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Redactioneel

G‘Gefeliciteerd!’ zeg ik tegen Ibrahim. Geen 
reactie. Op de dag dat hij op mijn spreekuur 
komt met krentenbaard, is hij toevallig ook 
6 geworden. ‘Feest vandaag?’ De rood- gele 
mond blijft gesloten. ‘Wat wil je voor je 
verjaardag hebben?’, probeer ik het gesprek 
alsnog op gang te helpen. Ibrahim: ‘Ik wil 
altijd 6 blijven!’ 
Om kinderen die niet ouder willen worden, 
kunnen wij, volwassenen, hartelijk lachen. 
Maar in onze eigen pogingen om zo lang 
mogelijk jong te blijven, zijn we meestal vrij 
serieus. Immers, zo lang je jong en vitaal 
bent, hoor je er (nog) bij. 
Misschien denkt u wel: wat zwetst die jonge 
snotneus nou over ouder worden? Althans, 
ik hoop dat sommigen van jullie dat den-
ken… Ik bedoel maar te zeggen: iedereen 
(ik) wil graag oud worden, maar niemand 
wil oud zijn. 
Misschien is dit een gevolg van ons maak-
baarheidsdenken: het leven is te managen, en 
dus ook het ouder worden. Met extra geld, 
mankracht en hulpmiddelen houden we 
onszelf mooi en vitaal. Inmiddels lopen we 
echter aan tegen de grenzen van dit ideaal, 
ook in de zorg. Onder andere daarom voerde 
de overheid in 2015 de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) in: minder kosten, minder residen-
tiële zorg en… meer zelfredzaamheid. De 
ironie: het ene maakbaarheidsideaal tackelen 
met een nieuwe variant ervan! 
Grol et al. onderzochten de dagelijkse gevol-
gen van de WLZ voor de huisarts en conclu-

deren dat de beleidsdoelen van de overheid 
gedeeltelijk zijn gerealiseerd, maar met 
grote lokale variatie. Afstemming op de 
lokale context, de ondersteuning van de 
huisartsenpraktijk en de samenwerking 
kunnen beter. Dat begrijp ik wel: bij 
zo’n grote zorgverandering zijn er veel 
complexe factoren die het ‘maakproces’ 
bemoeilijken. 
Toch, sturing geven kan niet zonder 
enig maakbaarheidsdenken. Maar 
wellicht zou dit bij complexe 
problemen in de zorg met wat 
minder hoge verwachtingen 
gepaard moeten gaan. En zou je 
als individu wat minder gericht 
moeten zijn op de zogenaamd 
positieve kanten (gezondheid en 
vitaliteit) en wat meer voorbereid 
zijn op en bereid zijn tot het ac-
cepteren van de ‘negatieve’ (ziekte 
en aftakeling).
Over ouderdom gesproken: het NHG 
bestaat dit jaar 65 jaar en voor u ligt 
uitgave 1 van de 65e jaargang H&W. 
Best oud, maar – naar ik hoop – nog 
steeds jong van geest.
Laten we deze mooie leeftijd vieren. 
En laten we ook de komende jaren 
blijven publiceren over het ‘maken’ van 
goede zorg. Onder andere voor Ibra-
him, die toch echt ouder zal worden.  

Gijs Baaten, hoofdredacteur

Maakbaar
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13 Effecten van de hervorming van de ouderenzorg
De hervorming van de ouderenzorg in 2015 levert een aantal 
voor- en nadelen op, zoals minder kosten, meer zelfredzaam-
heid, versnippering van de thuiszorg en gebrekkige financiering 
van multidisciplinaire samenwerking. 

18 Is hartleeftijd een nuttige toevoeging aan CVRM?
Patiënten begrijpen het intuïtieve begrip ‘hartleeftijd’ beter dan 
een abstract risicopercentage. Dat kan helpen om het risico 
op hart- en vaatziekten beter uit te leggen. De Hartstichting 
ontwikkelde mede hierom een hartleeftijdtool.

22 Integrale cardiometabole zorg als ketenzorgprogramma
Bij atriumfibrilleren is vaak sprake van multimorbiditeit.  
 Pa tiënten hebben dan baat bij een integraal zorgprogramma 
met regelmatige controles in de huisartsenpraktijk. Auteurs 
vinden een apart ketenzorgprogramma voor atriumfibrilleren 
echter onwenselijk. 

26 ‘Met hun EPD-gegevens zitten huisartsen op een 
goudmijn’
Interview met Robert Verheij, hoogleraar Transparantie in de 
zorg vanuit patiëntenperspectief, die huisartsen wil uitdagen 
om gebruik te maken van hun signaalfunctie ten aanzien van de 
volksgezondheid.

33 Medicatie op rol voor de thuiswonende oudere patiënt
Zelfstandig wonende oudere patiënten vinden het vaak lastig 
om hun medicatie goed te beheren en te gebruiken. Ter onder-
steuning gebruiken ze daarom medicatie op rol. Het is aan te 
raden te screenen op ordeningsproblemen en juist gebruik. 

Praktijk

37 Persoonsgerichte integrale zorg voor oudere 
 patiënten in ketenzorg
Landelijk ontstond de behoefte om geprotocolleerde ketenzorg 
meer te leveren vanuit het perspectief van de individuele pa-
tiënt, in plaats van dat vooral de ziekte centraal staat.

40 Scheur- of lapverwonding bij dunne huid
Scheur- of lapverwondingen komen vaker voor bij zeer oude of 
zeer jonge patiënten, en bij patiënten die ernstig of chronisch 
ziek zijn. Wees bij hen voorzichtig met pleisters op de huid en 
vermijd hechtingen.

43 Uw diagnose ‘Corpus alienum’

44 Noem corticosteroïdenzalf geen ‘hormoonzalf’
Patiënten schatten de bijwerkingen van dermatocorticoste-
roïden vaak veel te ernstig in, wat leidt tot ‘corticofobie’ en 
gebrek aan therapietrouw. Geef de patiënt daarom goede, 
genuanceerde voorlichting.

48 Kennistoets ‘Scheur- of lapverwonding’
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Fotografie omslag: Margot Scheerder
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Pareltjes uit 5 jaar H&W

51 H&W-redacteur Susanne Claessen: ‘Geweldig als een 
manuscript aanzet tot reflectie en bruikbaar is in de 
praktijk’

52 Effect van onderhoudsbehandeling met indifferente 
middelen op eczeem bij kinderen
Dagelijks insmeren met een indifferent middel vermindert de 
ernst van eczeem. Over de klinische relevantie valt te discus-
siëren.

54 Boek ‘Functioneel ademen’

nHG

56 Gefeliciteerd met 65 jaar NHG
Ter ere van het 65-jarig jubileum van het NHG is er een speci-
ale website in het leven geroepen: nhg65jaar.nl. Daar is te zien 
hoe het huisartsenvak en het NHG zich door de jaren heen 
hebben ontwikkeld.

57 ‘Creëer je eigen weerstand’
Interview met Henk Schers, voorzitter van de Verenigingsraad, 
in het kader van 65 jaar NHG. Zijn stelling: ‘Samenwerken met 
andere partijen, maar niet ten koste van onszelf.’

58 NHG-Formularium: transparant en oog voor kosten
Van de 8 zekerheden komen ‘transparant’ en ‘oog voor kosten’ 
in dit stuk aan bod. De beoordeling van geneesmiddelen vindt 
plaats op basis van inhoudelijke criteria. Bij gelijkwaardigheid 
wordt gekozen op basis van kosten.
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 www.henw.org

	■ Hoe zat het ook alweer met kinderen met koorts?

	■ Apotheker inzetten bij hartfalen?

	■ Pil met estetrol heeft nog geen toegevoegde waarde

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.



6

Nieuws

HUISARTS EN WETENSCHAP januari 2022

In de NHG-Standaard Schouder-
klachten wordt aangeraden om een 
corticosteroïd injectie te overwegen bij 
aanhoudende schouderklachten als 
andere behandelingen geen effect heb-
ben. De praktijk is echter weerbarstig. 
Zesentwintig procent van de patiënten 
met een nieuwe episode van schouder-
pijn krijgt een corticosteroïdinjectie, 
waarvan de helft reeds tijdens het eerste 
consult. Leeftijd en eerdere schouder-
klachten zijn positief geassocieerd met 
het krijgen van een injectie. Dat blijkt 
uit een recent in Nederland uitgevoerd 
retrospectief cohortonderzoek.

De onderzoekspopulatie bestond uit 2 
willekeurige steekproeven van elk 1000 
volwassen patiënten die in de periode 
van januari 2012 tot en met december 
2017 de huisarts bezochten vanwege een 
nieuwe episode van schouderpijn. 
De eerste steekproef van 1000 patiënten 
bevatte meer vrouwen dan mannen (res-
pectievelijk 58% en 42%), de gemiddelde 
leeftijd bedroeg 53,8 (SD 15,5) jaar en 
31% had schouderklachten in de voor-
geschiedenis. Analyse van elektronische 
dossiergegevens liet zien dat 26% binnen 
12 maanden na de diagnose schouderpijn 
een corticosteroïdinjectie van de huis-
arts kreeg. Factoren die positief waren 
geassocieerd met toediening van een 
corticosteroïdinjectie waren leeftijd van 
de patiënt (OR 1,03; 95%-BI 1,02 tot 1,04) 
en eerdere schouderklachten (OR 1,52; 
95%-BI 1,13 tot 2,12).
Uit de tweede steekproef van 1000 
pa tiënten die binnen 12 maanden na 
diagnose een corticosteroïdinjectie 
kregen, bleek dat de huisarts bij de helft 
van deze patiënten de injectie tijdens 
het eerste consult al had toegediend. 
De leeftijd van de patiënt bleek positief 
geassocieerd te zijn met een cortico-
steroïdinjectie tijdens het eerste consult 
(OR 1,01; 95%-BI 1,00 tot 1,02; een zeer 
klein effect). Vierendertig procent van de 
patiënten uit deze steekproef kreeg meer 
dan 1 corticosteroïd injectie gedurende 

de follow-upperiode 
van 12 maanden. De 
huisartsen regis-
treerden geen ern-
stige bijwerkingen. 
Er was helaas geen 
informatie bekend 
over de patiëntvoor-
keuren of over de 
overwegingen van 
de huisarts om wel 
of geen injectie te 
geven.
De resultaten van 
dit onderzoek lijken 
in tegenspraak met 
de aanbeveling over het gebruik van 
corticosteroïdinjecties in de NHG-Stan-
daard Schouderklachten. Daarin wordt 
de mogelijkheid van een corticosteroïd-
injectie nadrukkelijk genoemd indien er 
onvoldoende effect is van voorlichting, 
adviezen, analgetica of NSAID’s. ■

Van Doorn PF, et al. The use and safety of 
corticosteroid injections for shoulder pain 
in general practice: a retrospective cohort 
study. Fam Pract 2021 Oct 8:cmab116. 
DOI:10.1093/fampra/cmab116 [epub 
ahead of print].

Corticosteroïdinjecties bij schouderpijn
Mirrian Hilbink

In het Geneesmiddelenbulletin 
 (Ge-Bu) verscheen onlangs een artikel 
over de gerandomiseerde STEP 1-, 
3- en 4-onderzoeken. Uit die onder-
zoeken blijkt dat semaglutide een ge-
wichtsverlies van 10 tot 15% oplevert 
ten opzichte van placebo bij personen 
met overgewicht of obesitas zonder 
diabetes mellitus type 2 (DM2). Voor 
het behoud van het bereikte gewichts-
verlies verwacht het Ge-Bu echter dat 
het prijzige semaglutide dan levens-
lang moet worden gebruikt. Ook om 
andere redenen lijkt het nog te vroeg 
om semaglutide voor te schrijven bij 
serieus overgewicht.

Semaglutide is een glucagonachtig 
peptide (GLP)-1-agonist, die is geregis-
treerd voor de behandeling van DM2. 

In de Verenigde Staten is semaglutide 
ook geregistreerd voor de behandeling 
van obesitas.
In 3 gerandomiseerde onderzoeken 
van het Semaglutide Treatment Effect 
in People with obesity-programma 
(STEP 1, 3, 4) bekeek men de effectivi-
teit van semaglutide bij personen met 
overgewicht of obesitas zonder DM2. 
De behandeling betrof – naast leefstijl-
interventies – een wekelijkse, subcutane 
injectie van 2,4 mg sema glutide om 
gewichtsverlies te bereiken. 
STEP 1 vergeleek semaglutide met 
placebo (n = 1961), STEP 3 met placebo 
en gedragstherapie (n = 611) en STEP 
4 semaglutide met placebo (48 weken), 
na 20 weken semaglutide in beide 
onderzoeksgroepen (n = 803). De 
inclusie criteria waren: een BMI ≥ 30 

Levenslang semaglutide tegen overgewicht?
Ariëtte Sanders

Foto: Shutterstock
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Toch bewijs voor 
medische cannabis bij 
chronische pijn?
Aimée Kok-Pigge

Er is redelijk tot goed bewijs dat niet-geïnhaleerde 
cannabis en cannabinoïden patiënten met chronische 
pijn iets kunnen helpen. Vergeleken met placebo geeft 
cannabis een geringe vermindering van de pijn en 
enige verbetering van het lichamelijk functioneren en 
de slaapkwaliteit. Dat blijkt uit een nieuw systematisch 
literatuuroverzicht.

De auteurs includeerden 32 RCT’s met 
5174 patiënten met chronische pijn  
(> 3 maanden). De meeste onderzoeken 
waren niet kankergerelateerd (28 van 
de 32). De gemiddelde score op de VAS 
(visueel analoge schaal) was bij aanvang 
6,1 cm; de gemiddelde leeftijd 53 jaar en 
de gemiddelde follow-up 50 dagen. In 30 
onderzoeken gebruikten patiënten canna-
bis oraal, in 2 onderzoeken dermaal. 

Bij gebruik van cannabis had een iets gro-
ter percentage patiënten een klinisch sig-
nificante pijnreductie dan bij placebo (62% 
versus 52% met > 1 cm verbetering op de 
VAS; 95%-BI 5 tot 10). Ook was er een zeer 
klein positief effect op lichamelijk functi-
oneren (32% versus 28% met > 10 punten 
verschil op de SF-36-schaal voor functio-
neren) en slaapkwaliteit (54% versus 48% 
met > 1 cm verbetering op de VAS). Er 

was geen significant verschil in emotioneel 
en sociaal functioneren. In de cannabis-
groepen was er wel een kleine toename in 
cognitieve beperking, misselijkheid en bra-
ken, slaperigheid en aandachtsproblemen. 
Duizeligheid leek met name toe te nemen 
bij gebruik langer dan 3 maanden.
Hoewel alle vormen van chronische 
pijn waren samengevoegd, lieten sub-
groepanalyses geen verschil zien tussen 
neuropathische en niet-neuropatische 
pijn, of kankergerelateerde en niet- 
kankergerelateerde pijn. De auteurs kon-
den geen uitspraak doen over welke vorm 
van medische cannabis het effectiefst 
is. Eenentwintig onderzoeken werden 
gesponsord door de industrie.
In de begeleidende praktijkaanbeveling 
en het editorial beargumenteren de 
auteurs dat er hiermee ruimte is voor 
proefgebruik van orale cannabis bij 
therapieresistente chronische pijn, ook bij 
patiënten met musculoskeletale klachten. 
Essentieel hierbij zijn goede voorlichting 
over de voor- en nadelen, en het afra-
den van (geïnhaleerde) zelfmedicatie of 
gelijktijdig gebruik van andere verdo-
vende middelen. Gezien de minimale 
klinische effecten is het echter de vraag 
of deze review voldoende reden vormt 
om de terughoudende adviezen in het 
NHG-Standpunt Cannabis te herzien. ■

Wang L, et al. Medical cannabis or canna-
binoids for chronic non-cancer and cancer 
related pain: a systematic review and 
meta-analysis of randomised clinical trials. 
BMJ 2021;374:n1034.

of een BMI ≥ 27 en een gewichtsgere-
lateerde comorbiditeit (hypertensie, 
dyslipidemie, obstructieve slaapapneu) 
of cardiovasculaire aandoeningen. 
Voortijdig stoppen van de behandeling 
vanwege, overigens hoofdzakelijk mil-
de, bijwerkingen kwam zelden voor. Na 
68 weken was het verschil in gewichts-
verlies tussen de semaglutidegroep 
en de placebogroep 12,4% (STEP 1), 
10,3% (STEP 3) en 14,8% (STEP 4). Het 
verschil in absoluut gewichtsverlies was 
respectievelijk 12,7 kg (STEP 1), 10,6 kg 
(STEP 3) en 13,2 kg (STEP 4). 

Alle 3 de STEP-onderzoeken tonen 
een duidelijke afvlakking van het ge-
wichtsverlies als de behandeling langer 
dan 1,5 jaar duurt. In de STEP 1- en 
STEP 3-onderzoeken wordt het gewicht 
na 75 weken niet gerapporteerd, hoe-
wel dit wel had gemoeten volgens het 
protocol. In het STEP 4-onderzoek is 
er een gewichtstoename na 68 weken, 
wat suggereert dat semaglutide niet kan 
worden gestopt. Het effect van sema-
glutide op cardiovasculaire complica-
ties wordt momenteel onderzocht. Het 
effect van oraal ingenomen semaglutide 
bij obesitas is nog onvoldoende onder-
zocht.
Al met al lijkt het te vroeg om het 
advies van de NHG-Standaard Obe-
sitas aan te passen. Het advies blijft: 
geen medicamenteuze behandeling bij 
volwassenen en kinderen. ■

Middelburg RA, et al. Semaglutide voor 
gewichtsverlies bij obesitas.  
Ge-Bu 9;2021:89-94.

Foto: u
nsplash

Foto: Shutterstock
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Tijdens de COVID-19-pandemie zijn 
veel zorgafspraken afgezegd door hulp-
verleners. Onduidelijk is in hoeverre 
mensen met symptomen zelf actief zorg 
hebben gemeden. Een groot Rotterdams 
populatieonderzoek laat zien dat 1 op 
de 5 mensen zorg meed tijdens de eerste 
weken van de pandemie. Vooral kwetsba-
re patiënten zochten later of geen hulp. 
Eén op de 3 zorgmijders had klachten 
die kunnen wijzen op een ernstige acute 
aandoening. Gerichte aandacht en in-
structies voor hen zijn dus belangrijk.

Er is al veel geschreven over de impact 
van COVID-19 op het gebruik van de 
reguliere zorg. Zo blijkt uit ziekenhuis-
data dat het jaarlijkse aantal diagnoses 
van kanker en hart-en-vaatziekten tijdens 
de pandemie sterk is teruggelopen. De 
auteurs van dit populatieonderzoek 
bekeken de veranderingen in zorggebruik 
tijdens de pandemie vanuit het perspectief 
van patiënten. Hiervoor vroegen zij 8732 
deelnemers van het Erasmus Rotter-
dam Gezondheid Onderzoek (ERGO)- 
onderzoek een vragenlijst in te vullen 
over hun algehele gezondheid, leefstijl en 
zorggebruik tijdens de pandemie. Tussen 
april en juli 2020 stuurde 73% van hen de 
ingevulde vragenlijst terug. In de onder-
zoekspopulatie van uiteindelijk 5656 deel-
nemers (gemiddeld 69 jaar, 58% vrouw) 
gaf 20,2% aan dat zij symptomen hadden 
tijdens de pandemie waarvoor zij geen 
medische hulp zochten. Meer dan een 
derde van hen (36,3%) had symptomen 
die direct medische aandacht behoeven, 
zoals krachtsverlies in arm of been, pijn 
op de borst of moeite met praten. Vooral 
vrouwen, ouderen, lager opgeleiden en 
kwetsbare patiënten zoals mensen met 
chronische ziekten of depressieve en 
angstklachten zochten later of geen medi-
sche hulp. 
Hoewel het onderzoeken van gedrag 
met vragenlijsten zijn beperkingen heeft, 
konden de onderzoekers aan de hand van 

huisartsendossiers in meer dan 80% van 
de gevallen verifiëren dat zelfbenoemde 
zorgmijders daadwerkelijk een consul-
tatie uit de weg waren gegaan. De ernst 
van de gerapporteerde symptomen bleef 
echter vaak onduidelijk. Vervolgonder-
zoek moet uitwijzen of dit heeft geleid 
tot blijvende gezondheidsschade. Omdat 
de meeste deelnemers een Nederlandse 
achtergrond hadden, zijn de gegevens 
lastig te generaliseren naar mensen met 
een migratieachtergrond. 

De bevindingen uit dit onderzoek 
onderstrepen het belang van de toegan-
kelijkheid van onze eerstelijnszorg – met 
of zonder lockdown – met specifieke 
aandacht voor kwetsbaren in de samen-
leving. ■

Splinter MJ, et al. Prevalence and deter-
minants of healthcare avoidance during 
the COVID-19 pandemic. A population- 
based cross-sectional study. PLoS Med 
2021;18:e1003854. 

Een op de 5 mensen meed zorg tijdens eerste fase 
COVID-19
Silvan Licher

Huisartsenposten (HAP) met on-
gelimiteerde toegang tot röntgen-
diagnostiek scoren beter op zowel 
de doorlooptijd van patiënten als op 
patiënttevredenheid. Dat is de belang-
rijkste conclusie van een Nederlands 
observationeel onderzoek onder 
patiënten bij wie een fractuur werd 
vermoed en die werden verwezen voor 
aanvullende röntgendiagnostiek. 

De onderzoekers includeerden 657 
patiënten op 6 huisartsenposten: 1 met 
ongelimiteerde toegang tot röntgen-
diagnostiek, 3 met beperkte toegang 

en 1 zonder directe 
toegang. Ze 
vergeleken de 
gemiddelde 
doorlooptijd 
van patiën-
ten vanaf het 
moment van 
consultatie bij 
de huisarts tot 
het moment waar-
op de ingevulde 
vragenlijst over de 
patiënttevredenheid werd 
teruggestuurd. 

Positieve effecten van vrije toegang tot 
röntgendiagnostiek op de HAP
Rob van Kimmenaede

Foto: an
P

Foto: Shutterstock
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Extra vitamine C lijkt niet te helpen bij behandeling 
ijzergebreksanemie
Ferhat Acar, Martine Dam-Rehorst

In de NHG-Standaard Anemie wordt 
geadviseerd ferrofumaraat gelijktijdig 
met vitamine C in te nemen, omdat dit 
de resorptie van ijzer bevordert door het 
zure milieu. De auteurs van een recente 
RCT trekken dit advies in twijfel. Vol-
gens hun onderzoek is er geen verschil 
in hemoglobinegehalte bij patiënten die 
wel of geen extra vitamine C krijgen.

Extra vitamine C zou volgens onze 
richtlijnen de opname van ijzer bevorde-
ren en dus de behandeling van ijzerge-
breksanemie ten goede komen. In dit 
onderzoek, voor zover bekend het enige 
gecontroleerde onderzoek hierover in een 
universiteitsziekenhuis in Shanghai, is 
gekeken of vitamine C inderdaad toege-
voegde waarde heeft bij de behandeling 
van ijzergebreksanemie. De onderzoekers 
randomiseerden tussen 2016 en 2018 440 
volwassenen met ijzergebreksanemie. 
De interventiegroep kreeg ijzersup-

pletie (3 dd 100 mg/dag) met vitamine 
C (600 mg/dag) en de controlegroep 
ijzersuppletie zonder vitamine C. 
Beide groepen bevatten 220 patiënten, 
97% was vrouw en de gemiddelde leeftijd 
was 38 jaar. Het gemiddelde hemoglobi-
negehalte was 8,8 g/dl (5,5 mmol/l); 49% 
van de deelnemers had milde anemie 
(> 5,6 mmol/l), 42% matige anemie 
(3,7-5,6 mmol/l) en 9% ernstige anemie 

(< 3,7 mmol/l). Er waren geen significante 
verschillen in kenmerken op baseline. De 
meest voorkomende oorzaken van anemie 
waren menorragie, hemorroïde bloeding 
en vegetarisch dieet (respectievelijk 91,3%; 
2,1% en 1,6%). Alleen de betrokken artsen 
waren geblindeerd voor behandeling, de 
deelnemers en effectbeoordelaars niet. 
In beide groepen volbracht 98% van de 
deelnemers de follow-up van 8 weken. De 
deelnemers wisselden niet van groep.
De interventiegroep liet na 2 weken een 
gemiddelde stijging van het hemoglobine-
gehalte zien van 1,24 mmol/l en de con-
trolegroep 1,14 mmol/l. Het verschil was 
niet statistisch significant. Ook na 4, 6 en 8 
weken was er geen klinisch relevant of sig-
nificant verschil. Het maximale verschil in 
voordeel van vitamine C was 0,14 mmol/l 
op 4 weken. Een belangrijke kanttekening 
is dat een mogelijke invloed van (verschil-
len in) voeding niet is meegenomen. Ook 
wordt een mogelijk effect van vitamine C 
bij ernstige anemie niet beschreven.
Concluderend: het is mogelijk dat we, op 
basis van dit onderzoek en toekomstige 
onderzoeken, geen vitamine C hoeven te 
adviseren bij de behandeling van ijzer-
gebreksanemie. ■

Li N, et al .The efficacy and safety of vita-
min C for iron supplementation in adult 
patients with iron deficiency anemia. A 
Randomized Clinical Trial. JAMA Netw 
Open 2020;3:e2023644.

