhuis of 
naar het NHG-Congres.’
Vanaf 1989 verschenen de eerste NHG-Stan-
daarden waarover het NHG educatie 
organiseerde. ‘Een groep huisartsen bij het 
NHG ontwikkelde deskundigheidsbevorde-
ringspakketten (DKB-pakketten). Zo lang als de 
naam is, zo weinig werden ze gebruikt’, vervolgt 
In ‘t Veld. ‘Dat was jammer, want de inhoud 
was buitengewoon waardevol. Ze waren 

geschikt om groepsgewijs een onderwerp bij de 
kop te nemen, ook door huisartsen die geen 
specifieke expertise in het onderwerp hadden.’

Individuele programma’s
‘De behoefte groeide om op een zelfgekozen 
moment de kennis van een voor jou geschikt 
onderwerp op te frissen. Er kwamen initiatieven 
die aan die behoefte voor individuele scholing 
tegemoet kwamen, zoals de reeks van AccreDi-
dact’, zegt In ’t Veld. ‘Bij het NHG vroegen we ons 
wel af of individuele programma’s net zo geschikt 
waren om kennis over te dragen als onderwijs in 
een grotere groep. Maar uiteindelijk gaf de 
behoefte aan individuele scholingsmogelijkheden 
onder leden de doorslag om ermee te beginnen.’ 
In die jaren start ook de verplichting om 40 uren 
nascholing te volgen om voor herregistratie in 
aanmerking te komen. Het NHG ontwikkelt op 
grond van al die overwegingen  de eerste PIN over 
climacteriële klachten die in 1997 verschijnt. ‘In 
eerste instantie gebruikten we de methodes of 
werkvormen uit de DKB-pakketten voor het 
samenstellen van de PIN’s. Dat was van begin af 
aan een succes. Elk jaar weer volgden zo’n 2500 
huisartsen de 10 nascholingen binnen een 
abonnement.’

Zelf inplannen
De individualisering van het onderwijs viel goed 
bij de huisartsen. Precies zoals verwacht konden 
ze hun nascholing zelf inplannen op een moment 

NA 25 JAAR GAAN 
PIN’S ALS NHG 
E-LEARNINGS VERDER

NHG E-learnings
Een abonnement op NHG E-learnings kost 
€ 220 per jaar voor NHG-leden en POH’s. Aios 
betalen € 110 en niet-leden € 315. Hiervoor 
krijgt u toegang tot de volledige bibliotheek 
met actuele nascholingen. 
NHG E-learnings zijn ook los te koop.
Kijk op nhg.org/e-learning.
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dat het goed uitkwam. Vooral de destijds 
groeiende groep jonge vrouwelijke huisartsen, met 
kinderen thuis, stelden dit zeer op prijs.
De keuze voor de onderwerpen hing (en hangt) 
niet exclusief af van de NHG-Richtlijnen. ‘Op 
verzoek van derde partijen maakten we PIN’s over 
maatschappelijk relevante onderwerpen zoals 
huiselijk geweld of migranten’, zegt In ‘t Veld. 
Programmaleider NHG E-learnings en huisarts 
Mireille Ballieux, die bij het NHG inmiddels het 
PIN-stokje heeft overgenomen, voegt toe: ‘Het 
gaat om onderwerpen waarvoor we geen richtlijn 
hebben, maar die wel van belang zijn voor de 
huisarts, bijvoorbeeld over het bevolkingsonder-
zoek darmkanker of over suïcidepreventie.’

Digitalisering
Al snel na de start van de eerste PIN’s begint de 
digitalisering van onze samenleving. Computers 
thuis en op de praktijk worden steeds meer 

gemeengoed en bieden meer mogelijkheden, 
zoals toegang tot internet. In 1999 enquêteerde 
Huisarts & Wetenschap de huisartsen over hun 
wensen over nascholing en digitale technieken.2 
PIN’s op papier hebben de voorkeur van 60% van 
de abonnees. Een derde ontvangt de PIN’s liefst 
(ook) op diskette of cd-rom en 20% heeft de 
voorkeur voor internet.
Aanvankelijk was de digitale PIN een kopie van de 
papieren versie. Ballieux maakte in 2007 de eerste 
online PIN over COPD. ‘De PIN’s werden steeds 
interactiever waarbij we alle mogelijkheden van 
internet benutten, van filmpjes tot digitale 
toetsing met onmiddellijke feedback. Al het 
materiaal komt tot stand bij het NHG, niets wordt 
uitbesteed. Het team dat de nascholing maakt 
bestaat volledig uit praktiserende huisartsen, in 
nauwe samenwerking met de collega’s van het 
team digitale media en de beeldredacteur. Ook de 
casuïstiek komt veelal uit de eigen praktijken zodat 
we met onze nascholing zo dicht mogelijk bij de 
spreekkamer blijven, waar het immers om draait.’

