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Redactioneel

HHet overgrote deel van het werk van de 
huisarts bestaat uit kortdurende zorg bij 
een breed scala aan alledaagse klachten en 
symptomen met veelal goede behandelmo-
gelijkheden. Om die reden wordt de huis-
arts ook wel de specialist voor alledaagse 
aandoeningen genoemd. Zeldzame aandoe-
ningen komen in de spreekkamer van de 
huisarts weliswaar minder vaak voor dan bij 
zijn collega’s in meer specialistische settings, 
maar horen er zeker ook bij. Het is voor de 
huisarts dan ook een uitdaging om altijd 
oplettend te blijven, zowel bij ongewone 
signalen als wanneer alles gewoon lijkt. 
Jans beschrijft in dit nummer een casus over 
het zeldzame syndroom van Cushing. Het 
is belangrijk om deze aandoening te (her-)
kennen, omdat vroegtijdige signalering 
morbiditeit en mortaliteit kan voorkomen. 
Daartoe moet je uiteraard allereerst weten 
dat het bestaat en hoe het zich manifesteert, 
anders ga je het natuurlijk niet vinden.
Volgens Lagro-Janssen hebben slachtoffers 
van seksueel geweld vaker chronische pijn-
klachten en andere aanhoudende lichame-
lijke klachten als hoofd- en buikpijn, pijn in 
de borststreek, chronische bekkenklachten, 
seksuele problemen of klachten van de pros-
taat. Bij deze klachten denkt u mogelijk niet 
als eerste aan seksueel geweld in de voor-

geschiedenis. Jans en Lagro-Janssen breken 
beiden een lans voor goed luisteren, vragen 
en kijken. Ik wil hier nog aan toevoegen: 
om een eventueel ‘niet-pluisgevoel’ 
altijd serieus te nemen. Konz maakt 
u erop attent om bij problemen in de 
behandeling en therapietrouw van 
patiënten met een andere culturele 
achtergrond aan de mogelijkheid van 
een lichte verstandelijke beperking 
te denken.
Johan Cruijff zei ooit: ‘Je gaat 
het pas zien als je het door-
hebt’. Die uitspraak is ook 
in de gezondheidszorg van 
toepassing en van waarde 
voor de huisarts. Aandacht 
besteden aan dingen die je niet 
snapt. Of niet doorhebt, zoals 
Cruijff dat zei. En als je het dan 
opeens wel snapt of doorhebt, 
dan vallen de puzzelstukjes 
op hun plek. Hopelijk creëert dit 
nummer een bewustwording die u 
sneller op het juiste diagnostische 
spoor zet en u wellicht een keer 
op een 1-0 voorsprong brengt in de 
spreekkamer.

Mirrian Hilbink, redactielid H&W

‘Je gaat het pas zien  
als je het doorhebt’
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	■ Aangepast KNMG-standpunt over euthanasie bij dementie
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antidepressiva?

	■ Niet-pluisgevoel bij baby

 huisartspodcast.nl/henw

	■ Luister naar de interviews over de artikelen met een 
podcastlogo op huisartspodcast.nl/henw.
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Media in binnen- en buitenland schre-
ven onlangs dat gebruik van sildenafil, 
beter bekend onder de merknaam 
 Viagra, zou kunnen helpen tegen de 
ziekte van Alzheimer. Helaas blijken 
deze hoopgevende berichten over een 
nieuw alzheimermedicijn bijzonder 
voorbarig. En dat is niet voor het eerst.

Onderzoekers bekijken regelmatig of 
reeds bestaande geneesmiddelen ook van 
nut kunnen zijn bij andere ziektebeel-
den dan waarvoor ze zijn geregistreerd 
(‘drug repurposing’). Zo ook een groep 
Amerikaanse onderzoekers, die op zoek 
ging naar een medicijn voor de ziekte 
van Alzheimer. Zij gebruikten daarvoor 
een ingewikkelde netwerkanalyse van 
medicijngegevens, patiëntgegevens en 
aannames rond de rol van amyloïd- en 
tau-eiwitten bij het ontstaan van de ziek-
te. Dat leverde 66 kandidaat-medicijnen 
op, waarbij sildenafil op basis van ver-
schillende aanvullende criteria als ‘beste 
kandidaat’ uit de bus kwam.
Vervolgens werden 2 aanvullende onder-
zoeken uitgevoerd. Uit een retrospectieve 
beoordeling van de patiëntgegevens van 
ruim 7 miljoen Amerikanen bleken sil-
denafil-gebruikers over een periode van 
6 jaar bijna 70% minder vaak alzheimer 
te krijgen dan mensen die geen sildenafil 
gebruikten (HR 0,31; 95%-BI 0,25 tot 
0,39). Een laboratoriumonderzoek liet 
zien dat sildenafil de groei van zenuwcel-
len lijkt te stimuleren en de accumulatie 
van tau-eiwitten zou kunnen remmen.
Op basis hiervan concluderen de onder-
zoekers dat sildenafil de potentie heeft 
om tegen de ziekte van Alzheimer te 
beschermen. Ze benadrukken daarbij 
gelukkig wel dat met hun onderzoek nog 
geen causaliteit is aangetoond, en roepen 
daarom op vervolgonderzoek te laten 
plaatsvinden in de vorm van een RCT.
Ondanks die duidelijke opmerking over 
het verschil tussen correlatie en causaliteit 
heeft het onderzoek toch geleid tot voor-

barige en hoopgevende krantenkoppen. 
En dat is, zeker als het gaat om de ziekte 
van Alzheimer, helaas niet voor het eerst. 
Er is vooralsnog geen enkele reden om 
sildenafil voor te schrijven ter preventie 
of behandeling van alzheimer. ■

Fang J, et al. Endophenotype-based in 
silico network medicine discovery com-

bined with insurance record data mining 
identifies sildenafil as a candidate drug 
for Alzheimer’s disease. Nat Aging 2021. 
Published 6 December 2021. DOI:10.1038/
s43587-021-00138-z.

Dit bericht is eerder verschenen op 
 doktermedia.nl.

Is de ziekte van Alzheimer te behandelen met 
sildenafil?
Lester du Perron

De gestopte roker kampt vaak met 
gewichtstoename, gemiddeld 2 tot 3 
kg in het eerste jaar. Kennis van dit 
fenomeen kan patiënten ervan weer-
houden een stoppoging te onderne-
men of kan zorgen voor een terugval. 
De auteurs van deze cochranereview 
keken daarom naar interventies om 
gewichtstoename na stoppen met ro-
ken te verminderen. De kwaliteit van 
het huidige bewijs leidt echter niet tot 
nieuwe aanbevelingen.

Het systematische literatuuronder-
zoek bevatte 116 RCT’s (n = 57.762) 
over medicamenteuze en niet-medi-
camenteuze interventies die theore-
tisch de gewichtstoename bij stoppen 
met roken kunnen beïnvloeden. De 

kwaliteit van de onderzoeken was 
echter teleurstellend: 111 van de 116 
onderzoeken waren van lage tot zeer 
lage kwaliteit. Daarnaast was de fol-
low-upduur beperkt tot 12 maanden 
(terwijl gewichtstoename nog langer 
kan doorgaan) en werd voor een deel-
vraag alleen naar onderzoeken binnen 
bestaande cochranereviews gezocht. 
Verder vonden de auteurs 20 relevante 
onderzoeken die nog lopen. 
Lichaamsbeweging was de enige inter-
ventie die effectief leek, hoewel niet op 
de korte termijn maar wel op de lange 
termijn (gemiddeld verschil na 12 maan-
den -2,07 kg; 95%-BI -3,78 tot -0,36; n 
= 182). Medicamenteuze behandelingen 
met bupropion en nicotinevervangers 
waren tijdens de behandeling mogelijk 

Interventies tegen stoppen-met-rokenkilo’s
Raissa Derckx 

foto: Shutterstock
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Meer dan de helft van de patiënten met 
cholecystolithiasis keert na verwijzing 
naar de tweede lijn terug bij de huisarts 
vanwege persisterende buikklachten, 
onafhankelijk van de cholecystectomie. 
Pre-existente buikklachten zijn daarvoor 
een belangrijke voorspeller. Dat blijkt 
uit onderzoek bij 17 Nederlandse huis-
artsenpraktijken die zijn gelieerd aan het 
Radboudumc Academisch Huisartsen 
Netwerk.

Uit de beschikbare registratiedata selec-
teerden de onderzoekers alle patiënten 
van 18 jaar en ouder die tussen 2012 
en 2016 de diagnose cholecystolithiasis 
kregen. Vervolgens analyseerden zij de 
zorgconsumptie 3 jaar voor en 3 jaar na 
deze diagnose, waaronder voorgeschre-
ven medicatie en bijkomende diagnoses 
die aan buikklachten waren gerelateerd. 

In een subset-analyse van 7 willekeurige 
praktijken keken ze naar verwijzingen en 
operaties.
In totaal kregen 633 patiënten de diag-
nose cholecystolithiasis (gemiddelde 
leeftijd 54,7 jaar; 64% vrouw; gemiddeld 
BMI 29,8 kg/m2). Bij 95% werd medica-
tie voorgeschreven, met name NSAID’s 
(84%) en maagzuurremmers (80%). Bij 
57% werden nog andere abdominale di-
agnoses gesteld: buikpijn (31%), maagpijn 
(14%), constipatie (11%) en refluxgerela-
teerde ziekten (10%). Dit betrof de peri-
ode 3 jaar voor tot 3 jaar na de diagnose 
galsteenlijden.
Van de 294 patiënten met galsteenlijden 
in de subset-analyse was 79% verwezen 
naar de tweede lijn. De mediane tijd 
tussen diagnose en verwijzing was 9 
dagen (IQR 43); ‘slechts’ 62% van de ver-
wezen patiënten had koliekpijn. Van de 

patiënten onderging 63% een cholecys-
tectomie. Na deze behandeling had 52% 
persisterende buikklachten, waaronder 
pijn (38%) en diarree (7%). Persisteren-
de klachten kwamen vaker voor (55%) 
bij verwezen patiënten; een kwart van 
hen werd zelfs voor een tweede maal 
verwezen.
Kortom: meer dan de helft van de patiën-
ten die werd verwezen voor galsteenlijden 
komt terug bij de huisarts met persiste-
rende buikklachten, ondanks cholecys-
tectomie. Huisartsen kunnen patiënten 
beter informeren over het middelmatige 
effect van cholecystectomie en dienen 
terughoudend te zijn met verwijzen bij 
atypische klachten.  ■

Thunnissen FM, et al. Healthcare utilisa-
tion of patients with cholecystolithiasis in 
primary care: a multipractice comparative 
analysis. BMJ Open 2021;11:e053188. 

Persisterende buikklachten bij patiënten met 
cholecystolithiasis
Lisanne Stolwijk

wel effectief, met ongeveer 0,5 tot 1,5 kg 
gewichtsverlies ten opzichte van placebo, 
maar na een jaar was er geen verschil 
meer te zien. Ook een dieet met weinig 
calorieën – inclusief gratis vervangende 
maaltijden en persoonlijke coaching – 
leek kortdurend effectief ten opzichte 
van alleen voorlichting (gemiddeld 
verschil -3,70 kg; 95%-BI -4,82 tot -2,58; 
n = 121), maar dit effect leek verdwe-

nen na 12 maanden. Medicamenteuze 
behandeling van stoppen met roken 
(varenicline, combinaties van farma-
cotherapeutica) of voorlichting over 
gewichtstoename waren niet effectief ten 
aanzien van gewichtsstabilisatie. 
De NHG-behandelrichtlijn Stoppen met 
Roken beveelt lichaamsbeweging aan 
om het gewicht stabiel te houden. Daar-
naast wordt medicamenteuze onder-
steuning wel aanbevolen bij gebruik van 
≥ 10 sigaretten per dag om de kans op 
stoppen te vergroten, maar wordt deze 
therapie niet in relatie gebracht met 
gewichtsstabilisatie. Voorlopig sluit deze 
cochranereview daar op aan. Hopelijk 
zijn de 20 nieuwe onderzoeken die nog 
onderweg zijn van betere kwaliteit. ■

Hartmann-Boyce J, et al. Interventions 
for preventing weight gain after smoking 
cessation. Cochrane Database Syst Rev 
2021;10:CD006219.

foto: Shutterstock

foto: Shutterstock
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Recent is er een nieuwe combinatiepil 
met estetrol toegelaten op de Europese 
markt. De betrouwbaarheid van deze 
nieuwe pil ten opzichte van de pil met 
levonorgestrel – de combinatiepil van 
eerste keuze in de NHG-Standaard 
Anticonceptie – is nog niet onderzocht. 
Wel lijkt de combinatiepil met estetrol 
minder effect te hebben op biomarkers 
die samenhangen met het risico op 
trombose. Er is op dit moment nog te 
weinig zekerheid om deze nieuwe anti-
conceptiepil in te zetten als alternatief 
voor bestaande combinatiepillen.

Estetrol is een humaan oestrogeen dat in 
hoge concentraties voorkomt in het bloed 
van zwangere vrouwen. De fysiologi-
sche functie is onbekend. In een recente 
publicatie van het Geneesmiddelenbulletin 
wordt de betrouwbaarheid van este-
trol met drosperinon besproken. Deze 
combinatiepil is uitsluitend onderzocht 
in 2 open-label, niet-gecontroleerde, fase 
3-onderzoeken (1 in Europa/Rusland en 
1 in Noord-Amerika). Beide onderzoeken 
laten een aanzienlijk verschil in Pearl- 
index (aantal zwangerschappen per 100 
vrouwjaren) zien: respectievelijk 0,47; 
95%-BI 0,15 tot 1,11 en 2,65; 95%-BI 1,73 
tot 3,88. Dat wordt mogelijk verklaard 
door de verminderde betrouwbaarheid 
in gebruik in de Verenigde Staten. Een 
vergelijking met de combinatiepil met   
30 µg ethinylestradiol en 150 µg levonor-
gestrel (EE2/LNG) ontbreekt. Er is even-
min vergelijkend onderzoek gedaan naar 
het effect op het bloedingspatroon, na 
betrouwbaarheid de belangrijkste factor 
voor acceptatie van de pil. 
Het risico op trombose hangt samen met 
zowel de oestrogeendosis als het type 
progestageen. Vanwege de lage incidentie 
hiervan (circa 1 per 10.000 vrouwen per 
jaar) zijn grote onderzoeken met een lan-
ge follow-up nodig om het relatieve risico 
hierop te kunnen inschatten. Onderzoek 
naar biomarkers geeft enige inschatting 
van dit risico: bij vergelijking tussen het 
nieuwe estetrol/drosperinon en EE2/LNG 

werd na 6 cycli alleen een licht protrom-
botisch effect gezien van de gangbare pil 
en leek het effect op het stollingssysteem 
vergelijkbaar. 
Vanwege de ontbrekende informatie over 
de betrouwbaarheid, het effect op het 
bloedingspatroon en het tromboserisico is 

deze nieuwe anticonceptiepil vooralsnog 
geen alternatief voor de pil van eerste keu-
ze in de NHG-Standaard Anticonceptie. ■

Helmerhorst FM, et al. Nieuwe ora-
le anticonceptiepil met estetrol. Ge-Bu 
2021;55(12):129-33.

Pil met estetrol heeft nog geen toegevoegde waarde
Ariëtte Sanders-van Lennep

De Nederlandse wet geeft ruimte voor 
het uitvoeren van euthanasie bij pa-
tiënten met vergevorderde dementie. 
Een schriftelijke euthanasieverklaring 
kan, wanneer aan alle criteria wordt 
voldaan, een mondeling verzoek tot 
euthanasie vervangen bij vergevorder-
de dementie. Een recent vragenlijston-
derzoek laat echter zien dat de meeste 
huisartsen hier moeite mee hebben.

Huisartsen voeren het overgrote deel 
van alle Nederlandse euthanasieproce-
dures uit: 82% in 2020. In 2019 betrof 
2,5% van alle euthanasieprocedures een 
patiënt met dementie. Aanleiding voor 
het huidige onderzoek was de recente 
strafzaak voor de Hoge Raad waarin 
een specialist ouderengeneeskunde 

werd vrijgesproken voor moord na 
euthanasie bij een patiënt met verge-
vorderde dementie. De onderzoekers 
inventariseerden via een vragenlijst hoe 
huisartsen denken over euthanasie bij 
patiënten met vergevorderde demen-
tie. Van de 894 huisartsen die werden 
benaderd, vulden er 423 (47,3%) een 
vragenlijst in over de beoordeling van 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden. 
Verder beantwoordden zij 4 vragen 
over een casus die was gebaseerd op de 
eerdergenoemde strafzaak. 
De meerderheid van de ondervraagden 
(82,4%) vindt het moeilijk te bepalen 
of een wilsonbekwame patiënt met 
dementie ‘uitzichtloos en ondraaglijk’ 
lijdt. Bij een wilsbekwame patiënt met 
dementie vindt 58,6% dit moeilijk.

Veel huisartsen hebben moeite met euthanasie 
bij vergevorderde dementie
Sanne Dijkhuizen

foto: Shutterstock
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Op rijksoverheid.nl is de tekst herzien 
over gebruik van morfine, dexamfetami-
ne en medicinale cannabis bij verkeers-
deelname. Rijksoverheid.nl beschrijft 
wat gebruikers daarbij volgens de wet 
wel en niet mogen. Dit jongste advies 
wijkt af van het eerdere advies hierover 
van de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter bevordering der Pharmacie 
(KNMP). Als huisarts kunt u patiënten 
op het nieuwe advies wijzen wanneer u 
de behandelingsmogelijkheden be-
spreekt. Daarbij is ook nieuw voorlich-
tingsmateriaal beschikbaar.

De KNMP ontwikkelde eerder al ad-
viezen over geneesmiddelen en rijvaar-
digheid. Volgens deze adviezen mogen 
patiënten die morfine, dexamfetamine 

en medicinale 
cannabis gebrui-
ken na enige tijd 
weer deelnemen aan het 
verkeer. Dit advies over rij-
vaardigheid komt echter niet 
overeen met de in 2017 wettelijk 
opgestelde grenswaarden voor drugs in 
het verkeer. Deze grenswaarden gelden 
ook voor patiënten die deze middelen op 
recept gebruiken. Als de hoeveelheid in 
het bloed boven de grenswaarde uitkomt, 
zijn patiënten strafbaar als ze bijvoor-
beeld autorijden of fietsen. 
Op rijksoverheid.nl staat nu vermeld hoe 
de politie en het Openbaar Ministerie 
in de praktijk omgaan met gebruik van 
morfine, dexamfetamine en medicinale 
cannabis bij deelname aan het verkeer. 

Het is belangrijk dat 
huisartsen dit weten en 
hun patiënten hierover informeren.
Huisartsen overleggen standaard met hun 
patiënten over behandelingsmogelijkhe-
den en medicijnen (bijwerkingen, effect 
op de rijvaardigheid). Dat lijkt dan ook 
een logisch moment om patiënten die 
morfine, dexamfetamine of medicinale 
cannabis krijgen voorgeschreven meteen 
te wijzen op de toelichting op rijksover-
heid.nl/medicijnenverkeer. Goede infor-
matievoorziening stelt patiënten in staat 
om inhoudelijk mee te denken bij samen 
beslissen. Zo zou iemand die voor werk 
of privé volledig afhankelijk is van auto-
rijden of fietsen om alternatieve medica-
tie kunnen vragen. Daarnaast voorkomt 
goede informatievoorziening dat patiën-
ten voor onprettige verrassingen komen 
te staan in hun dagelijks leven. 
Het Instituut Verantwoord Medicijnge-
bruik heeft voor huisartsen en apothekers 
specifieke voorlichtingsmaterialen ontwik-
keld (zoals FTO-materiaal Geneesmidde-
len en verkeersveiligheid, themajournaal 
Geneesmiddelen en verkeer, visitekaartjes 
uitleg medicatie en drugstest). Deze mate-
rialen zijn kosteloos te downloaden of te 
bestellen vanuit de toolkit voor zorgverle-
ners op rijveiligmetmedicijnen.nl. ■

Wijziging advies middelengebruik en deelname 
verkeer
Redactie Huisarts & Wetenschap

Van de huisartsen vindt 54,1% dat de 
arts in de beschreven casus niet goed 
heeft gehandeld, de rest vindt van wel. 
Van de ondervraagden vindt een klein 
deel (18%) dat een (eerder opgesteld) 
schriftelijk euthanasieverzoek een 
mondeling verzoek kan vervangen 
wanneer communicatie met de patiënt 
niet meer mogelijk is (42,2% nee; 
37,4% misschien). Het toedienen van 
sederende medicatie voorafgaand aan 
de euthanasie vindt 42,9% acceptabel 
(29,9% nee; 21,1% misschien). 

De onderzoekers concluderen dat de 
meerderheid van de huisartsen moeite 
heeft met euthanasie bij vergevorderde 
dementie. Gezien de morele, persoon-
lijke en juridische dilemma’s is dat 
misschien ook niet zo verwonderlijk. 
Artsenfederatie KNMG heeft recent het 
standpunt Beslissingen rond het levens-
einde gepubliceerd. Het nieuwe hoofd-
stuk, mede gebaseerd op de uitspraak 
van de Hoge Raad van april 2020, geeft 
huisartsen wellicht meer ondersteuning 
bij de lastige kwestie van euthanasie bij 
gevorderde dementie. ■

Schuurmans J, et al. Euthanasia in 
advanced dementia; the view of the 
general practitioners in the Netherlands 
on a vignette case along the juridical 
and ethical dispute. BMC Fam Pract 
2021;22:232.

Zie ook het recente nieuwsbericht 
 ‘Aangepast KNMG-standpunt over eu-
thanasie bij dementie’ op www.henw.org.

foto: Shutterstock

foto: Shutterstock

MEER WETEN?
Kijk op:

	■ www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/verkeersveiligheid (medicijnen 
en drugs)

	■ www.rijveiligmetmedicijnen.nl 
	■ www.apotheek.nl
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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 en epidemioloog 
Ariëtte Sanders-van Lennep trad 1 oktober 2020 toe tot de 
H&W-redactie.

PASSIE
‘Net als bij pubers die voor een beroepskeuze staan, zit de 
zorgbehoefte diep geworteld in mijn persoon. Of het nu om 
mijn man, kinderen, familie of om andere mensen of dieren 
gaat, ik ben van nature geneigd een veilige, warme omgeving 
te willen creëren. Als huisarts denk ik ook vaak niet zozeer dat 
ik ziekten genees, maar wel dat ik regelmatig de kwaliteit van 
leven kan verbeteren van mensen in het nauw. Dit kan door 
ziekte zijn, maar het kan ook andere oorzaken hebben, zoals 
zorgen over ziekten, spanningen door sociale omstandigheden 
of persoonlijke karaktertrekken.’

MISSIE
‘Mijn missie is om vanuit een veilig klimaat mensen te laten 
groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kunnen mijn 
patiënten zijn, maar ook anderen zoals collega-huisartsen (in 
opleiding). Wat heb ik genoten van 12 jaar werken als docent 
bij de huisartsopleiding Utrecht! Het werk als redacteur kent 
daarin veel overeenkomsten. Omgekeerd heb ik veel van de 
jonge generatie mogen leren: over hoe zij als huisarts en mens 
in het leven staan. Die wisselwerking met kritische collega’s 
houdt me scherp en bij de tijd.’

HUISARTS
‘Ik ben een echte generalist. Ik vind veel onderwerpen leuk, 
variërend van kleine ingrepen en dermatologie tot psychoso-
matiek en digitalisering van de praktijk. Ik ben blij praktijk-
houder te zijn. Zelf keuzes kunnen maken in welke zorg ik wil 
leveren om, naar mijn eigen beleving optimale zorg te geven, 
vind ik een zeer belangrijk goed. Die vrijheid is me heel veel 
waard.’