De doorlooptijd was gemiddeld 99 
minuten. Daarbij waren er grote onder-

linge verschillen tussen de huis-
artsenposten zonder directe 

toegang tot röntgendiag-
nostiek (121 minuten), 

beperkte toegang 
(86 minuten) en 

ongelimiteerde 
toegang (90 
minuten). De 
patiënttevre-
denheid liet 
slechts geringe 
verschillen zien 

tussen de ver-
schillende huis-

artsenposten, ten 
gunste van de posten 

met ongelimiteerde toe-
gang tot röntgendiagnostiek.

Het is al langer bekend dat het aantal 
verwijzingen naar de SEH buiten kan-
tooruren daalt als röntgendiagnostiek 
vrij toegankelijk is voor de huisarts. Dit 
onderzoek laat zien dat vrije toegang 
tot röntgendiagnostiek in de avond-, 
nacht en weekenddiensten op huis-
artsenposten die vlak naast of in het 
ziekenhuis liggen een duidelijk positief 
effect heeft op de doorlooptijd in het 
ziekenhuis en een gering positief effect 
op de patiënttevredenheid. Kleine kant-
tekening: de werkbelasting op de HAP 
neemt wel toe. ■

Rutten MH, et al. Effects of access to ra-
diology in out-of-hours primary care on 
patient satisfaction and length of stay. 
Eur J Gen Pract 2021;27:221-7.

Foto: u
nsplash

Foto: Shutterstock
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Ingezonden
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In 2021 verscheen een nieuwsbericht van Klaartje Olde 
Loohuis over cervixscreening bij Turks- en Marokkaans-
Nederlandse vrouwen (Huisarts Wet 2021;64(5):12-3). Dat 
bericht verscheen in het meinummer, maar de inhoud is nog 
steeds actueel. Dat blijkt uit onderstaande discussie. 

REACTIE VAN EEN HUISARTS (1)
In H&W 5 stond een nieuwsbericht over onderzoek naar 
cervixscreening bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen. De uitkomst daarvan verbaast mij niet. Ik ben 
benieuwd of bij de nieuwe werkwijze van de cervixscree-
ning het aandeel van deelnemende vrouwen is verlaagd. We 
hebben op Kanalen eiland in Utrecht jarenlang de kans gehad 
in praktijken met veel migrantenvrouwen om de vrouwen zelf 
op te roepen, op eigen briefpapier. We stuurden ook zelf de 
herinneringsoproep. En daarna maakten we een pop-up bij de 
vrouwen die niet hadden deelgenomen, zodat we er gemakke-
lijk aan werden herinnerd bij spreekuurbezoek.
Destijds heb ik gevraagd aan onze regionale organisatie 
voor bevolkingsonderzoek of we konden doorgaan met zelf 
vrouwen oproepen toen de techniek van onderzoek wijzigde, 
zo’n 5 jaar geleden. Dat kon niet. Het zou logistiek onmogelijk 
zijn, we moesten maar gaan kijken wat het effect was. Ik ben 
eerlijk, ik heb het niet onderzocht. Maar de optie van meer 
persoonsgerichte zorg om deze kwetsbare groep via de huis-
arts te benaderen werd daarmee weggegooid.

Ria van Bodegom, huisarts

REACTIE VAN EEN HUISARTS (2)
Een communicatieplan, waarin huisartsen en doktersassisten-
ten hun kunsten mogen vertonen, is een deel van de oplossing. 
Wat ik niet lees in de reactie van het RIVM bij monde van 
Sandra van Dijk, is het probleem dat er vaker sprake is van 
laaggeletterdheid/analfabetisme in de Nederlandse én de eigen 
taal. Meer schriftelijk materiaal helpt dan niet zo.
Daarnaast heb ik nog nooit een verklaring gekregen waarom 
het oproepen is weggehaald bij de huisarts. Technisch pro-
bleem? Moet oplosbaar zijn. Stuur ons maar de uitnodigingen 
en wij versturen ze naar de vrouwen, begeleid met informatie 
op eigen briefpapier. Of eventueel stuurt de huisarts alleen de 
herinnering. Die aanpak werkte perfect, maar is helaas over-
boord gegooid. Doodzonde.

Ria van Bodegom, huisarts

Reacties ‘Cervixscreening bij Turks- en 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen’

ANTWOORD VAN HET RIVM (2)
Dank u voor uw reactie. Wij steken niet alleen in op schrifte-
lijke informatie. We hebben bijvoorbeeld de video’s die zijn 
ontwikkeld in het kader van het Feminine-onderzoek in het 
Turks, Berbers en Marokkaans-arabisch op onze website 
geplaatst. Daarnaast komt binnenkort de animatie die nu al in 
het nederlands online staat, ook beschikbaar met voice-over 
en ondertiteling in het Engels, Turks, Marokkaans-arabisch en 
Berbers (Tarifit).
Ook wordt de uitnodigingsbrief eenvoudiger, met in het Turks, 
Engels en arabisch een verwijzing naar een webpagina met 
vertaalde informatie, waaronder beeld- en videomateriaal. Bij 
het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen worden pretests 
gehouden, onder andere via Pharos.
De reden dat het uitnodigen via de huisarts is afgeschaft is 
met name logistiek. Het gaat om 800.000 uitnodigingen, dus u 
kunt zich voorstellen dat dit een behoorlijke uitdaging is. Door 
de verzending (gebaseerd op de Basisregistratie personen) te 
automatiseren zijn er veel voordelen. Bijvoorbeeld als iemand 
is verhuisd, is dat direct zichtbaar. Huisartsen kozen er daar-
naast vaak voor de brieven in bulk te verzenden, en daarmee 
was het aantal monsters minder evenredig verdeeld door het 
jaar. Door 1 systeem te gebruiken, kunnen we nu bijsturen als 
de landelijke capaciteit daarom vraagt. Zo konden we na de 
COViD-19-pandemie geleidelijk de achterstand inhalen door 
wekelijks eerst 50%, toen 100% en inmiddels 120% van de 
brieven te versturen.
Het is een enorme meerwaarde dat dat mogelijk is. We realise-
ren ons zeker ook de nadelen van dit systeem. Daarom denken 
we na over andere mogelijkheden om specifieke groepen te be-
reiken én over mogelijkheden om de huisarts toch in te zetten 
voor het bevolkingsonderzoek.

Elle Langens, RIVM, senior programmamedewerker communi-
catie en deskundigheidsbevordering

ANTWOORD VAN HET RIVM (1)
Het onderzoek van nora Hamdiui geeft ons inzicht in de 
redenen waarom Turks- en Marokkaans-nederlandse vrouwen 
minder goed worden bereikt met het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. in de werkgroep communicatie bij 
het riVM is meerdere keren gesproken over dit onderzoek. 
De resultaten werden meegenomen in een communicatie-
plan. De uitnodigingsfolder, uitslagfolder en instructie over de 
zelfafname set staan ook in het Turks en arabisch op onze site. 
nieuwe (ook vertaalde) materialen worden binnenkort toege-
voegd, zoals een visuele samenvatting van de uitnodigingsbrief 
en specifiek vanuit dit onderzoek ontwikkelde filmpjes. Hoewel 
huisartsen en doktersassistenten momenteel geen rol hebben 
in het uitnodigen van cliënten, hebben zij die wel in de voorlich-
ting. Daarbij kunnen zij deze materialen gebruiken.

Sandra van Dijk, RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek, pro-
grammamanager bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

1. informatiemateriaal. Bilthoven: riVM. Geraadpleegd de-
cember 2021. https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-
baarmoederhalskanker/ informatiemateriaal.
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Effecten van de hervorming  
van de ouderenzorg

In 2015 is met de Wet langdurige zorg (WLZ) de ouderenzorg hervormd. In dit onderzoek zijn 
4 huisartsen geïnterviewd over de effecten daarvan. Zij waren gematigd positief, maar versnip-
pering van de thuiszorg en gebrek aan financiering voor multidisciplinaire samenwerking zijn 
bedreigingen voor geïntegreerde zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen.

Wereldwijd stijgt de gemiddelde levensduur, maar de 
gezonde levensduur blijft achter.1 Overal komen de betaal-
baarheid en toegankelijkheid van met name de langdurige 
zorg in gevaar.2,3 Om deze te waarborgen is in Nederland 
in 2015 de Wet langdurige zorg (WLZ) ingevoerd, die de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verving.4

Het was een hervorming met 4 beleidsdoelen: minder 
kosten, meer zelfredzaamheid van patiënten, minder  
residentiële zorg en hervorming van de niet-residenti-
ele zorg.5 Anno 2021 is de ouderenzorg in Nederland 
geregeld in 3 wetten: de WLZ, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (WMO) en de Zorgverzekeringswet 
(ZVW) uit 2005 [figuur 1].6

Naar de effecten van de hervormingen in de WLZ is op 
macroniveau redelijk wat onderzoek gedaan, maar de 
dagelijkse gevolgen voor de huisarts zijn minder bekend. 
Toch dragen huisartsen, in nauwe samenwerking met 
andere zorg- en welzijnsprofessionals, grotendeels de 
verantwoordelijkheid voor de zorg aan thuiswonende 
kwetsbare ouderen.6-8 Wij vroegen hen naar hun 
ervaringen met geïntegreerde ouderenzorg sinds  
de hervormingen.

METHODE 
Opzet en deelnemers
Dit kwalitatieve onderzoek is de follow-up van PRECURO, 
een participatief actieonderzoek uit 2013 en 2014 naar 
de perspectieven van professionals en kwetsbare ouderen 
op ouderenzorg.9-12 Voor deze follow-up interviewden we 

vanaf januari 2018 4 huisartsen over hun perspectieven op 
de hervormingen in de ouderenzorg (voor de tijdlijn zie 
ons originele artikel).13 Alle geïnterviewden gaven monde-
ling toestemming voor het gebruik van geanonimiseerde 
citaten. De Commissie Medisch Onderzoek regio Arnhem 
en Nijmegen beoordeelde het follow-uponderzoek als niet-
WMO-plichtig (dossier 2017-3516).
Voor PRECURO werden in 2013 in de regio Nijmegen  
4 good practices geïdentificeerd waarin multidisciplinaire 
teams geïntegreerde ouderenzorg verleenden. De 
deelnemende praktijken verschilden voldoende 

Figuur 1

De wettelijke grondslag van zorg en ondersteuning aan ouderen

Sietske Grol, Gerard Molleman, Nanne van Heumen, Maria van den Muijsenbergh, Nynke Scherpbier-de Haan, Henk Schers

Dit artikel is een bewerkte vertaling van Grol SM, Molleman GR, 
Van Heumen N, Van den Muijsenbergh M, Scherpbier-de Haan N, 
Schers HJ. General practitioners’ views on the influence of long-
term care reforms on integrated elderly care in the Netherlands: 
a qualitative interview study. Health Policy 2021;125:930-40. 
Publicatie gebeurt met toestemming.
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in adherentiegebied (stad, platteland, vinexwijk, 
achterstandswijk), praktijkgrootte, locatie en preferente 
zorgverzekeraar (zie de oorspronkelijke publicatie voor 
details over de deelnemende praktijken). Voor de follow-up 
interviewden we nogmaals de huisartsen die in deze  
4 praktijken werkten.

Figuur 2

Healthy Alliances (HALL): factoren die samenwerking in de ouderenzorg bevorderen14

Samenwerking

(Inter)persoonlijke
factoren

Institutionele
factoren

tussen zorg- en
welzijnsprofessionals

Organisatorische factoren

4. Houdingen en
      overtuigingen
5. Persoonlijke relaties
6. Geloof in eigen kunnen
7. Sociale identiteit

1. Financiering
2. Planningshorizon
3. Beleid

11. Flexibele termijn
12. Management
13. Gedeelde missie
14. Zichtbaarheid

8. Bouwen op capaciteiten
9. Duidelijke rollen en
 verantwoordelijkheden
10. Communicatiestructuur

Figuur: Studio Wiegers

WAT IS BEKEND?
  Anno 2021 wordt langdurige zorg geregeld in  

3 wetten: de Wet langdurige zorg (WLZ), de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) en 
de Zorgverzekeringswet (ZVW).

  Doel van de WLZ was in 2015: minder kosten, 
meer zelfredzaamheid, minder residentiële zorg 
en hervormingen in de niet-residentiële zorg.

  Huisartsen zijn grotendeels verantwoordelijk voor 
de niet-residentiële ouderenzorg.

WAT IS NIEUW?
   Gemeenten hebben bij de hervorming van de 

langdurige zorg onvoldoende rekening gehouden 
met de zorg die op dat moment al werd geleverd.

  De voornaamste nadelen van de hervorming zijn 
versnippering van de thuiszorg en gebrekkige 
financiering van multidisciplinaire samenwerking.

  De grootste winstpunten van de hervorming zijn 
de grotere rol van specialisten ouderengenees-
kunde en casemanagers dementie.

Interviews
De onderwerpen in onze semigestructureerde interviews  
waren gebaseerd op het raamwerk Healthy Alliances (HALL), 
dat 14 voorwaarden voor succesvolle zorgallianties onder-
scheidt in 3 clusters: institutioneel, persoonlijk en organi-
satorisch [figuur 2].14 In 2013 en 2014 onderzochten we de 
allianties binnen de multidisciplinaire teams, in de follow-up 
vroegen we naar de organisatie, inrichting en financiering van 
de ouderenzorg en de invloed hierop van de hervormingen.

Analyse
De analyse vond plaats in 3 fasen. Tijdens de eerste fase 
werden alle transcripten door 3 auteurs onafhankelijk van 
elkaar gecodeerd op basis van de 3 HALL-clusters; waar 
nodig voegden ze nieuwe codes toe. Het logboek van de 
gegevensanalyse werd besproken in het onderzoeksteam 
totdat overeenstemming was bereikt. Tijdens de tweede 
fase werd een thematische analyse uitgevoerd in relatie tot 
de onderzoeksvragen. Tijdens de derde fase werden alle 
codes terugvertaald naar het HALL-raamwerk. Zo kwamen 
we tot een geïntegreerd overzicht van de opvattingen van 
de geïnterviewden over het effect van de hervormingen op 
de praktijk van de ouderenzorg en op het multidisciplinair 
overleg (MDO). Op de 3 codeerfasen volgde de interpretatie 
van de resultaten.

RESULTATEN
Hierna illustreren we – aan de hand van [figuur 2] – de  
uitkomsten voor een aantal HALL-factoren (zie voor een vol-
ledig overzicht, inclusief de factoren 4 en 12-14 de tabel in het 
oorspronkelijke artikel). 

HUISARTS EN WETENSCHAP JANUARI 2022



15

FACTOR 1    FINANCIERING 
De financiering veranderde continu en was ontoereikend. De  
4 geïnterviewden gaven aan dat de financiering onvoldoende 
was om de kosten van geïntegreerde ouderenzorg te dekken. 
Met name het MDO, dat zij cruciaal achtten, werd onvoldoen-
de of niet gefinancierd.

FACTOR 2    PLANNING 
Gemeenten volgden hun eigen plan. Een concreet gevolg van 
de hervorming was de oprichting van sociale wijkteams, maar 
3 van de 4 geïnterviewden voelden zich niet betrokken bij de 
implementatie hiervan. Zij waren van mening dat de aanpak 
van de gemeente niet aansloot bij de manier waarop de eerste-
lijnsprofessionals de zorg voor kwetsbare ouderen in de loop 
der jaren al hadden geregeld. De 2 geïnterviewden die in het-
zelfde pand werkten als een sociaal wijkteam hadden daar wel 
steun aan; de beide anderen hadden weinig tot geen contact 
met de sociale wijkteams.

Huisarts 3: ‘[…] de gemeente heeft een belangrijke stem 
omdat heel veel van de zorg bij de gemeente is komen te 
liggen […]. Dat betekent dat ik 1 punt heb waar ik naartoe 
kan verwijzen in plaats van meerdere organisaties. En dat 
ene punt dat zorgt dan wel dat het probleem op de plek komt 
waar het moet zijn.’

FACTOR 3    BELEID  
Alle geïnterviewden waren van mening dat het beleidsdoel om 
de zelfredzaamheid te vergroten haalbaar was voor de meeste 
ouderen, maar dat sommigen te kwetsbaar waren om zelfred-
zaam te zijn. Naar de mening van de geïnterviewden werden 
sociale netwerken sterker na de hervorming, omdat mensen 
de noodzaak ervan inzagen. Ook zagen de geïnterviewden dat 
kwetsbare ouderen langer thuis bleven wonen.

FACTOR 5    PERSOONLIJKE RELATIES 
Alle respondenten waren het erover eens dat een stabiel team 
en langdurige persoonlijke relaties de samenwerking gemak-
kelijker maakten. De huisartsen gaven aan dat het bij multi-
disciplinaire samenwerking belangrijk is om elkaar te kennen. 
Dit vergrootte de bekendheid met de expertise van de andere 
professionals.

FACTOR 6    GELOOF IN EIGEN KUNNEN  
De huisarts blijft de spin in het web Alle respondenten vonden 
het vanzelfsprekend dat zij, als eerste aanspreekpunt, het initia-
tief namen om de zorg voor kwetsbare ouderen te organiseren.

Huisarts 4: ‘Nou ja, [de ouderenzorg] is een taak die heel 
nadrukkelijk bij de huisarts thuishoort, maar waar het ook 
gewenst bij is dat die veel ondersteuning erbij heeft. Dus in 
de zin van de thuiszorg en allerlei disciplines die zich met 
ouderenzorg bezighouden. […] De huisarts zal wel de spin 
in het web blijven.’

FACTOR 7    SOCIALE IDENTITEIT  
In het MDO zou een compleet overzicht van de patiënt moeten 
ontstaan, maar het overleg stokte soms. In 1 praktijk stopte het 
MDO helemaal vanwege langdurige afwezigheid van de POH 
die het overleg coördineerde. In een andere praktijk stopte het 
MDO vanwege de permanente beschikbaarheid van een speci-
alist ouderengeneeskunde in het gezondheidscentrum.

SamenwerkingInstitutionele
factoren

Samenwerking
(Inter)

persoonlijke
factoren

Grol SM, Molleman GR, Van Heumen NJ, Van den Muijsenbergh ME, Scherpbier-de Haan ND, Schers HJ. Effecten van de hervorming van de 
ouderenzorg. Huisarts Wet 2022;65:13-7. DOI:10.1007/s12445-021-1369-7. Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. S.M. 
Grol, postdoc onderzoeker, adviseur strategieontwikkeling transmurale zorg, sietske.grol@radboudumc.nl; prof. dr. G.R.M. Molleman, hoogleraar 
persoonsgerichte preventie; prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, huisarts, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte geïntegreerde 
eerstelijnszorg; prof. dr. H.J. Schers, huisarts, hoogleraar regionale netwerkvorming vanuit de huisartsgeneeskunde. Zorgcentra de Betuwe, 
Culemborg: N.J.H. van Heumen, projectadviseur kwaliteit. UMC Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: prof. dr. N.D. 
Scherpbier-de Haan, huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde en interprofessionele en transmurale samenwerking.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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FACTOR 8    BOUWEN OP CAPACITEITEN  
Na de hervorming van de langdurige zorg kregen specialisten 
ouderengeneeskunde een structurele rol in de ouderenzorg, 
hetzij als vaste deelnemer aan het MDO, hetzij door een 
continue relatie met de huisartsenpraktijk. De relatie met 
het sociaal domein werd steviger, met name via het sociale 
wijkteam. De casemanager dementie werd een nieuw lid van 
het multidisciplinair team. Deze nieuwe inbreng werd zeer 
gewaardeerd door de geïnterviewden.

Huisarts 3: ‘Vijf jaar geleden had ik überhaupt geen contact 
eigenlijk met de specialist ouderengeneeskunde. […] Maar 
zij hebben toegang gekregen tot ons HIS […] ik heb haar een 
aantal keer gevraagd om mee te kijken met patiënten van mij 
in de wijk, daar over na te denken wat ze zouden kunnen be-
tekenen. Dus dat is echt een extra toevoeging in dat opzicht.’

FACTOR 9    DUIDELIJKE ROLLEN 
EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
Naarmate de teams langer samenwerkten, werden taken en 
verantwoordelijkheden zoals coördinatie van de zorg en 
organisatie van het MDO gelijker verdeeld tussen teamleden, 
mede door de toegenomen kennis over elkaars expertise.

FACTOR 10    COMMUNICATIESTRUCTUUR 
Alle geïnterviewden onderstreepten dat de uitwisseling 
van patiëntinformatie belangrijk is voor goede zorg. Het 
keteninformatiesysteem werd vaker gebruikt, maar  
1 geïnterviewde rapporteerde dat het delen van informatie 
tussen de betrokken organisaties moeilijker was geworden 
door de strengere privacywetgeving: ‘We moeten dingen  
3 keer opschrijven.’

FACTOR 11    FLEXIBELE TERMIJN 
De hervormingen hebben de marktwerking in het domein van 
de thuiszorg versterkt, maar de veelheid aan thuiszorgaanbie-
ders is vaak een belemmering voor geïntegreerde zorg. Alle 
geïnterviewden rapporteerden knelpunten bij het betrekken 
van nieuwe thuiszorgmedewerkers bij de ouderenzorg.

Huisarts 2: ‘Dat is in het hele verhaal het grootste knelpunt. 
[…] er zijn heel veel thuiszorginstellingen en wat we ook 
nu hebben als nieuw fenomeen zijn de zzp’ers en de kleine 
nieuwe thuiszorginstellingen […], die geen idee hebben wat 
een ouderenzorgprogramma is, die geen zorgplan maken, 
die geen beveiligde verbindingen hebben, […] ik hoor dingen 
terug waarvan ik denk: “Hm, dat is toch een heel andere 
manier van zorg geven.” Dus dat is lastig.’

BESCHOUWING 
De hervorming van de langdurige zorg heeft in de ogen 
van onze respondenten een aantal positieve effecten gehad. 
Ten eerste werden er meer zorg- en welzijnsprofessionals 
(specialisten ouderengeneeskunde, sociale wijkteams, 
casemanagers dementie) betrokken bij de ouderenzorg.  
Ten tweede zorgde gezamenlijke huisvesting voor korte lijnen 
tussen huisartsenpraktijk en sociaal wijkteam, waardoor 
medische en sociale zorg beter werden geïntegreerd. En tot 
slot bleken beleidsdoelen zoals grotere zelfredzaamheid en 
meer steun vanuit het sociale netwerk voor een deel van de 
doelgroep goed realiseerbaar. 
Maar onze respondenten zagen ook negatieve gevolgen. Ten 
eerste stemden gemeenten het nieuwe beleid niet goed af op 
de praktijk. Ten tweede was de financiering onvoorspelbaar 
en onvoldoende. Tot slot nam de versnippering van de 
thuiszorg verder toe. Dit bemoeilijkte het opbouwen van 
duurzame relaties en daarmee het leveren van geïntegreerde 
ouderenzorg.

VERGELIJKING MET BESTAANDE LITERATUUR 
Al in 2016 hebben onderzoekers de risico’s benoemd van 
gelijktijdige hervormingen op verschillende domeinen: on-
zekerheid voor stakeholders en problemen op het vlak van 
administratie, ICT en coördinatie.5  Ons onderzoek bevestigt dat.
Ons onderzoek onderstreept ook wat de vereisten 
zijn voor succesvolle integratie van zorg aan ouderen, 
zoals geformuleerd in een rapport uit 2019: structurele 
samenwerking tussen organisaties, adequate financiële en 
organisatorische ondersteuning en effectief leiderschap.15

In een evaluatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 
2020 bleken huisartsen vergelijkbare ervaringen te hebben als 
onze respondenten met betrekking tot de thuiszorg (belangrijk 
maar schaars en variabel, zorgen over de toekomst) en de 
sociale wijkteams (van onbekend tot regelmatig contact).16 
Ook de door het SCP ondervraagde huisartsen vonden dat de 
hervormingen de eerstelijnszorg ingewikkelder maakten en 
dat de beste aanpak was ‘je geen zorgen maken over wetten en 
beleid, maar de zorg zo goed mogelijk proberen te regelen’.