NU
‘Mijn indruk is dat de productie van e-learnings 
tegenwoordig een geoliede machine is, die 
inspeelt op veranderende richtlijnen’, zegt In ‘t 
Veld. Ballieux voegt toe: ‘Wij nascholingsmakers 
hebben periodiek overleg met de collega’s die 
richtlijnen maken. Zodra een richtlijn gaat 
veranderen, horen we dat. Ons doel is om de 
nieuwe of herziene e-learning tegelijk met de 
richtlijn beschikbaar te stellen.’ 
In ‘t Veld ziet dat onderwerpen die eerder actueel 
waren, nu opnieuw in de belangstelling staan. ‘Het 
is grappig om, als je naar oude jaargangen kijkt, te 
zien dat onderwerpen cyclisch terugkeren. Zo 
staat bijvoorbeeld de ouderenzorg weer volop in 
de belangstelling, dat was in de jaren ‘90 ook zo. 
Soms kun je de werkvormen die we toen 
ontwikkelden een-op-een weer gebruiken, je 
hoeft ze alleen maar op te frissen. Kennis die we 
toen aanboden is blijkbaar niet langer breed 
beschikbaar en dat is niet gek, want zo’n beetje 
elke 25 jaar vernieuwt bijna de hele beroepsgroep.’

Studenten
De vele gebruikers van de nascholing zijn 
tegenwoordig niet alleen huisartsen. Zo volgen 
alle aiossen de e-learnings en vaak zijn de 
cursussen ook geschikt voor praktijkondersteu-
ners en verpleegkundig specialisten. Het AMC liet 
zijn masterstudenten de NHG E-learnings volgen 
zolang fysiek onderwijs tijdens de COVID-19-
pandemie niet mogelijk was. Voor menige student 
en aios zijn de PIN’s geen exclusief individueel 
onderwijs. Ballieux: ‘De richtlijn wordt thuis 
bestudeerd en vervolgens door een docent als 

uitgangspunt gebruikt voor verdere verdieping 
tijdens het groepsonderwijs aan de hand van 
bijvoorbeeld casuïstiek.’

STRAKS
Per september 2021 verandert een en ander aan 
de nascholing die het NHG aanbiedt. De naam 
PIN verdwijnt en wordt NHG E-Learnings. Ballieux: 
‘We stoppen met het aanbieden van 10 
nascholingen per jaar op vastgestelde tijdstippen. 
De abonnees krijgen via onze vernieuwde digitale 
leeromgeving toegang tot de volledige biblio-
theek van nascholingen, die we continu 
actualiseren. Net als bij Netflix of Spotify kiest de 
gebruiker uit het hele aanbod; bij aanvang staan er 
36 up-to-date e-learnings klaar. De opzet van de 
digitale nascholing blijft grotendeels hetzelfde.’
Een van de redenen om van het gebruikelijke 
aantal van 10 nascholingen per jaar af te stappen 
is het feit dat richtlijnen steeds sneller veranderen 
en soms ook modulair aangepast worden. Elke 
aanpassing in de richtlijn gaat meteen samen met 
een aanpassing van de e-learningmodule. Op dat 
moment is de e-learning ook weer opnieuw te 
volgen en levert accreditatiepunten op. Abonnees 
krijgen iedere 2 maanden een nieuwsbrief met 
daarin onder andere een overzicht van de 
aangepaste onderwerpen.

Blijven luisteren naar wat er speelt
Na 25 jaar individuele nascholing aanbieden en 
doorontwikkelen, kiest het NHG voor een vorm 
die past bij de huidige tijd en wensen van de 
huisarts. ‘Het is leuk om te zien dat een systeem 
dat levenslang leren van de huisarts ondersteunt 
al 25 jaar bestaansrecht heeft omdat mensen er 
zoveel gebruik van blijven maken. Toen we ermee 
begonnen, hadden we geen idee dat het zich zo 
zou ontwikkelen’, zegt In ‘t Veld over het succes 
van de PIN’s en straks NHG E-Learnings. Ballieux 
besluit: ‘We blijven luisteren naar wat er speelt in 
het veld, zodat we de huisartsen zo goed mogelijk 
toe kunnen rusten. Daar gaat het om.’

Patrick Marx

➤ Ga naar de NHG-leeromgeving via https://
elearning.nhg.org.
➤ Meer informatie over nascholing van het NHG 
vindt u op www.nhg.org/nascholing en www.nhg.
org/e-learning.

Mireille Ballieux is Programmaleider NHG E-learnings  

bij het NHG en is huisarts in Nieuwegein. 
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