WETENSCHAP
‘Ik heb onderzoek mogen doen naar wat mij als huisarts het 
meeste boeide: het placebo-effect en de kracht van (non-)
verbale communicatie bij het herstel van patiënten. Vele col-
lega-huisartsen en patiënten hebben hieraan met grote inzet 
aan meegewerkt. Participatie aan onderzoek zodat we ons vak 
steeds beter wetenschappelijk kunnen onderbouwen 
en ontwikkelen, zijn voor mij belang-
rijke pijlers van onze professie.’

MOOISTE ARTIKEL
‘Een erg inspirerend artikel vind 
ik het artikel van Thomas uit de 
British Medical Journal: General 
practice consultations: is 
there any point in being 
positive? Het gaat over 
een Britse huisarts, 
die bedacht dat 
hij zijn wijze van 
consulteren kon 
variëren nog voor 
er veel kennis over 
placebo- effecten 
bestond. Zo ontdek-
te hij dat mensen met 
een positieve boodschap 
vaker genazen van niet 
chronische SOLK-klachten 
dan wanneer hij een ne-
gatieve boodschap meegaf. 
Hoewel het absoluut niet 
meer voldoet aan de huidige 
kwaliteit die we vereisen bij we-
tenschappelijk onderzoek, laat 
hij prachtig zien hoe je vanuit 
goed observeren je gedrag kunt 
aanpassen en daarmee patiën-
ten kunt helpen.’ ■

H&W-redacteur ariëtte Sanders: 

‘Vanuit een veilig klimaat mensen laten groeien  
in hun persoonlijke ontwikkeling’

foto: Vincent boon
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Tijdens telefonische triage op de huisartsenpost maken triagisten gebruik van de Nederlandse 
Triage Standaard. Deze beslishulp beïnvloedt de interactie tussen triagisten en patiënten, en 
bevordert het gebruik van meerkeuze of-vragen (bijvoorbeeld ‘Is het een stekende of beklem-
mende pijn op de borst?’). Onze conversatieanalyse toont aan dat interactionele problemen 
kunnen ontstaan bij of-vragen wanneer die inadequaat zijn vormgegeven en wanneer de pa-
tiënt niet duidelijk is over zijn klachten. Inzicht in de ongewenste gevolgen van of-vragen is 
essentieel voor het verbeteren van de telefonische triage. 

Telefonische triagegesprekken op de huisartsenpost (HAP) 
kunnen een uitdaging vormen voor triagisten, omdat ze 
alleen over verbale informatie beschikken. Bovendien 
moet het triagegesprek snel plaatsvinden om vertraging 
van diagnostiek en behandeling te beperken en zo de 
prognose te verbeteren.1,2 Hoewel er een aanzienlijke hoe-
veelheid literatuur bestaat over (huis)arts-patiëntinteractie, 
zijn onderzoeken naar triagist-patiëntinteractie schaars.3-7 
De opbouw van een triagegesprek is grotendeels vergelijk-
baar met die van gesprekken tussen hulpvragers en een 
medische hulplijn of nooddienst.8-10 Grofweg kunnen we 
7 fasen onderscheiden [infographic], waarbij de urgentie-
bepaling vooral plaatsvindt in fase 3 en 5.
Triagisten maken bij de urgentiebepaling gebruik van 
een digitale beslishulp. Op vrijwel alle huisartsenposten 
in Nederland is dat de Nederlandse Triage Standaard 
(NTS).11 De NTS is hiërarchisch geordend: vragen over 
de meest kritische symptomen die onmiddellijke actie 
vereisen dienen eerst te worden gesteld, gevolgd door 
vragen over minder kritische symptomen.2 De triagist vult 
de antwoorden van de beller in, waarna de NTS auto-
matisch een urgentieniveau genereert, dat is gekoppeld 
aan een maximale reactietijd waarbinnen medische hulp 
moet worden geboden.12 Op basis van woordherkennings-
software wordt de triagist geholpen om aan het begin 
van een triagegesprek de best passende ‘ingangsklacht’ te 

selecteren. Op basis van het verhaal van de patiënt typt 
de triagist trefwoorden in een vrij tekstveld, waarop de 
NTS reageert met mogelijke ingangsklachten waaruit de 
triagist kan kiezen. De ingangsklachten zijn vervolgens 
zo vormgegeven dat de triagist bij elk medisch item moet 
kiezen tussen meerdere antwoordopties, waarbij de ene 
optie leidt tot een hogere urgentie dan de andere. In deze 
unieke context van telefonische triage met de NTS gebrui-
ken triagisten vaak meerkeuze of-vragen (bijvoorbeeld ‘Is 
het een stekende of drukkende of beklemmende pijn op 
de borst?’).
Meerkeuze of-vragen zijn eenvoudig en snel omdat ze 
een eenduidig antwoord vereisen.13,14 De gewenste reactie 
bij deze vragen bestaat uit het kiezen en herhalen van 1 
van de aangeboden opties.15 Ongewenste reacties worden 
gekenmerkt door aarzelingen (pauzes, gebruik van ‘eh’, 
herformuleringen), waardoor ze meer tijd kosten.13,14,16 In 
potentieel spoedeisende situaties, bijvoorbeeld wanneer 
een patiënt klachten heeft die op een cardiovasculair event 
kunnen wijzen, is vertraging natuurlijk niet wenselijk.
We onderzochten wat de gevolgen zijn van het gebruik 
van meerkeuze of-vragen voor de interactie tussen bellers 
wanneer de patiënt klachten heeft die kunnen wijzen op 
een acuut cardiovasculair event, en triagisten die de NTS 
gebruiken tijdens telefonische triage op de HAP.

METHODE
Dit kwalitatieve onderzoek maakt deel uit van het Safety 
First-project. Dit project richt zich op het beschrijven, 
begrijpen en verbeteren van de telefonische triage bij pa-
tiënten die de HAP bellen met klachten die op acute car-
diovasculaire ziekten kunnen wijzen. Voor verdere details 
van het ontwerp van het Safety First-project verwijzen 

Dit is een bewerkte vertaling van Erkelens DC, Van Charldorp TC, 
Vinck VV, Wouters LT, Damoiseaux RA, Rutten FH, et al. Inter
actional implications of either/orquestions during telephone 
triage of callers with chest discomfort in outofhours primary 
care: a conversation analysis. Patient Educ Couns 2020;104:308
14. Publicatie gebeurt met toestemming.

Het effect van of-vragen tijdens 
telefonische triage
Carmen Erkelens, Tessa van Charldorp, Vera Vinck, Loes Wouters, Roger Damoiseaux, Frans Rutten, et al.
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we naar onze eerdere publicatie.17 Het project is goedgekeurd 
door de METC van het UMC Utrecht.

Gegevensverzameling en -analyse
We gebruikten een willekeurige steekproef van 68 triage-
gesprekken uit een bestaande database met meer dan 2000 
opnamen. Op de huisartsenposten zijn deze triagegesprekken 
routinematig opgenomen en gearchiveerd voor kwaliteits-
controles, en trainings- en onderzoeksdoeleinden. Twee 
onderzoekers (DCE en VVV) hebben de triagegesprekken 
geanonimiseerd, letterlijk getranscribeerd en gecodeerd 
voor de fasen van het triagegesprek en de typen of-vragen. 
We maakten onderscheid tussen tweekeuze of-vragen (bij-
voorbeeld ‘Is het een drukkende of stekende pijn?’), tag 
of-vragen en meerkeuze of-vragen. Tag of-vragen zijn vragen 
die eindigen op ‘of niet’ en ‘of wel’ (bijvoorbeeld ‘Is het een 
beklemmende pijn of niet?’). In een eerdere publicatie in Huis-
arts en Wetenschap zijn de verschillende soorten of-vragen in 
triagegesprekken reeds beschreven.18 Vervolgens pasten we de 
Jefferson- conventies voor transcriptie voor conversatieanalyse 
toe op alle transcriptdelen die meerkeuze of-vragen bevatten. 
Daardoor konden we onder andere fonetische informatie 

WAT IS BEKEND?
	■ De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een veel

gebruikte beslishulp tijdens telefonische triage op 
huisartsenposten.

	■ Conversatieanalyse is een methode om de interactie 
tijdens triagegesprekken vanuit taalkundig perspectief 
te onderzoeken.

WAT IS NIEUW?
	■ De manier waarop de NTS antwoordopties weergeeft 

stimuleert triagisten tot het gebruik van meerkeuze 
ofvragen.

	■ Problemen in de interactie tussen triagist en patiënt 
kunnen ontstaan wanneer triagisten ofvragen met 
meer keuzen inadequaat vormgeven, of wanneer ze deze 
stellen terwijl er onduidelijkheid bestaat over de klachten 
van de patiënt. 

	■ Triagisten hebben meer training nodig over de mogelijke 
ongewenste gevolgen van deze meerkeuze ofvragen, op 
basis van casuïstiek.

7 Afsluiting

6 Beleid of plan

5 Verzamelen aanvullende 
medische informatie

Urgentiebepaling

i

4 Registratie van de beller

Mogelijke problemen van
meerkeuze of-vragen

te snel overgaan op 

meerkeuze of-vragen 

leidt tot het niet volledig 

delen van de initiële 

klachtenpresentatie

taalkundig inadequaat 

ontworpen (bijvoorbeeld: 

te veel keuzen, verschil-

lende onderwerpen 

gecombineerd in 1 vraag)

beller kan klacht niet 

duidelijk formuleren 

(bijvoorbeeld: klachten-

presentatie is niet goed te 

vertalen naar symptomen)

bewustzijn vergroten 

over potentiële 

ongewenste gevolgen 

van meerkeuze 

of-vragen

meer ruimte voor 

open vragen

Gebruik van het
NTS-systeem:

-  tweekeuze of-vragen

-  tag of-vragen*

-  meerkeuze of-vragen

ABC-stabiel?3
Urgentiebepaling

!

Vaststellen van de 
reden om te bellen2

Opening1

Fasen van het telefonisch 
triagegesprek op de HAP

Aanbevelingen
meerkeuze of-vragen

NTS

!

minder opties en/of 

opties die duidelijker 

samenhangen met 

meerkeuze of-vragen

Infographic

De fasen van het telefonische triagegesprek op de HAP en de mogelijke problemen van meerkeuze of-vragen

Infographic: StudioW
iegers

* Tag of-vragen zijn vragen die eindigen op ‘of niet’ en ‘of wel’ (bijvoorbeeld ‘Is het een beklemmende pijn of niet?’)
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zichtbaar maken.19 Zie ons oorspronkelijke artikel voor meer 
informatie over de transcriptieconventies (zoals pauzes en 
veranderingen van toonhoogte). Vijf onderzoekers (DCE, 
TVC, VVV, DLZ, EDG) voerden een conversatieanalyse uit 
van de interactie tussen bellers en triagisten, waarbij de focus 
lag op de meerkeuze of-vragen en welke soorten antwoorden 
deze opleverden.13,20

RESULTATEN
In de 68 triagegesprekken vonden we 250 of-vragen. De 
meeste van deze vragen stellen de triagisten in fase 5. Voor 
ons onderzoek richten we ons op de meerkeuze of-vragen en 
antwoorden in fase 3 en 5, omdat die van groot belang zijn 
voor de urgentiebepaling.
Onze conversatieanalyse leverde 2 categorieën  meerkeuze 
of-vragen op die opvallend veel ongewenste reacties en 
uitingen van aarzeling bevatten, wat erop wijst dat patiënten 
moeite hadden met deze vragen.14 De eerste categorie betrof 
of-vragen die de triagist vanuit een taalkundig perspectief 
inadequaat had vormgegeven. De tweede categorie bestond uit 
of-vragen die de triagist stelde in een situatie waarin de beller 
onduidelijk was over zijn klachten [infographic].

Inadequaat ontworpen of-vragen van triagisten
Het gebruik van het woord ‘of ’ biedt alternatieve antwoord-
opties. Deze kunnen vallen in dezelfde categorie (bijvoorbeeld 
‘Is de pijn stekend of drukkend?’) of ze kunnen elkaar uit-
sluiten (bijvoorbeeld ‘links- of rechtszijdig?’).21 Onze gege-
vensanalyse liet zien dat problematische of-vragen ontstaan 
wanneer de antwoordopties geen duidelijke relatie tot elkaar 
hebben en/of elkaar niet uitsluiten. Deze categorie noemen we 
inadequaat ontworpen meerkeuze of-vragen.
In het voorbeeld in [kader 1] zien we in eerste instantie een 
eenduidig antwoord van de beller in regel 8: een bevestiging 
(‘ja’), gevolgd door een keuze voor een van de opties uit de 
meerkeuze of-vraag in regel 4-7 (‘het blijft gewoon al die tijd 
hetzelfde’). Bij nader inzien hebben de opties uit de of-vraag 
geen duidelijke relatie met elkaar: ze vallen niet in dezelfde 
categorie en ze sluiten elkaar ook niet uit. De eerste 2 onder-
werpen betreffen pijn die is gerelateerd aan de ademhaling en 
pijn bij beweging. Dit zijn eigenlijk 2 aparte vragen waarop 
ja of nee de gewenste antwoorden zijn. De derde optie gaat 
over het beloop van de pijn en is een tweekeuze of-vraag: ‘als 
u wat gaat doen is hij [de pijn] dan erger of blijft ‘ie al die tijd 
hetzelfde?’. Toch worden deze verschillende onderwerpen en 
soorten vragen gecombineerd tot 1 meerkeuze of-vraag met 
3 opties. Meestal beantwoordt de beller alleen het laatste deel 
van de vraag door 1 van de 2 opties te kiezen (‘ja het blijft 
gewoon al die tijd hetzelfde’).22 Of de pijn verband houdt met 
de ademhaling of bewegingen wordt niet besproken en kan 
niet met zekerheid worden uitgesloten. De triagist loopt dus 
het risico belangrijke informatie te missen. Deze inadequaat 
ontworpen vragen kosten niet alleen extra (onnodige) tijd om 
te beantwoorden, maar belemmeren mogelijk ook een veilige 
triage. 

Of-vragen bij onduidelijke klachtenpresentatie door de patiënt
In verschillende triagegesprekken leidden bepaalde meerkeuze 
of-vragen tot uitgebreide, dubbelzinnig en/of vaag geformu-
leerde antwoorden. Bij nader inzien gaat het bij dit soort on-
duidelijke antwoorden vaak om klachten die de beller moeilijk 
onder woorden kan brengen. In deze gevallen hielpen meer-
keuze of-vragen niet om een concreet antwoord te krijgen.3

In [kader 2] heeft de beller aan het begin van het triage-
gesprek aangegeven dat hij een ‘akelig gevoel’ op zijn borst 
heeft. Nadat de triagist is nagegaan of er sprake is van een 
acute levensbedreigende situatie (fase 3) en de beller in het 
triagesysteem heeft geregistreerd (fase 4), komt ze terug op de 
vraag om de pijn te beschrijven. De beller heeft moeite om de 
voor hem onbekende sensaties te beschrijven en omschrijft 

KADER 1 TRANSCRIPT CC041

1 C: Het is een pijn dat ik nog wel kan ver  dragen. 
2 T:  Ja wat voor cijfer is dat? 
3 C: Hm: 4 of  5. 
4 T: Ok: En: eh hoe is het >verder met die pijn<? Zit ie vast aan 
5 de <ademhaling> of als u een bepaalde <bewe:gingen maakt> of
6 als u wat gaat do:en is hij dan  erger of blijft ie  al die 
7  tijd hetzelfde? 
8 C:  Ja het blijft gewoon al die tijd het  zelfde (0.3) 
9 T: Eh/ gebruikt u nog andere medicijnen?

KADER 2 TRANSCRIPT CC017

1 T: Ok. Even kijken hoe ik u kan helpen hoor. Vertel nog eens, 
2 sinds wanneer heeft u nou dat akelige gevoel op de borst? 
3 C: Ja nou goed. Ik eh/ Waar het voor mijn gevoel enigszins mee begonnen
4 Is, is ik had ziekteverschijnselen. Beetje spierpijn in de
5 nek zeg maar. 

(01:42 min conversatie verstrijkt over beloop van klachten en gebruik van medicatie.)

5 C: Nee het is/ het is ook geen echte  pijn. Ja het lijk wel of nu of 
6 ik af en toe een scheutje voel zeg  maar. Maar dan vraag ik me af 
7 of dat in mn hoofd [((is die] dat
8 T:                [ja] 
9 C: zegt)) ((lacht)) of mijn lichaam zeg  maar
10 T: Ja maar/ en ((ik)) ben niet benauwd zeg je. Geen benauwd ge  voel. 
11 Je gaat op de fiets naar je  werk. Ik STEL even gewoon wat/ 
12 wat eh eh vra:  gen IS er ergens ANDers <PIJN:> beHA:lve
13 dat >beklemmende gevoel op de borst<? [Bijvoorbeeld] 
14 C:                                  [Ja ( )] 
15 T: in de <bu:ik> of de <be:nen>, <linkera:rm> of de <ka:ken>?
16 C: Ja. Ja. Nou goed eh/  Linkerarm inderdaad daar eh ga je ook meteen 
17 aan voelen. Daar heb ik niet het idee dat ik daar iets [echt voel]. 
18 T:                                           [Nee.] 
19 Nee.
20 C: Behalve dat ik er altijd op loop te drukken aan die linkerkant
21 de laatste dagen, dus dat gevoel af en toe. Het lijkt dat boven in 
22 boven in mijn rug een klein steekje zeg maar. 
24 T: Dus in de rug wel pijn? Boven in de rug? 
25 C: Ja. Ja het lijkt een beetje dat ( ) dat daar soms een beetje/ ook 
26 een naar gevoel. Soms een klein prikje, maar ook niet heel 
27 heftig zeg maar. 
28 T: Nee niet heftig. Maar het gaat mij om als iemand zegt ik heb
29 een beklemmend gevoel op de borst dan wil ik gewoon een ja of een 
30 nee bij, heeft u nog ergens anders pijn en waar dan? 
31 C: Ok ok. Eh/ Ja. In de rug. (.) soms. 
32 T: In de rug. Dan vink ik dat aan. 
33 C: Ja.
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deze gedurende het gesprek op verschillende manieren. De 
triagist gebruikt de tegenstelling ‘maar’ meerdere keren om 
aan te geven dat ze op zoek is naar andere informatie om de 
NTS te kunnen invullen. Daardoor is er geen ruimte voor een 
toelichting op de eerder onduidelijk geformuleerde klachten.
De meerkeuze of-vraag in regel 13-15 levert aanvankelijk een 
bevestiging op (‘ja ja’), gevolgd door een keuze voor 1 van 
de 4 geboden opties (‘linkerarm inderdaad’). De aarzelingen 
verderop in het gesprek (‘nou’, ‘eh’) en het aandragen van een 
vijfde optie laten echter zien dat de beller toch problemen 
heeft met deze of-vraag. De bevestiging van de triagist ‘Dan 
vink ik dat aan’ zonder ‘soms’ te herhalen, impliceert ook 
ze geen aandacht besteedt aan de nuancering die het woord 
‘soms’ geeft en dat ze iets moet aankruisen in de NTS om 
verder te kunnen. Het transcript laat de wrijving zien die 
optreedt tijdens de vertaalslag van het triagegesprek naar het 
NTS-systeem.

BESCHOUWING
Het doel van telefonische triage is adequate urgentiebepaling 
gebaseerd op de klachtenpresentatie van de patiënt. Tijdens 
telefonische triage geeft de NTS medische onderwerpen in 
opties weer, wat het gebruik van meerkeuze of-vragen uitlokt 
en mogelijk het gebruik van open vragen belemmert. Deze 
meerkeuze of-vragen dwingen bellers tussen opties te kiezen, 
waardoor de klachtenpresentatie wordt gereduceerd tot symp-
tomen die de triagist in de NTS kan invullen.

Uit onderzoek naar arts-patiëntcommunicatie is bekend dat 
patiënten hun problemen niet volledig delen wanneer de arts 
de initiële klachtenpresentatie van de patiënt onderbreekt.6 
Mogelijk is dit ook aan de orde tijdens telefonische triage, 
waarbij de triagist snel na het vaststellen van de reden voor het 
bellen overgaat op de reeks NTS-vragen.
Onze resultaten laten zien dat triagisten tijdens de telefonische 
triage veelvuldig gebruikmaken van meerkeuze of-vragen, wat 
de triage minder effectief kan maken. De resultaten suggere-
ren ook dat triagisten zich mogelijk onvoldoende bewust zijn 
van de invloed van de sociaal-technologische aspecten van de 
NTS en de gevolgen die deze voor de interactie met patiënten 
hebben.24,25 
De uitkomsten van onze conversatieanalyse leidden tot de 
volgende aanbevelingen voor de praktijk.
1. Er is meer bewustzijn nodig bij triagisten over de potentiële 

ongewenste gevolgen van meerkeuze of-vragen, bijvoor-
beeld door trainingen te volgen die zijn gebaseerd op 
onderzoek met echte audio- en video-opnamen, zoals bij de 
Conversation Analytic Role-play Method.26,27 

2. We raden triagisten aan vragen met minder antwoordopties 
te stellen, waarbij de antwoordopties een duidelijke relatie 
met elkaar hebben. Het ontwerp van de NTS dient hieraan 
te worden aangepast en de weergave zou minder moeten 
uitlokken tot het stellen van meerkeuze of-vragen. Wanneer 
bellers moeite hebben om hun klachten te beschrijven, kan 
het zinvol zijn om inhoudelijke, open vragen te stellen om 

Het gebruik van meerkeuze of-vragen tijdens telefonische triage op de HaP kan leiden tot problemen in de interactie tussen triagist en 
patiënt.  Foto: Margot Scheerder

Een behandeling 
waar u op 

kunt vertrouwen

Voor meer productinformatie zie verkorte SPC elders in dit blad. 
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens JANUVIA of JANUMET voor te schrijven.
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zo duidelijkheid te verkrijgen. Door de beller meer inter-
actionele ruimte te bieden, wordt deze uitgenodigd om de 
ervaren symptomen te verduidelijken.3,5 

CONCLUSIE
Het gebruik van meerkeuze of-vragen tijdens telefonische 
triage op de HAP kan leiden tot problemen in de interactie 
tussen triagist en patiënt. Dit gebeurt vooral wanneer triagis-
ten de meerkeuze of-vragen inadequaat ontwerpen en als ze 
meerkeuze of-vragen gebruiken wanneer de patiënt moeite 
heeft de klachten te verwoorden. Interactionele problemen 
kunnen mogelijk worden beperkt door triagisten trainingen 
over meerkeuze of-vragen aan te bieden. ■
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Uw praktijk in 
Huisarts en Wetenschap
 

Bent u trots op uw praktijk of praktijkvoering? Heeft 

u bijvoorbeeld net verbouwd of verduurzaamd, zit u in 

een uniek pand of voelen patiënten zich heel erg thuis 

in uw gezellige wachtkamer? Bent u trots op hoe u het 

huisartsenvak uitoefent? Wat zou dan leuker zijn als 

uw praktijk dient als fotolocatie voor H&W?

H&W besteedt veel aandacht aan beeld. Naast stockbeeld 

vinden we het belangrijk om ook eigen materiaal te hebben, 

gemaakt in huisartsenpraktijken in het hele land. Wij zijn 

op zoek naar huisartsen die hun praktijk beschikbaar willen 

stellen als fotolocatie. Het gaat om allerlei soorten foto’s: van 

bloeddrukmeter tot gesprekssituaties, reguliere spreekuren, 

triage momenten, of tests. Ook het werk van de assistente en 

praktijkondersteuner brengen wij graag in beeld.

Wanneer u zich aanmeldt, komt onze vaste fotograaf langs 

om het beeldmateriaal te maken. uiteraard gaat dit in overleg. 

Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Neem dan contact 

op met redactie@nhg.org.
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VOOR OUDERE NVAF PATIËNTEN 
ONGEACHT CO-MORBIDITEIT1

UW KEUZE VOOR OUDERE NVAF PATIËNTEN1
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NIERINSUFFICIËNTIE

Consistente beroertepreventie*3-5

Minder ernstige bloedingen vs warfarine3-5

 NOAC die beschermt met eenvoudige eenmaaldaagse dosering2



Toine Lagro-Janssen was huisarts 
en hoogleraar Vrouwenstudies 
Medische Wetenschappen aan 
het Radboud Universitair Medisch 
Centrum. Ze is gepensioneerd, 
maar werkt onverminderd door aan 
nascholing en onderzoek. Toine 
Lagro pionierde met belangrijke 
zorginnovaties op het gebied van 
seksueel en familiaal geweld, 
en bekkenbodemproblematiek. 
Zij zette zich ook in om gender
sensitieve geneeskunde te integre
ren in het medische onderwijs.

Foto: Margot Scheerder
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Het aantal slachtoffers dat hulp zoekt bij een Centrum 
voor Seksueel Geweld groeit. Mensen vinden de centra 
sneller, vaak ook zonder verwijzing door de huisarts. 
Toch blijft het de taak van de huisarts alert te zijn op 
mogelijke slachtoffers van (acuut) seksueel geweld die 
zich niet spontaan durven melden.

Nederland telt 16 Centra voor Seksueel Geweld (CSG). De 
laagdrempelig toegankelijke centra maken met multi-
disciplinaire en geprotocolleerde zorg een einde aan de 
versnipperde hulpverlening voor slachtoffers van seksueel 
geweld. De zelfstandig functionerende centra brengen 
medische zorg, forensische expertise en psychosociale 
ondersteuning op 1 plek samen. ‘Vanuit elke plaats in 
Nederland is binnen een uur een centrum te bereiken,’ 
zegt Toine Lagro-Janssen. Ze was in 2012 in Nijmegen de 
initiatiefnemer voor de oprichting van het Centrum voor 
Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden (CSG-
GZM). 

Samen met haar collega’s bekeek Lagro-Janssen hoe de 
hulpvraag in het CSG-GZM de afgelopen jaren verander-
de. Ze vergeleken daarbij de situatie in de periode 2013-
2016 met die in 2017-2020. 

Toename
Uit het onderzoek blijkt dat het deel van de slachtoffers 
dat zelf het CSG-GZM weet te vinden toenam van 10 naar 
30%. Lagro-Janssen vult aan: ‘Het aantal slachtoffers stijgt 
jaarlijks. Mensen weten ons makkelijker te vinden omdat 
onze centra steeds meer bekend zijn. Ook sturen triagis-
ten van de HAP mensen direct naar een CSG door als aan 

de telefoon blijkt dat er sprake is van acuut geweld.’
Hoewel percentsgewijs tegenover een stijgend aandeel 
zelfverwijzers een dalend aandeel door de huisarts ver-
wezen patiënten staat (24% naar 15%), blijven slachtoffers 
zich bij de huisarts melden. Lagro-Janssen heeft enkele 
adviezen voor huisartsen die (vermoedelijke) slachtoffers 
van seksueel geweld op hun spreekuur krijgen. ‘Als dat 
geweld hooguit 7 dagen geleden was, verwijs dan meteen 
naar een CSG. Binnen deze termijn is sporenanalyse nog 
mogelijk, net als hiv-profylaxe binnen 72 uur, en preventie 
van hepatitis B, andere soa’s en zwangerschap.’

Spreekuur
Als het geweld langer geleden plaatsvond, dan zal een 
patiënt dat vaak niet spontaan melden. ‘Niemand zegt 
vanzelf dat de buikpijn nu komt door seksueel geweld 
in het verleden.’ Hoe kom je deze patiënten dan op het 
spoor? ‘Mensen die in hun verleden een (seksueel) trauma 
meemaakten komen vaker dan gemiddeld op het spreek-
uur. Ze hebben vaker chronische pijnklachten en andere 
aanhoudende lichamelijke klachten als hoofd- en buik-
pijn, pijn in de borststreek, chronische bekkenklachten, 
seksuele problemen of klachten van de prostaat.’
Er zijn bovendien enkele risicofactoren die op mogelijk 
geweld duiden. ‘Eerder seksueel geweld is bijvoorbeeld 
een risicofactor voor nieuw seksueel geweld, net als een 
onveilige thuissituatie of een verstandelijke beperking,’ 
benadrukt Lagro-Janssen. ‘Vraag de patiënt gerust naar 
seksueel geweld,’ vervolgt ze. ‘Onderzoek laat zien dat 
patiënten (al dan niet slachtoffer) daar geen moeite mee 
hebben, mits er een goede vertrouwensrelatie tussen arts 
en patiënt is. Ik merk dat de huisarts vaak bang is voor 
het uitlopen van het spreekuur. Maak dan een vervolg-
afspraak, ook dat begrijpt de patiënt. Stuur de patiënt 
niet meteen naar de POH-ggz, maar plan zelf een dubbel 
consult, zodat je de voorgeschiedenis en context duide-
lijk krijgt en naar de juiste hulpverlener kunt verwijzen. 
Je kunt als huisarts voor advies contact opnemen met 
het CSG, ook al vond het seksuele geweld langer gele-
den plaats.’ Lagro-Janssen wijst erop dat huisartsen via 

Toine Lagro-Janssen: ‘Steeds 
meer slachtoffers van seksueel 
geweld vragen hulp  bij een CSG’
Patrick Marx

‘als het geweld hooguit 7 dagen 
 geleden was, verwijs dan meteen  
naar een CSG’
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nascholingen en trainingen hun kennis over seksueel geweld 
kunnen vergroten. ‘Ik vind kennis over seksueel misbruik en 
het kunnen toepassen ervan als eindterm in het Raamplan van 
de huisartsopleiding van groot belang. Onderwijs hierover zou 
verplicht moeten zijn.’

Schuldvraag
‘Waak voor onbewuste victim blaming,’ waarschuwt Lagro- 
Janssen. ‘Als een patiënt vertelt wat er gebeurde, stel dan geen 
waaromvragen als “waarom liep je niet weg” of “waarom sprak 
je af ”. Alle slachtoffers stellen zichzelf deze vragen al en geven 
zichzelf de schuld. Waarom-vragen bekrachtigen dit gevoel 
alleen maar. Victim blaming is daarom soms schadelijker dan 
de gebeurtenis zelf.’
‘In bedreigende en intimiderende situaties treden vaak fysio-
logische stressreacties op,’ vervolgt ze. ‘Dat gebeurt ook bij 
slachtoffers die plotseling en onverwacht worden geconfron-
teerd met gedrag dat hen volledig overrompelt. Het slachtoffer 
verstijft of verlamt van de schrik, is niet in staat om zich te 
verzetten, te schreeuwen of weg te lopen. Bovendien treedt bij 
1 op de 5 vrouwelijke of mannelijke slachtoffers respectievelijk 
lubricatie of een erectie op. Het is een fysiologische reactie op 
stress en heeft niets met instemming met seks te maken. Het 
zorgt voor grote verwarring bij het slachtoffer.’

Mannen
Opvallend is dat slechts 5% van de slachtoffers die zich bij 
het CSG-GZM meldt mannen zijn. Dit blijkt een topje van 
de ijsberg. ‘Uit allerlei onderzoek, onder andere van het 
Expertisecentrum Seksualiteit Rutgers, blijkt dat de helft van 
de vrouwen en een vijfde van de mannen ooit met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te maken kreeg. Van de vrouwen 
maakte 20% seksueel geweld mee en van de mannen 6%,’ aldus 
Lagro-Janssen. Onlangs verscheen in H&W een klinische les 
over misbruikte mannen van Marjan van den Hove en Toine 
Lagro-Janssen.
Van de slachtoffers die het CSG-GZM bezochten, deed 40% 
aangifte bij de politie. Dat percentage is beduidend hoger dan 
in de algemene bevolking (4-11%). Iedereen die een CSG 
bezoekt krijgt de vraag of er behoefte is aan een informatief 
gesprek met de zedenpolitie. Dat gesprek kan leiden tot een 
aangifte. 

Toekomst
Volgens Lagro-Janssen stijgt het aantal aangiften in de 
toekomst dankzij de aanstaande veranderingen van de Wet 
Seksuele Misdrijven. De wet ligt nu voor behandeling bij de 
Tweede Kamer. ‘Het is mooi om te zien dat deze wet zich 
ontwikkelt op basis van wetenschappelijk bewijs. Ongewenst 
seksueel contact kan plaatsvinden zonder toepassing van ge-
weld. Denk aan het verlammen en verstijven van slachtoffers 
door hevige angst. De nieuwe wet houdt hier rekening mee en 
baseert zich op door onderzoek onderbouwde feiten.’
De wet zal meer vormen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag strafbaar stellen; niet alleen seksueel contact tegen de 
wil van een de ander, maar ook on- en offline seksuele inti-
midatie. De laatste jaren immers is online seksueel geweld in 

opkomst. In de onderzoekscijfers van het CSG-GZM is dit nog 
niet meegenomen. ‘We zien steeds vaker online grensover-
schrijdend gedrag en we zien ook het aantal hulpvragen van 
jongeren en jong volwassenen toenemen,’ zegt Lagro-Janssen. 
Het blijkt dat online misbruik vaak samen gaat met offline 
seksueel misbruik. ‘De stap van het eerste online contact naar 
een fysieke afspraak met een dader gaat snel, vaak al binnen 
een week.’
Landelijk en internationaal is er steeds meer aandacht voor 
seksueel geweld, denk aan de MeToo-beweging, het seksuele 
geweld binnen de kerk of de aandacht voor seksuele intimida-
tie bij coassistenten. ‘Mede door deze aandacht durven meer 
slachtoffers hulp te vragen,’ zegt Lagro-Janssen. ‘Het totale 
aantal acute en niet-acute hulpvragen bij het CSG stijgt jaar-
lijks met 25%, de toename van online seksueel geweld nog niet 
eens meegeteld. We verwachten daarom dat in 2023 landelijk 
rond de 5000 mensen hulp vragen aan een CSG.’ ■

‘Slechts 5% van de slachtoffers die 
zich bij het CSG-GZM meldt,  zijn 

mannen’
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Ecg-casus ‘Een witte raaf’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS
Patiënt: Een 40-jarige vrouw bezoekt het spreekuur van de huisarts, 
omdat ze vreemde geluiden maakt in haar slaap. 
Voorgeschiedenis: Vier jaar geleden onderzoek naar slaapapneu in 
verband met ‘rare ademhaling’ in de slaap: geen slaapapneu vastge-
steld. Twee jaar later nogmaals naar de longarts: longfunctieonderzoek 
en thoraxfoto, maar deze gaven geen pulmonale verklaring voor de 
vreemde geluiden in de slaap.
Medicatie: Geen.
Anamnese en beloop: De patiënte maakt volgens haar man steeds 
vreemdere piepende en borrelende geluiden bij het ademhalen 

’s nachts. Ze lijkt dan ook kort van adem, maar slaapt wel door. Overdag 
is ze inmiddels ook kortademig bij inspanningen zoals fietsen en 
traplopen. Als ze stil gaat staan is de kortademigheid direct over.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 123/67 mmHg, pols 75/min, regu-
lair. Saturatie 98%. Hart: normale tonen, geen souffle. Longen: symme-
trisch, vesiculair ademgeruis zonder bijgeluiden. Enkels: geen oedeem. 

De huisarts denkt differentiaaldiagnostisch aan hartfalen en maakt 
onder andere een ecg. 

OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2

2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor?

➤   Het antwoord vindt u op pagina 39 en op www.henw.org 
bij dit artikel, zoek op ‘Ecg-casus’ en ‘Een witte raaf ’.

LITERATUUR
1. Konings KTS, Willemsen RTA. ECG-10+: systematisch ECG’s 

beoordelen. Huisarts Wet 2016;59:166-70.
2. Konings K, Willemsen RTA, Bertholet GJM. ECG’s beoordelen 

én begrijpen. De ECG-10+ methode. Leer- en oefenboek. Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum, 2017.
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Een lichte verstandelijke beperking kan bij patiënten met 
een andere culturele achtergrond worden gecamoufleerd 
door een taalbarrière of laaggeletterdheid. Denk hieraan bij 
problemen in de behandeling of therapietrouw. Verzamel in-
formatie over het levensverhaal bij de patiënt en diens fami-
lie. Houd bij het afnemen van screeningstests rekening met 
gevoelens van schaamte en taboe. Culturele factoren kunnen 
een reden zijn om professionele ondersteuning af te wijzen. 
Daarom is het belangrijk de opvattingen van de patiënt en 
familie te verkennen alvorens zorg te gaan organiseren.

Op 1 september 2021 had 24,9% van de Nederlandse bevol-
king een migratieachtergrond.1 Deze groep is gaandeweg niet 
alleen groter, maar ook veel diverser geworden; in 2017 had 
Nederland inwoners uit 223 herkomstlanden.2 Huisartsen-
praktijken beschikken anno 2021 over informatiemateriaal in 
verschillende talen en zo nodig over (professionele) tolken, 
maar een taalbarrière, al dan niet in combinatie met laagge-
letterdheid, kan passende zorg in de weg zitten, bijvoorbeeld 
doordat zij een lichte verstandelijke beperking camoufleert. 
Aansluiten bij het begripsniveau van de patiënt is een belang-

rijke voorwaarde om goede therapietrouw te bereiken.3,4 De 
vraag is dus: hoe herken je een verstandelijke beperking bij 
een patiënt wiens taal je niet spreekt en die misschien laagge-
letterd is?

LEVENSVERHAAL
Het levensverhaal van de patiënt bevat vaak belangrijke infor-
matie over diens verstandelijke vermogens: waar is de patiënt 
geboren en opgegroeid, welk onderwijs is gevolgd, waren de 
leermogelijkheden anders dan die van broers of zussen? Heeft 
de patiënt betaalde arbeid verricht, in welke vorm en in welke 
omstandigheden? Heeft de patiënt een eigen gezin gehad of 
altijd bij familie ingewoond? Ook praktische zaken geven een 
indicatie: wie doet de financiële administratie, wie houdt de 
medische afspraken bij, wie regelt het als er iets mankeert aan 
woning of vervoermiddel? Een huisbezoek kan veel concrete 
informatie opleveren. Mensen met een lichte verstandelijke 
beperking hebben vaak een beperkt sociaal netwerk. Uit welke 
personen bestaat dat?

TOLK
Het kan verstandig zijn om bij gesprekken een tolk of inter-
cultureel consulent aanwezig te laten zijn (desnoods via een 
beeldverbinding) die de situatie in het land van herkomst 
kent. Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn 
nonverbale signalen extra belangrijk en die zijn vaak cul-
tuurafhankelijk. Professionele tolken zijn erop getraind alles 
te vertalen wat de hulpverlener en patiënt zeggen, vertalingen 
van niet-professionals (bijvoorbeeld familieleden) zijn bij 
gevoelige onderwerpen niet altijd volledig.5 De kosten van een 
professionele tolk worden sinds 2012 niet meer altijd vergoed, 
maar in diverse regio’s kan een beroep worden gedaan op een 
regionaal achterstandsfonds.

SCREENINGSINSTRUMENTEN
Er zijn 2 Nederlandstalige instrumenten die in korte tijd een 
indruk geven van iemands verstandelijke vermogens: de SCIL 
Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking en 
de ADAPT Vragenlijst voor adaptief gedrag [kader 2]. Deze 
tests zijn tegen geringe kosten verkrijgbaar en vereisen geen 
specifieke opleiding of training. Belangrijk aandachtspunt 
bij interculturele diagnostiek is dat tests een vertekend beeld 

Verstandelijke beperking en 
 migratieachtergrond
Daphne Konz, Naoual Hamdoula, Hugo Konz, Marianne Dees

CASUS: ALLEENSTAANDE MAN VAN ANTILLIAANSE AFKOMST
Een alleenstaande man van Antilliaanse afkomst staat sinds 3 jaar 
ingeschreven in de praktijk. Hij is 53 jaar en de POH-somatiek begeleidt 
hem bij de behandeling van zijn diabetes type 2. De patiënt verschijnt 
trouw op de consulten en is coöperatief, maar de POH heeft het idee 
dat hij het afgesproken beleid niet uitvoert. De huisarts vraagt zich af 
wat er aan de hand kan zijn: begrijpt meneer de informatie niet, is er 
een taalbarrière, is het onwil of iets anders? De patiënt vertelt dat hij de 
lagere school heeft bezocht, maar niet zo goed kon leren als zijn broers 
en zussen. Dus is hij van school gehaald om zijn vader te helpen op het 
land. Hij is met zijn oudere broer en zus naar Nederland gekomen en 
zij hebben hem altijd geholpen met financiën en huisvesting. Hij is niet 
goed in sommen maken, maar inkopen doen lukt wel zolang hij met 
contant geld kan betalen. Met de pinpas wordt het moeilijk. De POH laat 
hem de SCIL invullen – een screeningsinstrument voor intelligentie en 
licht verstandelijke beperking [kader 2] – en deze bevestigt het ver-
moeden dat de patiënt een lichte verstandelijke beperking heeft. Hierna 
vraagt de huisarts de patiënt wekelijks op het spreekuur te komen waar 
de POH informatie aanbiedt in eenvoudige bewoordingen, met veel her-
halingen en visuele ondersteuning. Geleidelijk slaagt de patiënt erin de 
adviezen thuis uit te voeren. De huisarts ontdekt dat er ook op andere 
levensdomeinen behoorlijk wat problemen spelen, zeker nu zijn oudere 
broer en zus zijn teruggekeerd naar Curaçao.
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kunnen geven, ook in vervolgonderzoek. Een enkele test geeft 
weinig zekerheid, maar in combinatie met de anamnese kan 
een lage score een vermoeden van een lichte verstandelijke 
beperking wel ondersteunen.
Als de test en de anamnese een lichte verstandelijke beperking 
doen vermoeden, kan aanvullend psychodiagnostisch onder-
zoek worden georganiseerd via MEE, een landelijke aanbieder 
van cliëntondersteuning. Een aantal vestigingen van MEE 
heeft psychologen in dienst die zijn gespecialiseerd in intercul-
turele diagnostiek. Vooroverleg kan zinvol zijn om de diagnos-
tiek te vinden die het best past bij de migratieachtergrond van 
de patiënt. In een aantal regio’s, zoals Rotterdam, is een lage 
score op de SCIL voldoende om het wijkteam in te zetten voor 
bijvoorbeeld begeleiding thuis en hulp bij de financiën.

BESPREEKBAAR MAKEN
Een lichte verstandelijke beperking kan zijn omgeven door 
gevoelens van schaamte en taboe. Daarom is het belangrijk de 

patiënt en diens familie zorgvuldig te informeren vóórdat het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Als zij de reden van het onder-
zoek pas te horen krijgen wanneer de gegevens al zin verza-
meld, kan dat leiden tot een vertrouwensbreuk. Wij hebben 
gemerkt dat het helpt wanneer de huisarts het vermoeden van 
een lichte verstandelijke beperking onderbouwt met concrete 
observaties. Blijf dicht bij de problemen die de patiënt zelf 
ervaart, zodat het hulpaanbod aansluit. In de casus zou de 
huisarts kunnen zeggen: ‘Uw bloedsuiker is steeds te hoog. Ik 
wil uitzoeken of u kunt begrijpen wat de praktijkondersteuner 
u vertelt. Dan kan zij u beter helpen. Daarvoor wil ik graag 
meer van u weten. Dat wil ik doen door u een aantal vragen te 
stellen.’

OPVATTINGEN OVER PROFESSIONELE ZORG
De manier waarop patiënten aankijken tegen professionele 
zorg is cultureel bepaald. Migranten uit culturen waar familie 
en vrienden traditioneel de belangrijkste ondersteuning 
vormen, zoeken minder vaak professionele hulp. Sommigen 
vinden het ongepast om hulp van ‘buitenstaanders’ te vragen 

KaDer 1 beSPreeKPuNTeN biJ MiGraNTeN MeT eeN 
VerMOeDe VerSTaNDeLiJKe bePerKiNG
 ∫ Woonsituatie, in het land van herkomst en in Neder-

land (familie of zelfstandig?)
 ∫ Opleiding, in het land van herkomst en in Nederland 

(in vergelijking met siblings, wat was de reden dat de 
patiënt lager is opgeleid?)

 ∫ arbeidsverleden, in het land van herkomst en in 
Nederland

 ∫ Zelfredzaamheid nu (financiën, medische afspraken, 
problemen oplossen)

 ∫ Sociaal netwerk nu

KaDer 2 SCiL eN aDaPT
 ∫ De SCIL Screener voor intelligentie en licht verstan-

delijke beperking is een korte vragenlijst die zowel 
op papier als digitaal beschikbaar is. De SCiL telt 
14 vragen, die door de afnemer worden ingevuld op 
een zelfscorend formulier. Het afnemen duurt 5-10 
minuten, het scoren 2 minuten. De positief voorspel-
lende waarde voor lichte verstandelijke beperking is 
90%, maar de test is niet gevalideerd voor andersta-
ligen en migranten. Voor het afnemen zijn geen spe-
ciale kwalificaties vereist. Wel moet de persoon die 
de SCiL afneemt goed bekend zijn met de instruc-
ties en de vragenlijst precies volgens het protocol 
afnemen. Zie ‘Gerelateerd’ rechts naast het artikel op 
henw.org voor verkrijgbaarheid en kosten.

 ∫ De ADAPT Vragenlijst voor adaptief gedrag is een 
observatievragenlijst die de adaptieve vaardighe-
den van volwassenen (16+) in kaart brengt. De test 
moet worden ingevuld door een volwassen infor-
mant (familielid, begeleider of hulpverlener) die de 
patiënt goed kent. Ook de aDaPT heeft zowel een 
papieren als een digitale versie. Het afnemen duurt 
10-15 minuten, het scoren 10 minuten. De aDaPT 
telt 62 vragen, verdeeld over 8 schalen waaronder 
persoonlijke hygiëne, sociale contacten, financiën, 
schoolse vaardigheden en dagstructuur. De uitkomst 
is een profiel met schaalscores en een totaalscore. 
De referentiegegevens zijn verzameld in de Neder-
landse klinische praktijk tussen 2016 en 2020. Het 
afnemen vereist specifieke kennis en ervaring. Zie 
‘Gerelateerd’ rechts naast het artikel op henw.org 
voor verkrijgbaarheid en kosten. 

DE KERN
	■ Denk bij problemen in de behandeling en therapie-

trouw van patiënten met een andere culturele ach-
tergrond aan de mogelijkheid van een lichte verstan-
delijke beperking.

	■ Het levensverhaal en een korte screenende test 
kunnen een vermoeden van een lichte verstandelijke 
beperking ondersteunen. aanwezigheid van een tolk 
of intercultureel consulent bij dit gesprek is aan te 
raden.

	■ Houd rekening met gevoelens van schaamte en ta-
boe bij de patiënt en familie, en met de manier waar-
op zij aankijken tegen professionele ondersteuning.