Samenwerking

Organisatorische factoren
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Movisie noemde in 2018 huisartsenpraktijken de belangrijkste 
samenwerkingspartners van sociale wijkteams, maar afspraken 
maken en over en weer verwijzen bleek lastig.17 Onze respon-
denten hadden vergelijkbare ervaringen.

Sterke punten en beperkingen
Vanwege het kleine aantal geïnterviewden en het 
monodisciplinaire karakter van ons onderzoek zijn de 
resultaten beperkt generaliseerbaar. Door de diverse 
achtergronden van de praktijken en doordat het een follow-up 
betrof van onderzoek dat aan de hervormingen voorafging, 
hebben we echter rijke informatie verkregen over de praktische 
effecten van de hervormingen. Onze analyse maakt de 
verwevenheid zichtbaar van veranderingen in het landelijke 
beleid, de lokale implementatie daarvan en praktische en 
organisatorische aspecten.

Implicaties voor onderzoek en praktijk
Onderzoek naar de impact van hervormingen in de zorg 
op microniveau zou in meer Nederlandse regio’s moeten 
plaatsvinden. Dergelijk onderzoek, waarin alle stakeholders 
zijn betrokken, kan ons leren welke voorwaarden er nodig zijn 
om geïntegreerde zorg daadwerkelijk in praktijk te brengen. 
Op deze plek willen we alvast 4 aanbevelingen doen.
• Realiseer zo mogelijk gezamenlijke huisvesting voor de 

huisartsenpraktijk en het sociaal wijkteam.18

• Geef structuur aan multidisciplinaire samenwerking door 
een vaste werkwijze (hierbij kan de zorggroep mogelijk 
ondersteunen).19

• Zet in op continue verbetering van de samenwerking 
tussen de huisarts en de POH of wijkverpleegkundige, 
bijvoorbeeld door interprofessionele 
trainingsprogramma’s.8

• Besteed in de huisartsopleiding aandacht aan leiderschap 
in geïntegreerde zorg zodat huisartsen die leidende rol ook 
kunnen invullen.20

CONCLUSIE
De beleidsdoelen van de in 2015 ingevoerde WLZ (minder 
kosten, meer zelfredzaamheid, minder residentiële zorg, 
hervorming van de niet-residentiële zorg) zijn gedeeltelijk 
gerealiseerd, maar met grote lokale variatie. Nogal eens waren 
de hervormingsmaatregelen onvoldoende afgestemd op de 
lokale context, was financiering niet gegarandeerd, was de 
thuiszorg versnipperd en kwam samenwerking met sociale 
wijkteams niet van de grond. Huisartsen hebben na 2015 niet 
altijd voldoende ondersteuning in hun praktijk gekregen om de 
zorg voor kwetsbare ouderen daadwerkelijk te verbeteren.  

LITERATUUR
1.  Beard JR, Officer A, de Carvalho IA, Sadana R, Pot AM, Michel 

J-P, et al. The World report on ageing and health: a policy frame-
work for healthy ageing. Lancet 2016;387:2145-54.

2.  De Wit NJ, Schuurmans MJ. Future care for older people in 
general practice: paradigm shifts are needed. Br J Gen Pract 
2017;67:500-1.

3.  Integrated care for older people: guidelines on community-level 
interventions to manage declines in intrinsic capacity. Geneva: 
WHO, 2017.

4.  Kroneman M, Boerma W, Van den Berg M, Groenewegen P, 
De Jong J, Van Ginneken E. Netherlands: health system review. 
Health Syst Transit 2016;18:1-240.

5.  Maarse JA, Jeurissen PP. The policy and politics of the 2015 
long-term care reform in the Netherlands. Health Policy 
2016;120:241-5.

6.  De Klerk M, Verbeek-Oudijk D, Plaisier I, Den Draak M.  
Zorgen voor thuiswonende ouderen. Den Haag: SCP, 2019.

7.  Looman WM, Huijsman R, Bouwmans-Frijters CA, Stolk EA, 
Fabbricotti IN. Cost-effectiveness of the ‘Walcheren Integrated 
Care Model’ intervention for community-dwelling frail elderly. 
Fam Pract 2016;33:154-60.

8.  Nieuwboer MS, Perry M, Van der Sande R, Maassen I, Olde 
Rikkert MG, Van der Marck MA. Identification of influencing 
factors and strategies to improve communication between 
general practitioners and community nurses: a qualitative focus 
group study. Fam Pract 2018;18;35:619-25.

9.  Grol S, Molleman G, Schers H. Mirror meetings with frail older 
people and multidisciplinary primary care teams: Process and 
impact analysis. Health Expect 2019;22:993-1002.

10.  Grol SM, Molleman GR, Kuijpers A, Van der Sande R, Fransen 
GA, Assendelft WJ, et al. The role of the general practitioner in 
multidisciplinary teams: a qualitative study in elderly care. BMC 
Fam Pract 2018;19:40.

11.  Grol SM, Molleman GR, Wensing M, Kuijpers A, Scholte JK, 
Van den Muijsenbergh MT, et al. Professional care networks of 
frail older people: an explorative survey study from the patient 
perspective. Int J Integr Care 2020;20:12.

12.  Baum F, MacDougall C, Smith D. Participatory action research.  
J Epidemiol Community Health 2006;60:854-7.

13.  Koelen MA, Vaandrager L, Wagemakers A. The Healthy ALLi-
ances (HALL) framework: prerequisites for success. Fam Pract 
2012;29 Suppl 1:i132-8.

14.  Grol SM, Molleman GR, Van Heumen N, Van den Muijsenbergh 
M, Scherpbier-de Haan N, Schers HJ. General practitioners’ 
views on the influence of long-term care reforms on integrated 
elderly care in the Netherlands: a qualitative interview study. 
Health Policy 2021;125:930-40.

15. Ahmed A, Vrijhoef H, Mewes JC. Samenvattingsrapport: Integrale 
zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Amsterdam: Panaxea, 2019.

16.  Kromhout M, Van Echtelt P, Feijten P. Sociaal domein op koers? 
Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Den 
Haag: SCP, 2020.

17.  Van Arum S, Van Enden T. Sociale wijkteams opnieuw uitge-
licht. Utrecht: Movisie, 2018.

18.  Bonciani M, Barsanti S, Murante AM. Is the co-location of GPs 
in primary care centres associated with a higher patient satisfac-
tion? Evidence from a population survey in Italy. BMC Health 
Serv Res 2017;17:248.

19.  Glaudemans JJ, De Jong AE, Onwuteaka Philipsen BD, Wind J, 
Willems DL. How do Dutch primary care providers overcome 
barriers to advance care planning with older people? A qualita-
tive study. Fam Pract 2019;36:219-24.

20. Ng CH, Ong ZH, Koh JWH, Ang RZE, Tan LHS, Tay KT, et al. 
Enhancing interprofessional communications training in inter-
nal medicine: lessons drawn from a systematic scoping review 
from 2000 to 2018. J Contin Educ Health Prof 2020;40:27-35.

JANUARI 2022 HUISARTS EN WETENSCHAP



18

Beschouwing

HUISARTS EN WETENSCHAP januari 2022

De Hartstichting nam in 2019 het initiatief tot de ontwik-
keling van een online hartleeftijdtool om het bewustzijn 
van cardiovasculair risico in de bevolking te vergroten. 
Huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) kunnen de 
Hartleeftijdtool gebruiken als aanvulling op de gebruike-
lijke SCORE-tabel, die een risicopercentage aangeeft. Een 
belangrijke vraag is wat burgers en zorgverleners vinden 
van een dergelijk gebruik in de huisartsenpraktijk, en wat 
eventuele bezwaren en barrières zijn. De tool is daarom 
kwalitatief geëvalueerd onder burgers, huisartsen en POH’s. 

Het bespreken van gezondheidsrisico’s is een belangrijke taak 
voor de huisarts, in het bijzonder bij cardiovasculair risicoma-
nagement (CVRM). CVRM heeft tot doel de patiënt een goed 
geïnformeerde keuze te laten maken inzake leefstijlverande-
ring of medicatie, diens therapietrouw te stimuleren en uitein-
delijk gezondheidswinst te behalen. Die informatie is echter 
niet altijd makkelijk te begrijpen, want risico’s zijn complexe, 
doorgaans numerieke en abstracte begrippen met een onzeke-
re uitkomst.1 Veel mensen hebben moeite met begrippen zoals 
‘percentage’ of ‘fractie’, en met het inschatten van kansen en 

onzekerheden.2,3 Daarbij heeft niet iedere zorgverlener even 
goede communicatievaardigheden. Het lukt huisartsen dan 
ook niet altijd om gezondheidsrisico’s goed voor het voetlicht 
te brengen.4

Bij CVRM spelen naast numerieke vaardigheden ook ge-
zondheidsvaardigheden een rol. Ongeveer een derde van alle 
Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden.5 Mensen 
weten meestal wel dat hart- en vaatziekten ernstig zijn, maar 
ze zijn ook geneigd hun eigen risico te onderschatten. Kennis 
nemen van een risicopercentage verandert daaraan vaak niet 
zoveel.6-9 Er zijn wel alternatieve manieren om risico’s te com-
municeren, bijvoorbeeld door een ander numeriek format (‘10 
van de 100 mensen’ in plaats van ‘10% kans’) of door het risico 
te visualiseren.10 Een van die manieren is het begrip ‘hartleef-
tijd’. In een aantal onderzoeken bleek dit het risicobewustzijn 
op korte termijn, het begrip en de leefstijl(intenties) gunstiger 
te beïnvloeden dan een klassiek risicopercentage.11-13 Overal 
ter wereld zijn online instrumenten ontwikkeld om de hart-
leeftijd te bepalen; onder andere in het Verenigd Koninkrijk 
en Nieuw-Zeeland. De richtlijnen aldaar adviseren huisartsen 
deze instrumenten te gebruiken.14,15 Ze worden nadrukkelijk 

Is hartleeftijd een nuttige 
 toevoeging aan CVRM?
Olga Damman, Annemieke Schaafstra, David Smeekes

Patiënten begrijpen het intuïtieve begrip ‘hartleeftijd’ beter dan een abstract risicopercentage.  Foto: Shutterstock
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niet aangeraden om een klinische indicatie te stellen of een 
behandeling te kiezen, want een hartleeftijd hoger dan je eigen 
leeftijd impliceert niet automatisch een verhoogd absoluut ri-
sico. Bovendien zijn er nog maar weinig goede klinische trials 
uitgevoerd naar de effectiviteit van hartleeftijd in termen van 
gezondheid. Wel wordt het begrip aanbevolen als aanvullend 
instrument om een absoluut risico te duiden.
Een belangrijke vraag in de Nederlandse huisartsenpraktijk is 
of het begrip ‘hartleeftijd’ inderdaad kan worden gebruikt in 
aanvulling op de SCORE-tabel. Willen huisartsen of POH’s 
wel werken met de hartleeftijd? Ze werken nu immers met een 
risicopercentage. Wat is ervoor nodig om een hartleeftijdtool 
in de spreekkamer te gaan gebruiken als aanvulling op de 
bestaande instrumenten?

HARTLEEFTIJD VERSUS RISICOPERCENTAGE
In klinische trials bleek het benoemen van hartleeftijd een 
positief effect te hebben op (voorgenomen) leefstijlgedrag, 
vergeleken met het niet benoemen van hartleeftijd.16-18 Er zijn 
echter weinig trials die het effect van hartleeftijd op cardio-
vasculaire gezondheidsuitkomsten rechtstreeks vergeleken 
met dat van een absoluut risicopercentage. Een veelgeci-
teerd Zuid-Europees onderzoek wees 3000 werknemers van 
de publieke sector gerandomiseerd toe aan een groep die 
de hartleeftijd te horen kreeg, een groep die een absoluut 
tienjaarsrisico kreeg en een controlegroep die de gebruike-
lijke adviezen kreeg.18 In beide interventiegroepen namen 
de cardiovasculaire risicofactoren significant sterker af dan 
in de controlegroep. Bij hartleeftijd was dit effect sterker dan 
bij risicopercentage: het gemiddelde lichaamsgewicht in de 
hartleeftijdgroep was na 12 maanden 0,8 kg verlaagd en in de 
groep met risicopercentage 0,2 kg, terwijl het in de controle-
groep was gestegen. Hetzelfde patroon werd gevonden voor 
stoppen met roken. 
In meerdere landen is in de algemene bevolking het effect van 
de hartleeftijd vergeleken met dat van een absoluut risico-
percentage. Uit experimentele onderzoeken aan de hand van 
hypothetische scenario’s bleek dat deelnemers de risicobood-

schap beter onthielden en bezorgder waren nadat ze hun 
hartleeftijd te horen hadden gekregen.12,13,19 In een recente 
synthese van 13 RCT’s naar het klinische effect van age tools 
op gedragsverandering bij verschillende aandoeningen von-
den 7 trials (54%) een voordeel van de age tool, 2 trials (15%) 
geen verschil en 4 trials (31%) een voordeel van de controle-
conditie. De auteurs concludeerden dat er nog weinig bewijs 
is dat age tools effectief zijn en dat er behoefte is aan goede 
RCT’s.20

In een van de genoemde experimentele onderzoeken verge-
leken we het effect van hartleeftijd met dat van een risicoper-
centage bij 727 Nederlanders van 45-65 jaar.13 De deelnemers 
werden geworven via een online panel, mensen met een 
laag opleidingsniveau waren oververtegenwoordigd (33%). 
We vonden dat bij 16,2% de gezondheidsvaardigheden en 
bij 74,1% de numerieke vaardigheden tekortschoten. Alle 
deelnemers ontvingen exact dezelfde hypothetische risico- 
informatie, als absoluut risico (‘Uw risico op hart-en vaatziek-
ten is 20%’) of als hartleeftijd (‘Uw hartleeftijd is 61 jaar’). De 
3 primaire uitkomstmaten waren onthouden van informatie, 
perceptie van het risico en begrip van het risico. Ook keken 
we naar gedragsintenties. Mensen die een hartleeftijd kregen, 
onthielden hun risico beter, schatten het hoger in, waren er 
bezorgder over en begrepen het beter. Ook rapporteerden ze 
een sterkere intentie om hun gezondheidsgedrag te verbe-
teren. Dit gold voor alle deelnemers, ongeacht hun gezond-
heids- of numerieke vaardigheden.
Het begrip ‘hartleeftijd’ maakt dus dat mensen zich bewuster 
worden van hun risico op hart- en vaatziekten, en doet dat 
waarschijnlijk beter dan wanneer men het risico benoemt in 
woorden (‘U heeft een verhoogd risico’) of als risicopercentage 
(‘Uw risico is 20%’). Wij denken daarom dat hartleeftijd een 

DE KERN
	■ Het intuïtieve begrip ‘hartleeftijd’ wordt beter begrepen 

dan een abstract risicopercentage en kan helpen om het 
risico op hart- en vaatziekten beter uit te leggen.

	■ De Hartstichting ontwikkelde een Hartleeftijdtool op 
basis van de huidige SCOrE-tabel.

	■ Zowel gebruikers als zorgverleners onderschrijven dat de 
Hartleeftijdtool gebruiksvriendelijk is, mensen bewuster 
maakt van hun cardiovasculair risico en leefstijlaanpas-
singen kan bevorderen.

	■ Overweeg de Hartleeftijdtool te gebruiken als aanvulling 
op de SCOrE-tabel, maar alleen bij de juiste doelgroep; 
waak voor overbezorgdheid.

Figuur 

De Hartleeftijdtool
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geschikt concept is voor cardiovasculaire voorlichting in de 
huisartsenpraktijk. 
Een belangrijk aandachtspunt blijft dat kennis van de 
hartleeftijd patiënten bezorgder kan maken dan kennis van 
hun absolute risico. Dit kan een goed geïnformeerde keuze 
belemmeren en is ook ethisch ongewenst. Omdat mensen in 
het algemeen niet zo bezorgd zijn over hun cardiovasculaire 
risico,7-9 lijkt het gerechtvaardigd om hartleeftijd juist wél 
te gebruiken als men de patiënt bewust wil maken van een 
ongezonde leefstijl. De vraag of dit in de praktijk inderdaad 
alleen maar positieve effecten heeft of wellicht ook ongewens-
te bijeffecten zoals zorgmijding vanwege ongerustheid, blijft 
nog onbeantwoord.

DE HARTLEEFTIJDTOOL
In 2019 is op initiatief van de Hartstichting voor het algeme-
ne Nederlandse publiek van 40-70 jaar een online instru-
ment ontwikkeld om de hartleeftijd te bepalen. Voortbou-
wend op de inzichten uit bovengenoemde onderzoeken wil 
de Hartstichting met deze Hartleeftijdtool genoemd publiek 
aansporen hun cardiovasculaire risico in kaart te brengen en 
gezond te leven [figuur].
De Hartleeftijdtool is gebaseerd op de cardiovasculaire risico-
leeftijd, zoals omschreven in de NHG-Standaard CVRM: ‘De 
risicoleeftijd van iemand met meerdere risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten is de leeftijd van iemand van hetzelfde ge-
slacht met hetzelfde risico, maar met normale waarden van de 
risicofactoren. Iemand van 40 met ongunstige waarden van de 
risicofactoren kan dus de risicoleeftijd hebben van een 60-jari-
ge omdat het risico gelijk is aan dat van een 60-jarige met nor-
male risicofactoren (bijvoorbeeld niet-roker, totaal cholesterol 
van 4 mmol/l en systolische bloeddruk van 120 mmHg)’.21 
De makers van de tool hebben ervoor gekozen om niet met 
ideale risicofactoren te werken maar met gemiddelden, vanuit 
het idee dat de mogelijkheid om een lagere hartleeftijd te heb-

ben dan de eigen leeftijd motiverender is. De Hartleeftijdtool 
is gebaseerd op de SCORE-tabel en is dus niet geschikt voor 
mensen die al cardiovasculaire medicatie gebruiken of die 
onderliggende aandoeningen hebben die het risico beïnvloe-
den. Hierna beschrijven we de belangrijkste resultaten van 
een kwalitatief onderzoek onder patiënten en zorgverleners, 
waarvan de gegevens nog niet peer reviewed en nog niet gepu-
bliceerd zijn [kader 1 en 2].

Evaluatie door gebruikers
Uit uitspraken die gebruikers deden terwijl zij hardop 
denkend met de tool werkten, bleek dat zij de tool gebruiks-
vriendelijk vonden en makkelijk te gebruiken. Ze begrepen 
de uitslag in termen van hartleeftijd goed en snapten dat de 
hartleeftijd hoger is dan de werkelijke leeftijd als je ongezon-
der leeft en een relatief ongunstige bloeddruk of cholesterol-
concentratie hebt. Wat wel opviel was dat de meeste gebrui-
kers de uitslag niet zozeer koppelden aan (een risico op) 
hart- en vaatziekten, maar meer aan een algemeen idee van 
gezondheid. Dit werd ook gevonden in eerder onderzoek met 
een klassiek risicopercentage.22

De gebruikers twijfelden vaak aan de betrouwbaarheid van 
de uitslag. Ze snapten niet hoe de hartleeftijd kon worden be-
rekend zonder gewicht, voeding en beweging mee te nemen. 
Deze bevinding was niet nieuw: bij absolute risicopercenta-
ges hadden patiënten dezelfde bedenkingen.3,4,23 Onze uitleg 
dat gewicht, voeding en beweging al zijn meegewogen in de 
bloeddruk-en cholesterolwaarden maakte weinig verschil. 

KaDEr 1 HarTLEEFTijDTOOL:  
EVaLuaTiE DOOr GEBruiKErS
Deelnemers: n = 16, geworven via sociale media vanuit 
Hartstichting en Vumc, en vervolgens via de sneeuwbal-
methode.
Methode: Hardop denken, daarna explorerende vragen.
Analyse: Gerichte codering aan de hand van onder-
zoeksvragen, waaronder: verwachtingen vóór het 
gebruik, bestaande kennis en ideeën, gebruiksgemak, 
begrip van de vragen, begrip van de eigen hartleeftijd, 
en risicoperceptie.
Beperkingen: Er is geen uitgebreide analyse gedaan 
met open codering. in verband met de looptijd is 
volstaan met n = 16. in veel thema’s trad saturatie 
op, maar onzeker blijft of er niet nog andere thema’s 
geïdentificeerd zouden zijn als meer lager opgeleiden 
zouden hebben deelgenomen. 

KaDEr 2 HarTLEEFTijDTOOL:  
EVaLuaTiE DOOr ZOrGVErLEnErS
Deelnemers: n = 17 (11 huisartsen, 6 POH’s), geworven 
via sociale media vanuit Hartstichting en Vumc, via het 
eigen netwerk van de onderzoekers en vervolgens via de 
sneeuwbalmethode.
Methode: interview met open vragen. in een eerste 
ronde zijn face-to-face interviews gehouden met 10 
zorgverleners uit de huisartsenpraktijk (4 huisartsen, 6 
POH’s), in een tweede ronde zijn nog eens 7 huisartsen 
bevraagd.
Analyse: Gerichte codering aan de hand van onder-
zoeksvragen, waaronder: verwachtingen vóór het 
gebruik, gebruiksgemak, en waargenomen voor- en 
nadelen.
Beperkingen: Er is geen uitgebreide analyse gedaan 
met open codering. in verband met de looptijd is 
volstaan met n = 17. in veel thema’s trad saturatie 
op, maar onzeker blijft of er niet nog andere thema’s 
geïdentificeerd zouden zijn als meer zorgverleners 
geïnterviewd zouden zijn. De werving via het eigen 
netwerk maakte dat deelnemers mogelijk wat positiever 
stonden tegenover de Hartleeftijdtool en preventie in 
het algemeen.
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Een deel van de gebruikers was onder de indruk van hun 
hartleeftijd, sommigen schrokken zelfs, maar gebruikers die 
van tevoren al een ongunstige uitslag verwachtten, reageerden 
minder sterk.
Concluderend: de tool helpt bij bewustwording en motivatie 
voor een gezonde leefstijl in het algemeen, maar om de risico-
factoren te duiden is meer uitleg nodig.

Evaluatie door zorgverleners
De geïnterviewde zorgverleners stonden in het algemeen po-
sitief tegenover de Hartleeftijdtool. Dit lag voornamelijk aan 
gebruiksvriendelijkheid en gemak (afname past in een consult 
van 10 minuten), de verwachte impact van de hartleeftijd 
(beter invoelbaar) en de gegeven leefstijladviezen. De geïn-
terviewden gaven aan dat ze de tool wel in de spreekkamer 
wilden gebruiken om adviezen te geven. Ze zagen minder in 
online standalonegebruik door het algemene publiek.
De geïnterviewden hadden ook twijfels en bezwaren. De voor-
naamste twijfel betrof de betrouwbaarheid van het achterlig-
gende algoritme: was dit wel evidencebased en bevatte het wel 
voldoende risicofactoren? Bloeddruk en cholesterol zijn wel-
iswaar meegenomen, maar geïnterviewden twijfelden toch of 
voeding en beweging niet ook moesten worden uitgevraagd. 
Dit was opvallend, want voeding en beweging worden in de 
SCORE-tabel evenmin meegenomen. Een ander veelgehoord 
punt van twijfel was de duiding van de uitslag. Op het eerste 
gezicht zegt hartleeftijd meer dan een risicopercentage, maar 
wat betekent het precies als de hartleeftijd hoger is dan de 
biologische leeftijd? Een algemenere kanttekening was dat de 
groep die de tool bereikt meestal al goed in beeld is.
Verder gaven de geïnterviewden aan dat zij veel zagen in 
integratie van de Hartleeftijdtool met Thuisarts.nl. Het zou de 
tool betrouwbaarder en toegankelijker maken, omdat die dan 
zichtbaar wordt ondersteund vanuit de beroepsgroep. Goede 
aansluiting bij de gebruikelijke risicoscore uit de SCORE- 
tabel werd als belangrijk gezien, integratie in het HIS zou het 
gebruik vergemakkelijken.
Concluderend: de tool is gebruiksvriendelijk en kan in de 
praktijk meerwaarde hebben als aanvullend instrument bij 
risicocommunicatie. Als patiënten hun hartleeftijd kennen, 
bevordert dat mogelijk hun bewustzijn van het cardiovasculair 
risico en van het belang van leefstijlfactoren.

