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Praktijkprobleem
Een van uw patiënten is op de huisartsenpost geweest vanwe-

ge een TIA. Uit het verslag blijkt dat er geen contact is gezocht 

met een neuroloog voor evaluatie op een TIA-poli, omdat de 

waarnemend huisarts geen souffle over de arteria carotis in-

terna had gehoord. U bedenkt dat deze bevinding een vernau-

wing van deze slagader niet uitsluit en verwijst uw patiënt 

alsnog naar de neuroloog. Per slot van rekening is de kans op 

een herseninfarct met blijvende uitval na een TIA niet bepaald 

gering.

De volgende patiënt op uw spreekuur is een aantal weken 

geleden op de huisartsenpost gezien in verband met een 

verwonding. Deze patiënt komt nu voor een tweede injectie 

met tetanusvaccin. De ampul heeft hij al bij zich. U meent 

zich te herinneren dat een complete serie toxoïdinjecties niet 

nodig is bij patiënten die als kind hebben deelgenomen aan 

het Rijksvaccinatieprogramma en dat een eenmalige injectie 

in zulke gevallen voldoende is. U vraagt zich af waarom uw 

collega zo heeft gehandeld, hier bestaat toch een richtlijn voor?

Achtergrond
De wenselijkheid van richtlijnen, zoals NHG-Standaarden, 

ontstond vooral vanuit de waarneming dat het beleid van 

huisartsen bij eenzelfde aandoening vaak behoorlijk uiteen-

liep. Dergelijke variatie in beleid betekende dat een deel van de 

huisartsen zijn patiënten vermoedelijk op de verkeerde wijze 

behandelde. Bovendien waren de uiteenlopende adviezen die 

patiënten kregen niet bevorderlijk voor het aanzien van de be-

roepsgroep. In 1989 verscheen de eerste richtlijn voor huisart-

sen, de NHG-Standaard Diabetes. 

Uitwerking
Richtlijnen zijn op te vatten als een verzameling van aanbeve-

lingen over diagnostiek en beleid bij een klacht of aandoening. 

De aanbevelingen berusten zoveel mogelijk op resultaten 

van wetenschappelijk onderzoek, maar volgen daar nimmer 

rechtstreeks uit. Om een aanbeveling te kunnen formuleren, 

dient de wetenschappelijke kennis door de richtlijnmakers 

gewaardeerd en in context van de dagelijkse praktijk geplaatst 

te worden.1 Daarbij letten zij op de onderlinge consistentie en 

coherentie van de aanbevelingen. Een aanbeveling om be-

paalde diagnostiek te doen heeft alleen zin als de uitkomst 

ervan invloed heeft op de waarschijnlijkheidsdiagnose, de 

prognose, de therapiekeuze of het besluit te verwijzen. Anders 
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kan deze diagnostiek achterwege worden gelaten. Een voor-

beeld daarvan is het beluisteren van de arteria carotis interna 

bij pa tiënten met een TIA. Het horen van een souffle maakt 

een forse stenose die in aanmerking komt voor een endarte-

riëctomie wat waarschijnlijker, maar daarvoor geenszins be-

wijzend. Anderzijds sluit de afwezigheid van een souffle een 

dergelijke stenose onvoldoende uit. Dat is de reden dat in de 

NHG-Standaard TIA uit 2004 het beluisteren van de arteria 

carotis niet wordt aanbevolen en het advies is meteen te ver-

wijzen voor een duplexscan ter beoordeling van de doorgan-

kelijkheid van de arterie.2 In de NHG-Standaard Beroerte, die 

de NHG-Standaard TIA inmiddels vervangt, komt het beluis-

teren van de carotiden niet meer ter sprake.

Het advies van de Gezondheidsraad bij een verwonding 

is dat bij volledig gevaccineerde mensen na meer dan 10 

jaar met een eenmalige booster kan worden volstaan. 

Dit advies berust op de waarneming dat tetanus vrijwel 

uitsluitend voorkomt bij niet- of onvolledig gevaccineerde 

mensen, terwijl bij het overgrote merendeel van degenen 

die het Rijksvaccinatieprogramma hebben doorlopen een 

beschermende antistoftiter wordt gevonden. Van dit advies is 

ook een richtlijnvariant voor huisartsen beschikbaar die is te 

raadplegen via de site van het NHG.3,4

Betekenis voor de praktijk
Zonder richtlijnen zouden huisartsen zelf de literatuur moe-

ten raadplegen om te achterhalen welk beleid het beste is. Dit 

is met de drukke dagelijkse praktijk en de grote variatie aan 

gepresenteerde ziektebeelden natuurlijk geen haalbare kaart.

Door de NHG-Standaarden is het beleid van huisartsen 

aanmerkelijk uniformer geworden. Huisartsen moeten 

globaal op de hoogte zijn van de inhoud en als ze zich iets niet 

tot in detail kunnen herinneren, deze weten te raadplegen. 

Helemaal uniform werken is eveneens geen reële optie, 

omdat het klachtenpatroon bij een aandoening geweldig 

kan variëren en ook de wens van de patiënt het beleid kan 

beïnvloeden. Met deze variatie houdt het vak zijn charmes. ▪
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