	■ Verken de zienswijze van de patiënt en familie rond-
om oorzaken en gevolgen van de verstandelijke be-
perking; stem het hulpaanbod af op de door henzelf 
ervaren problemen.
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en wijzen die af als hij wordt aangeboden omdat ze zich er-
voor schamen. De eigen omgeving deelt vaak die opvattingen 
en versterkt het schaamtegevoel.6

Onderzoek binnen Surinaams-Nederlandse en Turks-Neder-
landse gezinnen maakte inzichtelijk dat ‘lichte verstandelijke 
beperking’ voor deze bevolkingsgroepen geen gangbare term 
is. In de onderzochte gezinnen werd niet altijd rekening 
gehouden met de capaciteiten en beperkingen van het jonge 
gezinslid met een lichte verstandelijke beperking. Schaamte 
voor het hebben van een beperking enerzijds, en voor het 
accepteren van zorg anderzijds, speelde zowel bij de betrokken 
jongeren als bij hun familieleden een grote rol.7 In India von-
den onderzoekers dat ouders voor de verstandelijke beperking 
van hun kind vaak een complexe niet-medische verklaring 
hebben die hen ervan weerhoudt ondersteuning te vragen, uit 
schaamte.8 Dit zien wij ook in de Nederlandse praktijk. 
Voor professionele zorgverleners is het vooral belangrijk 
begrip te tonen en geen aannames te doen over deze cultu-
reel bepaalde zienswijzen. Die kunnen namelijk per patiënt 
sterk verschillen, ook binnen vergelijkbare culturen.9 Het 
belangrijkste is dat je als zorgverlener een plan van aanpak 
weet te formuleren waarin de patiënt en diens familie zich 
kunnen vinden. Vraag daarom de patiënt en de betrokken 
familieleden naar hun mening over ondersteuning door 
professionals. Ga in op hun verwachtingen en hun hulpbe-
hoefte, normaliseer die, benadruk de positieve kanten van 

goede ondersteuning en heb aandacht voor de talenten van 
de patiënt. Zorg dat de patiënt, of diens ouders, de regie 
houdt over of en wanneer hulp wordt ingezet. Soms hebben 
de patiënt en het gezin tijd nodig om de aangeboden zorg te 
kunnen accepteren.

ALGEMENE TIPS
Het is belangrijk de communicatie aan te passen aan het ont-
wikkelingsniveau. Ga uit van een cognitief begripsniveau van 
ongeveer 11-12 jaar en houd er rekening mee dat het emoti-
onele niveau lager kan zijn, waardoor de patiënt sneller dan 
gemiddeld angstig of van slag is. Geef (medische) informatie 
en instructies in korte zinnen en met concrete bewoordingen. 
Zoek plaatjes ter ondersteuning en geef behandelplannen in 
eenvoudige taal (niveau B1) mee op papier.3 
Pharos heeft diverse materialen ontwikkeld die te gebruiken 
zijn bij patiënten met laaggeletterdheid, beperkte taalvaardig-
heid of een laag opleidingsniveau. Met behulp van de terug-
vraagmethode kan de zorgverlener nagaan hoe de patiënt 
informatie en afspraken heeft verwerkt.10 
Patiënten met een lichte verstandelijke beperking hebben vaak 
moeite met het herkennen van oorzaak en gevolg, bijvoor-
beeld de relatie tussen leefstijl en medische klachten. Dit kan 
worden ondervangen door regelmatige gesprekken te plannen 
waarin korte stukjes informatie worden besproken en her-
haald.4 

behalve een taalbarrière of laaggeletterdheid kan ook een verstandelijke beperking problemen veroorzaken bij mensen met een migratie
achtergrond. Foto: Shutterstock
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Ambulante hulp voor praktische en organisatorische zaken 
(omgaan met geld, medische afspraken) kan worden geregeld 
via gehandicaptenzorgorganisaties, het wijkteam of MEE.

CONCLUSIE
Een lichte verstandelijke beperking kan bij patiënten met een 
andere culturele achtergrond worden gecamoufleerd door een 
taalbarrière of laaggeletterdheid. Denk hieraan bij problemen 
in de behandeling of met de therapietrouw. Verzamel informa-
tie over het levensverhaal (opleiding, werk, zelfredzaamheid 
en sociale situatie), zowel in het land van herkomst als in 
Nederland. Bevraag uw patiënt en bij voorkeur ook familie-
leden, en leg zo mogelijk een huisbezoek af. Zo nodig kan, ná 
uitleg aan de patiënt, een korte screenende test zoals de SCIL 
of de ADAPT worden afgenomen, maar houd rekening met 
gevoelens van schaamte en taboe bij de patiënt en de familie. 
Pas de communicatie aan, met korte concrete uitleg en visuele 
ondersteuning.
Culturele factoren kunnen een reden zijn om professionele 
ondersteuning af te wijzen. Daarom is het belangrijk de op-
vattingen van patiënt en familie te verkennen alvorens de zorg 
te organiseren. Als zich problemen voordoen op meerdere 
levensgebieden, kan worden verwezen naar MEE voor aanvul-
lende diagnostiek en passende hulpverlening. ■
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Een 28-jarige vrouw heeft sinds 4 jaar last van schilfering, 
roodheid en ‘blaasjes’ onder haar voeten. De huidafwijkingen 
jeuken. Elders op het lichaam heeft zij geen huidafwijkingen 
bemerkt. De patiënte heeft tot 2 jaar geleden gerookt. Toen ze 
rookte, had ze meer klachten. Wat is uw diagnose? 

1. Ziekte van Andrews-Barber (psoriasis pustulosa palmo-
plantaris)

2. Eczema hyperkeratoticum et rhagadiforme
3. Tinea pedis
4. Secundaire impetiginisatie

➤   Het antwoord leest u op pagina 58 en op www.henw.org 
bij ‘Uw diagnose’ en de titel ‘Pustels en schilfers op de 
voeten’.

Met dank aan André Moyakine, dermatoloog.
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Pustels en schilfers op de voeten

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’.

Uw diagnose
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De meeste huidaandoeningen die leiden tot jeuk tijdens de 
zwangerschap zijn onschuldig, maar cholestase en pemphi-
goid gestationis brengen risico’s met zich mee. Bij cholesta-
se is er jeuk zonder huidafwijkingen en zijn gal- en lever-
waarden verhoogd, bij pemphigoid gestationis ontstaan in 
en rond de navel vesikels en bullae. Bij beide is verwijzing 
naar de tweede lijn geïndiceerd. Andere jeukende huidaf-
wijkingen, zoals prurigo gestationis, zwangerschapseczeem, 
pruritische zwangerschapsfolliculitis en PEP/PUPPP, 
kunnen worden behandeld met indifferente zalf, topicale 
corticosteroïden of antihistaminica.

Als een zwangere vrouw op consult komt vanwege een jeu-
kende huidafwijking, ben je als huisarts extra alert. Sommige 
jeukende zwangerschapsdermatosen brengen risico’s met zich 
mee voor de zwangere en voor het ongeboren kind. In dit 
artikel gaan we dieper in op de verschillende zwangerschaps-
dermatosen.

DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Tijdens de zwangerschap treden er hormonale en fysiologi-
sche veranderingen op in de huid. Daardoor kunnen bestaan-
de huidafwijkingen verergeren of juist verminderen, of er 
kunnen nieuwe, sterk jeukende huidafwijkingen ontstaan.1,2 
Van alle zwangeren heeft 14-20% last van zwangerschapsjeuk.3

Het eerste onderscheid dat van belang is voor de differenti-
aaldiagnose is dat tussen zwangerschapsjeuk en jeuk die niet 
exclusief gerelateerd is aan zwangerschap. Denk bij dat laatste 
bijvoorbeeld aan een bestaand eczeem dat verergert of aan een 
lokale huidallergie bij een middel tegen striae.
Vervolgens is het van belang of de jeuk al dan niet gepaard 
gaat met huidafwijkingen. Indien de jeuk aan de zwanger-
schap gebonden is en er geen (evidente) huidafwijkingen zijn, 
staat zwangerschapscholestase hoog in de differentiaaldiagno-
se. Bij zwangerschapscholestase stijgt de concentratie galzou-

ten. Dat veroorzaakt jeuk, vaak op de handpalmen en voet-
zolen, die toeneemt gedurende de dag en vaak ook ’s nachts. 
Zwangerschapscholestase is geassocieerd met risico’s voor de 
foetus, zoals vroeggeboorte. Afwijkende laboratoriumwaarden 
voor galzouten en leverfunctie zijn dan ook een indicatie voor 
verwijzing.4

Als eenmaal vaststaat dat het om een zwangerschapsdermato-
se gaat, staan er 5 jeukende huidafwijkingen in de differenti-
aaldiagnose [figuur 1]:2

	■ prurigo gestationis (prurigo of pregnancy, PP)
	■ zwangerschapseczeem
	■ pruritische zwangerschapsfolliculitis (pruritic folliculitis of 

pregnancy, PFP)
	■ polymorphic eruption of pregnancy of pruritic urticarial 

papules and plaques of pregnancy (PEP/PUPPP)
	■ pemphigoid gestationis (PG), ook wel herpes gestationis 

genoemd

In een observationeel onderzoek bleek dat PP, PFP en zwan-
gerschapseczeem klinisch, histopathologisch en immunolo-
gisch op elkaar lijken. Daarom worden deze 3 meestal samen-
gevoegd onder de verzamelnaam atopic eruption of pregnancy 
(AEP), al is niet iedereen het daarmee eens.5-8 Het gaat daarbij 
om ongeveer de helft van de vrouwen met zwangerschapsjeuk.
De 5 zwangerschapsdermatosen kunnen van elkaar on-
derscheiden worden aan de hand van lokalisatie, mate van 
uitbreiding en kenmerkende efflorescenties, maar vooral aan 
de zwangerschapstermijn waarin ze het vaakst optreden. Bij 
driekwart van de patiënten met AEP ontstaat de jeuk in het 
eerste of tweede trimester. PEP/PUPPP en PG komen daar-
entegen vooral voor in het derde trimester en post partum.9,10 
Als anamnese en lichamelijk onderzoek geen duidelijke 
diagnose opleveren, kan een biopsie door de dermatoloog 
uitkomst bieden.5

PRURIGO GESTATIONIS (PP)
	■ Etiologie en incidentie: bij PP kan meestal geen atopische 

predispositie worden aangetoond; het serum-IgE is slechts 
bij sommige patiënten verhoogd. De etiologie is onbekend, 
maar PP wordt vrij vaak vastgesteld (1 op de 300-450 zwan-
gerschappen).5,11

	■ Manifestatie: in het eerste of tweede trimester ontstaan klei-

Jeukende huidafwijkingen in de 
zwangerschap
Willemijn Quispel, Tobias Bonten, Koen Quint, Just Eekhof

Deze bijdrage in de serie Kleine kwalen is een bewerkte versie van het 
hoofdstuk dat eerder gepubliceerd is in het boek Kleine kwalen en 
alledaagse klachten bij zwangeren onder redactie van Just Eekhof, 
Marissa Scherptong-Engbers, Sjoerd Bruggink, Annemarije Kruis en 
Tobias Bonten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020. Publicatie 
gebeurt met toestemming van de uitgever.
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ne (< 0,5 cm), meestal gegroepeerde erythemateuze papels 
en noduli op de (strekzijden van de) extremiteiten [figuur 
2]. Soms verergeren die door krabeffecten en inflamma-
tie door het krabben. PP manifesteert zich zelden op de 
romp.4,10

	■ Beloop en beleid: de laesies trekken vaak na enkele weken 
tot 3 maanden post partum weg. De kans op een recidief bij 
volgende zwangerschappen varieert. PP is hinderlijk, maar 
ongevaarlijk voor moeder en foetus. De jeuk en de uitslag 
kunnen bestreden worden met indifferente middelen, topi-
cale corticosteroïden of antihistaminica.4,5,9,12,13,20

ZWANGERSCHAPSECZEEM
	■ Etiologie en incidentie: zwangerschapseczeem treedt op bij 

7-10% van alle zwangerschappen. Het klinische beeld is het-
zelfde als dat van eczeem buiten de zwangerschap. Bij 20% 
van de patiënten gaat het om opvlamming van een al be-
staand eczeem, de overige 80% krijgt het voor het eerst. Bij 

DE KERN
	■ er zijn 6 huidaandoeningen die jeuk tijdens de zwanger

schap kunnen veroorzaken; 5 daarvan gaan gepaard met 
huidafwijkingen.

	■ De zwangerschapsdermatosen kunnen klinisch van 
elkaar onderscheiden worden door de zwangerschaps
termijn waarin de jeukende huidafwijkingen optreden, de 
lokalisatie en uitbreiding van de huidafwijkingen en de 
kenmerkende efflorescenties.

	■ bij pemphigoid gestationis en zwangerschapscholestase 
is verwijzing geïndiceerd vanwege risico’s voor de zwan
gere en de foetus.

	■ Prurigo gestationis, zwangerschapseczeem, pruritische 
zwangerschapsfolliculitis en PeP/PuPPP zijn eerder hin
derlijk dan gevaarlijk; ze kunnen goed worden behandeld 
in de eerste lijn.

Figuur 1

Differentiaaldiagnose van jeuk tijdens de zwangerschap
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Figuur 2

Prurigo gestationis (PP)

Op het bovenbeen bevinden zich kleine (< 0,5 cm), gegroepeerde erythe-
mateuze papels en noduli.

Figuur 3

Zwangerschapseczeem in de hals

Erytheem en schilferende plekken op de hals.

Figuur 4

Pruritische zwangerschapsfolliculitis (PFP)

PFP zonder acne, met 2-3 mm grote erythemateuze papels op de buik. Detailopname. 

Figuur 5

Polymorphic eruption of pregnancy (PEP) of pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP).

PEP/PUPPP in het derde trimester, met erythemateuze urticariële papels in 
en rondom striae op de buik. De navel is duidelijk niet betrokken.

PEP/PUPPP in het tweede trimester, met 1-2 mm grote oedemateuze 
papels op het onderbeen.
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Figuur 6

Pemphigoid gestationis (PG)

Vesikels op een erythemateuze, urticariële ondergrond met daarna ontsta-
ne crustae en excoriaties op de bovenbenen. 

Stevige, met helder vocht gevulde bullae op een erythemateuze onder-
grond in en rond de navel.

sommige patiënten lijkt de opvlamming geassocieerd te zijn 
met atopie. De oorzaak is mogelijk een sterke toename van 
IgE, noodzakelijk om de zwangerschap niet af te stoten.2-4,11

	■ Manifestatie: constitutioneel eczeem in het eerste of tweede 
trimester. Bij 2 van de 3 patiënten ziet men erytheem en 
schilferende plekken vooral in het gelaat, de hals of de 
buigzijden van de extremiteiten. Papels ziet men bij 1 op 
de 3 patiënten, met name op de extremiteiten en de romp 
[figuur 3].4

	■ Beloop en beleid: het beloop na de bevalling is niet duide-
lijk, maar de huidafwijkingen en de jeuk verdwijnen na een 
topicale behandeling snel.1 Het eczeem vormt geen risico 
voor de zwangere of de foetus. Patiënten met een atopische 
predispositie hebben meer kans dat het eczeem terugkeert 
bij een volgende zwangerschap. Zwangerschapseczeem kan 
veilig behandeld worden met indifferente middelen, topica-
le corticosteroïden of orale antihistaminica.1,4,5,12

PRURITISCHE ZWANGERSCHAPSFOLLICULITIS (PFP)
	■ Etiologie en incidentie: PFP is een steriele ontsteking van 

de haarfollikels. De etiologie is niet bekend. Ook is ondui-
delijk of PFP geassocieerd is met atopie. De geschatte inci-
dentie van 1 op de 3000 zwangerschappen is waarschijnlijk 
een onderschatting vanwege de gelijkenis met bacteriële 
folliculitis en acne.4,5

	■ Manifestatie: PFP treedt op na de tiende week, meestal in 
het tweede trimester. De verschijnselen zijn variabel. Bij de 
vorm met acne ziet men folliculair gerangschikte papels en 
pustels, maar geen comedonen (dit in tegenstelling tot acne 

buiten de zwangerschap). Bij de vorm zonder acne ziet men 
erythemateuze papels van 2-3 mm [figuur 4]. Ook meng-
vormen komen voor.4 De eerste papels worden meestal 
op de romp waargenomen en kunnen zich uitbreiden tot 
gegeneraliseerde folliculaire, pustulaire en papulaire laesies 
elders, zoals armen en benen.10, 14 Deze huidafwijkingen 
komen ook zonder jeuk voor.5

	■ Beloop en beleid: de laesies verdwijnen gemiddeld binnen 
een maand na de bevalling, maar soms ook al tijdens de 
zwangerschap. Soms recidiveert PFP in volgende zwanger-
schappen.5 PFP vormt geen gevaar voor moeder en foetus. 
Aangeraden wordt een pustel te kweken om bacteriële 
folliculitis uit te sluiten. De huidafwijkingen reageren goed 
op corticosteroïdzalf (de laagst mogelijke effectieve dosis 
wordt geadviseerd). Ook een combinatie van 10% benzoyl-
peroxide en 1% hydrocortison kan worden toegepast.5 De 
jeuk is het best te verhelpen met orale antihistaminica.

PEP/PUPPP
	■ Etiologie en incidentie: Polymorphic eruption of pregnancy 

(PEP) en pruritic urticarial papules and plaques of preg-
nancy (PUPPP) zijn 2 namen voor dezelfde dermatose. De 
etiologie is niet bekend, maar lijkt verband te houden met 
een immunologische reactie op schade aan onderhuids 
bindweefsel door het oprekken van de buik. PEP/PUPPP 
komt relatief vaak voor (1 op de 160-250 zwangeren) en 
wordt vooral gezien bij snelle oprekking van de buik (eerste 
zwangerschap, tweelingzwangerschap, snelle gewichtstoe-
name).9,15,16
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	■ Manifestatie: de huidafwijkingen en jeuk ontstaan meestal 
in het tweede of derde trimester, of na de bevalling. Het 
begint met papels en soms folliculaire afwijkingen, vooral 
op de extremiteiten, soms in striae op de buik. In het derde 
trimester en post partum ontstaat ook urticaria met plaque
vorming en vesikels op bovenbenen en eventueel billen, 
armen en nek. Een belangrijk onderscheid met PG (zie 
hieronder) is dat gelaat, handpalmen, voetzolen, mucosa 
en navel niet zijn aangedaan [figuur 5]. Bij diagnostische 
twijfel kan een dermatoloog met een biopsie onderscheid 
maken tussen PEP/PUPPP of PG.3,9,10

	■ Beloop en beleid: PEP/PUPPP is ongevaarlijk voor moeder 
en foetus. Jeuk en huidafwijkingen verdwijnen binnen 3 
dagen tot een week post partum. Met corticosteroïdzalf van 
klasse 1  of 2 zal de jeuk verminderen, maar de ontsierende 
huidafwijkingen reageren het best op klasse 3corticostero
iden. Antihistaminica zijn weinig effectief en hebben enkel 
toegevoegde waarde vanwege hun sederende effect.9,15,16

PEMPHIGOID GESTATIONIS (PG)
	■ Etiologie en incidentie: pemphigoid gestationis (PG), ook 

wel herpes gestationis genoemd, is een autoimmuunziekte. 
De patiënt vormt antilichamen tegen eiwitten in de placen
ta die ook voorkomen in de overgang tussen epidermis en 
dermis. De antilichamen beschadigen de epidermodermale 
overgang en dat veroorzaakt de kenmerkende bullae. Met 1 
op 50.00060.000 zwangerschappen, voornamelijk bij witte 
vrouwen, is PG de zeldzaamste zwangerschapsdermatose. 
Vrouwen met een (familiare) autoimmuunziekte of met PG 
in een eerdere zwangerschap hebben een verhoogd risico.10,15

	■ Manifestatie: in het tweede of derde trimester, of direct 
na de bevalling, ontstaan vesikels op een erythemateuze, 
urticariële ondergrond, zonder betrokkenheid van striae. 
Daarna verschijnen vanuit de navel crustae en excoria
ties die zich uitbreiden naar het gehele lichaam, inclusief 
handpalmen en voetzolen [figuur 6]. De mondholte blijft 
meestal vrij.2,9,10,15

	■ Beloop en beleid: PG is niet zonder risico voor moeder en 
kind.10,17 Doordat de antilichamen de placenta passeren, 
ontwikkelt 10% van de pasgeborenen eveneens bullae. Deze 
verdwijnen spontaan in dagen tot weken.1 Ook vroegge
boorte en een laag geboortegewicht komen vaker voor. 
Daarom is een vermoeden van PG altijd een indicatie voor 
verwijzing naar een gynaecoloog of dermatoloog.10,13,18 
Diagnostiek en behandeling gebeuren in de tweede lijn. 
Bij de moeder verbeteren de klachten aan het eind van de 
zwangerschap, maar deze vlammen vaak (1425%) weer 
op na de bevalling. Daarna trekken de huidafwijkingen in 
weken tot maanden weg. De recidiefkans bij een volgende 
zwangerschap is 3350%; vaak treden de symptomen dan 
eerder op en zijn ze heviger.10,19

ALGEMEEN BELEID
Alle zwangerschapsdermatosen, behalve cholestase en PG, 
kunnen in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Nietme
dicamenteuze adviezen zijn: draag katoenen kleren, houd de 
nagels kort en vermijd krabben. De jeuk kan symptomatisch 
behandeld worden met lokale indifferente middelen zoals vet
te zalven.10,13 Lotions en zalven die menthol of ureum bevat
ten, kunnen tijdens de zwangerschap veilig gebruikt worden.
Ook klasse 1 en klasse 2corticosteroïdzalven zijn veilig 
tijdens de zwangerschap, mits toegepast op een beperkt opper
vlak.9,13 Het gebruik van klasse 4corticosteroïdzalven wordt 
ontraden.20,21 Als een corticosteroïdzalf niet afdoende helpt 
tegen de jeuk, zijn orale antihistaminica een veilig alternatief. 
In het eerste trimester heeft clemastine de voorkeur, vanwege 
de uitgebreide ervaring met dit middel.22 In het tweede en der
de trimester en post partum bij borstvoedende vrouwen gaat 
de voorkeur uit naar loratadine of cetirizine.23 Zeer ernstige, 
therapieresistente klachten kunnen door de dermatoloog of 
gynaecoloog worden behandeld met een oraal corticosteroïd.13

WANNEER VERWIJZEN?
	■ Verwijs bij blaren vanuit de navel direct naar de dermato

loog voor verder onderzoek naar PG. 
	■ Verwijs bij jeuk zonder huidafwijkingen in combinatie 

met afwijkende laboratoriumwaarden (galzure zouten of 
leverfunctie) naar de gynaecoloog voor onderzoek naar 
cholestase.

	■ Verwijs bij zeer ernstige, therapieresistente PEP/PUPPP 
naar de dermatoloog voor een behandeling met orale corti
costeroïden of lichttherapie met UVA of UVB.9,13
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Jeukende huidafwijkingen en melasma 
in de  zwangerschap

1. In het artikel van Quispel staat be-
schreven wanneer de huisarts bij jeuk 
in de zwangerschap alert moet zijn 
op zwangerschapscholestase. In welke 
situatie is aanvullend onderzoek naar 
deze aandoening aangewezen?1

a. Als de jeuk ook al voor de zwan-
gerschap aanwezig is en er karak-
teristieke huidafwijkingen zijn.

b. Als de jeuk alleen in de zwanger-
schap aanwezig is en er karakteris-
tieke huidafwijkingen zijn.

c. Als de jeuk alleen in de zwanger-
schap aanwezig is en specifieke 
huidafwijkingen ontbreken.

2. Wat wordt verstaan onder de term 
zwangerschapsdermatose?2

a. Huidafwijkingen die zijn ontstaan 
onder invloed van de zwanger-
schap.

b. Huidafwijkingen waarop de 
zwangerschap een verbeterende of 
verslechterende invloed heeft.

c. Jeukende huidafwijkingen die 
specifiek en uitsluitend tijdens de 
zwangerschap ontstaan.