DE HARTLEEFTIJDTOOL IN DE SPREEKKAMER?
Onze evaluaties geven slechts een eerste indruk van het oor-
deel van gebruikers en zorgverleners. Het bewijs uit RCT’s is 
vooralsnog onzeker en de Hartleeftijdtool zal in de spreekka-
mer vooral een aanvulling zijn om het absolute risicopercenta-
ge uit de SCORE-tabel te duiden. Belangrijke aandachtpunten 
zijn dat de tool alleen bij de juiste doelgroep wordt gebruikt, 
dat mensen niet onnodig ongerust worden gemaakt en dat het 
algoritme duidelijk wordt uitgelegd aan huisartsen en POH’s.
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement is 
vanzelfsprekend de basis voor het handelen in de spreekka-
mer en de SCORE-tabel is leidend. De Hartleeftijdtool kan 

een aanvulling zijn om het risico met de patiënt te bespreken, 
net als bijvoorbeeld U-prevent. Dat de hartleeftijd lager, hoger 
of gelijk kan zijn aan de werkelijke leeftijd, maakt inzichtelijk 
waar de patiënt staat ten opzichte van leeftijdgenoten én dat 
het risico zelf te beïnvloeden is. Wij denken dat de tool met 
name geschikt is voor de wat jongere patiënt die wel een on-
gezonde leefstijl heeft, maar wiens absolute risico (nog) niet 
is verhoogd, en voor patiënten met wie het CVRM-gesprek 
moeizaam verloopt.
Vanuit ethisch perspectief is het belangrijk de hartleeftijd 
alleen te benoemen in aanvulling op het absolute risico, 
omdat het noemen van alleen de hartleeftijd kan leiden tot 
overbezorgdheid. U-prevent kan juist weer een uitstekend 
instrument zijn om de toegevoegde waarde van medicatie te 
bespreken, doordat dit ook het levenslange risico berekent. Zo 
zijn er meerdere hulpmiddelen die een huisarts of POH kan 
inzetten voor risicocommunicatie, afhankelijk van de situatie.
Om het gesprek in de spreekkamer te vergemakkelijken geeft 
de Hartleeftijdtool in het eindscherm niet alleen de hartleef-
tijd aan, maar ook het SCORE-risicopercentage zodat dat niet 
nog apart berekend hoeft te worden. Daarnaast is het moge-
lijk te bekijken welke gevolgen veranderingen in rookgedrag, 
cholesterol en bloeddruk zouden hebben voor de hartleeftijd. 
Dat kan een extra motivatie opleveren om tot leefstijlverande-
ring te komen. ■
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Infographic

Integrale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF)
Is toepassing in de huisartsenpraktijk veilig?

Kernpunten onderzoek

secundaire uitkomstmaat

sterfte ongeacht de oorzaak 3,45 (39) 6,72 (96) 0,55 (0,37-0,82)

1,86 (21) 3,22 (46) 0,63 (0,37-1,06)sterfte door cardiovasculaire oorzaak

1,59 (18) 3,50 (50) 0,47 (0,27-0,82)sterfte door niet-cardiovasculaire oorzaak

4,76 (50) 4,59 (62) 0,90 (0,62-1,32)MACE***

1,35 (15) 1,28 (18) 1,19 (0,60-2,39)herseninfarcten

2,54 (28) 2,01 (28) 1,36 (0,70-2,62)ernstige bloedingen

28,72 (323) 32,91 (466) 0,84 (0,69-1,03)ziekenhuisopnames

9,25 (104) 10,95 (155) 0,86 (0,60-1,22)door cardiovasculaire oorzaak

19,48 (219) 21,97 (311) 0,83 (0,66-1,05)door niet-cardiovasculaire oorzaak

16,90 (190) 17,37 (246) 0,99 (0,80-1,23)niet-ernstige bloedingen

primaire uitkomstmaat integrale zorg* reguliere zorg*
relatief risico**

(95%-BI)

* Incidentie per 100 persoonsjaren (n)
** Hazardratio's (behalve bij ziekenhuisopnames en niet-ernstige bloedingen; dan incidentieratio's), 
 gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, kwetsbaarheid en clustering
*** Major Adverse Cardiac Events

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

ten gunste van
integrale zorg

ten gunste van
reguliere zorg

* Statistisch significant verschil tussen de patiënten die integrale en reguliere zorg kregen

Patiënten met AF 
≥ 65 jaar

geïncludeerd

huisartsenpraktijken
integrale zorg

15

huisartsenpraktijken
reguliere zorg

11

deelnemers
interventiegroep

527

deelnemers
controlegroep

713

absoluut sterftepercentage
na follow-upperiode van 2 jaar

7,4%

absoluut sterftepercentage
na follow-upperiode van 2 jaar

13,5%

gemiddelde leeftijd

76 jaar
(71-81)

gemiddelde leeftijd*

78 jaar
(73-84)

Atriumfibrilleren gaat voornamelijk bij 
ouderen veelal gepaard met cardiovasculaire 
en niet-cardiovasculaire multimorbiditeit, 
wat vraagt om een generalistische benadering.

Meer informatie
Deze infographic toont de kernpunten uit het artikel ‘Integrale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren’.

Zie voor het volledige artikel: 
Van den Dries C, Van Doorn S, Rutten F, Oudega R, Van de Leur S, Elvan A., et al. Integrale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. 
Ned Tijdschr Geneeskd 2020;164:D5054.

Voor deze verkorte, visuele weergave hebben auteurs en uitgever toestemming verleend.

Eerdere onderzoeken lieten zien dat 
integrale zorg op gespecialiseerde poli’s
leidt tot minder sterfte en ziekenhuisopnames
door een cardiovasculaire oorzaak.

Integrale zorg kan ook veilig in de huisartsenpraktijk
worden georganiseerd en kan leiden tot een 
sterftereductie van 45%
in vergelijking met reguliere zorg.

Deze sterftereductie was het grootst voor 
sterfte door een niet-cardiovasculaire oorzaak,
wat het belang van een integrale benadering
duidelijk maakt.

Onderzoeksopzet

Kernpunten

Forestplot van de onderzoeksresultaten
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Atriumfibrilleren (AF) is geen geïsoleerde hartritmestoornis, maar een signaal van cardiometabole veroudering. 
Een integraal zorgprogramma, georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk, blijkt de algehele sterfte onder oudere 
patiënten met AF aanmerkelijk te verlagen. Een apart ‘ketenzorgprogramma AF’ boven op de reeds bestaande ke-
tenzorgprogramma’s voor diabetes, CVRM en COPD is echter niet wenselijk, gezien de onderlinge verwevenheid 
van al deze chronisch progressieve cardiometabole ziekten. De auteurs pleiten daarom voor een overkoepelend 
ketenzorgprogramma ‘integrale cardiometabole zorg’.

Elke huisarts kent de oudere, vaak kwetsbare patiënt met 
‘stabiel’ atriumfibrilleren (AF) die wordt terugverwezen 
door de cardioloog. Omdat de prevalentie van AF stijgt, 
zien huisartsen deze patiënten steeds vaker.1 De controle 
is echter niet goed geregeld: een aanzienlijk deel van de 
patiënten in kwestie is niet goed in beeld bij een POH, 
huisarts of cardioloog. Uit ALL-IN, een groot, door ons 
uitgevoerd onderzoek onder AF-patiënten bleek dat 
slechts ongeveer de helft een bestaand ketenzorgprogram-
ma volgde vanwege een comorbiditeit zoals hypertensie, 
COPD of diabetes type 2 (ongepubliceerde data).5 De 
controles in die ketenzorgprogramma’s zijn bovendien 
niet specifiek gericht op AF en sinds de komst van de 
directe orale anticoagulantia (DOAC’s) controleert ook 
de trombosedienst niet meer alle patiënten. Net als de 
patiënten in de ketenzorgprogramma’s diabetes, COPD 
en CVRM hebben patiënten met AF een verhoogd risico 
op hartfalen. Door het aspecifieke klachtenpatroon 
blijft de geleidelijke ontwikkeling van hartfalen echter 
vaak onopgemerkt.2-4 ALL-IN wees uit dat een integrale, 
proactieve aanpak met aandacht voor vroegdetectie van 
comorbiditeit, zoals hartfalen, de levensverwachting kan 
verbeteren.5 Het lijkt ons daarom een goed idee om de 
langzaamaan ontstane ‘verzuiling’ tussen de individuele 
ketenzorgprogramma’s te doorbreken en te komen tot 
een overkoepelend, risicogestuurd ketenzorgprogramma 
‘integrale cardiometabole zorg’, met meer aandacht voor 
de elkaar overlappende cardiovasculaire risico’s.

INTEGRALE ZORG WERKT
Voor ons onderzoek randomiseerden we 26 huisartsen-
praktijken in de regio’s Zwolle, Hardenberg en Deven-
ter naar integrale zorg dan wel gebruikelijke zorg voor 
65-plussers met AF. De integrale zorg bestond uit 4 

controles per jaar (waarvan 3 door een getrainde POH- 
somatiek en 1 door de huisarts) waarin leefstijl, comor-
biditeit, hartfrequentie en tekenen van hartfalen werden 
nagegaan. In nauwe samenwerking met cardioloog en 
trombosedienst werd ook de antistolling gecontroleerd 
(INR bij gebruik van een vitamine K-antagonist; nier-
functie en therapietrouw bij gebruik van een DOAC). De 
gebruikelijke zorg verschilde per deelnemer, maar bijna de 
helft werd niet routinematig gecontroleerd door een POH. 
De [infographic] vat de belangrijkste resultaten samen; 
voor een uitgebreide beschouwing verwijzen we naar de 
oorspronkelijke publicaties.5,6

De belangrijkste conclusie van het ALL-IN onderzoek 
was dat vooral de niet-cardiovasculaire sterfte bij integra-
le zorg significant lager was. Een verklaring is de sterke 
relatie tussen cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire 
doodsoorzaken: iemand met slecht ingesteld AF en onbe-
handeld hartfalen zal sneller overlijden aan bijvoorbeeld 
een pneumonie dan iemand bij wie het AF goed onder 
controle is en het hartfalen adequaat behandeld wordt. 
Ook kregen de patiënten in de interventiearm extra zorg 
en waren ze dus beter in beeld dan de controlegroep.

HET AF-MULTIMORBIDITEITSCLUSTER VRAAGT OM 
DEFRAGMENTATIE
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat AF meer is 
dan alleen een hartritmeprobleem. Het is een uiting van 
veroudering van het hart en onderhevig aan een complex 
samenspel van cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire 
aandoeningen. Analoog aan het cluster van aandoeningen 
rondom  diabetes type 2 – obesitas, retinopathie, nefropa-
thie, neuropathie, cardiovasculaire complicaties – kun 
je ook bij AF spreken van een cluster van aandoenin-
gen, deels als rechtstreeks gevolg van AF en deels door 

Integrale cardiometabole zorg als 
 ketenzorgprogramma
Carline van den Dries, Sander van Doorn, Frans Rutten, Geert-Jan Geersing
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gemeenschappelijke risicofactoren. Dit ‘multimorbiditeits-
cluster’ bij AF omvat beroerte, vasculaire dementie, hartfa-
len, nierziekte, obesitas, hypertensie, slaapapneu, vaatlijden, 
diabetes mellitus, inflammatoire en infectieuze processen, 
en kwetsbaarheid.7 Het ligt voor de hand de behandeling te 
richten op dit hele cluster en niet alleen op het hartritme. AF 
leent zich dan ook bij uitstek voor integrale zorg: de verleende 
zorg moet ‘op maat’ zijn, individueel, risicogestuurd en vooral 
gedefragmenteerd.8

Voor defragmentatie van zorg is een eerste vereiste dat de vaak 
talrijke, betrokken zorgverleners intensiever samenwerken. 
Patiënten, en al helemaal die met multimorbiditeit, bevinden 
zich niet in de eerste óf in de tweede lijn. Ze zijn voornamelijk 
thuis, dus een vast en laagdrempelig aanspreekpunt dichtbij, 
in de vorm van een (vaste) huisarts en een breed geschoolde 
POH, moet het uitgangspunt zijn. In de praktijk hebben POH, 
huisarts, specialist, apotheek, mantelzorg, thuiszorg, wijkteam, 
maatschappelijk werk en andere paramedische disciplines 
vaak al korte lijnen, maar die kunnen nog steviger. In ons 
onderzoek ontstonden er daarnaast ook kortere lijnen met de 
trombosedienst en de AF-verpleegkundigen in het ziekenhuis. 
Bij complexe vragen zijn meekijkconsulten en andere vormen 
van shared care tussen specialist en huisarts een veelbelovende 
mogelijkheid.9 Eigenlijk is het vreemd dat een cardioloog de 
jaarlijkse controle doet bij AF-patiënten, terwijl een huisarts of 
POH deze controle ook zou kunnen uitvoeren.

EEN OVERKOEPELEND KETENZORGPROGRAMMA  
‘INTEGRALE CARDIOMETABOLE ZORG’
Als je de zorg wilt defragmenteren, moet je ook denken aan 
de integratie van afzonderlijke ketenzorgprogramma’s. Het 
ligt voor de hand patiënten met AF te laten aansluiten bij 
het CVRM-ketenzorgprogramma, maar dan zou de brede 
benadering van zowel cardiale als niet-cardiale comorbidi-
teit (het ‘AF-multimorbiditeitscluster’) te weinig aandacht 
krijgen. Anderzijds zou een apart AF-ketenzorgprogramma de 
fragmentatie tussen de verschillende ketenprogramma’s juist 
versterken.
Het ALL-IN-onderzoek levert geen volledige onderbouwing, 
maar naar onze mening zou er als vervolg op de onderzochte 
interventie een overkoepelend ketenzorgprogramma ‘integrale 
cardiometabole zorg’ moeten komen. Daarin zouden in ieder 
geval patiënten met diabetes type 2, hypertensie, coronaire 
hartziekte, hartfalen en AF thuishoren. Maar ook  patiënten 
met COPD kunnen deelnemen, want cardiovasculaire aan-
doeningen komen bij COPD veel voor en hartfalen kan ten 
onrechte worden aangezien voor COPD doordat overvul-
ling zorgt voor een obstructief beeld bij spirometrie.3,10 De 
gemeenschappelijke deler in dit overkoepelende ketenzorg-
programma zou dan zijn ‘cardiovasculaire en metabole zorg’.
Deze visie sluit aan bij het Denkraam integratie zorgprogram-
ma’s voor chronische aandoeningen van InEen, dat tevens pleit 
voor een persoonsgerichtere aanpak.11 Als je de controlefre-
quentie van stabiele patiënten kunt verlagen, komt er tijd vrij 
voor de begeleiding van complexere patiënten. En als je via 

e-health en zelfmonitoring de patiënt meer betrekt bij de zorg, 
verlaagt dat de belasting voor POH en huisarts.
De nieuwe elementen in zo’n overkoepelend ketenzorgpro-
gramma vergen natuurlijk wel goede aanvullende scholing van 
POH en huisarts, en de aanpassing vereist medewerking van 
de zorgverzekeraars. De huidige financieringsstructuur met 
schotten tussen de eerste en de tweede lijn maakt echt inte-
grale zorg veelal onmogelijk. Momenteel sluit ‘controle in de 
tweede lijn’ deelname aan een ketenzorgprogramma namelijk 
uit.12 Veel AF-patiënten (in het ALL-IN-onderzoek ruim 40%) 
zijn nog onder controle bij de cardioloog en zouden daardoor 
worden uitgesloten van integrale zorg, die juist voor deze 
(complexe) groep toegevoegde waarde kan hebben. Nu finan-
cieren zorgverzekeraars soms weliswaar regionale initiatieven 
voor integrale zorg, maar vaak gaat het om tijdelijke projecten 
voor selecte patiëntengroepen en leidt onderlinge concurren-
tie tussen zorgverzekeraars alsnog tot versnippering. Voor de 
landelijke (huisartsen)zorg verandert er daardoor weinig. Dat 
is zonde, want de in ons onderzoek beschreven interventie is 
kosteneffectief. Zorgverzekeraars zouden toch gevoelig moe-
ten zijn voor dat argument.13

CONCLUSIE
Bij AF is, net als bij diabetes, vaak sprake van multimorbi-
diteit. AF-patiënten blijken daarom baat te hebben bij een 
integraal zorgprogramma met regelmatige controles in de 
huisartsenpraktijk. Een apart ketenzorgprogramma voor 
AF – naast de reeds bestaande ketenzorgprogramma’s voor 
diabetes, CVRM en COPD – is onwenselijk. Omdat cardio-
vasculaire problematiek in alle ketenzorgprogramma’s een rol 
speelt, pleiten wij voor een overkoepelend ketenzorgprogram-
ma  ‘integrale cardiometabole zorg’, waarin multidisciplinaire 
samenwerking en regelmatige controles op comorbiditeit, 
waaronder hartfalen, centraal staan. ■
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2022 is de 65e jaargang van H&W. In dat kader vroegen we 
enkele hoofdredacteuren naar de opvallendste artikelen uit 
hun tijd als hoofdredacteur. Ivo Smeele bijt het spits af.

‘Dokter, kunt u niet wat doen aan mijn urineverlies? Ik heb 
daar last van. Het ruikt en dan schaam ik me. Mijn dochter 
zegt dat er een plaspoli in het ziekenhuis is. Daar zou ik graag 
naartoe willen’, vertelt mevrouw Bloemen op mijn spreekuur. 
Een alledaags probleem, met de oplossing aangereikt door 
de patiënt. Wat te doen? Verwijzen naar de plaspoli waar het 
ziekenhuis mee adverteert of zelf aan de slag? Die keuze raakt 
de kern van ons vak: wat willen we als huisarts doen en hoe 
zal dat er in de toekomst uitzien? 
‘Welke H&W-artikelen van de afgelopen 5 jaar sprongen eruit 
en wat hebben we daar vandaag aan?’,  was de vraag aan mij 
als oud-hoofdredacteur. Vanuit het hierboven geschetste per-
spectief koos ik er 3 uit. Artikelen die volgens de luistercijfers 
van de H&W-podcast ook zeer goed in de smaak vielen bij de 
jonge en startende huisartsen. En die gaan over implementa-
tie: hoe doe je het in de praktijk? Wat kun je van elkaar leren?
‘App voor zelfmanagement van urine-incontinentie bij 
vrouwen’ van Anne Loohuis et al. uit 2021 brengt de bood-
schap dat e-health (de URinControl app) even goed is als 
huisartsenzorg. Ook kan e-health bijdragen aan verschuiving 
van zorg van de eerste naar de nulde lijn. Eindelijk een goed 
en onafhankelijk onderzochte app die doet wat die belooft. 
Aan alleen maar reclame- of visionaire praatjes over apps en 
e-health hebben we niks. Implementeren dus deze app, die via 
Thuisarts.nl gemakkelijk te vinden is. Zo moet het werken!
‘Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen’ van Hans Pe-
ter Jung et al. uit 2018 laat zien dat je ook relevante, inhoude-
lijke en praktijkorganisatorische veranderingen kunt invoeren 
die goed zijn voor de huisartsgeneeskunde (meer tijd), de 
patiënt (positieve gezondheid) en de samenleving (minder 
kosten), mits aan de randvoorwaarden (in dit geval financie-
ring) is voldaan. Een helder doel voor onze beroepsgroep voor 
de toekomst. 
‘Wie is daar? Over professionele identiteitsvorming van de 
aios’ van Pieter Barnhoorn et al. uit 2021 gaat over huisarts 

worden en huisarts blijven. Hoe leer je denken, doen en voe-
len als een ‘echte’ huisarts. Essentieel voor goede, duurzame 
huisartsenzorg, maar ook voor de eigen (blijvende) satisfactie 
met het vak. Want daar tobben we soms een beetje mee. 
Mijn keuze behelst dus: meer tijd voor de patiënt, inzetten van 
bewezen effectieve e-health voor verschuiving naar de nulde 
lijn en de huisartsgeneeskunde als vak omarmen, je ermee ver-
binden. Als we daarvoor gaan en H&W erover blijft schrijven, 
kunnen we nog een lange tijd mee als huisartsgeneeskunde!  
En mevrouw Bloemen? Ik ging met haar klacht aan de slag en 
adviseerde haar om met haar dochter de UrinControl App te 
bekijken via Thuisarts.nl. De plaspoli houden we voorlopig 
achter de hand. Met een glimlach verliet ze de spreekkamer.

Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W van 2016 tot en met 2021.

Pareltjes uit 5 jaar H&W
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In de gezondheidszorg genereren we enorme hoeveel-
heden data. We zien echter dat deze ‘big data’ nog on-
voldoende gebruikt worden om de zorg beter te maken. 
Prof. dr. Robert Verheij is hoogleraar ‘Transparantie 
in de zorg vanuit patiëntenperspectief ’. Hij ging in 
zijn oratie in op de vraag wat ervoor nodig is om dit te 
veranderen. Zijn leerstoel werd ingesteld door Zorgin-
stituut Nederland. 

‘Lange tijd kon je eigenlijk alleen maar gezondheidson-
derzoek doen met data die je zelf actief had verzameld, 
bijvoorbeeld met vragenlijsten. Tegenwoordig, in onze 
digitale samenleving, vertaalt bijna alles zich in data. 
Secundair gebruik van routinematig verkregen zorgdata 
is de basis voor een lerend zorgsysteem. Die data worden 
echter onvoldoende gebruikt. Sterker nog: Nederland 
bevindt zich betreft hergebruik van zorgdata zelfs in de 
achterhoede’, zegt Verheij.
‘We hebben meer dan ooit een lerend zorgsysteem nodig, 
zeker tijdens de huidige coronapandemie. De belangrijkste 
vraag die ik vanuit deze leerstoel wil beantwoorden is dan 
ook: hoe kunnen we zo goed mogelijk leren van de enorme 
hoeveelheid gegevens die ons zorgstelsel zelf voortbrengt?’ 

Problemen bij gebruik routinematig verkregen zorgdata
‘Tegelijkertijd is het een uitdaging om onderzoek te doen 
met data die voor een ander doel zijn vastgelegd. Kennis 
van de omstandigheden waaronder deze data tot stand 
zijn gekomen, is onontbeerlijk.
Kort door de bocht zijn er 3 soorten problemen bij het ge-
bruik van zorgdata. Data ontbreken omdat ze niet worden 
vastgelegd, of niet mogen worden vastgelegd door wet- en 
regelgeving. Gebrek aan bereidheid tot registreren kan 
hierbij een rol spelen, of het ontbreken van een wettelijke 
grondslag en toepassing van het proportionaliteitsbegin-
sel. Verder kunnen data soms niet worden gebruikt door 
wet- en regelgeving of technische beperkingen, of omdat 
burgers hun data niet willen delen. Laatste probleem is 
dat data soms ongeschikt zijn voor het doel. Dan gaat het 
vooral om de datakwaliteit. Deze is regelmatig onvoldoen-
de voor de onderzoeksvraag.’

‘Met hun EPD-gegevens zitten 
huisartsen op een goudmijn’
Tessa Dijksman, Pieter Buis

Wie is Robert Verheij?
Prof. dr. robert Verheij (1962) deed sociale geografie en promo-
veerde in 1999 op verschillen in de gezondheidszorg tussen stad 
en platteland. naast zijn functie als programmaleider ‘Zorgdata 
en het Lerend Zorgsysteem’ bij het nivel en coördinerend adviseur 
bij Zorginstituut nederland, is hij sinds 2019 bijzonder hoogleraar 
‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ bij Tranzo, 
Tilburg university.
Zijn oratie is te vinden op YouTube en de website van Tilburg uni-
versity. Zie de links bij gerelateerd op www.henw.org.

