
Annemarie Sliedrecht deed de kaderop

leiding urogynaecologie: ‘Dit vakgebied is 

behalve complex ook alledaags. Toch heb 

ik dingen geleerd die ik niet had verwacht.’

Annemarie Sliedrecht: ‘Ik ben huisarts sinds 2014. 
Op het NHGCongres Onder belicht, over 
seksuele gezondheid en urogynaecologie, vond ik 
alle lezingen even interessant. De laatste lezing 
was van 2 kaderhuisartsen urogynaecologie; ik 
wist niet eens dat die specialisatie bestond. Ik 
besloot dat ik de kaderopleiding ooit zou gaan 
doen. Ook omdat ik het hormonale deel van het 
vakgebied nog heel complex vond en je 
urogynaecologie dagelijks tegenkomt op je 
spreekuur, zeker als vrouwelijke huisarts. In 2018 
was ik eraan toe om naast spreekuren doen me 
verder te verdiepen en te ontwikkelen. Ik kreeg 
toen een vaste plek als waarnemend huisarts in 
een groepspraktijk en kon dat jaar aan de 
kaderopleiding beginnen.’

Eyeopener
‘Door de opleiding kan ik vrouwen met prolaps 
en mictieklachten veel beter helpen, omdat ik nu 
zelf verschillende soorten pessaria kan aanmeten. 
Ik geef anticonceptieadvies beter op maat en 
plaats subcutane anticonceptieimplantaten en 
alle soorten IUD’s. 
Dermatologie was een eyeopener. Veel vrouwen 
met vaginale jeuk en fluorklachten krijgen 
onterecht blind antimycotica voorgeschreven. Ik 
onderzoek nu altijd en ik schrik van de onontdek
te afwijkingen, zoals atrofie, lichen sclerosus, 
psoriasis en eczeem. Het is fijn om te zien hoe blij 
die vrouwen zijn als ze eindelijk klachtenvrij zijn. 
Verder zie ik veel bekkenbodemproblemen, met 
onbegrepen mictie, buik en rugklachten, ook bij 
mannen. Er kan veel spanning in dat gebied zitten 
en het is moeilijk te herkennen, maar waardevol 
om verder te onderzoeken.’

Even vaardig, wel bekwamer
‘In de kaderopleiding ga je weer naar de snijzaal 
voor bekkenbodemanatomie. Je verdiept je in 
benigne gynaecologie en urologie. Je traint 
gesprekstechnieken met een simulatiepatiënt om 
zaken als seksueel misbruik, ook bij volwassenen, 
bespreekbaar te maken. Dat lag mij al – in ben 
direct en durf door te vragen – maar ik heb meer 
handvatten gekregen. 
Natuurlijk hoef je geen kaderhuisarts te zijn om 
eerstelijns urogynaecologie te kunnen doen. Ik 
heb niet zozeer nieuwe vaardigheden geleerd in 
de kaderopleiding, ik ben vooral veel bekwamer 
geworden. Het is dan ook niet de bedoeling dat 
kaderhuisartsen patiëntenzorg overnemen van 
huisartsen. Dat zou ook onmogelijk zijn, want de 
gemiddelde huisarts ziet al 10 gynaecologische 
patiënten per week.’

Eerstelijns gynaecologiespreekuur
‘Gynaecologen zien nog veel zaken als spiraaltjes 
en verzakkingen, terwijl wij als expertgroep 
ugynHAG ernaar streven om laagcomplexe 
benigneurogynaecologiezorg zo veel mogelijk 
binnen de eerste lijn te houden. Huisartsen 
kunnen deze zorg prima verlenen als ze de tijd, de 
affiniteit en de vaardigheden hebben. Daarom 
scholen wij collegahuisartsen bij en kunnen 
collega’s ons consulteren. Huisartsen moeten altijd 
de keuze hebben, ga ik dit zelf doen of niet. Want 
wij willen die breedte van het huisartsenvak 
behouden voor alle huisartsen. Wordt het te 
complex of te tijdrovend dan kunnen wij als 
kaderhuisartsen ondersteunen. 
Mijn ideaal is om een apart eerstelijns gynaecolo
giespreekuur op te zetten, zodat huisartsen naar 
ons kunnen verwijzen voor 1 of 2 consulten. De 
verwijzende huisarts houdt zelf de regie. 
Veelbelovend is dat we in onze regio al 3 
kaderhuisartsen urogynaecologie hebben en dat 
we dus taken kunnen gaan verdelen. Als we meer 
huisartsen krijgen die bereid zijn om kaderhuisarts 
te zijn naast hun huisartsenwerk, kun je met 
elkaar die brede zorg opzetten op landelijk niveau.’

De eerstvolgende kaderopleiding urogynaecologie 
start medio 2022. Voor meer informatie, zie 
ugynHAG.nl en NHG.org/kaderopleiding. 
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‘KADERHUISARTS BEHOUDT 
BREEDTE VOOR ALLE HUISARTSEN’

‘Laagcomplexe benigne- 
urogynaecologiezorg willen we 
binnen de eerste lijn houden’
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