3. Zwangerschapseczeem is in 80% van 
de gevallen de eerste manifestatie 
van eczeem. In 20% betreft het een 
opvlamming van eerder bestaand 
eczeem. Zwangerschapseczeem is 
deels geassocieerd met toename van 
IgE. Waarmee wordt IgE-verhoging 
in verband gebracht?1

a. Bescherming tegen afstoting van 
de zwangerschap

b. Verhoogd risico voor de moeder 
tijdens de zwangerschap

c. Verhoogd risico voor het ongebo-
ren kind

4. De huisarts heeft bij mevrouw Teepe, 
27 jaar en 14 weken zwanger, de diag-

nose pruritische folliculitis gesteld. 
Mevrouw Teepe klaagt over jeuk en 
op haar romp ziet de huisarts follicu-
lair gerangschikte papels en pustels. 
De kweek uit een pustel is negatief. 
Welk beleid is aangewezen?1

a. Hydrocortisoncrème 1%
b. Ketoconazolcrème 2%
c. Triamcinoloncrème 0,1%
d. Wassen met betadine scrub of 

chloorhexidine cutaan

5. Aios en opleider bespreken hoe 
pemphigoid gestationes (PG) zich 
onderscheidt van polymorf eruption 
of pregnancy (PEP/PUPP). Bij beide 
ontstaan jeuk en vesikels, maar de 
lokalisatie van de vesikels is verschil-
lend. Welke lokalisatie past bij PG en 
niet bij PUPP?1

a. Vesikels op de armen, hals en nek
b. Vesikels op de buik, bovenbenen 

en billen
c. Vesikels op de navel, handpalmen 

en voetzolen

6. Quispel bespreekt medicamenteuze 
behandeling van zwangerschapsder-
matosen. Welke behandeling ontraadt 
Quispel voor gebruik in de eerste lijn?1

a. Loratadinetabletten
b. Clobetasolcrème
c. Ureumcrème FNA

7. Melasma is een hyperpigmentatie 
in het gelaat die onder invloed van 
hormonen ontstaat. De aandoening 
is fysiologisch in de zwangerschap 
en wordt uitgelokt door zonlicht. Bij 
welk huidtype komt melasma vaker 
voor?3

a. Huidtype I: lichte huid en rossig 
haar

b. Huidtype IV: getinte huid en don-
ker haar

8. Melasma verdwijnt meestal vanzelf, 
maar dit kan jaren duren. Bij persis-
terende klachten is behandeling met 
azelaïnezuur- of tretinoïnecrème een 
overweging. Wat is hierover juist?3

a. Tijdens de behandeling verdwijnen 
bij de meeste patiënten de donkere 
vlekken.

b. Na het staken van de behandeling 
keren de donkere vlekken niet 
terug.

c. Bijwerkingen (postinflammatoire 
hyper- of hypopigmentatie) van de 
behandeling zijn reversibel.

d. Geen van bovenstaande bewerin-
gen is juist.

De kennistoets is gemaakt door Henk Fol-
kers, toetsredacteur. De toets is gebaseerd 
op de 2 onderstaande artikelen en een 
website. Over vragen en antwoorden wordt 
niet gecorrespondeerd.
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Bij de behandeling van patiënten met ADHD moeten huis-
artsen op de hoogte zijn van de middelen die hun patiënten 
gebruiken. Wanneer deze patiënten hun medicatie samen 
gebruiken met zogenaamde designerdrugs, lopen zij seri-
euze risico’s. Het gelijktijdig gebruiken van stimulerende 
middelen (zoals dexamfetamine) voor AD(H)D en dem-
pende middelen (bijvoorbeeld benzodiazepines) kan zelfs 
levensbedreigend zijn.

De meest voorkomende comorbide stoornis bij AD(H)D is 
verslaving aan alcohol of drugs, wat mogelijk samenhangt met 
een grotere kans op risicogedrag bij adolescenten met AD(H)D. 
Het is voor hen gemakkelijk om geneesmiddelen als benzodia-
zepines of designerdrugs via internet te bestellen. Designerdrugs 
zijn gesynthetiseerde stoffen die de effecten van gecontroleerde 
drugs nabootsen. De chemische structuur is enigszins aange-
past, waardoor ze niet onder de Opiumwet vallen. Tegenwoor-
dig spreken we van ‘Nieuwe Psychoactieve Stoffen’ (NPS).1

Simultaan gebruik van deze middelen brengt gezondheidsrisi-
co’s met zich mee. Daarom staan huisartsen voor de vraag wat 
hun rol is bij (de overname van) de behandeling van ADHD, 
en hoe ze de risico’s van ADHD-medicatie en middelenge-
bruik kunnen inschatten en verminderen.

ADHD-MEDICATIE
Uit onderzoek blijkt dat de prevalentie van AD(H)D bij kin-
deren onder de 18 jaar 2,9% is en bij volwassenen tussen 18 en 
44 jaar 2,1%.2 In 2019 gebruikten veel van hen methylfenidaat: 
circa 40 per 1000 kinderen tussen de 6 en 18 jaar en circa 14 
per 1000 volwassenen tussen de 18 en 50 jaar. Bij kinderen 
neemt het gebruik van methylfenidaat sinds 2015 wat af, 
terwijl dit bij volwassenen stijgt.3 Het gebruik van dexamfe-

tamine neemt toe, met weinig verschil tussen kinderen en 
volwassenen (3,8 respectievelijk 4,5 per 1000). In 2020 steeg in 
de leeftijdscategorie 21-40 jaar het gebruik van ADHD-medi-
catie met 12%, wat voor een groot deel is toe te schrijven aan 
de opkomst van lisdexamfetamine.4

Kinderen met AD(H)D komen in aanmerking voor dexam-
fetamine als ze onvoldoende reageren op methylfenidaat 
of daarvan veel bijwerkingen ervaren. Bij volwassenen zijn 
methylfenidaat en dexamfetamine beide medicatie van eerste 
keus.5 Het is aannemelijk dat methylfenidaat en lisdexamfeta-
mine effectief zijn in het verminderen van ADHD-symptomen 
en een algehele klinische verbetering geven. Verder zijn er 
aanwijzingen dat ook dexamfetamine een positief effect heeft.5

Methylfenidaat en dexamfetamine zijn psychostimulantia en 
vallen onder de Opiumwet. Lisdexamfetamine is een prodrug 
en wordt in het lichaam omgezet naar dexamfetamine. Dit 
middel valt niet onder de Nederlandse Opiumwet.6 Bijna een 
kwart van de studenten gebruikt deze middelen illegaal, met 
als doel hun prestaties te verbeteren.7 

DRUGSGEBRUIK
Van de volwassenen gebruikt 1,6% cocaïne, 3,1% ecstasy, 1,3% 
speed/amfetamine en 1,3% designerdrugs.1 Bij jongeren in 
de uitgaansscene ligt dit gebruik aanzienlijk hoger.8 Daar-
naast slikt 10% van de volwassenen benzodiazepines, van wie 
ongeveer een derde zonder recept. Het gebruik zonder recept 
ligt het hoogst onder 20- tot 24-jarigen.8 Via internetplatforms 
wordt informatie gedeeld over nieuwe middelen en combi-
naties van middelen. Zo nemen stimulantiagebruikers vaak 
benzodiazepines in om de bijwerkingen ervan, zoals slape-
loosheid, te reduceren.

Serieuze risico’s door combinatie 
ADHD-medicatie en designerdrugs
Maartje Goudswaard, Karin Wittkampf, Manon Ceelen, Mariëlle van Avendonk, Fere van Loenen Martinet, Eric Franssen

CASUS: 22-JARIGE STUDENT DOOD IN BED 
De huisgenoten van een 22-jarige student treffen hem op een morgen 
dood aan in bed. De forensisch arts ziet schuimvorming rond de mond. 
De urinesneltest is positief voor amfetamine en benzodiazepines. Er 
zijn geen aanwijzingen voor suïcide. In de slaapkamer worden kleine 
blauwe en gele tabletten gevonden, die hij al langere tijd gebruikte om 
te kunnen slapen. Huisgenoten vertellen dat hij ’s nachts hevig kon 
snurken en geregeld even met ademen stopte. Via zijn huisarts kreeg 
hij (vervolg)recepten dexamfetamine 4 dd 5 mg voor ADHD. 

CASUS (VERVOLG)
De aangetroffen tabletten blijken clonazolam (een zogenaamde 
designerbenzo) en desmethyltramadol (een afbraakproduct van tra-
madol) te bevatten. Deze stoffen en hun afbraakproducten worden bij 
gespecialiseerde bloedanalyse ook in het bloed aangetoond. De meest 
waarschijnlijke doodsoorzaak lijkt het gebruik van de ongebruikelijke 
benzodiazepine en het opioïdafbraakproduct, in combinatie met moge-
lijke slaapapneus en het stimulerende middel dexamfetamine. Mogelijk 
hebben de combinatie van stimulerende en dempende middelen, het 
toxisch effect van de nieuwe recreatieve middelen en/of een (onbe-
doelde) overdosis hierbij een rol gespeeld.
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Drugsgebruik gaat gepaard met grote gezondheidsrisico’s. 
In 2019 zijn in Nederland 252 druggerelateerde overlijdens 
geregistreerd. In 50% van de gevallen betrof het een onopzet-
telijke vergiftiging (of overdosis), in 23% een suïcide en bij 
25% was er sprake van psychische en gedragsstoornissen. In 
bijna de helft van de gevallen was het gebruik van opioïden de 
doodsoorzaak (bij 18% cocaïne, bij 33% andere middelen of 
een combinatie daarvan).8 

POSTMORTAAL ONDERZOEK
Uit de casus blijkt hoe het combineren van reguliere met 
niet-reguliere geneesmiddelen heeft geleid tot het overlijden 
van de student. De combinatie van stimulerende middelen die 
het hart zuurstofbehoeftiger maken en de dempende middelen 
die ademhalingsdepressie veroorzaken, kan tot zuurstofgebrek 
leiden, waardoor cardiotoxiciteit en de dood kunnen optre-
den. Ook de waarschijnlijk aanwezige slaapapneus kunnen 
aan het optreden van zuurstofgebrek hebben bijgedragen. 
Het schuim rond de mond vormde een aanwijzing voor een 
toxicologische doodsoorzaak. Longoedeem kan ontstaan door 
middelengebruik waarbij zuurstofgebrek optreedt, soms zicht-
baar door postmortaal schuim rond de mond.9

Nader onderzoek van de op internet bestelde pillen en specia-
listisch toxicologisch bloedonderzoek waren nodig om de ge-
bruikte middelen te identificeren en de doodsoorzaak te kun-
nen vaststellen. Hieruit blijkt dat niet-reguliere middelen met 
een standaard toxicologische analyse niet altijd aan het licht 
komen. Daarom is een gespecialiseerde analyse nodig. Ook 
is kwantificering van niet reguliere middelen niet mogelijk 
omdat referentiewaarden ontbreken. Het is dus niet mogelijk 
te bepalen of er sprake is van een overdosis. Het belang van 
postmortaal toxicologisch onderzoek tijdens de lijkschouw 

van de forensisch arts wordt met deze casus duidelijk. Door 
juridische en financiële belemmeringen wordt dit onderzoek 
echter niet in heel Nederland uitgevoerd. Ontwikkelingen 
binnen de forensische geneeskunde moeten ertoe leiden dat 
dit landelijk goed wordt geregeld.

BESCHOUWING
Voor huisartsen is het belangrijk om patiënten die AD(H)D - 
medicatie krijgen goed te controleren. Ze zouden daarbij alert 
moeten zijn op signalen van misbruik en verslaving aan de 
middelen. Overigens vermindert de kans op drugsgebruik wel 
als de behandeling voor AD(H)D goed aanslaat.10 
Bijwerkingen, zoals slaapgebrek, en mogelijk drugsgebruik en 
vrij verkrijgbare medicatie moeten worden besproken. Wan-
neer huisartsen recepten voor herhaalmedicatie voorschrijven, 
zijn ze verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling 
en noodzakelijke controles, dus ook bij het voorschrijven van 
AD(H)D-medicatie.11,12

DE KERN
	■ bijwerkingen van aDHD-medicatie, zoals slapeloosheid, 

kunnen patiënten ertoe aanzetten ook andere medicatie 
te gebruiken, zoals slaapmiddelen.

	■ Combinatie van aDHD-medicatie met slaapmiddelen 
brengt gevaren met zich mee en kan zelfs tot levensbe-
dreigend zuurstofgebrek leiden. 

	■ Vooral jongeren gebruiken medicatie zonder recept. 
Via internet bestelde designerdrugs bevatten nieuwe 
ongereguleerde stoffen en kunnen onbedoelde toxische 
effecten hebben.

Het is belangrijk dat huisartsen alert zijn op signalen van misbruik en verslaving aan middelen bij patiën-
ten die aDHD-medicatie gebruiken.  Foto: Unsplash
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Wij merken dat de compliance voor controles matig is, ondanks 
actief oproepen, en dat patiënten met AD(H)D ook zelf niet 
het initiatief nemen om controleafspraken te maken. Daarnaast 
ontbreekt soms de kennis en kunde bij de huisarts om de effec-
tiviteit van de AD(H)D-medicatie, eventuele comorbiditeit, het 
risico op middelengebruik en bijwerkingen goed te monitoren. 
Ook hebben huisartsen vaak het gevoel dat ze niet de ruimte 
krijgen wanneer ze het voorschrijven van ADHD-medicatie 
niet willen overnemen. Psychiaters ‘weigeren’ soms medica-
tiecontroles te blijven doen als huisartsen aangeven zich niet 
competent te voelen. Er vindt ook nauwelijks overleg plaats met 
de psychiater bij de overdracht van een ADHD-patiënt. Het 
zou goed zijn om verder te onderzoeken op welke schaal dit 
probleem bij huisartsen speelt en hoe de samenwerking tussen 
huisarts en psychiater kan worden verbeterd.
Het is van belang dat de huisarts – zoals ook in het 
NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie 
geadviseerd wordt – de ADHD-medicatie niet overneemt 
wanneer deze zich daartoe niet bekwaam acht, geen over-

dracht van de behandelend psychiater heeft ontvangen of niet 
de mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te 
overleggen en terug te verwijzen. Dat geldt ook wanneer de 
patiënt niet stabiel is [kader]. Mogelijk moeten huisartsen 
hierin duidelijker hun grenzen aangeven. Daarnaast is het 
noodzakelijk regionale samenwerkingsafspraken te maken over 
de samenwerking en overdracht van patiënten uit de ggz. Voor 
verslavingsproblematiek zou een verslavingsarts een consul-
tatieve functie kunnen krijgen. Daarnaast kunnen patiënten 
voor meer informatie verwezen worden naar drugsinfoteam.nl 
(Brijder verslavingszorg) of drugsinfo.nl (Trimbos-instituut). ■
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KaDer VOOrSCHriJVeN VaN GeSPeCiaLiSeerDe 
GGZ-MeDiCaTie 
aandachtspunten bij patiënten ≥ 18 jaar die aDHD-mid-
delen gebruiken12

 ∫ Diagnostiek en behandeling van aDHD bij volwasse-
nen horen thuis in de ggz. 

 ∫ De huisarts kan aDHD-medicatie herhalen voor 
patiënten die na instelling door de ggz stabiel zijn 
(afhankelijk van de complexiteit) als hij zich daar-
toe bekwaam acht, een overdracht met (controle)
instructie van de behandelend psychiater heeft ont-
vangen en de mogelijkheid heeft om op korte termijn 
laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.

 ∫ De huisarts is niet verplicht om aDHD-medicatie voor 
te schrijven.

 ∫ De huisarts die aDHD-medicatie herhaalt, is zich 
ervan bewust dat het voorschrijven van stimulantia 
voor de indicatie aDHD bij volwassenen veelal off-la-
bel is.

 ∫ De huisarts die aDHD-medicatie herhaalt, is ver-
antwoordelijk voor de noodzakelijke controles op 
(cardiovasculaire) bijwerkingen en verslaving, en voor 
de medicamenteuze behandeling.

 ∫ De huisarts die aDHD-medicatie herhaalt, is alert op 
signalen van misbruik en verslaving, vooral bij kort-
werkende preparaten.

 ∫ Ook voor de huisarts die geen aDHD-medicatie 
herhaalt, is alertheid op bijwerkingen, interacties en 
complicaties raadzaam.

 ∫ De patiënt moet erop worden gewezen dat het 
gebruik van aDHD-medicatie in combinatie met 
centraal dempende middelen, zoals alcohol en drugs 
(bijvoorbeeld cannabis), wordt afgeraden.

Goudswaard ML, Wittkampf KA, Ceelen M, Van Avendonk MJP, Van 
Loenen Martinet FA, Franssen EJF. ADHD medicatie en ‘designer-
benzo’s’: een dodelijke combinatie. Huisarts Wet 2022;65(2):36-8. 
DOI:10.1007/s12445-022-1371-0.
GGD, afdeling Forensische Geneeskunde Amsterdam: M.L. Gouds-
waard, forensisch arts, mgoudswaard@ggdamsterdam.nl; dr. M. Cee-
len, epidemioloog. Huisartsenpraktijk Randwijck, Amstelveen: dr. K.A. 
Wittkampf, huisarts; F.A. van Loenen Martinet, huisarts. Ridderkerk: dr. 
M.J.P. van Avendonk, huisarts niet praktiserend/epidemioloog. OLVG, 
ziekenhuisapotheek, Amsterdam: dr. E.J.F. Franssen, ziekenhuisapo-
theker-klinisch farmacoloog.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | Er zijn van links naar rechts 13 

complexen te zien; dat beeld past bij een frequentie van 
78/min. Er is een constant RR-interval, dus een regulair 
ritme.

2. As | De sterkst positieve afleiding is afleiding avL (past 
bij een as van -30 graden). De meest iso-elektrische as 
is afleiding avR (avR verloopt onder een hoek van -150 
graden, een as loodrecht daarop past bij een as van -60 
graden). Er is dus een linker as tussen -30 en -60 graden. 
Dat is ook goed te zien aan het negatieve QRS-complex in 
II.

3. P-top | P-toppen in II zijn < 3 mm breed en < 2,5 mm 
hoog. Negatief deel in V1 is < 1 bij 1 mm. Niet afwijkend.

4. PQ-tijd | Verlengd, 6 mm. Passend bij eerstegraads AV-
blok.

5. Q | Geen duidelijke pathologische Q’s, wel klein q’tje in 
V3-5; dat is ongewoon.

6. QRS | De R-progressie over de voorwand is sterk afwij-
kend. Ongewone geleidingsrichting: er is een linker as en 
daarnaast tonen de negatieve QRS-complexen in V3-6 
aan dat de stroom van de voorwand naar achteren loopt. 
QRS-verbreding, 4 mm, die wijst op aspecifieke intraven-
triculaire geleidingsvertraging, er is immers geen typisch 
patroon van een linker- of rechterbundeltakblok. De RR 
in V1-2 zou nog wel bij een rechterbundeltakblok kunnen 
passen, maar daarbij is een linker asdeviatie erg ongebrui-
kelijk. De voltages zijn normaal.

7. ST-segment | Oplopende ST-segmenten in II, III, avF en 
V5-6. Aflopend ST-segment V1-2.

8. T-top | Inversie avL, onderwand (II, III en avF), V3-6.
9. QT-tijd | Normaal, 11 mm ofwel 440 ms.
10. Ritme | Normale P-toppen worden steeds gevolgd door 

QRS-complexen. Sinusritme.
+ Conclusie | Progressieve dyspneu met mogelijk orthopneu, 

op ecg linker hartas, eerstegraads AV-blok, aspecifieke 
intraventriculaire geleidingsvertraging. Er zijn uitgebreide 
repolarisatiestoornissen. Dit beeld past desondanks niet 
bij acute ischemie, maar eerder bij een structureel afwij-
kende hartspier, zoals het geval is bij cardiomyopathie.

2. DIAGNOSE EN BELEID
De huisarts verwijst de patiënte op korte termijn naar de 
cardioloog. Deze maakt een echo van het hart, waarop een 
diffuus stijve hartspier met licht verminderde linkerventrikel-
ejectiefractie (39%) te zien is. Ook lijkt de structuur van het 
hartweefsel onregelmatig (‘gespikkeld’). Daarom volgt er een 
MRI van het hart. Hierop zijn granulomen (ontstekingen) in 
het myocard waarneembaar die passen bij cardiale sarcoïdose. 
De patiënte krijgt prednisolon 1 dd 50 mg voorgeschreven – 
dat al direct een gunstig effect heeft op de klachten – en een 
verdere analyses volgt. Een PET-CT-scan bevestigt de aan-
wezigheid van granulomateuze ontstekingen in het hart en 
daarom wordt er verder afgezien van een hartbioptie. Naast 
de cardiale haarden zijn er geen haarden in andere organen, 
inclusief de longen. Een holteranalyse gedurende 4 dagen 
toont geen ritmestoornissen – ook niet ’s nachts. In het multi-
disciplinaire sarcoïdoseteam (met een cardioloog, longarts, 
reumatoloog, radioloog, patholoog en nucleair geneeskundi-
ge) wordt besloten om het gebruik van prednisolon te stoppen 
en over te stappen op methotrexaat. Vier maanden later is de 
patiënte klachtenvrij. Voorlopig handhaaft de cardioloog een 
halfjaarlijks controleschema met ecg en holteronderzoek. In 
hoeverre de al langer spelende nachtelijke klachten verband 
houden met de sarcoïdose blijft ongewis.

Sarcoïdose
Sarcoïdose is een steriel, granulomateus, auto-immuun ontste-
kingsbeeld met een voorkeurslocatie in de longen, huid, ogen 
en lymfeklieren (prevalentie 10-40 per 1000.000 volwassenen). 
Een primair cardiale presentatie is nog zeldzamer (5-7 per 
100.000 volwassenen). Bij een cardiale locatie ontstaan granulo-
men in het hartweefsel (spiercellen, kleppen, pericard en/of ge-
leidingssysteem). De klachten zijn weinig specifiek, en kunnen 
bestaan uit hartkloppingen, flauwvallen, moeheid en kortade-
migheid. Incidenteel ontstaan er plotselinge geleidingsproble-
men of zelfs acute hartdood. Bij lichamelijk onderzoek kunnen 
er aanwijzingen zijn voor hartfalen, maar dat is vaak pas in een 
later stadium het geval. Het ecg kan aanvankelijk normaal zijn, 
maar toont vaak geleidingsproblemen en aanwijzingen voor 
structurele veranderingen van de hartspier. De behandeling 
bestaat uit steroïden, immunosuppressiva en niet zelden een 
pacemaker, al dan niet met ICD (implanteerbare cardioverter-
defibrillator) bij geleidingsproblemen. Daarnaast is behandeling 
van eventueel optredend hartfalen noodzakelijk. ■

Antwoord ecg-casus  
‘Een witte raaf’
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Het syndroom van Cushing is een zeldzame, maar poten
tieel dodelijke aandoening en het diagnostisch delay is 
aanzienlijk. De vorige publicatie erover in Huisarts & 
Weten schap dateert alweer van 2004. Er zijn intussen nieu
we ontwikkelingen te melden. Daarom is het goed om het 
syndroom weer eens onder de aandacht te brengen.

Het syndroom van Cushing is een zeldzame ziekte, met een 
incidentie van 2 per miljoen Nederlanders per jaar. Gemid-
deld zal een huisarts in diens hele werkzame leven slechts 
1 patiënt met de diagnose syndroom van Cushing zien. De 
oorzaak is een overactieve bijnierschors. Door de langdurige 
en hoge blootstelling aan glucocorticoïden ontstaat vaak de 
karakteristieke ‘cushinggestalte’, maar omdat hypercortisolis-
me meerdere orgaansystemen beïnvloedt en op elke leeftijd 
kan ontstaan, heeft het syndroom meer verschijningsvor-
men. Zo beschreef Huisarts & Wetenschap in 2004 een jonge 
cushingpatiënte met amenorroe en extreme striae.1

De langetermijnprognose is tamelijk ongunstig. Onbehandeld 

is de ziekte dodelijk, hoe jonger de (intensieve) behandeling 
begint, hoe groter de kans op herstel. Diagnostiek en behande-
ling gebeuren in gespecialiseerde ziekenhuizen; voor huisart-
sen is het belangrijk mogelijke aangrijpingspunten voor de 
diagnose zo vroeg mogelijk te signaleren.