Foto: M
argot Scheerder



27januari 2022 HUISARTS EN WETENSCHAP

‘als huisarts heb je een belangrijke 
signaalfunctie voor gezondheids
risico’s binnen de regio’

Mogelijkheden van het datalandschap van de huisarts
Toch is Verheij optimistisch: ‘Als we kijken naar de moge
lijkheden, ben ik erg positief over het datalandschap van 
de huisarts. Het Nivel beheert nu de grootste database, 
waarbij ongeveer 10% van de Nederlandse huisartsen
praktijken is aangesloten. Daarnaast zijn er nog verschil
lende academische netwerken die huisartsendata gebrui
ken voor onderzoek.
Het samenbrengen en verdichten van dit netwerk kan 
veel opleveren. Er bestaat binnen Europa al een groeiend 

aantal initiatieven om data bij elkaar te brengen en ook 
het Nivel is al bezig met een “opplusactie” om het Neder
landse netwerk te verdichten. Huisartsen zitten echt op 
een goudmijn, helemaal als het lukt om een landelijk 
dekkend huisartsenregistratienetwerk op te bouwen. Het 
Nederlandse gezondheidszorgsysteem is daar ook ideaal 
voor, met haar inschrijving op naam en een dekkende, 
laagdrempelige huisartsenzorg.
Daarnaast zie ik veel kansen in het combineren van huis
artsendata met andere eerstelijns zorgverleners binnen de 
regio en op het gebied van zinnige zorg in de tweede lijn. 
Discussies over wat passende zorg is en welke zorg er in 
het basispakket moet zitten vinden nu vooral plaats op 
basis van gegevens uit ziekenhuizen. De (langetermijn)
problemen waarmee een patiënt bij de huisarts komt, zeg
gen echter veel over het succes van de behandeling in de 
tweede lijn en of deze nog valt onder de noemer passende 
zorg. Daar kunnen eerstelijnsdata echt iets betekenen, 
maar die worden voor dit doel nog onvoldoende ingezet. 
Uiteraard gaat dat niet zomaar. Voor het zover is, moet er 
eerst aandacht worden besteed aan de 3 uitdagingen voor 
het gebruik van zorgdata.’

Laat zorgverleners het nut van registreren zien
Verheij: ‘Als registreren iets oplevert, wordt het aantrek
kelijker om uit te voeren en te integreren in het zorgver
leningsproces. In de dagelijkse praktijk profiteren huisart
sen primair door hun data te delen met praktijkcollega’s, 
de HAP, medisch specialisten, de apotheek of de patiënten 
zelf via het project OPEN in de zorg. Secundair worden 
huisartsendata nuttig gebruikt voor onderzoek en de ont
wikkeling van richtlijnen. Ook spiegelinformatie kan zeer 
leerzame informatie opleveren. 

Waar ik een kans zie voor de toekomst is meer profite
ren van data op regionaal niveau. Je kunt dan gedegen 
uitspraken doen over de volksgezondheid binnen een 
regio. Dit soort onderzoeken vindt nu al plaats, zoals de 
invloed van gewasbescherming op de gezondheid in de 
Betuwe, de aardbevingen in Groningen of de effecten van 
klimaatverandering in verschillende regio’s. Maar ook de 
omgeving van Tata Steel of een gebied met Qkoorts kan 
door het samenbrengen van regionale data goed worden 
onderzocht. Huisartsen kunnen hierin een belangrijke 
signaalfunctie vervullen. De regio zelf of een onder
zoeksinstituut zoals het Nivel of het RIVM kunnen dit 
onderzoek dan verder oppakken.’ 

Goede omgang met privacyregels
‘In Nederland wordt op de meeste zorgdata pseudoni
misatie toegepast en soms anonimisatie. Er is echter veel 
discussie over welke privacyregels er op welk moment 
moeten worden toegepast. De regelgeving tussen verschil
lende Europese landen  binnen de General Data Protec
tion Regulation  verschilt, en kent ook binnen Nederland 
grijze gebieden. Volgens de AVG moet je als patiënt 
expliciete toestemming geven, maar voor onderzoek kun
nen uitzonderingen worden gemaakt onder de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dan volstaat 
een “optoutsysteem”. Wat in welke situatie mag en kan is 
nog vaak onderwerp van discussie. 
Een illustratief onderzoek vond plaats in het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis. Patiënten werden aan de poort 
gevraagd of ze akkoord gingen met het gebruik van hun 
gegevens voor onderzoek. Het overgrote merendeel vond 
dit prima.’ Verheij: ‘De toestemming zelf vormt dus niet 
zozeer het probleem. Wat wél een dilemma bleek, was 
de relatief grote groep van patiën ten die ze niet konden 
bereiken. Als je deze vaak kwetsbare groep in zijn geheel 
niet meeneemt, kun je flinke vertekening in de gege
vens krijgen. In het algemeen zou ik pleiten voor brede 
toepassing van een optoutsysteem bij onderzoeken met 
gepseudonimiseerde data, waar er alles aan is gedaan om 
herleidbaarheid van personen te voorkomen.
Deze benadering komt overeen met het Finse principe 
van datasolidariteit, waarbij je als patiënt je (gepseudo
nimiseerde) gegevens beschikbaar stelt voor onderzoek, 
omdat je vervolgens ook kunt profiteren van de onder
zoeksresultaten uit diezelfde data. Het zou mooi zijn als 
we in Nederland ook meer volgens dat principe kunnen 
gaan werken.’

Goed registreren en datakwaliteit
‘Om “aan de bron” als huisarts goed te registreren is eigen
lijk vrij makkelijk: je doet het al fantastisch als je “gewoon” 
de ADEPDrichtlijn volgt. Eerder ontwikkelden onder 
andere het Nivel en het NHG al de EPDscan, waarmee 
 huisartsen kunnen nagaan in hoeverre hun werkwijze 
strookt met de ADEPDrichtlijn en op welke punten ze 
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deze registratie kunnen verbeteren. Deze EPD-scan is in 2009 
voor het eerst ontwikkeld en vervolgens ingezet in de regio’s 
Twente en Nijmegen. De scan gaf een duidelijke verbetering 
van de registraties. Later was de EPD-scan de basis onder de 
toekenning van variabiliseringsgelden.
Het lijkt mij zinvol om deze EPD-scan breder in te zetten. Niet 
vanuit een principe van “meten en beoordelen”, maar vanuit 
“leren en verbeteren”. Zo zat ik ooit tussen 2 huisartsen die het 
percentage patiënten met een allergie in hun praktijk vergele-
ken. Bij de ene huisarts had 9% van het totale aantal patiënten 
last van allergieën. Dit was een normaal percentage. Bij de 
ander was dit percentage 0%. Wat bleek? Hij had de registra-
tieknop in zijn HIS nog maar net ontdekt! Voor het op orde 
brengen van EPD’s zou je wat mij betreft gebruik kunnen ma-
ken van de intrinsieke motivatie van huisartsen om goede zorg 
te leveren. Inzicht in de eigen registraties is vaak al genoeg.

De andere kant van de registratie, die van de HIS-leveranciers, 
ligt ingewikkelder. De datakwaliteit is nu nog erg afhankelijk 
van welk HIS je gebruikt en of je daar als huisarts je weg in 
weet te vinden. Hier valt nog winst te behalen. Er wordt wel 
eens gesuggereerd dat we allemaal 1 EPD zouden moeten heb-
ben, maar dat is volgens mij niet nodig. Als de systemen goed 
met elkaar kunnen communiceren en we de basale inrichting 
gelijktrekken, is er goed onderzoek mee te verrichten. Ook het 
nieuwe wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de 
Zorg oftewel Wegiz, gaat hierbij helpen.’ 

Zorgen over zorgdata 
‘In de media hoor je verhalen over bedrijven als Quinn, Goog-
le en Amazon, die commercieel gebaat zijn bij  huisartsendata. 
Veel mensen maken zich daar zorgen om. Het sleutelwoord 

tot een lerend zorgsysteem is denk ik vertrouwen, waarbij ik 
in mijn oratie 4 pijlers heb geformuleerd. Die gaan over “de 
juiste dingen doen”, “rule of law” ofwel je houden aan de wet, 
“de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegevens” en over de 
zogenaamde “governance”. 
Een goede governance vind ik een van de grootste uitdagingen 
voor een lerend zorgsysteem en hergebruik van data. Daar 
moet vooraf goed over nagedacht worden. Voor de zorgregis-
traties van het Nivel nemen NHG, LHV en InEen deel aan de 
stuurgroep. Zij bepalen primair waarvoor de gegevens mogen 
worden gebruikt.’

Toekomstperspectief 
‘Zoals gezegd: huisartsen zitten met hun EPD-gegevens op 
een goudmijn. Zeker als het lukt om een verdichting van de 
huisartsenregistratie netwerken te bewerkstelligen en dit te 
kunnen combineren met gegevens van andere eerstelijnszorg-
verleners en de tweede lijn. Voor de kwaliteit van zorgdata in 
de huisartsenpraktijk zou het breder uitrollen van de EPD-
scan een optie zijn. Tot slot wil ik huisartsen uitdagen om 
gebruik te maken van hun signaalfunctie ten aanzien van de 
volksgezondheid binnen hun regio. Dat is waar we het lerend 
zorgsysteem vrij makkelijk kunnen inzetten. Een van de taken 
van het Zorginstituut is het stimuleren van dit systeem. Wij 
kunnen jullie daarin ondersteunen’, besluit Verheij. ■

VErKLarEnDE WOOrDEnLijST
 ∫ Anonimisatie: persoonsgegevens zijn nooit meer her-

leidbaar tot individuele personen. Dergelijke gegevens 
vallen buiten de aVG. 

 ∫ EPD-scan: een in de jaren 2009-2015 ontwikkeld instru-
ment waarmee huisartsen kunnen nagaan in hoeverre 
hun werkwijze strookt met de aDEPD-richtlijn.

 ∫ Governance: het geheel aan afspraken over wie wat met 
welke gegevens mag doen onder welke voorwaarden.

 ∫ Lerend zorgsysteem: het genereren van kennis is 
ingebed in het zorgverleningsproces. Data die de zorg 
zelf voortbrengt worden hergebruikt om de zorg beter te 
maken. Dit is onderdeel van de zorgcultuur.

 ∫ Passende zorg: zorg die van waarde is voor de gezond-
heid en het functioneren van het individu, tegen een 
redelijke prijs. 

 ∫ Proportionaliteitsbeginsel: wettelijke grondslag dat 
gegevens niet mogen worden vastgelegd of gebruikt 
zonder dat daar een noodzaak voor is.

 ∫ Pseudonimisatie: beveiligingsmaatregel waarbij per-
soonsgegevens worden omgezet naar een nummer, 
zonder dat duidelijk wordt over welke patiënt(en) of 
huisartsenpraktijk(en) het gaat. Via dit nummer kan de 
patiëntreis gevolgd worden. Er kan sprake zijn van om-
keerbare of onomkeerbare pseudonimisatie.

 ∫ Secundair gebruik van routine zorgdata: gebruik maken 
van data voor een ander doel dan waar deze oorspron-
kelijk voor werden vastgelegd. Bijvoorbeeld onderzoek op 
basis van gegevens uit huisartsen EPD’s.

 ∫ Zorginstituut Nederland: overheidsinstelling die onder 
andere adviseert wat er in de basisverzekering komt 
en kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg bevordert. 
Hieronder valt ook het stimuleren van beter gebruik van 
data, zowel door het Zorginstituut zelf als door het veld.

‘registreren is profiteren’

Vragen over de EPD-scan? Mail naar r.verheij@nivel.nl
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Zelfstandig wonende oudere patiënten vinden het vaak 
lastig om hun medicatie goed te beheren en te gebruiken. 
Vaak kampen ze met ordeningsproblemen. Als ondersteu-
ning gebruiken veel van deze patiënten medicatie op rol. 
Zo’n medicatierol biedt helaas niet alleen voordelen. In 
deze beschouwing beschrijven we de bevindingen uit een 
proefschrift over de toepassing van medicatie op rol bij de 
thuiswonende oudere patiënt.

Momenteel ontvangen naar schatting ongeveer 530.000 pa
tiënten hun medicijnen via medicatie op rol.1 Deze patiënten 
kunnen we ruwweg onderverdelen in 2 groepen. De eerste 
groep patiënten krijgt de medicatie door een thuiszorgmede
werker uitgereikt. Vanwege de medicatieveiligheid is in de Vei-
lige principes in de medicatieketen afgesproken dat deze patiën
ten de medicatie zo veel mogelijk via medicatie op rol krijgen.2 
De tweede groep betreft zelfstandig wonende ouderen die 
moeite hebben met het beheer van hun medicatie. Zij hebben 
vaak een ordeningsprobleem. Een weekdoos kan daarvoor een 
oplossing bieden. Het voordeel daarvan is dat de patiënt bij de 
behandeling betrokken is en de kosten laag zijn. Wanneer zo’n 
weekdoos geen goed alternatief meer is, kan medicatie op rol 
worden ingezet. Daarmee kan deze groep patiënten zelfstan
dig en veilig hun medicatie blijven gebruiken. Medicatie op rol 
biedt voordelen, zoals vergroting van de zelfredzaamheid van 
de patiënt (en/of mantelzorger) en een verbetering van de the
rapietrouw en medicatieveiligheid.3 Maar er zijn ook nadelen. 
Het gebruik van medicatie op rol verhoogt de afleverkosten 
(gemiddeld ongeveer € 500 extra afleverkosten per jaar per 
patiënt) en kan het gevoel van onafhankelijkheid aantasten. 
Bovendien is het acuut doorvoeren van een medicatiewijzi
ging risicovol en arbeidsintensief.4,5 Daarnaast is er nog maar 
beperkte wetenschappelijk onderbouwing voor de toepassing 
van medicatie op rol. Wij beschrijven een Nederlands promo
tieonderzoek naar de toepassing van medicatie op rol en doen 
suggesties voor huisartsen en apothekers voor het optimalise
ren van de zorg voor de gebruikers ervan.

ORDENINGSPROBLEMEN BIJ STARTENDE GEBRUIKERS 
Om voor medicatie op rol in aanmerking te komen moet een 
patiënt een ordeningsprobleem hebben. Wat een ordenings
probleem precies is, is echter niet duidelijk omschreven.6 

Daarom is het lastig om ‘objectief ’ vast te stellen of het gebruik 
van medicatie op rol op zijn plaats is. Om inzicht in de poten
tiële problemen van medicatiegebruikers te krijgen ontwier
pen we een vragenlijst op basis van de beschikbare literatuur. 
Deze bevat vragen die zijn verdeeld over 4 domeinen: functio
nele problemen, organisatorische problemen, therapieontrouw 
en medicatiekennis. Problemen op deze domeinen kunnen 
ertoe leiden dat patiënten de medicatie niet meer zelfstandig 
kunnen gebruiken.
Om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid en mogelijke 
cognitieve problemen van deze patiëntengroep namen we 
respectievelijk de Groningen Frailty Indicator en MiniCog 
af. We brachten de potentiële medicatieproblemen in kaart bij 
een groep patiënten die met medicatie op rol ging starten (n = 
188) en bij controlepatiënten (n = 230).7 Deze patiënten waren 
≤ 65 jaar, woonden zelfstandig thuis en gebruikten minimaal 5 
of meer geneesmiddelen.
Gebruikers die met medicatie op rol startten waren vaker 
kwetsbaar (oddsratio (OR) 4,3; 95%betrouwbaarheidsinter
val (BI) 2,7 tot 6,3) en hadden vaker cognitieve problemen 
(OR 2,9; 95%BI 1,9 tot 4,5) dan de controlepatiënten. Zeven
tig procent van de startende gebruikers van medicatie op rol 
had 6 of meer potentiële medicatieproblemen. Zo hadden ze 
problemen met het gebruik van gestopte medicatie, gebruik
ten ze een onjuist aantal tabletten of wisten ze niet welke de 

Medicatie op rol voor de 
 thuiswonende oudere patiënt
Bram Mertens, Henk-Frans Kwint, Just Eekhof, Rob van Marum, Marcel Bouvy

Voor de meeste patiënten is het gerechtvaardigd om met medicatie op 
rol te starten, maar er blijft ruimte voor verbetering. Foto: Shutterstock
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juiste medicatie was. Van deze groep gaf 70% zelf aan dat 
ze de middelen zonder medicatie op rol niet meer konden 
gebruiken en beheren. Er zijn dus inderdaad sterke aanwij-
zingen dat deze patiënten niet meer in staat zijn zelfstandig 
hun medicatie te gebruiken. Bij 30% van de patiënten die 
met medicatie op rol startten was het echter minder duidelijk 
dat ze ordeningsproblemen hadden. Van hen gaf slechts een 
derde zelf aan problemen met het beheer van geneesmiddelen 
te ervaren.
In de controlegroep had 22% van de patiënten 6 of meer 
potentiële problemen. Van dit deel gaf 30% zelf aan dat ze 
de medicatie niet meer zelfstandig konden beheren. Het lijkt 
aannemelijk dat zij in aanmerking komen voor medicatie op 
rol, maar die momenteel niet ontvangen.
Om tijdig te achterhalen welke patiënten een ordeningspro-
bleem hebben, is het aan te raden om oudere zelfstandig wo-
nende kwetsbare patiënten met polyfarmacie jaarlijks te scree-
nen op mogelijke problemen met het medicatiebeheer. Hierbij 
kan de in het onderzoek gebruikte vragenlijst als hulpmiddel 
dienen. De uiteindelijke beslissing om met medicatie op rol 
te starten, is echter niet te maken op basis van een vragenlijst. 
Ook bij een enkelvoudig probleem (bijvoorbeeld een eenzij-
dige verlamming) kan het aangewezen zijn om met medicatie 
op rol te starten. Dit blijft een gezamenlijke beslissing van de 
pa tiënt en diens zorgverlener. Om mogelijke ordeningsproble-
men tijdig op te sporen moeten de betrokken zorgverleners 
lokaal afspraken maken over de screeningsmethode en wie de 
screening uitvoert. In aanmerking komen de POH-ouderen-
zorg, de thuiszorg of een apothekersassistente op het moment 
dat ze de patiënt de chronische medicatie geeft.

EFFECTIVITEIT 
Hoewel medicatie op rol veelvuldig wordt toegepast, zijn er 
geen onderzoeken naar het effect ervan op harde uitkomst-
maten, zoals mortaliteit of ziekenhuisopnamen. Om in die 

leemte te voorzien hebben we een gerandomiseerd onder-
zoek opgezet naar het effect van het starten van medicatie op 
rol.8 Hierbij keken we of het verstrekken van fenprocoumon 
via medicatie op rol een verbetering gaf van de tijd in de 
therapeutische range (TTR), vergeleken met patiënten die 
de fenprocoumon uit de originele verpakking gebruikten 
[online figuur 1]. De TTR geeft aan hoeveel procent van de 
tijd een gebruiker van een vitamine K-antagonist (VKA), 
zoals fenprocoumon, binnen zijn persoonlijke streefwaarden 
is ingesteld (INR 2 tot 3 of 2,5 tot 3,5). Hoe hoger de TTR, 
hoe beter. We kozen de TTR omdat deze uitkomstmaat een 
objectieve bloedwaarde is, sterk gecorreleerd is met har-
de uitkomstmaten, zoals een CVA, en voor alle patiënten 
identiek is. Inclusiecriteria waren slecht ingestelde patiënten 
(TTR < 65%) van ≥ 65 jaar die verschillende geneesmid-
delen tegelijk gebruikten. We veronderstelden dat een lage 
TTR gedeeltelijk werd veroorzaakt door een verminderde 
therapietrouw van VKA’s. We verdeelden de patiënten over 
de interventiegroep (die alle geneesmiddelen via medicatie 
op rol kreeg) of controlegroep (die de VKA via een reguliere 
medicijnverpakking ontving). Na 6 maanden beoordeelden 
we het effect van de interventie.
We vonden bij de interventiegroep een significante toename 
van de TTR met 5,6% in vergelijking met de controlegroep. 
In de analyse van patiënten die het hele onderzoek hadden 
doorlopen resulteerde de interventie in een toename van 8,3%. 
Medicatie op rol zorgde dus voor een betere therapietrouw en 
VKA-instelling. We zagen geen verschil tussen de groepen wat 
betreft het aantal CVA’s of bloedingen. Dat hadden we ook niet 
verwacht, want daarvoor is immers een onderzoek met een 
langere looptijd en grotere aantallen patiënten nodig.
Het verstrekken van fenprocoumon via medicatie op rol was 
echter niet voor alle patiënten even effectief. In een  subanalyse 
bleek de interventie effectiever bij patiënten met een orde-
ningsprobleem (11,6% TTR-toename) dan bij patiënten die 
dat probleem niet hadden (2,6% TTR-afname). Het effect van 
de interventie leidde tot een hogere, maar niet  significante 
TTR-toename bij kwetsbare patiënten (8,2%) dan bij 
niet-kwetsbare patiënten (0,5%), en bij patiënten van ≥ 80 jaar 
(8,1%) vergeleken met patiënten tussen 65 en 79 jaar (3,8%).9

GEBRUIK VAN POTENTIEEL ONGEWENSTE MEDICATIE 
Internationaal epidemiologisch onderzoek suggereert dat er 
een verband is tussen het gebruik van medicatie op rol en een 
hoog aandeel van potentieel ongewenste medicatie (POM).10-12 
POM is hierbij gedefinieerd als het gebruik van a) 10 of meer 
geneesmiddelen, b) langwerkende benzodiazepines, c) anti-
cholinergica of d) 3 of meer psychofarmaca. Gelden deze be-
vindingen ook voor de Nederlandse situatie? Om hier achter 
te komen voerden we een longitudinaal cohortonderzoek uit, 
waarbij we het aandeel van POM onder Nederlandse gebrui-
kers van medicatie op rol in kaart brachten en vergeleken met 
dat van controlepatiënten die op basis van leeftijd, geslacht en 
aantal geneesmiddelen waren gematcht.9

Het bleek dat Nederlandse gebruikers na het starten van 

DE KERN
	■ Het is aan te raden om zelfstandig thuiswonende pa

tiënten ≥ 80 jaar en/of kwetsbare patiënten te scree
nen op ordeningsproblemen om het onjuist gebruik en 
beheer van medicatie te voorkomen. 

	■ Over het screenen en signaleren van mogelijke pro
blemen moeten ketenafspraken worden gemaakt met 
openbaar apothekers en/of de thuiszorg.

	■ Huisartsen dienen samen met de apotheker minimaal 
jaarlijks de medicatielijsten van patiënten met medicatie 
op rol te beoordelen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht 
nodig voor het minderen en stoppen van medicatie.

