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Voorspellen van 
meniscusletsel

Een mogelijk meniscusletsel is vaak 

reden voor verwijzing. Maar hoe goed 

is dat te voorspellen? Bij patiënten met 

verdenking op meniscusletsel zijn 

vooral mannelijk geslacht, leeftijd, 

belasting tijdens trauma, hydrops 

en verkleuring gerelateerd aan een 

meniscusletsel. Als beslisregel is de 

combinatie van deze kenmerken on-

voldoende om een meniscusletsel goed 

aan te tonen of uit te sluiten. 

Bij verdenking op meniscusletsel is ver-

wijzen naar de orthopeed of voor MRI 

vaak de enige manier om meer zeker-

heid te krijgen. Betere voorspelling van 

meniscusscheuren zou kunnen helpen 

om doelmatiger te verwijzen. Bij 117 

patiënten bij wie hun huisarts een me-

niscusscheur vermoedde en die korter 

dan zes maanden knieklachten had-

den, evalueerden Amsterdamse onder-

zoekers de diagnostische waarde van 

anamnese en lichamelijke onderzoek. 

Alle deelnemers ondergingen een 

MRI als gouden standaard; 51 hadden 

een meniscusscheur (44%). Het bleek 

dat mannelijk geslacht, hogere leef-

tijd, belasting tijdens trauma, actief 

sporten, hydrops, warm aanvoelen en 

verkleuring van de knieën en een po-

sitieve squat-test (klachten opwekken 

door diep door de knieën te buigen) 

gerelateerd waren aan een meniscus-

letsel op de MRI. Opvallend was dat 

‘slotklachten’ niet voorspellend waren. 

De kans op een meniscusscheur nam 

toe naarmate meer kenmerken aanwe-

zig waren. In een model gecombineerd 

toonden deze kenmerken een ‘c-statis-

tic’ van 76% (95%-BI 72 tot 80) wat neer-

komt op redelijke discriminatie. Als 

alle kenmerken aanwezig waren (wat 

zeer zelden voorkomt) was de kans op 

meniscusletsel 80% en als ze allemaal 

afwezig waren toch nog 10%. Omgezet 

in een puntenscore en met een door 

de auteurs gekozen afkappunt van 150 

punten was de positief voorspellende 

waarde 55% en de negatief voorspel-

lende waarde 81%.

Mogelijk was de diagnostische 

waarde anders geweest als arthroscopie 

de gouden standaard was geweest. De 

auteurs suggereren dat het model kan 

helpen bij selectie voor verwijzen na 

verdere evaluatie bij nieuwe patiënten. 

Nu lijkt het nut nog beperkt want met 

grote zekerheid uitsluiten of aantonen 

lukt niet en het is bekend dat diagnos-

tische modellen zelden worden toege-

past in de dagelijkse praktijk. ▪
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Waarom komen 
patiënten met niet-
urgente klachten naar 
de huisartsenpost?

Bijna de helft van de mensen die de 

huisartsenpost bezoekt of belt met 

medisch niet-urgente klachten doet 

dit omdat zij bezorgd zijn. Beschik-

baarheid en toegankelijkheid van de 

eigen huisarts op reguliere tijden 

speelt slechts voor enkelen van hen 

een rol. Vergeleken met patiënten met 

klachten waarvoor medisch ingrijpen 

noodzakelijk is, zijn zij vaker jonger 

(25-44 jaar), vaker frequente bezoekers 

en komen ze voor een probleem dat al 

enkele dagen bestaat.

Sinds de start van de huisartsenpos-

ten in 2000 is het aantal contacten 

gegroeid tot maar liefst 4 miljoen in 

2013. Uit eerdere onderzoeken is bekend 

dat een deel van deze groei wordt ver-

oorzaakt door contacten die medisch 

niet noodzakelijk zijn. Deze contacten 

leiden tot een hoge werkbelasting en 

minder werkplezier bij het personeel 

op de post. Keizer et al. stuurden tus-

sen 2009 en 2012 een vragenlijst aan 

een steekproef van 2000 patiënten 

van 4 huisartsenposten verspreid over 

Nederland waarbij de triagist een ur-

gentieklasse 4 of 5 had toegekend (niet-

urgent). Het doel van het onderzoek 

was om uit te zoeken of contacten voor 

medisch niet-noodzakelijke klachten 

op de post worden veroorzaakt door 

overtuigingen bij patiënten of door 

tekortkomingen in het gezondheids-

zorgsysteem. 

Ongeveer eenderde van de patiënten 

stuurde de lijst terug (n = 646). Twee 

huisartsen beoordeelden op basis van 

de ingestuurde vragenlijsten onafhan-

kelijk van elkaar of het contact wel of 

niet noodzakelijk was. Over 24% van 

de casussen waren zij het niet eens 

en zij discussieerden hierover tot ze 

consensus bereikten. Uiteindelijk be-

oordeelden zij 30,4% van de onderzochte 

casussen als medisch niet-noodzake-

lijk. 

De auteurs adviseren om patiënten 

duidelijk te maken dat de huisartsen-

posten bestaan voor urgente medische 

problemen die niet tot de volgende dag 

kunnen wachten. Het is de vraag of dit 

echt zoden aan de dijk zet, aangezien 

de meeste mensen contact opnemen 

vanuit bezorgdheid. Is het inschatten of 

een klacht wel of niet medisch hande-

len vereist niet juist onderdeel van ons 

huisartsenvak?

Een kanttekening bij dit onderzoek 

is de betrouwbaarheid van de resul-

taten, vanwege het relatief lage per-

centage geretourneerde vragenlijsten 

(32,3%). ▪
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