KLINISCH BEELD
Cortisol speelt een belangrijke rol in de stofwisseling en bij stress. 
Normaliter produceert de bijnierschors dit hormoon in een diur-
naal ritme, met extra pulsen als de situatie daarom vraagt, maar 
bij hypercortisolisme verdwijnt dat ritme en verkeren lichaam en 
geest als het ware in een permanente staat van paraatheid. Daar-
bij worden vetreserves aangelegd op ongebruikelijke plaatsen en 
worden eiwitten in huid en spieren afgebroken. Zo ontstaat de 
karakteristieke cushinggestalte met een vollemaansgezicht, een 
bisonnek en vetafzetting. Er kan sprake zijn van supraclavicu-
laire fatpads (boven de sleutelbeenderen) of centrale obesitas 
(rondom de buik), deze kenmerken kunnen beide voorkomen 
bij het syndroom van Cushing. Dit ziet men ook wel bij bijvoor-
beeld overgewicht, maar onderscheidend voor cushing is het 
zogeheten plethorische gelaat met zwelling en diffuse roodheid 
[infographic]. Abdominale vetafzetting verhoogt het risico 
op diabetes en hart- en vaatziekten en doordat cortisol ontste-
kingsreacties onderdrukt, verlopen ernstige ontstekingen (zoals 
pancreatitis) soms vrijwel symptoomloos. Hypertensie is een 
rechtstreeks gevolg van de ziekte, en vaak ook het presenterende 
symptoom.2 Verder is bij het syndroom van Cushing door de 
langdurige blootstelling aan glucocorticoïden logischerwijze ook 
het risico op secundaire osteoporose verhoogd.3

De ziekte van Cushing in engere zin wordt veroorzaakt door 
een hypofyseadenoom. Vaak zijn daarbij ook andere functies 
van de hypofyse verstoord, zoals de productie van antidiure-
tisch hormoon, waardoor diabetes insipidus ontstaat, of de 
aansturing van de schildklier.
Het syndroom van Cushing ontstaat meestal geleidelijk, in 
enige maanden tot jaren, soms schoksgewijs. De vrouw-man-
verhouding is 3:1, de leeftijd waarop de eerste klachten ver-
moedelijk ontstaan varieert van 3,6 tot 77,7 jaar (gemiddeld 
41,4 jaar).4 Bij Nederlandse cushingpatiënten ligt er gemiddeld 
6,5 jaar tussen dat moment en de uiteindelijke diagnose. Bij 
68% van de patiënten klopte de eerste diagnose niet, bij 20% 
was na 5 jaar nog geen diagnose gesteld.5

De vele gedaanten van het 
 syndroom van Cushing
Nellie Jans

CASUS: EEN VROUW MET EEN BEENFRACTUUR, HYPERTENSIE 
EN ERNSTIGE SLAAPPROBLEMEN
Een vrouw van 64 jaar is onlangs bij u geweest vanwege een sponta-
ne avulsiefractuur van de mediale malleolus; bij aanvullend onder-
zoek bleek zij osteopenie te hebben. In 2014 is bij haar hypertensie 
vastgesteld (192/100 en 170/100 mmHg) en sindsdien volgt ze het 
 ketenzorgprogramma CVRM. Nu komt ze op aanraden van een bevrien-
de internist bij u met het verzoek onderzoek te doen naar het syndroom 
van Cushing. De cortisolconcentratie in 24-uurs urine is 915 nmol 
(normaal 42-338), de nuchtere cortisolconcentratie bij dexamethason-
suppressie 237 nmol/l (normaal < 50). U verwijst de patiënte naar een 
gespecialiseerd centrum. Daar stelt men de diagnose ‘syndroom van 
Cushing’. Uit de speciële anamnese blijkt dat zij al jarenlang ontevreden 
is over haar bolle gelaat. Ze wordt ’s nachts erg vaak wakker en heeft 
ook last van verhoogd associatief denken: ze moet bewust structuur 
aanbrengen in haar werkzaamheden. Hoewel ze een dieet volgt en in-
tensief sport, stijgt haar gewicht langzaam. Medesporters zijn verbaasd 
over haar energieniveau. Ze heeft het altijd warm, met daarbovenop 
warmteaanvallen die ze goed kan onderscheiden van opvliegers. Door 
polyurie (4 liter per dag) heeft ze af en toe stressincontinentie.
Bij het lichamelijk onderzoek ziet de endocrinoloog een plethorisch ge-
laat, een bisonnek en supraclaviculaire fat pads. Er is geen sprake van 
striae, centrale adipositas of spieratrofie. De bloeddruk (bij gebruik van 
3 antihypertensiva) wisselt tussen 120/90 en 186/106 mmHg. De huid 
is atrofisch en bij frictie ontstaan gemakkelijk flapverwondingen. 
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Infographic

Wat is Cushing?

Met toestemming overgenomen van BijnierNET. Voor de volledige Infographic, zie www.bijniernet.nl.
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DIAGNOSTIEK
Nadat een externe oorzaak (gebruik van glucocorticoïden) is 
uitgesloten, kan de huisarts laboratoriumonderzoek aanvragen 
om een vermoeden van endogeen hypercortisolisme te beves-
tigen. Dat kan door 2 cortisolbepalingen in 24-uurs urine of 
in een nuchter bloedmonster onder dexamethasonsuppressie 
(de patiënt neemt dan de voorafgaande avond rond 23:00 uur 
1 mg dexamethason). Ook kan men 2 cortisolbepalingen in 
speeksel doen, beide omstreeks middernacht.6 
Bij aangetoond hypercortisolisme volgt verder biochemisch 
onderzoek naar mogelijke oorzaken. Deze tests zijn lastig te 
interpreteren en moeten daarom worden uitgevoerd door 
een gespecialiseerde endocrinoloog.5 Ook met uitgebreid 
beeldvormend onderzoek kan de oorzaak niet altijd worden 
achterhaald.7

Endogeen hypercortisolisme wordt meestal (65-75%) veroor-
zaakt door een ACTH-producerend hypofyseadenoom (de 
ziekte van Cushing in engere zin), of door een cortisolprodu-
cerend bijnieradenoom (5-10%).

BEHANDELING
Bij de ziekte van Cushing is tromboseprofylaxe geïndiceerd 
vanaf de diagnose tot 3 maanden na remissie. Transsfenoïdale 
adenomectomie is de behandeling van eerste keuze.8 Om het 
operatierisico te verminderen krijgt de patiënt minstens 3 
maanden een voorbehandeling ter verlaging van het cortisol-
gehalte.5 Vanaf de start van deze voorbehandeling geldt een 
stressprotocol voor bijnierinsufficiëntie. Standaard informeert 
de endocrinoloog de huisarts over deze procedure, zie [gerela-
teerde content] bij dit artikel.
Omdat er na de behandeling sprake is van bijnierschors-
insufficiëntie, treedt een steroïdonttrekkingssyndroom op met 
ernstige spier- en gewrichtsklachten, malaise, moeheid en 
emotionele labiliteit.9 Glucocorticoïdsuppletie blijft dus nodig; 
deze wordt langzaam afgebouwd totdat de bijnierfunctie zich 
heeft hersteld. In onderzoek blijkt 58% van de patiënten na 

5 jaar hersteld, met een mediane hersteltijd van 17 maan-
den, maar de kans op herstel neemt af met de leeftijd.10 Veel 
patiënten blijven ook na volledig herstel afhankelijk van enige 
vorm van suppletie. Het karakteristieke fenotype verbetert na 
de behandeling aanzienlijk, maar lang niet alle veranderingen 
in lichaamssamenstelling, cardiovasculair risicoprofiel en 
cognitieve functies verdwijnen altijd.11 De kwaliteit van leven 
blijft beperkt, ook bij patiënten die langdurig in remissie zijn.12 
Vaak blijven er klachten van het bewegingsapparaat en is de 
vitaliteit afgenomen.13 Wat het beste revalidatietraject is, is 
onduidelijk.14

BESCHOUWING
Het syndroom van Cushing is een zeldzame, ernstige en 
complexe aandoening. Vroege opsporing is van belang, maar 
de samenhang tussen de vele klachten en verschijnselen is niet 
altijd meteen duidelijk en het 1-klacht-per-consult principe 
maakt het er niet makkelijker op. Voor de huisarts is het de 
kunst om te midden van het alledaagse het ongewone te signa-
leren, door een niet-pluisgevoel of door goed luisteren, vragen 
en kijken.15

Onze patiënte met een beenfractuur, hypertensie en ernstige 
slaapproblemen laat dat goed zien. Toen bij haar hypertensie 
werd vastgesteld, was haar bloeddruk > 180 mmHg. Volgens 
de richtlijnen is dat een ernstig verhoogde, enkelvoudige 
cardiovasculaire risicofactor die kan wijzen op secundaire 
hypertensie, en achteraf bleek het een rode vlag. Hypertensie, 
diabetes mellitus en overgewicht komen echter ook veel voor 
bij patiënten zonder het syndroom van Cushing. Des te be-
langrijker is het om bedacht te zijn op secundaire hypertensie 
en oog te hebben voor bijkomende signalen daaromtrent. 
Bij onze patiënte waren tijdens de CVRM-controles haar 
energieke gedrag en continu blozende, bolle gelaat wel opge-
vallen, maar of stressgedrag een oorzaak is (van hypertensie) 

DE KERN
	■ Het syndroom van Cushing is een zeer zeldzame, 

maar ernstige aandoening met veel verschijnings
vormen.

	■ De onderliggende oorzaak, hypercortisolisme, tast 
bijna alle organen aan en de langetermijnprognose is 
tamelijk ongunstig.

	■ De kans op herstel neemt af met de leeftijd, daarom 
is vroegtijdige signalering erg belangrijk.

	■ behandeling van de ziekte van Cushing leidt tot 
bijnier schorsinsufficiëntie, de nabehandeling is zwaar 
en gaat gepaard met het corticoïdonttrekkings
syndroom.

	■ Multidisciplinaire revalidatie vanaf het begin is aan te 
raden.

De ziekte van Cushing wordt veroorzaakt door een hypofyseadenoom. 
Vaak zijn daarbij ook andere functies van de hypofyse verstoord. 
 Foto: Shutterstock
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of juist een gevolg (van hypercortisolisme) is niet makkelijk 
te zien. De diffuse roodheid van het plethorische gelaat, 
achteraf een duidelijke aanwijzing, is goed te onderscheiden 
van rosacea. Ook het langzaam toenemende gewicht on-
danks dieet- en beweegmaatregelen was een vingerwijzing 
voor mogelijke secundaire oorzaken. Patiënte meldde haar 
slaapklachten niet actief bij de huisarts, maar desgevraagd 
vertelde ze dat ze elke dag vroeg en vermoeid ging slapen 
maar dan de hele nacht door steeds opnieuw wakker werd. 
Slaapproblemen hebben zelden een onderliggende somati-
sche oorzaak, maar goed uitvragen van het slaappatroon kan 
zinvol zijn.
Osteopenie komt veel voor bij postmenopauzale vrouwen, 
ook zonder bekende risicofactoren. Bij onze patiënte was de 
spontane avulsiefractuur de clou die leidde tot de diagnose. 
Haar botdichtheid was in 2 jaar tijd met 3,2% afgenomen, on-
danks vitamine D-suppletie en adequate voeding, beweging en 
krachttraining. De patiënte beschreef haar huid, met name die 
op de handen, als de huid van een 95-jarige. Ze tuinierde veel 
en al bij klein letsel ontstonden er flapverwondingen op de on-
derarmen. Een grote discrepantie tussen een jeugdig, blozend 
uitziend gelaat en een verouderde huid zal niet gemakkelijk 
een vermoeden oproepen, maar zal een bestaand vermoeden 
zeker ondersteunen.
Tot slot had onze patiënte beginnende stressincontinentie. 
Daarbij denkt men, zeker op deze leeftijd, zelden aan een 
somatische oorzaak. Pas bij navragen bleek er sprake van een 
dagelijkse polyurie van ruim 4 liter, zonder dorstgevoel. Dit 
was haar natuurlijke reactie op de diabetes insipidus.

TOT SLOT
Het syndroom van Cushing heeft een zeer variabele presen-
tatie in ontstaanssnelheid, uiterlijke kenmerken, klachten 
en complicaties. Wij zagen een vrouw bij wie de ziekte van 
Cushing zich ontwikkelde over een periode van meer dan 
10 jaar, met wisselende activiteit en zonder kenmerkende 
spieratrofie. Gelukkig waren er nog geen ernstige complicaties. 
Bij zo’n langzaam progressief beeld is moeilijk te bepalen waar 
de grens van het normale wordt overschreden, maar het helpt 
om alert te blijven op mogelijk onderliggende oorzaken. Goed 
luisteren, vragen en kijken blijft het motto. ■
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Huisarts Kees van Boven heeft de honorary fellowship 
van de WONCA ontvangen. Een bijzondere onderschei-
ding die slechts een paar mensen in Nederland ten deel 
gevallen is. Hij kreeg die voor zijn inspanning voor het 
herzien van de ICPC, waarmee deze nu tegemoetkomt 
aan de behoeften in de eerste lijn wereldwijd. Naast 
ziektegerichte classificatie is nu ook persoonsgerichte 
classificatie mogelijk.

Als de zorg verandert, moet de codering mee veranderen 
om daar gelijke tred mee te houden. En zeker als het om 
chronische ziekten gaat, is het niveau van functioneren 
van de patiënt steeds meer op de voorgrond komen te 
staan. Een strikt ziektegerichte classificatie volstaat dan 
niet meer. Als in de huisartsenpraktijk bijvoorbeeld vra-

gen aan de orde komen als: ‘Kunt u nog wandelen met de 
hond?’ of ‘Kunt u nog zelfstandig douchen?’. 
Dit verklaart waarom de door huisartsen gehanteerde 
ICPC (de International Classification of Primary Care, 
onder beheer van WONCA) aan herziening toe was. En 
wie anders dan huisarts Kees van Boven en zijn mede-

Gegrepen door de elegantie van 
een klein systeem
Frank van Wijck

Foto: Digna ter Napel

Wie is Kees van Boven?
Kees van boven is voormalig huisarts (in  franeker) en onderzoe-
ker bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het radboudumc 
in Nijmegen. Hij is als projectleider verbonden aan faMe-Net. 
Deze onderzoeksgroep onderzoekt met een groep van 30 huisart-
sen de toepassing van clinical rules bij medicatievoorschrijving in 
de eerste lijn. Voor zijn inspanningen binnen de WONCa ontving hij 
recent een honorary membership.
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projectleider Huib ten Napel zouden van die herziening 
de kartrekker kunnen zijn? De ICPC bestond al toen Van 
Boven in 1993 promoveerde. ‘Ik gebruikte die als basis 
om antwoord te krijgen op de vraag waarom de huisarts 
wel of niet bepaalde onderzoeken doet – bloedonderzoek 
bijvoorbeeld – en bij welke klacht of diagnose. Je wordt 
weliswaar geen dokter om te coderen, maar je leert er wel 
veel van dat je kunt gebruiken voor je behandelbeleid. 
Ook over taal en cultuur heb ik trouwens veel geleerd in 
de internationale contacten erover. Wat bedoel je bijvoor-
beeld precies als je het over depressie hebt?’

Van specifiek naar algemeen
Van Boven werd – zoals hij het zelf zegt – ‘gegrepen 
door de elegantie van zo’n klein systeem.’ Hij vertelt: ‘De 
International Classification of Diseases (ICD) is geschikt 
voor de tweede lijn. Daarom vond ik de ontwikkeling naar 
ICPC, specifiek voor huisartsen dus, zo mooi. Je brengt 
ermee in beeld wat je in je praktijk doet. Hoeveel mensen 
hebben een bepaald ziektebeeld? Wanneer verwijs je? 
Wanneer doe je bloedonderzoek? Niet alleen in Neder-
land maar ook internationaal heeft de ICPC in de loop 
der jaren een centrale positie in de dossiervorming van de 
huisarts gekregen, en in de communicatie met de pa tiënt 
– voor de patiëntbrief – en de zorgverzekeraar (in het 
buitenland) – voor de declaratie.’
De codering vereist natuurlijk zorgvuldigheid, stelt Van 
Boven. ‘Je moet er wel een beetje les in krijgen om er goed 
mee te leren werken,’ zegt hij. ‘Ik heb er zelf les in gege-
ven. Dit heeft mij geleerd over het werk van de huisarts in 
internationaal perspectief. Ik zie vooral overeenkomsten 
in wat aan de huisarts gepresenteerd wordt aan klachten 
en ziekten, maar er zijn natuurlijk ook verschillen, in het 
voorkomen van infectieziekten bijvoorbeeld. En culturele 
verschillen. Zo kreeg ik in Oekraïne bijvoorbeeld de vraag 
of het wel toegestaan was te vermelden dat iemand tbc 
heeft, want dat is een slechte reclame voor de stand van 
de gezondheidszorg. Het mooie van de ICPC is ook dat 
die je de ruimte geeft om een symptoom als probleem te 
benoemen. Vermoeidheid als werkdiagnose bijvoorbeeld, 
iets wat iedere huisarts zal herkennen. Tegelijkertijd wel 
lastig voor medisch specialisten, want die kunnen daar 
niet zoveel mee. En hoewel het niet de bedoeling is om 
specifieker te registreren dan je feitelijk kunt waarmaken, 
is het ook weer niet de bedoeling om dit te globaal te 
doen. Dat zou ten koste gaan van de ruimte om de data te 
benutten voor onderzoek.’

Tweede en derde versie
Op dit moment gebruiken de huisartsen in Nederland de 
eerste versie van de ICPC. Gedeeltelijk trouwens, want 
in Nederland wordt die alleen gebruikt voor de diagno-
se. In de tweede versie is voorzien in een koppeling naar 
de ICD, de specialistische classificatie. Het Nederlands 
Huisartsen Genootschap heeft die overgeslagen. ‘Het 

zag onvoldoende het belang van die koppeling,’ zegt Van 
Boven. 
In de derde versie, die nu beschikbaar is gekomen, kan het 
niveau van functioneren van de patiënt worden vastgelegd. 
Dit is in lijn met de behoefte die inmiddels in de eerstelijns 
gezondheidszorg wordt gevoeld om tot een meer persoons-
gerichte classificatie te komen. ‘Het is nu ook mogelijk te 
classificeren in welke mate de patiënt bijvoorbeeld pijn als 
probleem ervaart, in hoeverre het iemand belemmert in 
zijn dagelijks leven,’ zegt Van Boven. ‘Je kunt hiermee dus 
een beeld krijgen van het effect van een behandeling met 
medicatie of fysiotherapie op de ervaren pijn.’
De derde versie van de ICPC moest er komen, stelt Van 
Boven, om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen 
in de eerstelijns gezondheidszorg en het toenemende 
belang van shared decision making. ‘Het mooie van deze 
nieuwe versie is ook dat het hiermee mogelijk is om er re-
gionale elementen aan toe te voegen,’ vertelt hij. ‘In Afrika 
bijvoorbeeld kunnen andere onderwerpen relevant zijn 
dan hier in Nederland. Wel verzoeken we om een gewens-
te toevoeging altijd te melden. Die moet immers onder 
een hoofdcode vallen om internationale vergelijking mo-
gelijk te maken. Een belangrijke verandering is ook dat de 
derde versie meer ruimte biedt voor beschrijving dan het 
maximum van 99 posities per orgaansysteem waartoe die 
in de eerdere 2 versies beperkt bleef. Daarnaast is er ook 
veel meer ruimte gemaakt voor het coderen van preventie 
en programmatische zorg.’

Nu de implementatie
De derde versie van de ICPC moet zich nog bewijzen, 
maar het feit dat die door de wereldorganisatie van huis-
artsen WONCA is aangenomen is een goed begin. ‘Het 
belang van een sterke eerste lijn wordt internationaal ook 
goed gezien en daar sluit deze versie goed op aan,’ zegt 
Van Boven. Met de ICPC-3 kan de eerste lijn laten zien 
wat er aan problematiek is en wat er in de eerste lijn wordt 
gedaan. ‘Maar: nu deze versie klaar is, begint het pas. Het 
NHG heeft er positief op gereageerd, maar het zal toch 
een paar jaar duren voordat alle huisartsen de stap hebben 
gezet om ermee te gaan werken. Zelf ben ik net gestopt als 
onderzoeker aan de faculteit huisartsgeneeskunde van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen, maar daar wordt wel 
onderzoek gedaan naar de implementatie en de eventuele 
problemen daarbij. Ook moet het referentiemodel van de 
HIS-sen worden aangepast.’ 
In de praktijk zal ook de POH’er de codering gaan ge-
bruiken, om inzicht te krijgen in het functioneren van de 
chronische patiënt. ‘Gegevens vastleggen met de ICPC-3 
geeft meer inzicht in welke behandeling nuttig kan zijn of 
juist totaal niet zinnig blijkt in het dagelijkse leven,’ stelt 
Van Boven afsluitend. ‘Dit maakt zichtbaar en analy-
seerbaar wat voor de individuele patiënt de door hem 
gewenste, doelgerichte zorg is. En dat kon tot nu toe niet, 
met geen enkele classificatie.’ ■
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De NHG-Behandelrichtlijn Melasma is herzien. In de behan-
delrichtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen melasma, 
melasma bij zwangerschap of een andere hormonale oor-
zaak, of persisterend melasma. In alle gevallen bestaat het 
beleid uit voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen. 
Voor patiënten met persisterend melasma en melasma 
zonder onderliggende oorzaak is naast  azelaïnezuur ook 
 tretinoïnecrème toegevoegd als behandeloptie. Schrijf deze 
middelen alleen voor als niet-medicamenteuze adviezen 
onvoldoende effect hebben en er een sterke wens tot be-
handeling is.

Melasma is een verworven aandoening van de huid, die geken-
merkt wordt door donkerbruine vlekken in het gelaat, vooral 
op het voorhoofd, de wangen, rond de ogen en op de bovenlip. 
De verkleuringen zijn vaak duidelijker zichtbaar in de zomer-
maanden, of na perioden van toegenomen blootstelling aan 
uv- of zonlicht. Melasma komt vooral voor bij vrouwen met 
een donkerder huidtype (Fitzpatrick huidtype III of hoger). De 
ziekte heeft vaak een chronisch, recidiverend karakter, maar is 
onschuldig. Meestal bezoekt de patiënt de huisarts omdat de 
vlekken in het gelaat als cosmetisch storend worden ervaren. 

GEWIJZIGDE INDELING KLACHTEN
De nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Melasma is een herzie-
ning van de oude Farmacotherapeutische Richtlijn Chloas-
ma, Melasma uit 2008. Hierin werd bij de indeling van de 
klachten gesproken over melasma of chloasma (hormonale, 
medicamentosum of gravidarum). De verouderde term 
chloasma is in de behandelrichtlijn vervangen door me-
lasma bij zwangerschap of een andere hormonale oorzaak. 
Bekende onderliggende oorzaken zijn gebruik van hormoon-
preparaten (oestrogenen en in mindere mate progestage-
nen), hormonale anticonceptie (combinatiepreparaten), 
hypothyreoïdie, polycysteus- ovariumsyndroom (PCOS) en 
ovarium carcinoom. Ook wordt in de behandelrichtlijn het 
beleid bij persisterend melasma beschreven. Hierbij houden 
de klachten aan als een aanwijs bare onderliggende oorzaak 
voorbijgaat of wordt weggenomen. Volg bij persisterend 
melasma hetzelfde beleid als bij melasma zonder aanwijsbare 
onderliggende oorzaak.

GEEN BLOOTSTELLING AAN ZON
Zon- en uv-licht gelden als de belangrijkste uitlokkende facto-
ren van (verergering van) de klachten. Daarom geldt voor alle 
patiënten het advies om zonexpositie te vermijden in com-
binatie met het gebruik van een zonnebrandcrème met een 
hoge factor (SPF > 50), elke 2 uur bij een uv-index > 4 en het 
gebruik van een hoofddeksel. Wanneer een patiënt hinder van 
de klachten ondervindt, kan deze desgewenst camouflerende 
cosmetica gebruiken. Consulteer eventueel een huidtherapeut 
voor advies.