	■ Bij aanpassingen in de farmacotherapie bij gebruikers 
van medicatie op rol kunnen we onderscheid maken tus
sen preventiemedicatie (aanpassing per volgende rol) en 
symptomatische medicatie (acute aanpassing).
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medicatie op rol meer geneesmiddelen, waaronder meer 
POM, gebruiken dan een controlegroep. Voorafgaand aan de 
start van medicatie op rol nemen het geneesmiddelgebruik en 
de prevalentie van POM al geleidelijk toe. Rond de start van 
medicatie op rol piekt het gebruik, om vervolgens licht af te 
nemen en te stabiliseren [figuur 2]. Deze daling was echter 
veel minder sterk dan de stijging. Hierdoor lag het uiteinde-
lijke gebruik voor alle POM’s, behalve voor de langwerkende 
benzodiazepines, hoger dan vóór het starten. De geanalyseer-
de periode na het starten omvatte 40 weken en het is niet dui-
delijk of het aandeel van POM na deze periode afneemt. De 
meest gestarte medicatie rond de indexdatum zijn antitrom-
botica, diuretica en psycholeptica. Een acuut event, zoals een 
ziekenhuisopname door hartfalen, een CVA of delier, leidt er 
vermoedelijk toe dat patiënten starten met medicatie op rol. 
Zo’n event zorgt voor een plotselinge toename van het me-
dicatiegebruik, waarbij een deel van de medicatie op termijn 
weer gestaakt kan worden, vooral bij intercurrente problemen, 
zoals een delier. Doordat de medicatie op rol in het algemeen 
automatisch wordt herhaald, bestaat de kans dat de medicatie 
niet meer kritisch wordt geëvalueerd. Daarom bevelen we juist 
voor deze kwetsbare groep patiënten aan om de medicatie ten 
minste eenmaal per jaar kritisch te beoordelen. Dit kan met 
een medicatiebeoordeling of een gerichte farmacotherapieana-
lyse, zoals beschreven in de vernieuwde module Medicatie-
beoordeling van de multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie 
bij ouderen.13 Deze analyse omvat een korte screening van de 
totale medicatielijst, zo mogelijk in combinatie met labora-
toriumgegevens en indicaties, zonder consult met de patiënt. 
Bij de analyse dient vervolgens extra aandacht uit te gaan naar 
het minderen en stoppen van medicatie. Het accorderen van 

de jaarrecepten lijkt hiervoor een goed moment te vormen. 
Voordat de apotheker de jaarrecepten aan de huisarts overlegt, 
kan deze eventuele vragen op de recepten noteren. Na beant-
woording kunnen beiden de vragen bespreken en mogelijke 
vervolgacties met elkaar afstemmen, eventueel in overleg met 
de patiënt.14 

AANPASSEN VAN DE FARMACOTHERAPIE
De logistiek rond medicatiewijzigingen kan bij het gebruik 
van medicatie op rol problemen opleveren. De apotheek is 
verantwoordelijk voor het acuut doorvoeren van een medi-
catiewijziging. De apotheker voert de wijziging in veruit de 
meeste gevallen handmatig uit, waarbij hij of zij de  zakjes 
openmaakt en weer dichtplakt. Deze handelingen zijn fout-
gevoelig en vormen daardoor een risicovol en tijdrovend 
proces.5,15 Als het enigszins op verantwoorde wijze kan, moet 
de apotheker deze handelingen vermijden. Acute aanpassing 
kan echter noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de patiënt 
met antibiotica start of vanwege een (ernstige) bijwerking met 
geneesmiddelen stopt.
In een observationeel onderzoek bij 8 apotheken keken we 
naar de manier waarop medicatiewijzigingen bij gebruikers 
van medicatie op rol in de praktijk worden uitgevoerd.16 De 
helft (51%) van de wijzigingen bleek acuut te worden doorge-
voerd. Medicatiewijzigingen van cardiovasculaire medicatie 
(OR 1,8; 95%-BI 1,1 tot 2,9) en diabetesmedicatie (OR 3,0; 
95%-BI 1,2 tot 7,3) werden vaker acuut doorgevoerd dan wij-
zigingen van andere middelen, zoals analgetica of psychoana-
leptica. Gegeven het type medicatie dat werd gewijzigd (vaak 
ging het om preventieve chronische medicatie), lijkt het aantal 
acute wijzigingen onnodig hoog. Achteraf beoordeelden de 

Figuur

Weergave van het verloop van het percentage patiënten met 10 of meer geneesmiddelen in de tijd. De interventiepatiënten gebruiken 
nadat ze met medicatie op rol zijn begonnen meer geneesmiddelen, waaronder potentieel ongewenste medicatie.
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deelnemende apothekers de acute aanpassingen in 39% van de 
gevallen als onnodig acuut.
Helaas hebben we de zienswijze van de voorschrijver niet 
meegenomen in ons onderzoek. Wanneer ze de reden van de 
wijziging niet kennen, is het voor apothekers moeilijk in te 
schatten of acute aanpassing noodzakelijk is. Vaak is dit niet af 
te leiden uit de medicatie. Zo kan de patiënt met metoprolol 
starten om de bloeddruk te reguleren (niet acuut noodzake-
lijk), maar ook om een cardiale aritmie te behandelen (wel 
acuut noodzakelijk). Het is dan ook aan te bevelen om bij 
een aanpassing in de farmacotherapie onderscheid te maken 
tussen preventieve behandeling (aanpassing per volgende rol, 
bijvoorbeeld antihypertensiva of statines) en symptomatische 
behandeling (acute aanpassing, bijvoorbeeld pijnmedicatie, 
antibiotica of het staken van medicatie vanwege bijwerkin-
gen). Bij het bepalen van het moment waarop de wijziging 
ingaat dient de zienswijze van de patiënt te worden betrokken. 
Het is het eenvoudigst om het moment van wijzigen aan de 
apotheek door te geven door op het recept de reden van de 
gewenste acute aanpassing te vermelden.

CONCLUSIE 
Uit ons onderzoek blijkt dat het voor de meerderheid van de 
patiënten gerechtvaardigd is om met medicatie op rol te star-
ten. Er blijft echter ruimte voor verbetering. Zo lijkt er sprake 
te zijn van overgebruik (tot 20%) en ondergebruik (7%) van 
medicatie op rol. Om patiënten met ordeningsproblemen tij-
dig te herkennen is het aan te raden om zelfstandig wonende 
en oudere of kwetsbare patiënten te screenen, en alert te zijn 
op signalen van therapieontrouw. Naast de huisartsenpraktijk 
kunnen hierbij ook de apotheek en thuiszorgorganisaties een 
rol spelen. Om bij gebruikers het aandeel van POM te vermin-
deren is het raadzaam om jaarlijks een gerichte farmacothera-
pieanalyse van de medicatie uit te voeren. Daarnaast moeten 
tussentijdse wijzigingen van de medicatie op rol, indien 
medisch verantwoord, zo veel mogelijk worden voorkomen. 
Maak daartoe onderscheid tussen preventieve behandeling en 
symptomatische behandeling. Geef dit aan de apotheek door 
via een notitie op het recept. ■
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Veel patiënten met chronische ziekten krijgen geprotocol-
leerde ketenzorg vanuit verschillende disciplines uit de 
eerste en tweede lijn. Daarbij staat vooral de ziekte centraal. 
Daardoor is de zorg voor deze patiënten gefragmenteerd 
geraakt: per patiënt richten meerdere zorgketens zich op 
bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2, COPD en hart- en 
vaatziekten. Landelijk ontstond de behoefte om deze zorg 
meer te leveren vanuit het perspectief van de individuele 
patiënt. De patiënt geeft hierbij aan wat de problemen zijn, 
waarna deze samen met de huisarts doelen stelt en inventa-
riseert wat nodig is om deze doelen te behalen. Ketenzorg 
wordt zo geïntegreerde, persoonsgerichte zorg. 

Binnen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) 
bestond de wens om een stap te zetten naar meer integrale 
en persoonsgerichte zorg, met een actieve rol voor patiënt 
en huisarts. Van 1 april tot en met 31 december 2019 bood 
de praktijkondersteuner (POH) alle patiënten van ≥ 65 jaar 
in ketenzorg voor diabetes mellitus type 2 (DM2), COPD, 
verhoogd vasculair risico (VVR) en/of hart- en vaatziekten 
(HVZ) een integraal jaargesprek met de huisarts aan. De 
patiënten kregen ter voorbereiding daarvan de gesprekskaart, 
die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft ont-
wikkeld (zie [gerelateerd] bij dit artikel op www.henw.org). 
Deze omvat 4 domeinen: lijf, leefstijl, welzijn en zelfzorg. De 
gesprekskaart was oorspronkelijk uitsluitend gericht op dia-

Persoonsgerichte integrale zorg 
voor oudere patiënten in ketenzorg
Bertien Hart, Anne Somers, Rimke Vos, Liesbeth Rozendaal, Brenda Baar, Ingrid Looijmans-van den Akker
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betes, maar is inmiddels aangepast en voor meer chronische 
ziekten bruikbaar. Patiënten kunnen op deze gesprekskaart 
per domein een rapportcijfer geven en aanvinken over welke 
items ze het willen hebben. Tijdens het jaargesprek stellen 
huisarts en patiënt samen doelen voor het komende jaar en ze 
kijken of hierbij (professionele) ondersteuning nodig is. Direct 
na afloop van het jaargesprek evalueerden de huisarts en pa-
tiënt het gesprek aan de hand van een vragenlijst. Het gesprek 
kwam bovenop de reguliere jaarcontrole bij de POH.
Drieëndertig huisartsen en 12 POH’s kregen vooraf een 
scholing van 2 uur om te leren een jaargesprek te voeren aan 
de hand van de generieke gesprekskaart. Verder kregen ze in-
formatie over het bijbehorende 4-stappenmodel, dat ook door 
de NDF is ontwikkeld [figuur]. De training werd gegeven 
door 2 huisartsen (een preventieconsulent en een kaderhuis-
arts diabetes). Ook andere persoonsgerichte gespreksmodellen 
passeerden de revue (zoals het 4 Domeinen-model), waarbij 
de meerwaarde van dergelijke modellen voor andere ziekten 
en aandoeningen aan de orde kwam. Met elkaar werd beslo-
ten om in deze pilot de NDF-gesprekskaart te gebruiken. Na 
afloop van het project vond een focusgroepgesprek plaats met 
POH’s.
Daarnaast distilleerden we patiënt- en ziektekenmerken uit 
het HIS om een vergelijking te maken tussen het profiel van 
patiënten die aan dit jaargesprek bij de huisarts deelnamen 
en dat van patiënten die dat niet deden. Dit profiel betrof de 
aspecten leeftijd en geslacht van de patiënten, bloeddruk, 
LDL-cholesterol, nierfunctie en nuchtere glucose.

RESULTATEN
Zie voor de resultaten van de pilot binnen de LRJG de visuele 
weergave van de resultaten [infographic].

BESCHOUWING 
In dit pilotonderzoek kregen patiënten van ≥ 65 jaar die ke-
tenzorg ontvingen voor ≥ 1 chronische ziekten een persoons-
gericht, integraal jaargesprek bij de huisarts aangeboden. De 
patiënten bereidden het gesprek voor met een gesprekskaart 
en bespraken items die waren verdeeld over de 4 domeinen 
lijf, leefstijl, welzijn en zelfzorg. De patiënt en de huisarts 
stelden voor het komende jaar samen doelen in 1 of meer 
van de domeinen. Huisartsen en patiënten waren positief 
over dit gesprek. Het geïntegreerde jaargesprek bij de huis-
arts lijkt hiermee een goede eerste stap om bij de zorg voor 
deze pa tiëntengroep niet de ziekte, maar de persoon centraal 
te stellen. Eerder is een dergelijk gespreksmodel met succes 
gebruikt bij patiënten die in ketenzorg zaten voor DM2, maar 
niet eerder werd het aangeboden aan patiënten in andere, en 
soms meer zorgketens.1,2

Het generieke model uit ons pilotonderzoek lijkt geschikt voor 
patiënten van ≥ 65 jaar die zorg ontvangen in ≥ 1 zorgketens. 
We hebben patiënten niet gevraagd waarom ze niet aan het 
jaargesprek wilden deelnemen. Wel weten we dat het soma-
tische profiel van deelnemende patiënten overeenkwam met 
dat van patiënten die niet deelnamen. Daarnaast behoorde het 

nog niet tot de dagelijkse routine van de POH om de patiënt 
het jaargesprek bij de huisarts aan te bieden. Daarom heeft 
uiteindelijk slechts een derde van de populatie een uitnodiging 
gekregen.
Het ontbreken van een controlegroep en de hindernissen bij 
het bepalen van de patiënt-/huisartstevredenheid (ceiling- 
effect) vormen een beperking van ons onderzoek. Er zal 
vervolgonderzoek moeten plaatsvinden om te toetsen welke 
invloed het jaargesprek heeft op de ziektespecifieke uitkom-
sten en de kwaliteit van leven van de patiënten.
Het integrale jaargesprek zou een waardevolle eerste stap naar 
meer persoonsgerichte zorg kunnen vormen. De huisartsen, 
POH’s en patiënten uit ons onderzoek waardeerden het als 
zeer positief. Zowel huisartsen als patiënten waren actief in 
het gezamenlijk doelen stellen rond de (gezondheids)pro-
blemen van de patiënt. Bij de ontwikkeling van de gebruikte 
gesprekskaart ter voorbereiding op het integrale jaargesprek 
(met pictogrammen) is rekening gehouden met lage gezond-
heidsvaardigheden van gebruikers. Wellicht is juist deze 
groep ondervertegenwoordigd in dit pilotonderzoek, wat kan 
samenhangen met de vragenlijsten die de deelnemers moesten 
invullen. Omdat juist deze groep gebaat kan zijn bij een meer 
persoonsgericht jaargesprek, adviseren we toekomstige onder-
zoeken expliciet op deze groep te richten. ■
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Resultaten
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deel te nemen.
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Scheur- of lapverwondingen komen vaker voor bij zeer 
oude of zeer jonge patiënten, en bij patiënten die ernstig of 
chronisch ziek zijn. Wees voorzichtig met pleisters op de 
huid en vermijd hechtingen. De kans op een scheurverwon-
ding kan worden verkleind door de huid vet te houden en 
zo min mogelijk zeep te gebruiken.

Een scheur- of lapverwonding (skin tear) is een traumatische 
wond waarbij de epidermis van de dermis wordt gescheiden of 
waarbij dermis en epidermis van de onderliggende structuren 
worden gescheiden.1 Deze verwondingen komen vaker, maar 
niet uitsluitend, voor bij zeer oude of zeer jonge patiënten, en 
bij patiënten die ernstig of chronisch ziek zijn.2 De oudere huid 
verdraagt schuifkrachten, wrijving en stomp letsel minder goed.3

WAARMEE KOMT DE PATIËNT?
De patiënt komt met een pijnlijke (scheur)verwonding, die 
meestal is ontstaan na een klein trauma zoals stoten van een 
extremiteit. Meestal bloedt de wond en komt de patiënt voor 
wondbehandeling.

ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
De huid is opgebouwd uit de epidermis, de dermis en sub-
cutaan vetweefsel. De epidermis, de buitenste laag, bestaat uit 
meerlagig verhoornend plaveiselepitheel. De dermis is een 
bindweefsellaag, die bloedvaten, zenuwtakjes, haarfollikels, 
klieren en lymfebanen bevat. Tussen de epidermis en de der-
mis ligt de epidermale basale membraan, die een belangrijke 
rol speelt bij de aanhechting van de epidermis aan de dermis. 
De epidermis is onregelmatig gevormd, met vingervormige 
plooien die tot in de dermis reiken. Deze plooien, de retelijs-
ten, verankeren de epidermis aan de dermis zodat beide als 1 
huidlaag bewegen.4

Met het stijgen van de leeftijd nemen de elasticiteit en de trek-

sterkte van de huid af door een aantal fysiologische veranderin-
gen. De epidermis wordt dunner, dermaal en subcutaan weefsel 
gaan verloren en de retelijsten vervlakken. Daardoor laat de 
epidermis gemakkelijker los van de epidermis, zodat kleinere 
traumata al een huidflapverwonding kunnen veroorzaken.3

De meest voorkomende oorzaken van een huidflapverwon-
ding zijn letsel door hulpmiddelen (krukken, rolstoel, winkel-
wagen, scootmobiel), het verplaatsen van de patiënt, een val, 
dagelijkse activiteiten en wondbehandeling (pleisters verwij-
deren).3,5 De meest voorkomende locaties zijn de extremitei-
ten, in het bijzonder onderarmen en schenen.3

Risicofactoren voor het ontstaan van een scheur- of lapver-
wonding zijn leeftijd, immobiliteit en motorische beperkin-
gen, ondervoeding en dehydratie, langdurig gebruik van corti-
costeroïden, cognitieve stoornissen, afhankelijkheid van zorg, 
neuropathie, polyfarmacie, de aanwezigheid van ecchymosen 
en eerdere scheur- of lapverwondingen.3,5

DIFFERENTIAALDIAGNOSE EN EPIDEMIOLOGIE
Bij een scheurverwonding zonder bekende oorzaak staan ul-
cus cruris of decubitus graad 2 of 3 in de differentiaaldiagnose.
Hoe vaak huisartsen worden geconfronteerd met een scheur-
verwonding is niet bekend. De ICPC-codes S17 (schaafwond/
schram/blaar) en S18 (scheurwond/snijwond) hebben een 
incidentie van respectievelijk 11,3 en 22,1 per 1000 patiënt-
jaren.6 Scheurverwondingen komen vaker voor op hogere 
leeftijd. Wereldwijd worden binnen verpleeghuizen en verzor-
gingshuizen prevalenties genoemd van 9-54%.2,7

ANAMNESE EN ONDERZOEK
Vraag naar de volgende zaken:

	■ de oorzaak van de verwonding
	■ eerdere scheur- of lapverwondingen
	■ comorbiditeiten
	■ afhankelijkheid van zorg voor algemene dagelijkse levens-

verrichtingen
	■ gebruik van medicatie zoals corticosteroïden of anticoagu-

lantia
	■ aanwijzingen voor een verminderde voedingstoestand of 

dehydratie
	■ klachten van een droge huid of blauwe plekken
	■ de vaccinatiestatus tegen tetanus

Scheur- of lapverwonding bij 
dunne huid
Niels Langhout, Just Eekhof

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 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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Beschrijf de locatie en grootte van de verwonding. Maak een 
inschatting van de exsudaatvorming (droog, vochtig of nat), 
kijk of er weefselverlies heeft plaatsgevonden en beoordeel de 
conditie van de omliggende huid en de huid in het algemeen.
Scheur- of lapverwondingen kunnen worden ingedeeld vol-
gens de payne-martinclassificatie:1,3

	■ categorie I zijn scheurwonden zonder weefselverlies (lineair 
of huidflaptype) [figuur 1];

	■ categorie II zijn scheurwonden met weefselverlies waarbij 
een deel van de epidermale huidflap verloren is gegaan; 
maak onderscheid tussen gering weefselverlies (< 25%), en 
matig tot groot weefselverlies (> 25%) [figuur 2];

	■ categorie III zijn scheurwonden met volledig weefselver-
lies, waarbij de hele epidermale huidflap verloren is gegaan 
[figuur 3].

BELEID
Doel van de behandeling is een vochtig wondklimaat te rea-
liseren om de genezing te bevorderen, infectie te voorkomen, 
de huid te beschermen en verdere beschadiging van de wond 
bij het wisselen van het verband te voorkomen. Als er geen 
complicaties optreden, duurt de genezing 7-10 dagen.3

Schoonmaken en hechten
	■ Schoonmaken. Spoel een verse flapverwonding schoon 

met een zachte straal lauwwarm kraanwater.1,2 Verwijder 
eventuele corpora aliena of grote bloedstolsels.2 Plaats de 
huidflap bij wonden van categorie I en II met behulp van 
een chirurgisch pincet terug bij de wondranden.

	■ Approximeren van de wondranden. Soms lukt het met een 
hechting door een dikkere huidlap de wondranden iets 
dichter bij elkaar te brengen. Hechten is vaak niet mogelijk 
omdat de huid zo dun is dat ze kapot wordt getrokken als 
het hechtmateriaal onder spanning komt [figuur 4]. Als de 
huidflap heel dun is, gebeurt dit soms ook bij steristrips. 
Vaak kunnen de wondranden met siliconenverband wel 
dichter bij elkaar gebracht worden omdat de trekkracht 
over de hele huid wordt verdeeld. Bij wonden van categorie 
I en II kan eventueel weefsellijm (2-octylcyanoacrylaat) 
gebruikt worden om te flap te fixeren.2

Verbinden
Welk verband het meest geschikt is, hangt af van de categorie 
wond en de exsudaatvorming.1 

	■ Categorie-I-scheurwonden. Dek af met een siliconenver-
band (Mepitel One® of Cuticell Contact®).

	■ Categorie-ll-scheurwonden. Handel naar gelang van de voch-
tigheid. Bij droge wonden kan een siliconenverband of een 
hydrogel worden gebruikt, bij vochtige wonden kan het best 
een siliconen- of schuimverband worden gekozen, bij natte 
wonden gaat de voorkeur uit naar hydrofibers of alginaten.

	■ Categorie-lll-scheurwonden. Kies bij droge wonden voor 
een siliconenverband, bij vochtige wonden voor een 
schuim- of siliconenverband en bij natte wonden voor 
hydrofibers of alginaten.

Figuur 1

Scheurwond categorie I, zonder weefselverlies

Figuur 3

Scheurwond categorie III, met volledig weefselverlies

Figuur 2

Scheurwond categorie II, met enig weefselverlies
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	■ Minder geschikte verbandtypen. Vaselinegazen zijn minder 
geschikt voor flapverwondingen omdat ze kunnen ver-
schuiven, waardoor de huidflap beschadigt. Ook folie en 
hydrocolloïdverbanden worden afgeraden in verband met 
het risico op verweking en op het opnieuw beschadigen van 
de wond bij verwijdering van het verband.3

Het verbandmateriaal moet 2 cm buiten de scheur- of 
lapverwonding reiken.1 Geef op het verband de richting aan 
waarin het verwijderd moet worden zodat de verwonding 
niet verder beschadigt.2 Fixeer het gekozen verband met gaas 
en een windsel. Wees voorzichtig met pleisters op de huid, 
want (frequent) lostrekken kan nieuwe (flap)verwondingen 
veroorzaken. Aangeraden wordt het primaire verband mini-
maal 5-7 dagen in situ te laten, zodat de huidflap kan hechten 
aan de onderlaag. Een siliconenverband kan 7-10 dagen in 
situ blijven. Wanneer het secundaire verband is verzadigd, 
moet de wond worden geïnspecteerd en de wondbedekker 
gewisseld.

Overige maatregelen
	■ Tetanus. Vraag naar de tetanusvaccinatiestatus en geef 

indien nodig profylaxe (zie de NHG-Behandelrichtlijn 
Tetanusprofylaxe).3,8

	■ Comorbiditeit. Veel ouderen hebben perifeer oedeem en 
een wond op een oedemateuze extremiteit geneest niet of 
zeer traag. Geef compressietherapie voor optimale wond-
genezing.

WAT IS AANGETOOND?
Voor geen enkele behandeling van scheur- of lapverwon-
dingen is wetenschappelijke onderbouwing van  voldoende 
kwaliteit. De adviezen van de Nederlandse Vereniging 

voor Heelkunde berusten op consensus en komen in grote 
 lijnen overeen met de conclusies van 2 niet-onafhankelijke 
Delphi-onderzoeken.1-3

WANNEER VERWIJZEN?
Roep laagdrempelig hulp in van een wondverpleegkundige of 
chirurg indien een scheur- of lapverwonding ondanks  therapie 
na maximaal 4 weken niet voldoende geneest.1

PREVENTIE EN VOORLICHTING
Scheur- of lapverwondingen kunnen voor een deel worden 
voorkomen door enkele eenvoudige maatregelen. Wees voor-
zichtig bij de dagelijkse verzorging en bij transfers, gebruik 
bij voorkeur niet-klevende verbandmiddelen. Voorkom 
stoten, bijvoorbeeld door scherpe voorwerpen en obstakels te 
verwijderen. Zorg voor goed verlichte vertrekken en adviseer 
de patiënt om kleding met lange mouwen en broekspijpen te 
dragen.
Een goed gehydrateerde huid verkleint de kans op scheur- 
of lapverwondingen. Leg uit aan de patiënt dat een goede 
voedingstoestand en voldoende hydratie belangrijk zijn.3,5 
 Adviseer ook om de huid vet te houden met bodylotion, 
 crème of zalf en zo min mogelijk zeep te gebruiken.2 ■

DE KERN
	■ Scheur- of lapverwondingen treden bij ouderen makke-

lijker op.
	■ Gebruik niet-verklevend verband dat zorgt voor een 

vochtig wondmilieu.
	■ Vermijd hechtingen en steristrips; bij dunne huid is de 

kans groot dat dat deze kapot wordt getrokken als er 
spanning op komt.

	■ Bij een ongecompliceerd beloop geneest de wond na 
7-10 dagen.

	■ Een goed gehydrateerde huid verkleint de kans op 
scheur- of lapverwondingen.

aanDaCHTSPunTEn VOOr DE VErZOrGEr
 ∫ Beperk verbandwissels en verwijder het verband in de 

aangegeven richting.
 ∫ Vermijd het gebruik van plakkend materiaal (pleis-

ters) op de huid, want bij verwijdering kan dit de huid 
opnieuw beschadigen.

 ∫ instrueer patiënt en verzorgers om contact op te 
nemen bij pijn, zwelling of lekkage van het verband.

Figuur 4

Bij de onderste hechting is te zien dat de huid scheurt, het advies 
is dan ook huidflapverwondingen bij ouderen met een dunne huid 
niet te hechten.
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Uw diagnose

Een 64-jarige man, zonder relevante voorgeschiedenis, meldt 
zich op het spreekuur met een corpus alienum-gevoel in zijn 
linkeroog sinds 1 week. Hierdoor wrijft hij veel in zijn oog. 
Alarmsymptomen zijn afwezig: geen pijn, visus is goed, geen 
gezichtsuitval, geen misselijkheid en/of braken. Bij lichame-
lijk onderzoek zijn 2 bultjes zichtbaar op de conjunctiva van 
het onderste ooglid. Wat is uw diagnose? 

1. Conjunctivitis (bacterieel of viraal)
2. Hordeolum (internum)
3. Conjunctivale cyste
4. Chalazion

➤   Het antwoord leest u op pagina 47 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Corpus alienum’.

Met dank aan Janine Westerik, huisarts en docent.
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Corpus alienum

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’.
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Bij veel inflammatoire huidaandoeningen worden derma-
tocorticosteroïden voorgeschreven. Bij veel patiënten, maar 
ook bij voorschrijvers, staat angst voor bijwerkingen een 
juist gebruik in de weg. Kennis van de prevalentie en de 
ernst van deze bijwerkingen – sommige reëel, maar andere 
ingebeeld – is een voorwaarde voor optimale behandeling. 
Gebrek aan kennis en suggestief taalgebruik leiden tot on-
nodig slechte behandeluitkomsten. 