AFWACHTEND BELEID BIJ MELASMA BIJ ZWANGERSCHAP 
OF EEN ANDERE HORMONALE OORZAAK
Wanneer melasma ontstaat tijdens de zwangerschap volstaat 
een niet-medicamenteus beleid. De klachten verminderen 
vaak enkele maanden na de bevalling. Bij een duidelijke 
relatie met een vermoedelijk onderliggende oorzaak heeft 
het verdwijnen of behandelen van de onderliggende oorzaak 
mogelijk een positief effect op de klachten. Overweeg bijvoor-
beeld een barrièremiddel of een anticonceptivum met enkel 
progestagenen voor te schrijven in plaats van oestrogeen be-
vattende anticonceptiemiddelen. Aanvullend onderzoek naar 

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 
centraal in de herziene NHG-Behandelrichtlijn 
Melasma
Amanda van Walraven, Annemiek Schep, Arianne Verburg

Een patiënt met melasma bezoekt meestal de huisarts omdat de vlek-
ken in het gelaat als cosmetisch storend worden ervaren.  Foto: Shutterstock
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hormoonstoornissen of een andere onderliggende oorzaak 
wordt niet aanbevolen.

TRETINOÏNE EN AZELAÏNEZUUR GELIJKWAARDIGE 
 BEHANDELOPTIES
Patiënten met persisterende klachten of klachten zonder 
onderliggende oorzaak krijgen eerst niet-medicamenteuze ad-
viezen. Overweeg, als de klachten onvoldoende verminderen 
én de patiënt een sterke wens tot behandeling heeft, medica-
menteuze behandeling. De toepassing hiervan wordt beperkt 
doordat het effect van medicamenteuze behandeling onzeker 
is en de klachten veelal recidiveren als de patiënt de behande-
ling staakt. Bovendien kunnen niet-omkeerbare bijwerkingen, 
zoals postinflammatoire hyperpigmentatie of hypopigmenta-

tie, optreden. Instrueer de patiënt om bij tekenen van hyper- 
of hypopigmentatie direct te stoppen met het middel. 
Er zijn 2 gelijkwaardige medicamenteuze behandelopties voor 
(persisterend) melasma: azelaïnezuur- of tretinoïnecrème 
(off-label). Beide middelen laten een gelijkwaardige effecti-
viteit zien en de bijwerkingen zijn vergelijkbaar. Dit is een 
wijziging ten opzichte van de oude farmacotherapeutische 
behandelrichtlijn, waarin alleen azelaïnezuur werd aanbevo-
len. ■

Raadpleeg de volledige versie van deze NHG-Behandelrichtlijn 
op richtlijnen.nhg.org.

Van Walraven A, Schep A, Verburg A. Voorlichting en niet-medicamen-
teuze adviezen centraal in herziene NHG-Behandelrichtlijn Melasma. 
Huisarts Wet 2022:65(2):46-7. DOI:10.1007/s12445-022-1374-x. 
NHG, cluster Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht:   
A. Walraven, wetenschappelijk medewerker en apotheker,  
kenniscentrum@nhg.org; A. Schep, wetenschappelijk medewerker en 
epidemioloog; A. Verburg, senior wetenschappelijk medewerker en 
huisarts.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

In de NHG-Standaard Borstkanker is een tekstuele wijziging 
doorgevoerd, om de intentie van een bestaande aanbeve-
ling te verhelderen (niet te veranderen). 

Omdat een mammogram zonder afwijkingen (bevolkings-
onderzoek of anderszins) borstkanker niet uitsluit, stond er 
in de NHG-Standaard Borstkanker de volgende tekst: ‘Bij 
vrouwen met nieuwe, gelokaliseerde klachten is een recent als 
niet-afwijkend beoordeeld mammogram (daarom) geen reden 
om van de richtlijnen diagnostiek en beleid af te wijken.’
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM) geeft aan 
dat de term ‘nieuwe gelokaliseerde klachten’ niet volledig 
voldoet. De aanbeveling kan dan worden gelezen als nieuwe 
klachten na het bevolkingsonderzoek, maar vrouwen kunnen 
deze klachten ook al hebben bij deelname aan het bevolkings-
onderzoek. In beide gevallen is het goed om gelokaliseerde 
klachten nader te onderzoeken, dus ook als het mammogram 
als niet-afwijkend werd beoordeeld.
De aanbeveling is daarom als volgt aangepast: 
‘Bij vrouwen met gelokaliseerde klachten gelden de richtlijnen 
diagnostiek en beleid (daarom) ook als een recent mammo-
gram niet-afwijkend was.’ ■

Verheldering aanbeveling in NHG-Standaard 
Borstkanker

Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard Borst-
kanker op richtlijnen.nhg.org.

Foto: H
ollandse H

oogte
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De NHG-Standaard Lichen sclerosus is op enkele onder-
delen aangepast. Zo is er meer ruimte gekomen voor in-
termitterende onderhoudsbehandeling met lokale cortico-
steroïden. Er zijn aanwijzingen dat deze behandeling de 
kans op plaveiselcelcarcinoom vermindert.

Naar aanleiding van het verschijnen van de richtlijn Lichen 
Sclerosus van de Nederlandse Vereniging voor Dermatolo-
gie en Venerologie (NVDV) is de NHG-Standaard Lichen 
sclerosus op enkele onderdelen aangepast. De voornaamste 
wijziging is de ruimere plaats voor een intermitterende on-
derhoudsbehandeling met lokale corticosteroïden bij aanhou-
dende klachten en progressie van anatomische afwijkingen. 
Hiertoe is besloten omdat er in de literatuur aanwijzingen zijn 
gevonden dat die behandeling bijdraagt aan de preventie van 
plaveiselcelcarcinoom. De kans op maligne ontaarding van 
genitale lichen sclerorus wordt geschat op enkele procenten en 
neemt toe met de leeftijd. Circa de helft van de vulvacarcino-
men is gerelateerd aan lichen sclerosus.

AANWIJZINGEN VOOR MINDER KANS OP PLAVEISELCELCAR-
CINOOM
De aanwijzingen dat corticosteroïdgebruik de kans op plavei-
selcelcarcinoom vermindert, komen uit observationele onder-
zoeken waarin plaveiselcelcarcinoom bij grotere therapietrouw 
minder voorkomt. Daarom wordt in de standaard nu meer 
nadruk gelegd op doorsmeren met corticosteroïden gedurende 
enkele dagen per week en minder op stoppen met de behande-
ling na enkele maanden bij vermindering van de klachten.
Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen. Zo is het advies 
verwijderd dat een biopt van 4 of 5 mm de voorkeur heeft (een 
biopt van 3 mm volstaat). Ook is er een nadere omschrijving 
gegeven van de voorwaarden voor chirurgische behandeling 
van lichen sclerosus bij vrouwen. Tevens is het advies opgeno-
men dat de huisarts een patiënt ziet binnen 6 weken na terug-
verwijzing door de dermatoloog. Dan kan hij een beeld krijgen 
van de actuele afwijkingen, zodat die als uitgangspunt kunnen 
worden genomen bij verdere controles. De dermatoloog ver-
zoekt de patiënt daartoe een afspraak bij de huisarts te maken. 
Met deze wijzigingen zijn de richtlijnen voor de dermatologen 
en huisartsen weer met elkaar in overeenstemming. ■

Meer ruimte voor behandeling met corticosteroïden in 
NHG-Standaard Lichen sclerosus
Tjerk Wiersma

De kans op maligne ontaarding van genitale lichen sclerorus wordt 
geschat op enkele procenten en neemt toe met de leeftijd.  
 Foto: Wikimedia

Wiersma Tj. Meer ruimte voor behandeling met corticosteroïden 
in NHG-Standaard Lichen sclerosus. Huisarts Wet 2022:65(2):48. 
DOI:10.1007/s12445-022-1358-x.
NHG, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: dr. Tj. 
Wiersma, senior wetenschappelijk medewerker en huisarts: kennis-
centrum@nhg.org.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard Lichen sclerosus 
op https://richtlijnen.nhg.org.
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De richtlijn Lichen planus van de Nederlandse Vereniging 
voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) is herzien. Daarin 
wordt geadviseerd patiënten te verwijzen die vermoedelijk 
lichen planus hebben en die niet reageren op initiële thera-
pie. Ook bij twijfel over de diagnose en bij extra-cutane of 
extra-orale manifestaties luidt het advies te verwijzen.

Huisartsen zien lichen planus niet zo vaak, maar het is wel be-
langrijk om dit ziektebeeld te herkennen en ook om te weten 
wanneer u moet verwijzen. Een enkele variant geeft namelijk 
een verhoogde kans op maligne ontaarding. Lichen planus is 
een chronische inflammatoire aandoening van de huid en/
of de orale en genitale slijmvliezen. De oorzaak is onbekend. 
Patiënten ervaren jeuk, en met name de mucosale variant kan 
soms pijnlijk zijn. Lichen planus is moeilijk te behandelen; de 
beschikbare therapieën onderdrukken vaak alleen de sympto-
men. Cutane lichen planus wordt in eerste instantie behandeld 
met lokale corticosteroïden, klasse III of IV. 
In de herziene richtlijn is vooral het hoofdstuk ‘Organisatie 
van zorg’ interessant voor huisartsen: wanneer moet u verwij-
zen? Cutane lichen planus kunt u zelf behandelen. Controle 
is alleen nodig bij actieve ziekte of recidief. Bij twijfel of een 
vermoeden van neoplasie kunt u verwijzen naar de tweede 
lijn. Verwijs ook patiënten met cutane lichen planus bij onvol-

doende verbetering na behandeling met lokale therapie. Ver-
der is (een vermoeden van) extra-cutane of extra-orale lichen 
planus (anogenitaal gebied, oesofagus, nagels, hoofdhuid, of 
zeldzamere lokalisaties) altijd een reden voor verwijzing naar 
de tweede lijn. In de richtlijn vindt u welke vorm van lichen 
planus naar welk specialisme moet worden verwezen. 
In de nieuwe richtlijn staan ook enkele handige websites over 
dit onderwerp, zoals van de gynaecoloog of de bekkenbodem-
fysiotherapeut. De herziene richtlijn is te vinden op de website 
van de NVDV. Hier vindt u ook een patiëntenfolder. ■

LITERATUUR
1. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. 

Richtlijn Lichen planus. www.nvdv.nl.
2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. 

 Patiëntenfolder Lichen planus. www.nvdv.nl.

Herziening NVDV-richtlijn Lichen planus: wanneer 
verwijzen?
Judith Poldervaart

Huisartsen moeten dit ziektebeeld kunnen herkennen en ook weten wanneer ze moeten 
verwijzen.  Foto: Shutterstock

Poldervaart J. Herziening NVDV-richtlijn Lichen planus: wanneer 
verwijzen? Huisarts Wet 2022;65(2):51. DOI:10.1007/s12445-022-
1381-6.
NHG, Cluster Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Utrecht: J. Polder-
vaart, wetenschappelijk medewerker, tevens huisarts, j.poldervaart@
nhg.org. 
Mogelijke belangenverstrengeling: niets gemeld.
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Bij een patiënt met een (functionele) asplenie zijn preven-
tieve en curatieve behandelingen nodig. Deels gaat het om 
standaardbehandelingen en deels om behandelingen in 
specifieke situaties. In elk geval moet de asplenie direct in 
het HIS zichtbaar zijn. Hoe kunt u dit het beste doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie over 
asple nie te noteren in het HIS.1 Ze vullen elkaar aan. Episo-
detitel en het bijbehorende beleid geven informatie over de 
standaardaanpak. Profylaxe geeft informatie over de aanpak in 
bijzondere situaties. Het is aan te raden om een bekende oor-
zaak voor de asplenie als behandeling vast te leggen. Diagnos-
tische bepalingen tonen of u de patiënt moet vaccineren tegen 
pneumokokken. 

EPISODETITEL
Omschrijf de episodetitel zo duidelijk mogelijk. Geef in de 
tekst van de episodetitel aan wat het probleem is én dat er 
sprake is van asplenie, bijvoorbeeld: ‘Hodgkin in remissie, 
functionele asplenie door miltbestraling’.
Kies altijd de ICPC-code die het best past bij de situatie (true 
level of understanding). In dit voorbeeld is dat B72 (ziekte van 
Hodgkin). Deze code krijgt in het HIS automatisch attentie-
waarde (probleemstatus) en blijft goed in beeld. Mocht een 
door u gekozen ICPC-code niet automatisch attentiewaarde 
krijgen, pas dit dan handmatig aan. 
Met een goede episodetitel is de stand van zaken duidelijk, 
maar het vertelt niet wat de behandelconsequenties van de 

asplenie zijn. Ook is het zo nog niet mogelijk om te selecteren 
op patiënten met (functionele) asplenie. 

BEHANDELCONSEQUENTIES EN LANGETERMIJNBELEID
Beschrijf het standaard langetermijnbeleid in het tekstveld ‘be-
leid’ dat hoort bij de episode. Beleid is in veel HIS’en beschik-
baar. In het voorbeeld van de casus noteert u als beleid bij-
voorbeeld: ‘elke 5 jaar een pneumokokkenvaccinatie, volgende 
vaccinatie in 2022’. Meer informatie over beleid is te vinden in 
het HIS-Referentiemodel, bij thema Episodes.4 

PROFYLAXE VOOR SPECIFIEKE SITUATIES
In specifieke situaties moet rekening worden gehouden met de 
asplenie. Bijvoorbeeld als de patiënt met een bijtwond komt of 
reizigersadvies vraagt. Gebruik hiervoor ‘profylaxe’ in het HIS, 
als het die mogelijkheid biedt. Hierin kunt u aangeven dat er 
in specifieke situaties extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
Het NHG beheert een tabel met alle voor de huisartsenprak-
tijk relevante profylaxe, zoals bij het gebruik van immunosup-
pressiva of de noodzaak tot endocarditisprofylaxe. Deze tabel 
bevat de meest actuele aanbevolen maatregelen. In het voor-
beeld van de casus is dat: bij koorts, honden- of  kattenbeet: 
start antibiotica (amoxicilline/clavulaanzuur 50/12,5 mg/kg/
dg in 3 doses, maximaal 3 dd 500/125 mg).5

SELECTIES EN ICPC-CODES
Gebruik geen ICPC-codes om patiënten met een asplenie te 
selecteren. Er zijn slechts 2 aandoeningen die met hoge waar-
schijnlijkheid een asplenie kunnen voorspellen: sikkelcelanemie, 
waarbij doorgaans sprake is van functionele asplenie (ICPC-co-
de B78.02), en een miltruptuur (ICPC-code B76). Andere aan-
doeningen, zoals ziekte van Hodgkin (ICPC-code B72), leiden 

Asplenie: wat zet ik in mijn HIS?
Maret Zonneveld, Annet Sollie

Er zijn verschillende mogelijkheden om asplenie in het HIS te noteren.
 Illustratie: Shutterstock

CASUS: MENEER JONES
Meneer Jones, 67 jaar, kreeg in het verleden een succesvolle behan-
deling tegen de ziekte van Hodgkin. Daarbij is onder andere zijn milt 
bestraald waardoor er sprake is van een functionele asplenie.1,2 De 
specialist heeft dit destijds per brief laten weten. 
Omdat meneer Jones geen functionerende milt heeft, is hij in speci-
fieke situaties extra kwetsbaar, bijvoorbeeld bij koorts of bijtwonden.3 
In die gevallen moet meneer Jones antibiotica voorgeschreven krijgen. 
Ook heeft hij extra vaccinaties nodig als hij een verre reis gaat maken.3 
Het is dus van belang dat voor iedereen in de praktijk duidelijk zichtbaar 
is dat meneer Jones door zijn asplenie een kwetsbare patiënt is.
Meneer Jones krijgt als standaardbehandeling eenmaal per 5 jaar een 
booster van de pneumokokkenvaccinatie. Ook is belangrijk dat in het 
HIS te zien is dat hij eerder een pneumokokkenvaccinatie heeft gehad, 
als hij met 70 jaar gaat deelnemen aan de landelijke pneumokokken-
vaccinatiecampagne.
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soms tot (functionele) asplenie. Er is geen ICPC-code voor 
asplenie. Asplenie is immers het gevolg van een aandoening of 
van een behandeling, geen aandoening op zichzelf. 
Selecteren op asplenie kunt u het best doen met profylaxe, 
ingrepen en behandelingen, en diagnostische bepalingen. Bij 
selecties voor griep- en pneumokokkenvaccinaties maakt het 
HIS ook gebruik van deze mogelijkheden, indien beschikbaar.

DOORGEMAAKTE INGREPEN EN BEHANDELINGEN
Als de asplenie het gevolg is van een behandeling, leg dit dan 
vast bij ‘Ingrepen en (ingrijpende) behandelingen’, als het 
HIS deze optie biedt. Bij de casus als voorbeeld noteert u dat 
er sprake is geweest van een ‘Bestraling’ (rubriek 72.04). Bij 
asplenie als gevolg van een operatie, registreert u een ‘Ingreep 
aan milt, beenmerg’ (rubriek 34).
Het NHG houdt een tabel bij met alle behandelingen die rele-
vant zijn voor de huisartsenpraktijk. Deze tabel is in te zien via 
de ingrepenviewer.6 Meer informatie over behandelingen is te 
vinden in het HIS-Referentiemodel.7

DIAGNOSTISCHE BEPALINGEN PNEUMOKOKKENVACCINATIE
Er zijn 2 meetwaardes (diagnostische bepalingen) om te regis-
treren wat de pneumokokken-vaccinatiestatus van de patiënt 
is. De ene meetwaarde geeft weer of een patiënt een medische 

indicatie heeft voor een pneumokokkenvaccinatie. De andere 
meetwaarde geeft weer wie hierbij de verantwoordelijke 
behandelaar is: de huisarts of de specialist. Deze meetwaarden 
zijn beschikbaar in alle HIS’en. Meer informatie hierover kunt 
u vinden in de NHG-bepalingenviewer.8 

ALLE BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE JUISTE PLEK
Door goed te registreren en optimaal gebruik te maken van de 
mogelijkheden van uw HIS, maakt u duidelijk wat er met de 
patiënt aan de hand is, welke behandelconsequenties dit heeft, 
en kunt u selecties maken bij asplenie. Niet alle HIS’en bieden 
dezelfde mogelijkheden. Biedt uw HIS een van de beschreven 
opties niet, vraag dan bij uw leverancier of gebruikersvereni-
ging wanneer dit op de ontwikkelagenda komt. ■

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

Zonneveld M, Sollie S. Asplenie: wat zet ik in mijn HIS? Huisarts Wet 
2022;65(2):52-3. DOI:10.1007/s12445-022-1391-4.
NHG, afdeling Automatisering, Utrecht: M. Zonneveld, wetenschappelijk 
medewerker en huisarts, m.zonneveld@nhg.org. Huisarts en Weten-
schap, Utrecht: A. Sollie, e-redacteur en huisarts.

Vrije tekst

Wat is het huidige probleem?
+

Wat is het bijbehorende 
standaard langetermijnbeleid?

Episode
+

Beleid

Episodetitel: 
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54

Nieuws

HUISARTS EN WETENSCHAP februari 2022

Medicamenteuze bloeddrukverlaging vermindert het risico 
op cardiovasculaire aandoeningen. Internationaal is er ech-
ter discussie over de optimale streefwaarde en het nut van 
antihypertensiva als primaire preventie bij lichte en matige 
hypertensie. In een recente meta-analyse bleek verlaging van 
de systolische bloeddruk (SBD) met 5 mmHg het risico op 
een cardiovasculair event (CVE) met 10% te verminderen, 
ongeacht het niveau van beginbloeddruk, cardiovasculaire 
voorgeschiedenis (CVG) en leeftijd. Het cardiovasculaire 
risico van het individu zou dus leidend moeten zijn bij be-
slissingen over medicamenteuze bloeddrukverlaging.

De auteurs bekeken de individuele patiëntgegevens uit 
48 RCT’s met vergelijkingen tussen bloeddrukverlagende 
medicatie versus placebo, medicatie versus medicatie en 
intensieve versus minder intensieve bloeddrukverlaging.1,2 
Zij selecteerden alleen onderzoeken waarin elke onderzoeks-
groep ten minste 1000 persoonsjaren bevatte. Patiënten die al 
hartfalen hadden, werden uitgesloten van het onderzoek. De 
trials werden uitgevoerd in Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Noord-Amerika en Europa. De primaire uitkomstmaat was 
een CVE, gedefinieerd als een fataal of niet-fataal cerebrovas-
culair accident (CVA), een fataal of niet-fataal myocardinfarct, 
of hartfalen met noodzaak tot ziekenhuisopname dan wel met 
dodelijke afloop. 

CVE-RISICO BIJ OUDEREN
In totaal heeft men data van 344.716 deelnemers (gemiddelde 
leeftijd 65 jaar) geanalyseerd. De gemiddelde SBD bij aanvang 
was in de groep met CVG 146 mmHg (SD 20), waaronder 
18% < 140 mmHg, en in de groep zonder CVG 157 mmHg 
(SD 21), waaronder 37% < 140 mmHg. Deze verschillen in 
beginbloeddruk waren een afspiegeling van de verschillende 
selectiecriteria in de deelnemende trials. Na een mediane 
 follow-up van 4,15 jaar en een systolische bloeddrukdaling 
van 5 mmHg berekenden de auteurs de incidentie (aantal 
personen met 1 of meer CVE’s per 1000 persoonsjaren). Die 
incidentie luidde: patiënten met CVG – interventiegroep ver-
sus controlegroep – respectievelijk 36 en 39,7 (HR 0,89;   
95%-BI 0,86 tot 0,92) en zonder CVG 25,9 en 31,9 (HR 0,91; 
95%-BI 0,89 tot 0,94). Uit de analyse van groepen met ver-
schillende beginbloeddrukken bleek weliswaar enige variatie 
in het relatieve CVE-risico, maar kwam de HR in geen enkele 
groep boven de 1, zowel bij personen met als zonder CVG. 
Uit een later gepubliceerde, geactualiseerde meta-analyse 
bleek dat ook in de verschillende leeftijdsgroepen een con-
stante daling van het CVE-risico optrad, maar dat dit effect bij 

85-plussers was verdwenen.2 Opmerkelijk was dat er eveneens 
een daling optrad in het CVE-risico bij ouderen met een lage 
systolische beginbloeddruk (< 120 mmHg): bij 65-74 jaar   
HR 0,80 (95%-BI 0,68 tot 0,94) en bij 75-84 jaar HR 0,91 
(95%-BI 0,71 tot 1,17). Het relatieve risico op sterfte (ongeacht 
de oorzaak) daalde licht in de jongere leeftijdsgroepen, maar 
verdween bij de 75-plussers. De effecten op zowel CVE-risico 
als op sterfte bij een daling van 3 mmHg in de diastolische 
bloeddruk (DBD) waren in de verschillende beginbloeddruk- 
en leeftijdsgroepen vergelijkbaar met die van de SBD. 

BESPREKING
Dit onderzoek is tot dusver de grootste meta-analyse van 
bloeddrukverlagende trials; de auteurs hadden toegang tot 
circa 350.000 individuele patiëntengegevens. De uitkomsten 
wijzen op een consistente daling van het relatieve CVE- risico 
in vrijwel alle beginbloeddruk- en leeftijdscategorieën bij 
een reductie van de SBD en DBD met respectievelijk 5 en 
3 mmHg. Ook personen met een licht en matig verhoogde 
bloeddruk profiteerden, relatief gezien, in dezelfde mate van 
bloeddrukverlaging, waarmee het nut van primaire preventie 
ook in deze groepen wordt onderstreept. Van bloeddruk-
verlaging bij 85-plussers lijkt minder preventief effect uit te 
gaan, bij hen was uiteraard geen lange follow-upduur moge-
lijk. Met het stijgen van de leeftijd werd het effect op risico 
op sterfte ook minder en verdween zelfs bij de 75-plussers, 
mogelijk door concurrentie van andere doodsoorzaken.
De bevinding dat in de oudere leeftijdsgroepen (tot 85 jaar), 

Medicamenteuze bloeddrukverlaging voor primaire 
en secundaire preventie van cardiovasculaire events
Henk Koopman, Judith Tjin-A-Ton, Geert Smits

Het individuele cardiovasculaire risico moet leidend zijn bij  beslissingen 
over medicamenteuze bloeddrukverlaging.  foto: Shutterstock
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ook bij een lage beginbloeddruk, het relatieve risico op CVE’s 
daalde, is opvallend en zet een vraagteken achter het J-curve- 
effect, zoals in observationeel onderzoek wordt gezien. 

MINDER VAAK BLOEDDRUKMETINGEN?
Daalt de bloeddruk beneden een bepaald niveau (rond 
 130/75 mmHg) dan stijgt het aantal CVE’s, zo luidt de veron-
derstelling. Onderscheid tussen oorzaak en gevolg blijft in dit 
soort onderzoek echter vaak onduidelijk. In veel RCT’s ont-
breken individuele follow-upgegevens waardoor verschillen 
in behandelresultaten per bloeddrukniveau, cardiovas culaire 
status en leeftijd niet precies kunnen worden bepaald. In 
deze meta- analyse, waarin wel gebruik kon worden gemaakt 
van deze gegevens, blijkt evenwel dat er geen omslagpunt 
is in de daling van het relatieve risico bij lage beginbloed-
drukken. Dit pleit tegen het idee dat het reduceren van de 
bloeddruk beneden een bepaalde drempelwaarde niet meer 
effectief zou zijn. De auteurs zijn dan ook van mening dat 
niet de vooraf gespecificeerde streef- en/of drempelwaarden, 
maar het absolute CVE-risico beslissend zou moeten zijn 
voor het medicamenteuze beleid bij hypertensie. Dit heeft als 
bijkomend praktisch voordeel dat bloeddrukmetingen min-
der vaak nodig zijn, omdat het voorschrijfbeleid dan afhangt 
van het CVE-risico en niet van de uitslag van een enkele 
bloeddrukmeting.
Dit advies komt gedeeltelijk overeen met de adviezen van 
de NHG-Standaard CVRM, omdat een patiënt volgens deze 
richtlijn pas in aanmerking komt voor antihypertensiva als  hij 
tot een risicocategorie behoort. De standaard hanteert overi-
gens wel (arbitraire) streefwaarden en dat is volgens de  auteurs 
onnodig en verwarrend, gezien het ontbreken van unanimi-
teit. Een belangrijk tekortkoming in deze meta-analyse is 
echter dat alleen het effect van 5 dan wel 3 mmHg bloeddruk-
reductie kon worden nagegaan, waardoor het niet duidelijk 
werd wat een intensievere bloeddrukverlaging zou hebben 
gedaan met CVE en sterfterisico. Het is evenmin duidelijk 
of deze effecten dan ook even constant over de verschillende 
subgroepen zouden zijn verdeeld.

Vooralsnog lijkt er dus onvoldoende evidence voor het 
loslaten van streefwaarden. Daarnaast is er het nadeel dat de 
onderzoeksgroep niet representatief is voor de oudere, kwets-
bare patiënt met hypertensie. Tot slot werden patiënten met 
hartfalen (ongeacht de oorzaak) bij aanvang van het onder-
zoek uitgesloten, zodat de onderzoeksresultaten niet zonder 
meer naar deze groepen kunnen worden vertaald. 

CONCLUSIE
Deze review ondersteunt de CVRM-richtlijn in het per-
sonaliseren van de streefwaarden door het wegen van het 
individueel cardiovasculair risico, comorbiditeit, mogelijke 
bijwerkingen en wensen van de patiënt. De gunstige resultaten 
van een geringe bloeddrukdaling bij personen met een lichte 
en matige hypertensie zonder CVG en niet-kwetsbare ouderen 
(< 85 jaar) in dit onderzoek pleiten ervoor om bij hen minder 
terughoudend te zijn met medicamenteuze behandeling. ■
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Er is weinig bekend over de effectiviteit van traumabehande-
ling bij vluchtelingenkinderen, terwijl veel kinderen die zijn 
gevlucht naar West-Europese landen als Nederland schok-
kende beelden op hun netvlies hebben. Om deze getrauma-
tiseerde kinderen te helpen zijn goede interventies nood-
zakelijk. In het project KIEM (Kennis Innovatie Mapping) 
wordt onderzocht of een traumagerichte behandeling effect 
heeft. Huisartsen kunnen nog kinderen aanmelden voor dit 
onderzoek.

Het onderzoek betreft vluchtelingenkinderen van 8-18 jaar. 
De onderzoekers vergelijken narratieve exposure therapie 
voor kinderen (KIDNET) of EMDR bij kinderen met een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) met kinderen die op 
de wachtlijst staan voor traumabehandeling (de controle-
groep). 
Getraumatiseerde vluchtelingenkinderen vertonen vaak een 
complex scala aan symptomen. Velen van hen zijn blootge-
steld aan meerdere stressvolle ervaringen zoals geweld, verlies, 
migratie en moeilijke leefomstandigheden. Daardoor hebben 
zij last van concentratiestoornissen, slaapproblemen en nacht-
merries, en problemen met emotieregulatie.1,2 De opstapeling 
aan stressoren heeft nadelige gevolgen voor de algemene 
ontwikkeling en de persoonlijkheid.3-5 Om getraumatiseerde 
vluchtelingenkinderen te helpen en een kans te bieden op 
herstel zijn effectieve interventies noodzakelijk. 
Het onderzoeksproject KIEM is een RCT waarin wordt 
onderzocht of een traumagerichte behandeling bij vluchte-
lingenkinderen effectief is in het verminderen van PTSS in 
vergelijking met kinderen die op een wachtlijst staan voor 
traumabehandeling. De 2 secundaire onderzoeksvragen zijn: 
is er een verschil in effectiviteit tussen KIDNET en EMDR, en 
zijn er factoren die de uitkomsten van de behandeling kunnen 
voorspellen?1,2 
De KIEM-traumabehandeling omvat 8 sessies door getrainde 
therapeuten, dicht bij de woonplaats van het kind, en er is 
geen wachtlijst. De traumabehandeling wordt bekostigd door 
de verschillende gemeenten en het onderzoek wordt gefinan-
cierd door ZonMw en Stichting tot Steun VCVGZ. Van de 93 
beoogde deelnemers zijn er inmiddels 51 geïncludeerd. Er is 
nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen door huisartsen. De 
eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het 
najaar van 2022. ■
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Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus.

Kinderen die zijn gevlucht naar West-Europese landen hebben vaak 
schokkende ervaringen achter de rug.  foto: Shutterstock
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Het juiste antwoord is de ziekte van Andrews-Barber (psoria-
sis pustulosa palmoplantaris).
De ziekte van Andrews-Barber wordt door sommigen gezien 
als een variant van psoriasis, maar er zijn ook dermatologen 
die de aandoening als een aparte entiteit beschouwen. Het 
klassieke klinische beeld bestaat uit afwisselende lenticulaire, 
gele en (deels ingedroogde) bruine steriele pustels, erytheem 
en squamatie ter hoogte van de voetzolen en/of handpalmen. 
In de meeste gevallen zijn de afwijkingen bilateraal/sym-
metrisch aanwezig. Het nemen van bacteriële kweken van 
de pustels heeft bij dit beeld geen zin. Het betreft namelijk 
altijd steriele pustels. Eventueel gevonden pathogenen zoals 
Staphy lococcus aureus berusten op contaminatie van de huid; 
de behandeling daarvan zal niet zorgen voor een verbetering 
van het beeld. Het afnemen van een huidbiopt heeft geen 
toegevoegde waarde bij klassieke gevallen zoals in deze casus; 
u kunt de diagnose à vue stellen. De aandoening komt vaker 
voor bij (rokende) vrouwen dan bij mannen. Roken heeft 
een negatieve invloed op de huid en maakt eventuele behan-
deling lastiger. De topicale behandeling is dezelfde als die 
van de plaque psoriasis (psoriasis vulgaris). Bij systemische 
behandeling (meestal in de tweede lijn) verdienen retinoïden 
zoals acitretine de voorkeur boven bijvoorbeeld methotrexaat 
of ciclosporine (vaak de eerste systemische keuze bij plaque 

psoriasis). Net als de ‘gewone’ plaque psoriasis is de ziekte van 
Andrews-Barber chronisch. Er zijn periodes van exacerbaties 
en remissies en behandeling kan lastig zijn.
Eczema hyperkeratoticum et rhagadiforme bestaat uit hyperke-
ratose, rhagaden (kloofjes), erytheem en schilfering. Daarbij zijn 
geen pustels zichtbaar, ook niet bij secundaire impetiginisatie, 
want dan zijn er meestal gelige crustae. Men zou het kunnen ver-
warren met tinea pedis door de prominente schilferende rand, 
zoals ook in deze casus. Dermatomycose komt echter zelden zo 
symmetrisch voor. Een KOH-preparaat of een kweek op gisten/
schimmels kan een dermatomycose uitsluiten. Impetigo op de 
voetzolen is heel ongebruikelijk en je verwacht dan meer gelige 
crustae en eventueel vesikels (bij impetigo bullosa) die na open-
gaan een collerette (kraagvormige) squamatie achterlaten. ■
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Terugblik Algemene Ledenvergadering december

Op dinsdag 14 december 2021 vond de online Algemene 

Ledenvergadering plaats. De aanwezige leden werden door de 

Raad van Bestuur bijgepraat over de verkenning van de 

samenwerking tussen het NHG, de LHV, InEen en de VPH, de 

plannen voor het jubileumjaar 2022, het NHG-Jaarplan 2022 

en de begroting. Ook werd stilgestaan bij de verschillende 

wisselingen en benoemingen binnen de diverse NHG-commis-

sies en -raden.

NHG-Jaarplan 2022
Ook in 2022 blijven we onze leden ondersteunen en inspireren bij 
vraagstukken uit de praktijk die ertoe doen. De behoeften van onze leden 
staan daarbij centraal. Het centrale thema is ‘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.  

Benoemd zijn:
• Willem Veerman, lid Raad van Toezicht
• Richard Starmans, voorzitter Raad van Advies H&W 
• Guus van Dun, lid Autorisatiecommissie 
• Frans Rutten, voorzitter Autorisatiecommissie 
• Sietse Wieringa, lid Verenigingsraad 
• Suzan van Vliet, lid Verenigingsraad 
• Petra van der Pas, lid Verenigingsraad

Per 1 januari 2022 zijn de zittingstermijnen afgelopen van Nelleke Gruijters 
(lid Raad van Toezicht) en Christine van der Pol (lid Verenigingsraad). Ook 
stoppen per deze datum Mattijs Numans (voorzitter Autorisatiecommis-
sie) en Jan Maarten Tolk (lid Autorisatiecommissie). Hans Uijen droeg per 1 
oktober 2021 het voorzittersstokje van de Raad van Advies van H&W al 
over aan Richard Starmans. De Raad van Bestuur is al deze leden zeer 
dankbaar voor hun inzet en de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.
De vergaderstukken zijn terug te lezen op nhg.org/algemene-ledenvergade-
ring-alv (na inloggen).

Nieuwe keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek doen naar dementie?’

Op Thuisarts.nl is een nieuwe keuzehulp te vinden die 

mensen met geheugenklachten, hun naasten en de huisarts 

kan ondersteunen bij de beslissing om wel of niet te starten 

met een diagnostiektraject naar dementie. De huisarts speelt 

een belangrijke rol bij deze beslissing. De keuzehulp is 

ontwikkeld door onderzoekers van het MUMC+ en het 

Radboud UMC Nijmegen, in samenwerking met het NHG.

Vaak beslissen de patiënt en de huisarts samen als het gaat om wel of geen 
onderzoek doen naar dementie. Naast de medisch-inhoudelijke argumen-
ten wordt daarbij ook nadrukkelijk rekening gehouden met de voorkeuren, 
wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Soms zijn die niet 
altijd duidelijk voor de huisarts. Ook zijn er factoren die de beslissing om 
voor een diagnostiektraject te kiezen kunnen beïnvloeden, zoals bepaalde 
verwachtingen over een onderzoek op een geheugenpoli of medicatie van 
de patiënt. De nieuwe keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek doen naar 
dementie?’ biedt hierbij ondersteuning.

Behoefte aan informatie
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de keuzehulp is onderzoek gedaan 
naar de afwegingen die mensen met geheugenklachten, hun naasten en 
huisartsen maken bij het besluit over een diagnostiektraject naar dementie. 
Ook is onderzocht welke wensen en verwachtingen ze hebben bij een 
keuzehulp.

Uit interviews bleek dat er behoefte is aan informatie over wat onderzoek 
naar dementie precies inhoudt (zowel bij de huisarts als op een geheugen-
poli) en wat er verwacht kan worden van medicatie of andere vormen van 
ondersteuning als er sprake is van dementie. Huisartsen vonden het vooral 
belangrijk om patiënten en hun naasten te stimuleren de keuzehulp samen 
te gebruiken.
Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van 
het Programma Memorabel van ZonMw. Alzheimer Nederland en een 
klankbordgroep bestaande uit mantelzorgers en mensen met dementie zijn 
ook bij het project betrokken.

➤   Thuisarts.nl/keuzehulp/wel-of-geen-onderzoek-naar-dementie

kort nieuws
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Suzan van Vliet, ervaren huisarts en huisartsopleider: ‘Zonder de NHG-Stan-

daarden had de huisartsgeneeskunde nu nooit zo’n hoog niveau gehad.’

Hoe maken NHG-leden gebruik van hun vereniging? Is er hierin 

verschil tussen ervaren en startende huisartsen? In een serie 

interviews in het kader van 65 jaar NHG laten we leden 

hierover aan het woord. In deze aflevering gaat het om de 

NHG-Standaarden. Hoe gebruiken huisartsen Suzan van Vliet 

en Bert van Enter  de richtlijnen?

Wat vinden jullie van de huidige NHG-Stan-
daarden?
Bert van Enter, pas afgestudeerd huisarts: ‘Ik vind 
de NHG-Standaarden heel fijn werken, ze geven 
me houvast. Ze zorgen ervoor dat je allemaal 
dezelfde taal spreekt, door het hele land hetzelfde 
doet zodat je bijvoorbeeld geen onnodige 
antibiotica voorschrijft. Het geeft vertrouwen, 
tegenover collega’s, aan je patiënten, in jezelf. 
Maar wat ik ook voel als ik aan de richtlijnen 
denk, is spanning. Hou ik me wel aan alle 
richtlijnen? Soms zet je bij iemand een behande-
ling in met in je achterhoofd: stond er niet iets in 
een richtlijn wat ik had moeten lezen? Hoe meer 
richtlijnen er zijn, hoe groter die onzekerheid.’
Suzan van Vliet, ervaren huisarts: ‘Ik ben heel blij 
met de NHG-Standaarden en NHG-Praktijkhand-
leidingen. De industrie heeft er geen enkele rol in, 
niemand wordt er rijk van. Ze zijn gemakkelijk op 
te volgen en uit te voeren. De standaarden zijn de 
redding geweest van de huisartsgeneeskunde, 
anders hadden we nooit zo’n hoog niveau bereikt. 
Nu hebben we zelfs een COVID-19-standaard. 
Handig is dat Thuisarts.nl naadloos aansluit op de 
standaarden. De patiënt heeft daar vaak al op 
gekeken en de eerste stappen al afgehandeld.’

Hoe gebruik je de richtlijnen?
Van Enter: ‘Aan het begin van de dag zet ik een 
tabblad open met de NHG-Richtlijnenwebsite. 
Op het moment dat ik iets wil opzoeken, ga ik 
naar de richtlijn. De praktijkhandleidingen zijn 
vooral handig als er net een nieuwe standaard is, 
want ze zijn prettig leesbaar en geven verdieping.’
Van Vliet: ‘Zodra ik de agenda voor mijn 
spreekuur bekijk en er staat iets bij waar ik minder 
van weet, pak ik de standaard erbij. Vandaag nog: 
de patiënt had onveilige seks gehad. Welke 
soa-test moet je ook alweer hebben? Is de termijn 
2 of 3 weken? De formulariumfunctie van het HIS 
gebruik ik het meest, bij elk voorschrijven. Die is 
echt ondersteunend en altijd goed bijgewerkt, 
met ook de niet-medicamenteuze adviezen uit de 
standaard. Maar weet ik iets niet meteen, dan zeg 
ik gewoon tegen de patiënt: ‘Hier moet ik even in 

‘STANDAARDEN GEVEN VERTROUWEN’
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Bert van Enter, pas afgestudeerd huisarts, promoveert op het 

verhogen van de vaccinatiegraad van kwetsbare groepen in 

Europa: ‘Behandel huisartsen als laaggeletterden als het gaat 

om overzichtelijke informatie.’

‘Als je allemaal dezelfde taal spreekt, geeft dat vertrouwen  
aan patiënten, aan collega’s onderling – en in jezelf’

‘STANDAARDEN GEVEN VERTROUWEN’
duiken, ik bel je hierover terug.’ Dat vind ik niet 
erg. Een heel boekwerk met meer dan 100 
standaarden, dat hoef je niet uit je hoofd te 
kennen.’

Hebben jullie verbeterpunten?
Van Enter: ‘Bij elke update worden de richtlijnen 
langer, er is steeds meer informatie. Het gevaar is 
dat het onoverzichtelijk wordt. Doordat er steeds 
meer kennis is, maar ook doordat er steeds meer 
taken bij de huisarts terechtkomen. Dan wordt de 
benodigde kennis zo uitgebreid dat het niet meer 
werkbaar is. En verspreid niet alle informatie over 
steeds meer bijlagen, tabellen en praktijkhandlei-
dingen, want dan ben je lang bezig met zoeken. 
Zet alles bij elkaar. Als het gaat om overzichtelijke 
informatievoorziening die snel behapbaar moet 
zijn, behandel de huisarts dan als laaggeletterd.’
Van Vliet: ‘Let op de overgang van gezonde naar 
kwetsbare oudere. Hoe strak pas je dan de 
standaard toe? Moet je nog wel fundusonderzoek 
doen bij een 80-plusser die altijd een goede 
uitslag heeft gehad? Bij een aantal groepen mag je 
van de standaard niet stoppen, maar ik doe dat 
wel. Ik adviseer en begeleid op maat, afhankelijk 
van de wensen en levensfase van de patiënt. 
Gelukkig zie ik dit maatwerk steeds meer terug in 
de standaarden.
Net als Bert vind ik dat de kennis in de standaar-
den niet te veel moet uitdijen. De huisarts moet 
wel bij zijn leest blijven. Bij de standaard Perifeer 
arterieel vaatlijden wordt het tijd voor een 
update. Deze standaard noemt de enkel-arm-
index, maar daarvoor is er in de huisartsenpraktijk 
onvoldoende routine. Dat stond ook in H&W, dus 
dat kan beter naar een eerstelijns diagnostisch 
centrum overgeheveld worden, of naar het zieken-
huis.’

Een uitgebreide versie van dit artikel vindt u op de 
website van nhg65jaar.nl.

Fijtje Koets
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TelemoniToring: zorg op afsTand of zorg dichTbij? | 10 december 2020
Douwe Atsma en Annelieke Petrus | Sarah Boers | Wendy Borneman, Niels Chavannes en Roy Beijaert
Telemonitoring is geen nieuw begrip in de huisartsenpraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor 
patiënten met hartfalen of chronische ziektes als diabetes en COPD. Een actueel initiatief op dit gebied is 
de COVID-box. Razendsnel ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd. Het begeleiden van 
patiënten op afstand biedt zowel u als huisarts maar vooral ook de patiënt voordelen. 

digiTaal: heT nieuwe normaal? | 10 juni 2021
Jasper Schellingerhout en Mariëtte Willems | Thea Duijnhoven en Elisabeth van Schaik | Tobias Bonten | 
Freke Zuure en Vladan Illić
Op welke manier geeft u handen en voeten aan digitale praktijkvoering? En wat betekent dit? Feit is dat 
patiënten dankzij OPEN in 2020 toegang hebben gekregen tot hun patiëntdossier en we door de komst 
van corona allemaal digitaler zijn gaan werken. Digitale zorg is voor sommige patiënten een uitkomst, 
voor anderen een brug te ver. De aanwezige sprekers stonden stil bij de kansen voor de huisarts en de 
patiënt, en bij wat dit betekent voor de toekomst. 

daTa: download of deleTe? | 4 november 2021
Merijn van de Laar en Ingrid Verbeek | Olivier Thijssens en Henk Schers | Karin Alfenaar en Mario de Zeeuw
Slecht slapen is een veel voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Welke (digitale) interventies zijn 
er mogelijk? Hoe onttrekt u waarde uit de steeds verder groeiende medische data en hoe betrekt u de 
patiënt bij design thinking? 

Op vrijdag 8 april 2022 organiseren we het NHG-Congres met als titel ‘Poten in de 

klei, kop in de cloud’. Na een voorbereidende reeks webinars over de inzet van 

digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk, hopen we met elkaar in Den Bosch de 

voorbijgekomen onderwerpen verder uit te diepen. Vanzelfsprekend op een veilige 

wijze en passend binnen de geldende coronamaatregelen.

Kijk de voorbereidende webinars 
terug
In 2020-2021 organiseerden we 3 interactieve 
webinars van elk 1 uur waarin we zowel de goede 
als de lastige punten van digitale zorg belichtten. 
De webinars gaven en geven een goede eerste 
indruk hoe huisartsen invulling geven aan digitaal 
werken. Of u nu aan het begin staat van digitaal 
werken of juist al stappen gemaakt heeft, voor 

iedere huisarts zijn er nieuwe inzichten op te 
halen. Zo stonden we stil bij telemonitoring, 
digitale praktijkvoering en big data.
De NHG-Congreswebinars zijn via uw NHG-Leer-
omgeving gratis terug te kijken. U ontvangt 1 
accreditatiepunt per webinar. Bekijk ook de 
betreffende terugblikpagina's op nhgcongres.nl 
met praktische handvatten en bruikbare tips.

Poten in de klei, kop in de cloud

KOM OOK NAAR HET 
NHG-CONGRES

NHG-Congres 2022  
– een goede verdieping
Hoe helpen digitale mogelijkheden u bij het 
servicegerichter, efficiënter en/of met (meer) 
plezier werken in de praktijk? Wat sluit aan bij de 
wensen van uw patiënten en wat werkt voor u? 
Is digitaal het nieuwe normaal? Naast een aantal 
plenaire sessies heeft u volop keuze om uw eigen 
programma voor deze dag samen te stellen. Een 
greep uit de onderwerpen van deze dag:

• Telemonitoring
• Big data
• Beslisondersteuning
• Digitale leefstijlzorg

Welke oplossingen zijn er onder andere bij 
plasklachten, slaapproblemen, dementie, 
duizeligheid en eenzaamheid? Onze keynote- 
sprekers deze dag zijn Sarah Boers (medisch 
ethica en aios), Emma Bruns (chirurg in 
opleiding en columnist) en Mike Trenell (CEO 
Changing Health).
Wissel de verschillende inspirerende sessies af 
met een bezoek aan het NHG-Innovatieplein 
en probeer nieuwe toepassingen uit. Of ga 
langs bij het NHG-Ideeëntheater voor korte 
praatjes uit het werkveld.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u deelnemen aan het NHG-Congres? 
Meld u snel en eenvoudig aan via de link in uw 
persoonlijke uitnodiging. NHG-leden 
ontvangen deze uitnodiging in februari.
Meer informatie vindt u op nhgcongres.nl. 
Ook hier kunt u zich aanmelden.

Graag tot 8 april 2022!
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