Therapietrouw wordt grotendeels bepaald door psychologi-
sche en cognitieve determinanten, zoals geloof in een exter-
ne locus of control, psychologische reactantie (geloof om in 
behandelkeuzevrijheid beperkt te worden) en farmacofobie 
(angst voor geneesmiddelen), dit in combinatie met scepsis 
over de noodzaak en veiligheid van de medicatie. Al deze 
determinanten kunnen worden beïnvloed door goede medi-
catievoorlichting.1 Een vast onderdeel van de voorlichting is 

het bespreken van bijwerkingen, maar overdreven nadruk op 
waarschuwingen kan juist farmacofobie opwekken.2 Terloops 
gebruikte termen als ‘heftig medicijn’, ‘paardenmiddel’ en ‘hor-
moonzalf ’, roepen negatieve associaties op. Goede medicatie-
voorlichting zou ook gericht moeten zijn op geruststelling en 
op het ontkrachten van misvattingen.3,4 Dat vereist bewustzijn 
van het effect van woordgebruik en formuleringen, en gede-
gen kennis van de bijwerkingen.5,6 In dit artikel bespreken wij 
de vorm van meest voorkomende vorm van farmacofobie bij 
huidpatiënten: corticofobie.

CORTICOFOBIE
In 2016 werden dermatocorticosteroïden in Nederland 4 mil-
joen keer voorgeschreven aan ongeveer 1,1 miljoen gebruikers, 
vooral voor chronische inflammatoire huidaandoeningen zoals 
atopisch eczeem (AE) en psoriasis.7 Deze middelen zijn zeer 
effectief en zeer veilig, maar heel vaak schiet de therapietrouw 

Noem corticosteroïdenzalf geen 
‘hormoonzalf’
Enes Hajdarbegovic, Anneke de Vos

Dermatocorticosteroïden werken goed en zijn veilig bij normaal gebruik. Foto: Shutterstock



45januari 2022 HUISARTS EN WETENSCHAP

tekort door irrationele angst voor het gebruik ervan, zowel bij 
de patiënt als bij de voorschrijver. De prevalentie van cortico
fobie bij patiënten met AE en hun ouders is ongeveer 50%, in 
hun omgeving (familieleden, peers, apothekersassistenten) 
zal dat vergelijkbaar zijn.5 Opmerkelijker is dat de prevalentie 
van corticofobie onder huisartsen 39% en onder kinderartsen 
31% is.6 Corticofobie is geassocieerd met slechtere behandel
uitkomsten, al verbetert de therapietrouw wel wanneer men de 
corticofobie benoemt en goede voorlichting geeft.5,6

Verkeerde informatie en informatie zonder de juiste context, 
afkomstig uit de bijsluiter, van internet of van een zorgverle
ner, wekt onrealistische verwachtingen over de bijwerkingen. 
De mens heeft geen goede intuïtie voor statistiek, vooral als 
het om zeldzame maar ernstige gebeurtenissen gaat.8 Naar 
onze indruk mondt dit uit in angst voor het geneesmiddel en 
leidt het zelfs tot ingebeelde bijwerkingen.9 Verder wordt de 
benaming ‘hormoonzalf ’ geassocieerd met ‘nare bijwerkin
gen’. De term ‘hormoonzalf ’ is uiteraard niet de enige oorzaak 
(corticofobie is immers een internationaal probleem), maar 
biedt wel goede aanknopingspunten om verkeerde denkbeel
den te corrigeren. De bijwerkingen waarvoor patiënten bang 
zijn, bestaan echt, maar zijn zeldzaam en worden uitsluitend 
gezien bij het in hoge mate onjuist (te lang, te sterk, verkeerde 
lokalisatie) gebruik van deze middelen.

SOMS TOT VAAK VOORKOMENDE BIJWERKINGEN
Ernstige bijwerkingen van dermatocorticosteroïden zijn zeer 
zeldzaam. Vaak hebben patiënten een specifieke medicatie
angst waardoor ze hun kans op bijwerkingen buitenpropor
tioneel groot inschatten. Het kan dan om een heel jong kind 
gaan, een zwangere patiënte, een puber in de groei, of om 
patiënten met oogheelkundige of hormonale problemen. De 
meest voorkomende bijwerkingen bij topicaal gebruik zijn 
echter reversibel en bovendien veel minder ernstig dan bij bij
voorbeeld systemisch toegediende corticosteroïden. De meest 
voorkomende bijwerkingen (110%) zijn een branderig gevoel 
en jeuk na het aanbrengen, dermatitis rond de mond, papeltjes 
rond mond en neusgaten, acne of folliculitis, en het rebound
fenomeen (heropvlamming). Het branderige gevoel na aan
brengen ontstaat door irritatie; periorale dermatitis, acne en 
folliculitis als bijwerking van dermatocorticosteroïden worden 
in verband gebracht met veranderingen in het microbioom.10 
Bij heropvlamming is de huidontsteking onvoldoende bestre
den en keert die in alle hevigheid terug na het stoppen met de 
dermatocorticosteroïden.

ZELDZAME TOT ZEER ZELDZAME BIJWERKINGEN
Veel zeldzamer dan de hierboven genoemde bijwerkingen 
zijn contactallergie, overmatige beharing (hypertrichose) 
en hypopigmentatie. Overmatige beharing ter plaatse van 
de behandelde huid [figuur 1] is reversibel en komt voor bij 
ongeveer 1 patiënt per dermatoloog per 2 jaar. Contactallergie 
is nog zeldzamer. Hypopigmentatie door corticosteroïden is 
zeldzaam, maar lastiger te onderzoeken vanwege de overlap 
met postinflammatoire hypopigmentatie die juist veel voor

komt, vooral bij donkerdere huidtypen [figuur 2]. Hypopig
mentatie is een verklaarbare bijwerking van corticosteroïden, 
omdat deze middelen de biosynthese van melanine remmen. 
In landen waar corticosteroïden vrij verkrijgbaar zijn, worden 
ze misbruikt om de huid te bleken.11 
Systemische bijwerkingen bij topicaal gebruik van cortico
steroïden worden zeer zelden gerapporteerd. Onderdrukking 
van de hypothalamushypofysebijnieras is in enkele case 
reports beschreven na maandenlang continu gebruik van klas
se 3 en 4dermatocorticosteroïden.12,13 Groeivertraging door 
systemische absorptie is eveneens zeer zeldzaam. De groei
vertraging berust op tijdelijk uitstel van de puberteit en wordt 
altijd ingehaald.14,15 Een cochranereview laat zien dat topicale 
corticosteroïden tijdens de zwangerschap geen negatieve effec
ten hebben op het ongeboren kind.16 
Het gebruik van klasse 1 en 2dermatocorticosteroïden op de 
oogleden is niet geassocieerd met glaucoom en cataract. Er is 
mogelijk wel een associatie met sterkere middelen, maar de 
causaliteit is twijfelachtig. In de case reports die deze associ
atie beschrijven, ging het om systemisch gebruik. Bovendien 
is er een onafhankelijke associatie tussen zowel glaucoom 
als cataract en ernstig AE die deze bijwerkingen veel beter 
verklaart.17

DUNNERE HUID DOOR CORTICOSTEROÏDEN
De bijwerking waarover men het meest hoort en die het meest 
wordt gevreesd, is corticosteroïdgeïnduceerde cutane atrofie. 
Er is echter geen onderbouwing beschikbaar uit onderzoek. 
Er zijn enkele case reports, maar die betroffen langdurig 
gebruik van een te sterk dermatocorticosteroïd (meestal klasse 
4) op een gevoelige plaats (oksels en liezen). De gemiddelde 
dermatoloog in Nederland ziet jaarlijks ongeveer 2 patiënten 
met corticosteroïdgeïnduceerde cutane atrofie. Dit is een 
welomschreven aandoening met 5 zeer specifieke kenmerken: 
teleangiëctasieën, ecchymosen, toegenomen zichtbare aderen, 
striae [figuur 3] en depigmentatie (volledig wit worden van de 
huid). Teleangiëctasieën zijn reversibel.

DE KERN
	■ Patiënten schatten de bijwerkingen van dermato cortico

steroïden vaak veel te ernstig in, wat leidt tot ‘cortico
fobie’ en gebrek aan therapietrouw.

	■ Dermatocorticosteroïden werken goed en zijn veilig bij 
normaal gebruik, maar artsen en zorgverleners gebrui
ken nog te vaak termen als ‘paardenmiddel’ en ‘hor
moonzalf’.

	■ Geef de patiënt goede, genuanceerde voorlichting met 
aandacht voor diens specifieke angsten en voor de sta
tistische context van bijwerkingen.

	■ angst voor cutane atrofie (dunne huid) berust vaak op 
misvattingen en is meestal ongegrond, zeker bij normaal 
gebruik van klasse i en ii corticosteroïden.
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De angst voor dermatocorticosteroïden vertaalt zich echter 
veel vaker in een aantal symptomen en klachten die patiënten 
onder de paraplu ‘dunnere huid’ scharen:

	■ branderig gevoel na het aanbrengen
	■ opbleking door postinflammatoire hypopigmentatie
	■ blanching (kortdurende vasoconstrictie na het aanbrengen)
	■ pijn
	■ subjectief ervaren dunnere huid

ADVIEZEN EN INSTRUCTIES
Op basis van ervaring adviseren wij de volgende aanpak om 
corticofobie en therapieontrouw te voorkomen. Allereerst is 
het belangrijk dat alle zorgverleners hun adviezen aangaande 
dermatocorticosteroïden harmoniseren en daarbij hetzelfde 
standpunt innemen. Goede voorlichting kan corticofobie 
effectief bestrijden.5,6 Een veelgehoorde opmerking op de poli 
Dermatologie is: ‘Is dat een hormoonzalf, dokter?’ Dat is een 
goed moment om de patiënt te vragen naar diens cognities, 
eventuele misvattingen op te sporen en die gericht te ont-
krachten. Begin met de geruststelling dat het een ontstekings-
remmende en zeer veilige zalf is, die bij juist gebruik geen 
belangrijke bijwerkingen heeft. Vermeld expliciet dat de zalf 
de huid niet dunner zal maken. Leg eerst de acute behandeling 
uit en pas tijdens een vervolgafspraak de afbouwschema’s. Leg 
expliciet uit waar de patiënt moet smeren en dat uitschieten 
naar de gezonde huid geen problemen geeft.
Het advies van de KNMP ‘dun smeren’ is gelukkig veranderd 
om onderbehandeling te voorkomen. (Zie ook de instructie-
tabel van de KNMP.) Als vuistregel is het beter niet hoger te 
gaan dan klasse 2 bij applicatie in het gelaat. Leg uit dat de 
aandoeningen AE en psoriasis niet genezen en meestal recidi-
veren. Leg ook uit dat de behandeling bij dergelijke chronische 
aandoeningen lang moet worden volgehouden. Geef aan dat 
het veilig is de zalf zeker 4 weken achtereen dagelijks te ge-
bruiken als dat nodig is. De meeste kinderen met AE die een 
klasse-2-corticosteroïd gebruiken, zullen bij goede therapie-
trouw al na een week verbetering laten zien. Bij therapiefalen 
kan worden overgestapt op een hogere klasse dermatocortico-
steroïd. De NHG-Standaard Eczeem bevat over dit onderwerp 
praktische tabellen en een visualisatie.

LANGDURIGE BEHANDELING
Om heropvlamming te voorkomen is soms een onderhouds-
behandeling nodig. Die kan reactief zijn (het dermatocortico-
steroïd wordt herstart bij tekenen van heropvlamming) of 
proactief. Bij een proactieve onderhoudsbehandeling is het 
zaak de laagste op te sporen. Een veelgebruikt schema, dat 
maandenlang kan worden gevolgd zonder bijwerkingen, is 4 
dagen smeren en daarna 3 dagen niet. De NHG-Standaard 
Eczeem geeft behandelschema’s en praktische tips.

CONCLUSIE
De therapietrouw bij gebruikers van dermatocorticosteroïden 
wordt geschaad door corticofobie bij patiënten én professio-
nals. De angst voor dermatocorticosteroïden is het gevolg van 

Figuur 1

Hypertrichose (naast ecchymosen) van de arm na topicale behan
deling met een corticosteroïdzalf

Figuur 2

Hypopigmentatie in de nek na topicale behandeling met een 
cortico steroïdzalf

Figuur 3

Striae op de elleboog als uiting van dermatocorticosteroïd
geïnduceerde cutane atrofie
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misinformatie en eenzijdige nadruk op waarschuwen. Stem 
daarom de medicatievoorlichting af op de meest relevante 
angsten, ontkracht de misvattingen, bespreek cutane atrofie en 
kaart de vermeende hormonale effecten aan. Vermijd termen 
als ‘hormoonzalf ’, die bijdragen aan de corticofobie. Het blijft 
natuurlijk prima om estriolcrème en testosterongel wel ‘hor-
moonzalven’ te noemen. ■
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Het juiste antwoord is conjunctivale cyste.
Een conjunctivale cyste is een dunwandig zakje in de con-
junctiva waarin zich heldere vloeistof bevindt. Een conjunc-
tivale cyste kan verschijnen na een infectie, bijvoorbeeld een 
conjunctivitis. De blauwe vlekjes (zoals te zien op de foto) zijn 
gedilateerde vaten. Als de cystes volumineus zijn en aanleiding 
geven tot een corpus alienum-gevoel dan kunnen ze chirur-
gisch worden verwijderd. De gedilateerde vaten kunnen hevig 
bloeden en daarom wordt het afgeraden de cystes door te 
prikken, maar gecontroleerd chirurgisch te verwijderen met 
hemostase.
De huisarts in deze casus adviseerde de patiënt 2 weken 
kunsttranen te gebruiken en niet meer in zijn oog te wrijven. 
Na deze periode waren de klachten nog steeds niet over en 
had de patiënt gedurende de dag muceuze afscheiding. De in 
teleconsult geraadpleegde oogarts constateerde dat er sprake 
was van conjunctivale cystes. Vier weken later had de patiënt 
nog steeds klachten en de omvang van de cystes nam toe. 
Uiteindelijk verwees de huisarts de patiënt naar de oogarts en 
die verwijderde de cystes, waarna de patiënt van zijn klachten 
was verlost. 

Het onderscheid met de differentiaaldiagnoses hordeolum en 
chalazion zit in de locatie. Een conjunctivale cyste is een zwel-
ling op de conjunctiva, terwijl hordeolum en chalazion lokale 
zwellingen zijn op het ooglid. Een hordeolum gaat uit van de 
klieren van Zeis en een chalazion van de klieren van Meibom. 
Conjunctivitis betreft een diffusere ontstekingsreactie van de 
conjunctiva. Een (doorgemaakte) conjunctivitis is een risico-
factor voor het ontwikkelen van een conjunctivale cyste. Con-
junctivale cystes zijn vaak asymptomatisch maar kunnen naast 
een corpus alienum-gevoel ook verminderde beweeglijkheid 
en droge ogen veroorzaken door een insufficiënte traanfilm. 
Daarnaast kunnen ze cosmetische klachten geven.
Zeldzame differentiaaldiagnoses zijn tumoren die uitgaan van 
de conjunctiva, waaronder plaveiselcelcarcinoom (PCC) of 
conjunctivamelanoom. UV-straling, een licht huidtype en een 
leeftijd > 50 jaar zijn hiervoor risicofactoren. Tevens hebben 
hiv-patiënten een grotere kans op een conjunctivaal PCC. ■
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Scheur- of lapverwonding

1. De huid is opgebouwd uit subcutaan 
vetweefsel, daarboven de dermis 
(bindweefsellaag met onder andere 
bloedvaten, zenuwtakjes en haar
follikels) en ten slotte de epidermis 
(meerlagig verhoornend plaveisel
epitheel). Op welk niveau vindt een 
scheur of lapverwonding plaats?1

a. De scheur ontstaat tussen epider
mis en dermis.

b. De scheur ontstaat intradermaal.
c. De scheur ontstaat tussen dermis 

en subcutaan vet.

2. Met het TIMEmodel kun je op sys
tematische wijze een wond beschrij
ven. De T staat voor Tissue (aspect 
van het weefsel), de I voor Infection 
(tekenen van infectie) en de E voor 
Edge (wondranden en omgeving). 
Waarvoor staat de M?1

a. Maceration (maceratie)
b. Measurement (afmeting)
c. Moisture (vochtigheid)

3. De heer Zwaans, 82 jaar, heeft een 
lapverwonding van categorie 3 aan 
zijn onderarm opgelopen in de tuin: 
de hele huidflap is afgescheurd. 
Waarmee kan de huisarts de wond 
het best reinigen?1

a. Lauwwarm water uit de kraan
b. Zoutoplossing
c. Chloorhexidineoplossing
d. Jodiumoplossing

4. Vervolgens wil de huisarts de wond 
van de heer Zwaans verbinden. De 
wond is niet nattend. Welk verband is 
in dit geval het meest geschikt?1

a. Alginaat
b. Schuimverband
c. Paraffinegaas
d. Siliconenverband

5. De huisarts dekt de wond ten slotte af 
met een gaas. De heer Zwaans vraagt 
na hoeveel tijd hij de wond moet be
kijken en het verband moet vervan
gen. Welk antwoord is juist?1

a. Na 2 dagen, tenzij het gaas eerder 
doorlekt.

b. Na 4 dagen, tenzij het gaas eerder 
doorlekt.

c. Na 7 dagen, tenzij het gaas eerder 
doorlekt.

6. De huisarts heeft bij mevrouw Geerts, 
38 jaar, een snijwond op haar boven
arm gehecht. Ze vraagt of ze mag 
douchen met de wond. Wat is het 
juiste advies?3

a. De wond moet alleen gedurende 
de eerste 12 uur droog blijven.

b. Gedurende de eerste 12 uur mag 
zij maximaal 10 minuten douchen.

c. De wond moet droog blijven zo
lang de hechtingen er inzitten.

7. Hydrocolloïdverband wordt afgera
den bij scheur of lapverwondingen. 
Wat is hiervan, naast het risico op op
nieuw beschadigen van de wond bij 
verwijderen, de belangrijkste reden?1

a. Risico op infectie
b. Risico op maceratie
c. Risico op verschuiven, met bescha

digen van de huidflap

8. Bij scheur/lapverwondingen is het 
meestal niet nodig om de huidflap 
te fixeren. Mocht dit toch gewenst 
zijn, wat is dan de meest aangewezen 
methode?1

a. Met een hechting
b. Met steristrips
c. Met weefsellijm

De kennistoets is gemaakt door Anne 
Klijnsma, toetsredacteur. De toets is geba-
seerd op onderstaand artikel en richtlijnen. 
Over vragen en antwoorden wordt niet 
gecorrespondeerd.
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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. Huisarts/epidemioloog Susanne 
Claessen kwam in januari 2020 bij de H&W-redactie.

PASSIE
‘Als klein meisje las ik al uren achter elkaar boeken. De 
bibliotheek was mijn tweede thuis. Deze passie voor lezen is 
mijn hele leven gebleven. Ik vond het fascinerend dat er zoveel 
kennis in boeken stond. Ik ben analytisch ingesteld en heb een 
onderzoekende houding. Mijn kracht is het stellen van goede 
vragen. Ik vraag me vaak af waarom iets op een bepaalde ma-
nier onderzocht is en wat er precies bedoeld wordt.
Een andere passie is schrijven. Ik word blij van kennis over-
dragen en van huisartsen en aiossen enthousiasmeren voor 
wetenschap.
Mijn passies kan ik kwijt in mijn werk als EBM-coördinator 
en huisarts-docent. In mijn rol als redacteur bij H&W komen 
ze allemaal samen: het is geweldig inspirerend om met een 
hecht team de wetenschap naar de spreekkamer te brengen. 
In mijn vrije tijd houd ik van sportieve uitdagingen en van de 
natuur. Hardlopen en wandelen zijn voor mij manieren om 
mijn hoofd leeg te maken. Ook heb ik mijn oude liefde weer 
opgepakt: hockey. Mijn ultieme droom is om zelf een boek te 
schrijven.’

MISSIE
‘Het is mijn missie om aiossen, opleiders en huisartsen 
enthousiast te maken voor evidencebased medicine en de 
wetenschap. EBM bestaat uit de trias best beschikbare weten-
schappelijk bewijs, je eigen klinische blik als huisarts en de 
wensen en voorkeuren van de patiënt. Als huisarts ben je bij 
elk consult bezig met EBM, ook al realiseer je je dat niet altijd.
Daarnaast is het mijn missie om wetenschap te vertalen naar 
de dagelijkse praktijk van de huisarts. Mijn hart gaat sneller 
kloppen als een manuscript echt aanzet tot reflectie bij de lezer 
én als de resultaten direct bruikbaar zijn voor de spreekkamer. 
Ik hoop dat H&W over 5 jaar gelezen wordt door alle aiossen, 
opleiders en praktiserend huisartsen in Nederland. In 2027 zal 
H&W nog multimedialer zijn dan nu, met een onveranderd 
hoge kwaliteit en boodschap.’

HUISARTS
‘Ik ben opgeleid als basisarts in Maastricht met Probleem-
gestuurd Onderwijs. De kern van dit onderwijs is actief leren: 

kennis activeren die latent al aanwezig is, in kleine groepen 
samen brainstormen over leerdoelen en deze formuleren. Je 
gaat buiten de gebaande paden, net zoals in de bergen. Dat 
spreekt me aan. Ook mijn arbeidscarrière verliep niet bepaald 
standaard. Ik houd van uitdagingen en deed altijd meerdere 
dingen naast elkaar. Sinds 2016 ben ik huisarts, opgeleid in 
Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ik vind het een verrijking 
dat ik op verschillende plekken mijn opleiding heb mogen 
genieten. Momenteel werk ik vooral als EBM- 
coördinator, huisarts-docent en onderzoeks-
fellow. Helaas heeft een dag maar 24 uur.’

WETENSCHAP
‘Ik promoveerde in 2013 op de kwaliteit van 
palliatieve zorg en hoe huisartsen de palli-
atieve fase herkennen. Tijdens mijn pro-
motieonderzoek is ook mijn interesse 
voor het onderwijs geven aangewak-
kerd. Met veel plezier begeleidde ik 
studenten geneeskunde als tutor. 
Mijn wetenschappelijke basis is 
verder verstevigd door het behalen 
van mijn registratie als epidemio-
loog in 2013. In mijn promotietijd 
zijn de zaadjes geplant voor de weten-
schap en het onderwijs: een inspirerende 
en leerzame tijd. Maar wetenschap gaat 
voor mij echt leven als het toegepast kan 
worden in de spreekkamer. H&W is hier 
een prachtige uitwerking van.’

MOOISTE ARTIKEL
‘Voor mij springt er niet echt een artikel 
uit als mooiste artikel, maar een compilatie 
van meerdere artikelen in het themanummer 
over 50 jaar huisartsopleiding in juli 2021. We 
maakten dit themanummer met een speciale 
gastredactie. Een feestje om te mogen doen! 
Alle passies van mij kwamen hier samen. Ik 
doe hierbij een oproep voor nog meer mooie 
artikelen: neem vooral contact met ons op bij 
ideeën voor een onderzoeksartikel, casuïstiek, 
opinie of een andere bijdrage. De redactie 
denkt graag mee!’ ■

H&W-redacteur Susanne Claessen: 

‘Geweldig als een manuscript aanzet tot reflectie 
en bruikbaar is in de praktijk’

Foto: Vincent Boon
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Eczeem is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. 
Volgens de NHG-Standaard Eczeem zijn indifferente mid-
delen de basis voor de behandeling van eczeem. Dagelijks 
insmeren is echter arbeidsintensief. Hebben kinderen die 
dagelijks een indifferente crème of zalf gebruiken minder 
eczeemklachten dan kinderen die geen onderhoudscrème of 
-zalf gebruiken?

We zochten op 12 april 2021 in PubMed naar relevante ter-
men bij de subgroep kinderen > 2 jaar. Daarbij vonden we 837 
artikelen, waaronder 10 systematische literatuuronderzoeken. 
Daarbij zat ook een cochranereview uit 2017 die de onder-
zoeksvraag beantwoordde.1 Wij vonden na de inclusie datum 
van de RCT’s uit deze review nog 63 andere RCT’s, waarvan 
er 2 relevant waren voor de onderzoeksvraag. Deze 2 artikelen 
beschrijven beide hetzelfde onderzoek van Tiplica et al. dat 
werd uitgevoerd in 2013, maar werd gepubliceerd in 2017 en 
2018.2,3

METHODEN
De auteurs van de cochranereview includeerden 77 RCT’s met 
volwassenen en kinderen met mild tot matig eczeem.1 Hiervan 
maakten 6 onderzoeken de vergelijking tussen wel of geen 
indifferent middel, waarvan 4 bij kinderen. De belangrijkste 
uitkomstmaat was de eczeemscore: SCORing Atopic Derma-
titis (SCORAD).4 De SCORAD loopt van 1 tot 103 (hoe hoger 
de score, des te ernstiger het eczeem). Een gemiddeld verschil 
van minimaal 8,7 wordt beschouwd als klinisch relevant.5 Van 
3 RCT’s met in totaal 276 kinderen zijn de uitkomstmaten 
gepoold.
Het multicenteronderzoek van Tiplica et al. werd uitgevoerd 
bij 335 kinderen met mild tot matig eczeem nadat het eczeem 
was behandeld en de huid compleet rustig was (onder andere 
SCORAD < 15). Er werd gerandomiseerd tussen 12 weken 
smeren met Dexeryl® (onder andere glycerol en paraffine), 
Atopiclair® (onder andere glycyrrhetinezuur) of niet smeren. 
Dexeryl® werd tweemaal per dag op het hele lichaam gesmeerd 
en Atopiclair® driemaal per dag op de (eerder) aangedane 
delen. Men behandelde opvlammingen met een klasse 3 
corticosteroïd. De onderzoekers excludeerden kinderen die 
binnen 7 dagen na de start van het onderzoek al een op-
vlamming hadden waarvoor corticosteroïden nodig waren. 
Zowel de onderzoekers als de ouders hielden een eczeemscore 
bij, respectievelijk de SCORAD (na 4, 8 en 12 weken) en de 
Patient-Oriented SCORAD (PO-SCORAD) (wekelijks). Ook 
de PO-SCORAD loopt van 0-103 (hoe hoger de score, des te 
ernstiger het eczeem).

RESULTATEN
Gebruik van indifferente middelen gaf in vergelijking met 
niet smeren een verbetering in de SCORAD-score met een 
gemiddeld verschil (MD) van -2,42 (95%-BI -4,55 tot -0,28). 
Er werden minder corticosteroïden gebruikt in de groep die 
smeerde met een indifferent middel gedurende 6-8 weken 
follow-up (MD -9,30 gram; 95%-BI -15,30 tot -3,27). Voor de 
uitkomst aantal opvlammingen was er geen subgroepanaly-
se bij kinderen, maar voor kinderen en volwassenen samen 
 (2 onderzoeken; n = 87) waren er minder patiënten met een 
opvlamming gedurende een half jaar in de groep die indiffe-
rente middelen gebruikte (RR 0,40; 95%-BI 0,23 tot 0,70).1

Bij de RCT was na 12 weken de SCORAD-score met 4 punten 
toegenomen ten opzichte van baseline bij niet smeren (con-
trolegroep); bij smeren met Atopliclair® en Dexeryl® was 
de SCORAD-score met respectievelijk 3,36 en 5,28 punten 
afgenomen. Na 12 weken was de PO-SCORAD-score met 
2,90 punten toegenomen bij de controlegroep; bij gebruik 
van Atoplicair® en Dexeryl® was de PO-SCORAD-score met 
respectievelijk 2,67 en 4,88 punten afgenomen (p < 0,001).2 

In de controlegroep waren significant meer kinderen met mi-
nimaal 1 opvlamming van het eczeem in de 12 weken die het 
onderzoek duurde (68%) dan in de Atopiclair®-groep (53%) en 
Dexeryl®-groep (35%). Ook werden er minder dagen cortico-
steroïden gebruikt in beide groepen die een indifferent middel 
smeerden (p < 0,001).3

Effect van onderhoudsbehandeling met 
indifferente middelen op eczeem bij kinderen 
Ilona Tiemens-van Putten, Tobias Bonten

Dagelijks insmeren met een indifferent middel vermindert de ernst 
van het eczeem, al valt over de klinische relevantie te discussiëren. 
 Foto: Shutterstock
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BESPREKING
De cochranereview is grondig van opzet. Mogelijk hebben 
de auteurs wel artikelen gemist doordat zij in de zoek
opdracht geen namen van indifferente smeersels meenamen. 
De kwaliteit van de onderzoeken werd beoordeeld als laag 
(GRADEscore 2 van 4) vanwege het hoge risico op (perfor
mance en observatie)bias, inconsistenties en brede betrouw
baarheidsintervallen. Hierdoor moeten de resultaten voor
zichtig worden geïnterpreteerd.
Op het onderzoek van Tiplica is veel aan te merken. Beide 
onderzoeksgroepen hanteerden een ander behandelprotocol 
(frequentie van aanbrengen en aanbrengen op het gehele 
lichaam versus op enkele plekken), wat de resultaten mogelijk 
heeft vertekend. Er vielen vijfmaal meer deelnemers uit in de 
nietsmerengroep dan in de 2 andere groepen (12% tegen
over 2,6%). Verder bedanken de auteurs 2 personen van de 
producent van Dexeryl® voor hun bijdrage aan de statistische 
analyse en het onderzoeksmanagement, en is het onderzoek 
tevens gefinancierd door deze fabrikant. Daar staat tegenover 
dat het onderzoek is uitgevoerd bij kinderen en veel deelne
mers heeft. 
Het belangrijkste item is echter de klinische relevantie van 
de resultaten. Een gemiddeld verschil op de SCORADscore 
van minimaal 8,7 wordt pas bestempeld als klinisch relevant. 
Deze waarde wordt zowel in de cochranereview als in de 
Atopiclair®groep uit de RCT niet behaald. Dexeryl® haalt met 
een verschil van 9,28 wel net die drempel. In de groep die een 
indifferent middel smeert neemt het gebruik van dermale 
corticosteroïden af en zijn er minder opvlammingen van het 
eczeem. De resultaten van deze uitkomstmaten lijken wel 
klinisch relevant voor de dagelijkse praktijk.
Er is helaas geen subgroepanalyse gedaan naar de droogte van 
de huid voorafgaand aan de behandeling en daardoor is het 
niet te zeggen of er een bepaalde groep is waarin een indiffe
rent middel mogelijk nuttiger is. 
In de gevonden onderzoeken zijn de indifferente zalven die wij 
in Nederland frequent voorschrijven – zoals (vaseline)lanette, 
cetomacrogol en koelzalf – niet onderzocht. In de review is 
wel gekeken of het ene middel beter was dan het andere, maar 
er was geen overtuigend bewijs voor superioriteit van een 
bepaalde zalf of crème. Dit zou erop kunnen wijzen dat ook 

de middelen die wij voorschrijven een vergelijkbaar resultaat 
geven, maar specifiek onderzoek hiernaar is gewenst. 

CONCLUSIE 
Dagelijks insmeren met een indifferent middel vermindert de 
ernst van het eczeem, maar over de klinische relevantie valt te 
discussiëren. Wel worden er daardoor minder lokale cortico
steroïden gebruikt en leidt het gebruik mogelijk tot minder 
opvlammingen. Het advies om dagelijks te smeren met een 
indifferent middel is op lage bewijskracht gestoeld. Aangezien 
het dagelijks smeren weliswaar tijd kost, maar verder geen 
nadelen heeft, blijft het advies om dagelijks te smeren met een 
indifferent middel. ■
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FUNCTIONEEL ADEMEN KUN JE LEREN

J.J. van Dixhoorn | Functioneel ademen. Adem- en ontspannings-
oefeningen voor gevorderden | Amersfoort: uitgeverij Van Dixhoorn, 
2021 | 313 pagina’s | € 55,- | ISBN 978 90 83 09 60 18

Huisartsen zien veel patiën-
ten met ademhalingsproble-
men. Zo zijn er patiënten met 
en zonder astma die disfunc-
tioneel ademen. Ook na een 
COVID-19-infectie kunnen 
mensen moeite houden met 
ademen. In zijn nieuwe boek 
Functioneel ademen geeft Jan 
van Dixhoorn oefeningen om 
de ademhaling te verbeteren.

Jan van Dixhoorn – arts, 
wetenschapper en therapeut – 
schreef eerder al het basisboek 

Ademhalingsinstructie. Dit boek is daarop een vervolg.
Het is goed voorstelbaar dat klachten als ademnood, belem-
mering van het ademen, kortademigheid bij inspanning en 
angst voor ademnood leiden tot een naar gevoel en disfunc-

tioneel ademen. De auteur biedt daarbij hulp. Het boek bevat 
bijna 50 oefeningen, deels uitbreidingen van oude en beken-
de oefeningen uit het basisboek en deels helemaal nieuwe. 
Functioneel ademen bevat ook oefeningen voor patiënten die 
herstellen van COVID-19 en lang last houden van hun longen.
De auteur gaat terecht uit van de stelling: ‘als je je ademhaling 
vanuit je hoofd probeert te sturen, doe je het verkeerd’. Het is 
fascinerend om te zien hoe verschillend mensen reageren en 
hoe sterk de reacties kunnen zijn op het beleven van innerlijke 
rust en het verminderen van de aldoor aanwezige spanning 
in ons. De auteur leidt de lezer heel fraai via een proefbehan-
deling naar het inzicht of een bepaald ademgedrag disfuncti-
oneel is of niet. Dat is in de klinische praktijk inderdaad niet 
altijd makkelijk vast te stellen. Hierdoor heeft dit werk ook 
betekenis voor de huisarts. 
Overigens kan de patiënt dit boek ook zelf doornemen (even-
tueel samen met de fysiotherapeut) om met de oefeningen aan 
de slag te gaan. Verder zijn alle oefeningen ook te downloaden 
vanaf www.methodevandixhoorn.com.
Al met al is dit boek een aanrader voor huisartsen en patiën-
ten. ■

Jean Muris
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Beheer medische hulpmiddelen 
 huisartsvoorziening
Komt u er tijdens het afleggen van een spoedvisite wel eens 

achter dat medicatie in uw ampullenetui over de datum 

is? Grijpt u wel eens mis als u een glucose wilt prikken en 

de teststrips blijken op te zijn?

Het beheer en onderhoud van medische hulpmiddelen, materialen en 
geneesmiddelen is een belangrijke randvoorwaarde om goede en veili-
ge zorg aan patiënten te kunnen verlenen. Een structurele aanpak van het 
beheer en onderhoud van medische hulpmiddelen biedt houvast 
en gemak en maakt uw werk plezieriger. Hoe organiseert u dit? 
De NHG-themapagina Beheer medische hulpmiddelen van een huisarts-
voorziening is vernieuwd. U vindt hier de volgende ondersteunende 
documenten:
• Basisuitrusting medische hulpmiddelen: aanbevolen hulpmiddelen en 

materialen om in de praktijk of tijdens een visite beschikbaar te hebben.
• Voorbeeldprotocol Beheer en onderhoud medische hulpmiddelen: 

handvatten om de inkoop en het 
beheer van medische hulpmiddelen 
goed te organiseren.

• Voorbeeldprotocol Beheer van 
geneesmiddelen: ondersteunt bij het 
beheer van geneesmiddelen in de 
huisartsenpraktijk. 

NHG wint met Thuisarts.nl  
de DNA Award 2021
In november 2021 ontving het NHG de DNA Award 2021 

voor Thuisarts.nl. De Nederlandse Associatie (DNA) vindt het 

NHG een prachtig voorbeeld van een vereniging die inspeelt 

op belangrijke ontwikkelingen rondom leden. ‘Het NHG richt 

zich met Thuisarts.nl op de gebruiker en heeft een groot 

maatschappelijk effect’, aldus de jury.

DNA verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, 
federaties, fondsen en bonden. Met de award wil DNA inspirerende 
vernieuwingen in verenigingen vieren, delen en een podium geven. Bijna 10 
jaar geleden ontstond Thuisarts.nl als online variant van de NHG-patiën-
tenbrieven en patiëntenfolders, met een bescheiden bezoekersaantal. 
Inmiddels ligt het aantal bezoekers op 65 miljoen per jaar en 5,5 miljoen 
per maand (in 2020).

kort nieuws

Kijk op  
nhg.org/kwaliteit  

voor meer informatie  
over kwaliteit in de 

huisartsenzorg. 

Huisartsenbrochures Aangeboren hart afwijkingen en Ehlers-danlossyndroom
In november 2021 publiceerde het NHG 2 nieuwe huisartsenbrochures over zeldzame ziekten. Het gaat om Aangeboren 

hartafwijkingen (AHA) en Ehlers-danlossyndroom (EDS).

Aangeboren hartafwijkingen
Aangeboren hartafwijkingen (AHA) zijn aanlegstoornissen in de structuur 
van het hart en/of de grote bloedvaten. Ongeveer 1 op de 100 kinderen 
wordt geboren met een hartafwijking. Er zijn meer dan 1800 verschillende 
typen AHA, die in ernst verschillen. Dankzij betere zorg, zowel op medisch, 
chirurgisch als technologisch gebied, is de overlevingskans van kinderen 
met een AHA sterk verbeterd. Verreweg de meeste kinderen bereiken nu 
de volwassen leeftijd. Patiënten met een AHA blijven levenslang onder 
cardiologische controle.
Informatie over de verschillende vormen AHA, het herkennen van AHA, de 
behandeling en aandachtspunten voor de huisarts vindt u in de nieuwe 
huisartsenbrochure op www.nhg.org/aangeboren-hartafwijkingen. 

Ehlers-danlossyndroom
De ziekte van Ehlers-Danlos (EDS) is de verzamelnaam voor een zeldzame 
groep erfelijke bindweefselafwijkingen. De belangrijkste kenmerken zijn: 

hypermobiliteit, rekbare zachte huid, bindweefselzwakte, hematomen en 
vertraagde wondgenezing. De ernst en symptomen variëren sterk per 
subtype en per persoon. Patiënten worden over het algemeen door een 
multidisciplinair team begeleid. 
Voor huisartsen is het van belang alert te zijn op ernstige complicaties zoals 
een vaatruptuur of darmperforatie. Daarnaast werkt lokale anesthesie 
minder goed en hebben zwaluwstaartjes en steristrips de voorkeur boven 
hechtingen in verband met de kwetsbare huid.  
In de herziene huisartsenbrochure vindt u informatie over de verschillende 
subtypen, alarmsymptomen en verdere aandachtspunten in de zorg voor 
patiënten met Ehlers-Danlos: www.nhg.org/ehlers-danlos-syndromen.

Kijk op nhg.org/thema/zeldzame-ziekten welke huisartsen brochures 
over zeldzame ziekten nog meer beschikbaar zijn.
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2022 is een jubileumjaar: op 29 december 

2021 bestond het NHG precies 65 jaar. 

Alle leden hebben onze verjaardagskaart 

gekregen. Al 65 jaar brengt het NHG 

wetenschap naar de praktijk en mede 

hierdoor heeft de huisartsenzorg zich 

ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaar-

dige pijler en onmisbare spil in de 

Nederlandse gezondheidszorg.

Onze missie toont zich ook in de coronapande-
mie nog altijd actueel en van waarde. De 
werkdruk is hoog en dagelijks wordt een dringend 
beroep op u gedaan. De complexiteit van de casu-
istiek, het speelveld en de organisatie van de 
huisartsenzorg neemt alleen maar toe.
Dit geldt ook voor het NHG. In de huisartsenzorg 
en als beroepsvereniging laten we steeds weer zien 
dat we ertoe doen en van toegevoegde waarde 
zijn. Maar, het kan altijd beter en daar zijn we ons 
van bewust. Daarom staat 2022 in het teken van 

Zichtbaar beter worden: onze standaarden en 
richtlijnen, Thuisarts.nl, NHG E-learnings en H&W 
maken we zichtbaar beter. Materialen die minder 
aandacht krijgen maken we beter zichtbaar, met 

als doel de huisartsen en hun team te blijven 
voorzien van de laatste inzichten voor de praktijk. 
Heeft u al een kijkje genomen op onze speciale 
jubileumwebsite?

GEFELICITEERD MET 65 JAAR NHG

Jubileumwebsite nhg65jaar.nl
In 2022 brengen we alle grote, belangrijke 
ontwikkelingen van NHG van de afgelopen 65 
jaar onder de aandacht, evenals de toekomstige 
ontwikkelingen. Dat doen we op onze speciale 
website nhg65jaar.nl. We laten u daar zien hoe het 
vak en het NHG zich door de jaren heen heeft 
ontwikkeld en vooral waar we met elkaar naartoe 
willen.
Elke maand staat een nieuw thema centraal en 
deze maand is dat de Vereniging. Wij vragen 
u regelmatig met ons mee te denken. Hoe 
doen wij het en waarmee zijn wij u beter 
van dienst? Wat zijn uw vragen en wensen? 
Samen zijn wij het NHG en zorgen wij 
ervoor dat we u en uw team blijven 
voorzien van de laatste inzichten voor de 
praktijk. Denkt u met ons mee en blijft u 
ons ook de komende 65 jaar nog 
uitdagen?

Wendy Borneman 
en Eric Scheppink
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Dit interview met Henk Schers, sinds 2 

jaar voorzitter van de NHG-Verenigings-

raad, is gehouden in het kader van 65 

jaar NHG. Schers adviseert namens de 

leden het NHG-bestuur. Zijn stelling: 

‘Samenwerken met andere partijen, maar 

niet ten koste van onszelf.’

Wie is de voorzitter van de NHG-Verenigings-
raad?
Henk Schers: ‘Ik werk 50/50 als huisarts/
hoogleraar. Huisarts ben ik in academische 
praktijk Thermion in Lent. Als hoogleraar 
Regionale netwerkvorming ben ik vooral bezig 
met transmurale netwerken in de eerste en 
tweede lijn, en innovatie daarin. Zoals samenwer-
king met orthopeden, oncologen, MDL-artsen, en 
palliatieve zorg. Mijn doel is om door netwerken 
specialistische expertise dicht bij huis brengen, 
zodat die echt bij de patiënt terechtkomt. Dat is 
de toekomst.’

Waarom wilde je voorzitter worden van de 
Verenigingsraad?
‘Het NHG was na ruim 60 jaar wat geïnstitutiona-
liseerd geraakt, minder herkenbaar – zeker voor 
de jongere huisartsen. Huisartsen gebruiken 
dagelijks NHG-producten, zoals Huisarts en 
Wetenschap, de NHG-Standaarden, Thuisarts.nl, 
en het NHG-Formularium via Prescriptor in het 
HIS. Maar veel huisartsen nemen het NHG 
tegenwoordig for granted en voelen tegelijkertijd 
weinig binding met het NHG. Het NHG trekt 
steeds meer op met de andere huisartsenkoepels, 
met de medisch specialisten, en met andere 
beroepsgroepen. Dat is belangrijk voor onze 
toekomst. Ik ben naast wetenschapper ook 
huisarts, ik zie dagelijks hoe moeilijk het is om de 
wetenschap naar de praktijk te brengen. Dus het 
zijn interessante tijden voor het NHG. Daarom 
wilde ik voorzitter van de Verenigingsraad 
worden.’

Is de Verenigingsraad wel de beste plek voor 
jouw doel?
‘Jazeker. We geven het bestuur gevraagd en 
ongevraagd advies. Want als het NHG niet zijn 
eigen weerstand organiseert, dan gaat onze 
vereniging ten onder. Er staan besluiten op stapel 
die veel betekenis hebben voor de leden. Welke 
kant moet het bijvoorbeeld op met Thuisarts.nl? 
Maken we dat voor elke burger in Nederland? 
Moeten we alles doen wat de enthousiaste 
buitenwereld ermee wil? Of staat dat te ver af van 
wat de leden willen met Thuisarts.nl? Hoe 
gebruiken zij het? Daarin kan de Verenigingsraad 
goed adviseren. Natuurlijk willen huisartsen 
samenwerken met andere partijen, maar niet ten 
koste van onszelf.’

Ben je trots op 65 jaar NHG?
‘Absoluut. We zijn een enorm succesvolle 
vereniging. Zo succesvol, dat we overal voor 
gevraagd worden. Iedereen wil altijd van alles met 
het NHG; veel andere zorgpartijen kunnen niet 
zonder, zoals zorgverzekeraars en VWS. Maar 
leden denken vaak: schoenmaker, blijf bij je leest. 
Het NHG is er in de eerste plaats voor de leden: 
moeten we wel alles willen doen?’

Hoe zie jij de toekomst van het NHG?
‘De Verenigingsraad wil het NHG naar de praktijk 
brengen, naar de huisartsen. We willen dat meer 
huisartsen zich verbinden aan het NHG. Iedere 
huisarts maakt gebruik van de kennis van het 
NHG, van producten en diensten. Alle huisartsen 
hebben een NHG-polis, ze zijn allemaal verzekerd 
van kennis en NHG-producten, maar niet 
iedereen betaalt ervoor. 
De Verenigingsraad zegt ook: moet het NHG wel 
alle producten blijven maken? Multidisciplinaire 
richtlijnen, zorgmodules, keuzerichtlijnen: voor 
wie maken we die eigenlijk? Voor de huisarts, of 
voor andere partijen die dat van ons vragen? 
Weten de leden überhaupt dat ze er zijn? Als ik 
naar het Jaarplan 2022 kijk, denk ik: het is nog 
steeds heel erg veel. We moeten meer focussen.’

Waar staat het NHG over 10 jaar?
‘Misschien bestaat het NHG dan niet meer en 
gaan we toe naar 1 landelijke huisartsenorganisa-
tie. Maar wat het NHG doet, blijft zeker bestaan. 
In een nieuwe organisatie zal de wetenschappelij-
ke afdeling een groot en belangrijk onderdeel 
vormen. Want wetenschap blijft de basis van de 
huisartsgeneeskunde. De steeds verder uitdijende 

wetenschap naar de praktijk van alledag brengen: 
daar blijven de leden van de Verenigingsraad zich 
voor inzetten.’

Een uitgebreide versie van dit artikel vindt u op   
 nhg.org/65jaar.

‘Als wetenschapper en 
huisarts zie ik hoe moeilijk het 
is om wetenschap naar de 
praktijk te brengen’

‘CREËER JE EIGEN WEERSTAND’

Henk Schers is huisarts, hoogleraar Regionale netwerkvorming 

vanuit de huisartsgeneeskunde aan Radboudumc/Radboud 

Universiteit, en voorzitter van de NHG-Verenigingsraad.
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Het NHG-Formularium biedt 8 zeker-

heden. In november 2021 belichtten we 

op deze plek de zekerheden ‘snel en 

efficiënt’ en ‘patiëntgericht’. In deze 

bijdrage zetten we de zekerheden 

‘transparant’ en ‘oog voor kosten’ in de 

spotlights. Alle zekerheden zijn te 

bekijken in een nieuw filmpje. 

Transparant
Het NHG-Formularium biedt voorschriften voor 
geneesmiddelen zoals die beschreven staan in 
NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen. 
Plaatsbepaling en keuze van de middelen gebeurt 
volgens het standpunt NHG-Werkwijze keuze 
geneesmiddelen. Deze werkwijze houdt in dat 
geneesmiddelen worden beoordeeld op basis 
van inhoudelijke criteria zoals effectiviteit, 
veiligheid, bijwerkingen, toepasbaarheid en 
gebruiksgemak. Bij gelijkwaardige middelen kiezen 
we op basis van kosten. De onderbouwing voor 
de keuze is terug te vinden in de details van deze 
richtlijnen. Dat maakt onze richtlijnen én het 
NHG-Formularium transparant. 

Oog voor kosten
We zeiden het al: zijn er meerdere geneesmidde-
len inhoudelijk gelijkwaardig? Dan kiezen we op 

basis van de kosten maximaal 3 middelen. Met de 
kosten van geneesmiddelen bedoelen we de 
kosten die de patiënt direct aan de balie of 
indirect via zijn zorgverzekering betaalt. Onze 
bron hiervoor is www.medicijnkosten.nl, een 
website van het Zorginstituut. Alleen bij 
inhoudelijke gelijkwaardigheid van geneesmidde-
len geven de kosten de doorslag. U kunt er dus 

zeker van zijn dat als u voorschrijft volgens het 
NHG-Formularium dit bijdraagt aan zowel de 
kwaliteit als de doelmatigheid van de farmacothe-
rapeutische huisartsenzorg.

Monique Verduijn, namens het NHG-programma 
Farmacotherapie

HET NHG-FORMULARIUM: TRANS-
PARANT EN OOG VOOR KOSTEN

HUISARTS EN WETENSCHAP januari 2022

Deel uw feedback
Wij werken continu aan het NHG-Formula rium, van vorm tot inhoud. Waar bent u blij mee? Welke 
wensen heeft u nog? Deel uw feedback met ons via www.nhg.org/feedback.

In 
een volgende 

bijdrage vertellen 

we u graag meer over 

de zekerheden 

‘actueel’ en ‘altijd en 

overal beschik-
baar’.


